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Anexo 1 – Ajuste da granularidade dos segmentos químicos 
 
Os segmentos químicos criados na Fase 1 deste Estudo tiveram sua granularidade ajustada 
para tornar o processo de priorização mais simples e direto. O ajuste ocorreu em 3 etapas.  

Na 1ª etapa, foram excluídos os segmentos para os quais um possível aprofundamento seria 
pouco relevante no contexto do Estudo, e incluídos segmentos inicialmente fora do escopo, 
mas que são importantes para a indústria química. Entre os excluídos estão os segmentos 
classificados como “Outros”, formados por produtos com volumes de importação e 
exportação pouco expressivos, e os segmentos que contêm produtos fora do escopo, como os 
polímeros básicos (PET, PVC, PP e PE), os Farmacêuticos e os Fertilizantes. Entre os 
segmentos incluídos estão os Lubrificantes Especiais e Fibras de Carbono, que, apesar de 
não estarem entre os segmentos monitorados pela Abiquim, são relevantes para a indústria 
química. 

Na 2ª etapa, segmentos muito abrangentes foram desmembrados em outros mais 
específicos. Nesta categoria se encontra, por exemplo, o segmento de Aditivos Industriais, 
desmembrado em Intermediários Industriais, Aditivos para Mineração e Aditivos para 
Couro. 

Por fim, na 3ª etapa, segmentos químicos com características semelhantes, tais como cadeias 
a jusante e a montante compartilhadas, foram consolidados em novos segmentos. 

Estes ajustes estão representados na Figura 1. 

 

Figura 1 De‐para dos segmentos originais para os novos segmentos consolidados 
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• Aromáticos
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Anexo 2 – Detalhamento da atribuição de notas aos critérios 
qualitativos 
 

1. Classificação dos insumos 
 

As Figuras 2, 3 e 4 apresentam as classificações atuais e futuras das matérias-primas 
utilizadas nos processos de fabricação dos produtos químicos estudados e uma breve 
justificativa sobre a escolha de cada nota. 
 

Insumos orgânicos fósseis 

 
Figura 2 Classificação das Matérias‐primas – Insumos orgânicos fósseis 

 

 

Insumo
Nota 
Atual

Nota 
Futuro

Justificativa

•Produzido como subproduto das siderúrgicas
•Há disponibilidade no Brasil, sem perspectiva de melhoria no futuro
•Atualmente a produção no Brasil atende a demanda
•Crescimento da demanda maior que oferta pode gerar dependência nas importações
•Produção nacional supre o mercado regional. Crescimento da demanda maior que oferta 
pode gerar dependência nas importações
•Representa apenas 3% do mercado global
•Previsão de obtenção a partir de novas fontes renováveis ou de outras matérias-primas
•Atualmente o Brasil é grande importador 
•Altos custos logísticos de importação
•Expectativa de grande produção após 2020, devido ao pré-sal

Carvão 1 1 •Brasil só tem reservas  de baixa qualidade
•Alta qualidade devido ao baixo teor de enxofre
•Brasil com 10% da produção mundial
•Tendência de manutenção deste cenário
•Existem limitações de oferta de gás natural
•Tendência de grande disponibilidade a preço competitivo no futuro devido ao pré-sal
•Produção nacional limitada
•Baixa qualidade como matéria-prima
•Tendência de manutenção deste cenário

Insumos diversos 3 3 •Intermediários variados que não representam vantagens nem desvantagens

•Dependente em grande parte de importações
•Custos elevados de produção interna
•Mudança futura exige grande investimento
•Existem limitações de oferta de gás natural
•Tendência de grande disponibilidade a preço competitivo no futuro devido principalmente 
ao pré-sal e ao gás não convencional
•Mercado suprido por Petrobrás e importação
•Preço no Brasil comparável ao preço global, mas com menor qualidade 
•Perspectiva futura depende de novas refinarias
•O Brasil produz petróleo sem grandes vantagens
•Perspectiva de grande desenvolvimento com o pré-sal
•Atualmente o Brasil é grande importador 
•Altos custos logísticos de importação
•Expectativa de grande produção após 2020, devido ao pré-sal
•Produção limitada de propeno, como ocorre em todo o mundo
•Não há previsão de mudança deste cenário
•Produção atual no Brasil atende a demanda
•A demanda pelo tolueno é baixa, não havendo previsão de escassez
•Produção insuficiente para a demanda de ácido tereftálico purificado (PTA)
•Importação é possível, penalizando as cadeias

Intermediários de 
química fina

2 2

Alcatrão de coqueria 2 2

Hidrocarboneto leve 
de refinaria

2 2

Propano 2 4

Xileno 2 4

Etano 2 4

Metano 2 4

Propeno 3 3

Butano 2 4

Nafta 3 3

Tolueno 3 4

Butadieno 3 4

Benzeno 3 4

Coque Verde de 
Petróleo

4 4

Petróleo 3 5
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Insumos inorgânicos 

 
Figura 3 Classificação das Matérias‐primas – Insumos inorgânicos 

  

Insumo
Nota 
Atual

Nota 
Futuro

Justificativa

•Existe produção no Brasil, porém sem vantagem competitiva relevante
•Aumento na demanda futura deverá ser acompanhado de produção interna
•Líder mundial em óxido de alumínio
•Tendência de manutenção da posição de liderança
•O Brasil não possui grandes reservas de boro
•Desvantagem em termos de custos da mineração
•Não há indícios de melhora no futuro
•Ampla disponibilidade
•Alto custo, pois a eletricidade no Brasil é a segunda mais cara do mundo
•Aumento da demanda de PVC pode gerar aumento da oferta
•Produzido pela Votorantim como subproduto do níquel
•Pode ser importado sem dificuldades
•Alto preço gera grande desvantagem competitiva para toda a indústria química
•Segunda mais cara do mundo, atrás apenas da China
•Tradeable: Pode ser importado competitivamente devido à energia embutida
•Crescente disponibilidade devido à redução do teor de enxofre nos combustíveis
•Custo elevado de mineração, com importação a preço mais competitivo
•Apenas 0,4% das reservas mundiais e 1% da produção mundial no Brasil
•Fechamento de fábrica no Brasil deve gerar aumento das importações
•Menos de 2% das reservas mundiais e menos de 5% da produção de fosfatos
•Custo de extração dos fosfatos no Brasil é maior, pois são provenientes de rochas ígneas
•Não há tendência de melhoria no cenário atual
•O Brasil não possui produção significativa de hélio líquido 
•Ampla disponibilidade atual e futura dos outros gases a partir da separação do ar

Iodo 1 1 •O Brasil não possui iodo economicamente explorável
•O Brasil possui matéria-prima de materiais radioativos (Cobalto, Molibdênio, etc.) 
•Previsão de aumento da oferta com o Reator Multipropósito Brasileiro (RMB)
•Líder, com 98% das reservas mundiais
•Tendência de manutenção da posição de liderança
•Possível esgotamento das reservas no médio prazo
•Leve desvantagem competitiva de custo
•Pode ser importado sem dificuldades
•O Brasil tem amplas reservas de ilmentita
•Ausência de cloro a custo competitivo impede maior competitividade
•Grandes reservas de sal-gema, de maior qualidade e com vantagem de custo para 
exploração “in-loco”. Produção expressiva de sal marinho no Nordeste moderadamente 
competitivo
•Tendência de manutenção das vantagens competitivas
•2º produtor mundial, com 20% do mercado
•Reservas de quartzo são 95% das reservas mundiais
•Tendência de manutenção da posição de liderança
•Existe disponibilidade de ácido sulfúrico e o enxofre pode ser importado
•Não há perspectiva clara de mudança no futuro
•Reservas são menos de 1% da mundial
•China domina o mercado, com 50% das reservas e 90% da produção

•Perspectivas de investimentos para os próximos anos, porém sem grande impacto no setor

•7ª  maior reserva de urânio no mundo

•Possibilidade de descoberta de novas reservas (apenas 25% do território foi prospectado)

•Reservas limitadas de zinco no Brasil
•Oferta a partir de produção interna e importações 
•Pode ser importado sem dificuldades

Fósforo 2 2

Terras raras 2 2

Óxido de 
titânio

2 3

Boro 2 2

Cloro 2 3

Eletricidade 2 3

Sulfatos 3 3

Zinco 3 3

Gases 
industriais

3 3

Níquel 3 3

Cobalto 3 3

Flúor 3 3

Materiais 
radioativos

3 4

Ácidos 
inorgânicos

3 3

Urânio 4 4

Enxofre 3 4

Silício 5 5

Sal 4 4

Alumínio 5 5

Nióbio 5 5
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Insumos orgânicos renováveis 

 

Figura 4 Classificação das Matérias‐primas – Insumos orgânicos renováveis 

 

1.1. Ranking de matéria-prima dos segmentos  

Após a classificação dos insumos utilizados como matérias-primas nos segmentos, foi 
avaliado o grau de dependência de cada segmento em relação aos insumos. Com essa 
relação, foi definida a nota final de matéria-prima para cada segmento. A Figura 5 é o 
resultado desta associação: 

 

Insumo
Nota 
Atual

Nota 
Futuro

Justificativa

•O Brasil é líder mundial em produtividade e produção de cana-de-açúcar
•É prevista a manutenção deste cenário
•O Brasil possui muita celulose
•Custos e qualidade que geram vantagens competitivas
•O Brasil possui muita celulose, porém com custos que dificultam sua utilização
•Expectativa de redução dos custos e consequente aumento da disponibilidade
•O Brasil é líder na produção de etanol por fermentação de açúcar
•É prevista a manutenção deste cenário

Glicerina 4 4
•Subproduto do biodiesel, está e continuará estando amplamente disponível devido ao 
aumento da produção do combustível
•O Brasil tem condições excelentes para produção de mamona
•Agricultura pouco competitiva para algumas finalidades, havendo possibilidade de 
melhoria no futuro
•Disponibilidade limitada devido à natureza extrativista do recurso
•Tendência de desenvolvimento de métodos de domesticação, melhorando custos e 
disponibilidade

•Pouca disponibilidade atual

•Pesquisas sendo realizadas, com perspectiva de resultados a médio/longo prazo
•Tendência de redução nos custos a ponto de se tornar viável
•O Brasil é um dos maiores produtores de soja do mundo
•É prevista a manutenção deste cenário

Óleo de babaçu 2 4

2 4
Óleo de 

palma/Palmiste

Celulose da nova 
fronteira

3 5

Mamona 3 3

Etanol 5 5

Soja 5 5

Açúcar 5 5

Celulose 5 5
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Figura 5 Ranking dos segmentos ‐ Matérias‐primas 
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2. Classificação das tecnologias 

 

As Figuras 6 e 7 apresentam as classificações atuais das tecnologias utilizadas nos processos 
de fabricação dos produtos químicos estudados e uma breve justificativa sobre a escolha da 
nota. 

Tecnologia 
Nota 
Atual 

Justificativa 

Calcinação 4 
•É praticada em várias fábricas no Brasil 
•Específico para cada produto/produção, o que não permite a simples transferência de tecnologias 
•Tecnologias podem ser adquiridas 

Destilação 4 
•É uma prática de engenharia, sem muita complexidade 
•A aquisição da tecnologia não é nem será limitante para a produção 

Eletrólise 4 
•É praticada em várias fábricas no Brasil 
•Tecnologia normalmente licenciada diretamente pelos fabricantes de equipamentos 
•Tecnologias podem ser adquiridas 

Enriquecimento 4 
•O Brasil já enriquece urânio para as usinas Angra 1 e 2, com vantagens de custo 
•Tecnologia dominada 

Esterificação 4 
•É uma reação básica do biodiesel 
•É praticada com qualidade em numerosos processos e empresas no Brasil 
•A aquisição da tecnologia não é nem será limitante para a produção 

Extração 4 
•É uma reação de purificação praticada em muitos setores, nomeadamente óleos vegetais 
•Tecnologias podem ser adquiridas 

Fosgenação 4 
•É um processo simples, mas de alto risco ambiental 
•A aquisição da tecnologia não é nem será limitante para a produção 

Oper. básicas de 
inorgânicos 4 

•A produção de sais inorgânicos é praticada por centenas de empresas no Brasil 
•A aquisição da tecnologia não é nem será limitante para a produção 

Pirólise 4 
•Processo básico de petroquímica 
•Já praticado no Brasil 
•A aquisição da tecnologia não é nem será limitante para a produção 

Reforma a vapor 4 
•Processo básico de petroquímica 
•Já praticado no Brasil 
•A aquisição da tecnologia não é nem será limitante para a produção 

Separação criogênica 4 
•São processos físicos simples 
•É praticada limitadamente no Brasil 
•Tecnologias podem ser adquiridas 

Transesterificação 4 
•Reação básica de biodiesel e detergentes 
•Conhecida por muitos setores do Brasil 
•Tecnologias podem ser adquiridas 

Acetilação 3 
•É praticada em várias fábricas no Brasil 
•Específico para cada produto/produção, o que não permite a simples transferência de tecnologias 
•Tecnologias podem ser adquiridas 

Alquilação 3 
•É pouco praticada no Brasil 
•Específico para cada produto/produção, o que não permite a simples transferência de tecnologias 
•Maior dificuldade de aquisição 

Condensação 3 
•É praticada em várias fábricas no Brasil, quase sempre com catalisadores 
•Específico para cada produto/produção, o que não permite a simples transferência de tecnologias 
•Tecnologia de difícil aquisição 

Deshidratação 3 
•É praticada em várias fábricas no Brasil 
•Específico para cada produto/produção, o que não permite a simples transferência de tecnologias 

Desidrogenação 3 
•É praticada em várias fábricas no Brasil, quase sempre com catalisadores (metais nobres) 
•Específico para cada produto/produção, o que não permite a simples transferência de tecnologias 

Eterificação 3 

•É praticada em várias fábricas no Brasil 
•Específico para cada produto/produção, o que não permite a simples transferência de tecnologias 
•Tecnologia pode ser adquirida 

 

Figura 6 Classificação das Tecnologias (1/2) 
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Tecnologia 
Nota 
Atual 

Justificativa 

Halogenação 3 
•É praticada em várias fábricas no Brasil 
•Específico para cada produto/produção, o que não permite a simples transferência de tecnologias 

Hidratação 3 
•É praticada em várias fábricas no Brasil 
•Específico para cada produto/produção, o que não permite a simples transferência de tecnologias 

Hidrogenação 3 
•É praticada em várias fábricas no Brasil, quase sempre com catalisadores (metais nobres) 
•Específico para cada produto/produção, o que não permite a simples transferência de tecnologias 

Hidrólise 3 
•É praticada em várias fábricas no Brasil 
•Específico para cada produto/produção, o que não permite a simples transferência de tecnologias 

Irradiação 3 
•O Brasil possuirá um reator multipropósito em funcionamento a partir de 2018 
•As tecnologias podem ser adquiridas, mas aumentam o custo de produção 

Isomerização 3 
•Reação importante em aromáticos, já praticada pela Braskem 
•É pouco acessível para novos produtos, pois exige catalisadores especiais 

Nitração 3 
•É praticada em várias fábricas no Brasil 
•Específico para cada produto/produção, o que não permite a simples transferência de tecnologias 
•Existem difíceis problemas de segurança 

Oligomerização 3 
•Processo utilizado em muitos polímeros no Brasil 
•Requer catalisadores proprietários 
•Difícil obtenção para novos produtos 

Oxidação 3 
•É praticada em várias fábricas no Brasil 
•Específico para cada produto/produção, o que não permite a simples transferência de tecnologias 

Polimerização 3 
•Processos muito específico utilizados em todos os polímeros no Brasil 
•Requer catalisadores proprietários 
•É pouco acessível para novos produtos 

Redução 3 
•É praticada em várias fábricas no Brasil 
•Específico para cada produto/produção, o que não permite a simples transferência de tecnologias 

Tecnologias diversas 3 •Tecnologias variadas que não representam vantagens nem desvantagens 

Aminação 2 
•É pouco praticada no Brasil 
•Específico para cada produto/produção, o que não permite a simples transferência de tecnologias 
•Maior dificuldade de aquisição 

Catálise 2 
•São tecnologias  específicas, proprietárias e raramente transferidas 
•Existem centros de pesquisa no Brasil 

Formulação 2 
•Processo muito específico de produtos e mercados 
•Muito difícil de adquirir para produtos ou mercados novos 
•Existente no Brasil para alguns produtos, porém não para todos 

Tecnologias de produto 2 
•Processos envolvendo a utilização final do produto 
•Extremamente complexo e específico, de difícil obtenção para novos produtos 

 

Figura 7 Classificação das Tecnologias (2/2) 

 

2.1. Ranking de tecnologia dos segmentos  

Após a classificação das tecnologias aplicadas na síntese dos produtos químicos dos 
segmentos, foi avaliado o grau de dependência de cada segmento em relação às tecnologias. 
Com esta relação foi definida a nota final de tecnologia para cada segmento. A Figura 8 é o 
resultado desta associação: 
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Figura 8 Ranking dos segmentos – Tecnologias 
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Anexo 3 – Detalhamento do método de análise multicritério 
 

Este capítulo detalha, de forma aprofundada e com exemplos, a lógica da análise 
multicritério adotada para a priorização dos segmentos químicos a serem estudados em 
profundidade.  

Adicionalmente, são apresentadas as parametrizações modeladas no sistema de análise 
multicritério utilizado para o processamento da classificação dos segmentos. 

 

1. Detalhamento do conceito de análise multicritério 

De forma sucinta, a análise multicritério pode ser descrita como um método para a escolha 
de alternativas por meio da análise de múltiplos critérios de priorização. 

Um típico problema de análise multicritério é a escolha de um automóvel para compra. O 
comprador possui inúmeras alternativas no mercado, cada qual com características 
específicas. Para tomar a melhor decisão, o comprador deve buscar maximizar o benefício 
que o automóvel trará para si, de acordo com a sua preferência por determinados atributos 
em detrimento de outros. 

Assim, cada atributo relevante - como preço, segurança e design - pode ser considerado um 
critério de priorização. O tomador de decisão deve determinar o seu grau de preferência 
entre os critérios de priorização, ou seja, o quanto ele prefere um atributo sobre os demais. 
Também deve classificar cada alternativa nos critério de priorização, levando em 
consideração a posição relativa da alternativa em análise frente às demais. 

A análise multicritério sistematiza este processo através do uso de 2 conceitos: função de 
utilidade e modelagem por preferência. 

A função de utilidade modela o grau de satisfação que o critério de priorização propicia, em 
cada ponto da sua escala de mensuração, ao tomador de decisão.  

A modelagem por preferência auxilia o tomador de decisão a determinar pesos aos critérios, 
de acordo com o benefício relativo que cada um deles lhe propicia. 

Ambas serão detalhadas com exemplos nas próximas seções deste capítulo. 

 

1.1. Função de utilidade 

Os tomadores de decisão, em geral, percebem o valor de um critério de priorização de forma 
relativa, dependendo do contexto em que a decisão será tomada. Ou seja, o benefício de um 
determinado atributo não depende apenas do valor absoluto, mas também de sua posição 
relativa frente às outras opções e do impacto deste valor na tomada de decisão em si. 

Na ilustração da Figura 9 é possível notar como as preferências podem ser percebidas pelo 
tomador de decisão de formas diferentes, dependendo das circunstâncias.  
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Figura 9 Preferências relativas 

Nos dois exemplos, a diferença absoluta de preços entre a opção “A” e “B” é de US$ 10, mas 
o impacto na tomada de decisão provavelmente não é o mesmo, devido à diferença na 
percepção de benefício, para o tomador de decisão, entre os valores das opções. 
Provavelmente, o tomador de decisão percebe a opção “A” como muito mais vantajosa em 
relação à opção “B” no exemplo 1 do que no exemplo 2. 

Para capturar essa diferença de percepção, funções de utilidade são usadas na associação de 
notas às alternativas. Com a utilização destas funções, as “notas” atribuídas a cada 
alternativa e em cada critério levam em consideração a preferência do tomador de decisão. 

A Figura 10 ilustra a lógica de funcionamento das funções de utilidade através de um 
exemplo ilustrativo, em que é necessário atribuir notas a 4 alternativas adotando um critério 
de tamanho de mercado. 

 

Figura 10 Exemplo de função de utilidade 

EXEMPLO 1 EXEMPLO 2

• Você prefere “A” em relação a “B”?
• Quão mais você prefere “A” em relação 

a “B”? 

• Você prefere “A” em relação a “B”?
• Quão mais você prefere “A” em relação 

a “B”? 

Preço

A US$ 100

B US$ 110

Preço

A US$ 1.000

B US$ 1.010

Fonte: AliceWeb, Receita Federal, Análise Bain e Gas Energy

Alternativa A
(US$ 2.500M)

Alternativa B
(USM 1.000M)

Alternativa C
(US$ 600M)

Alternativa D
(US$ 100M)

ILUSTRATIVO
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A função de utilidade foi construída de forma a atribuir nota zero se o mercado for 
inexistente e nota máxima, igual a 100, para a alternativa com o maior tamanho 
mercadológico (alternativa “A” no exemplo). As notas das demais alternativas serão 
atribuídas de acordo com seu posicionamento na função. 

Pode-se perceber uma inflexão na função de utilidade na região de tamanho de mercado 
equivalente a US$ 1.000 milhões. A diferença de inclinação na curva a partir do ponto de 
inflexão indica uma mudança na preferência do tomador de decisão. Como a curva é menos 
inclinada a partir daquele ponto, é possível inferir que cada unidade de tamanho adicional a 
partir de US$ 1.000 milhões traz menos benefício ao tomador de decisão do que com o 
acréscimo de tamanho de mercado antes dessa fronteira. 

Em outras palavras, o tomador de decisão é mais indiferente a investimentos em mercados 
com tamanho acima de US$ 1.000 milhões.  

Sob esta lógica, ele atribui aos US$ 1.000 milhões 90 pontos de “utilidade” ou “benefício”. 
Portanto, a alternativa “B” ganha 90 pontos. Em uma hipotética escala linear, a mesma 
alternativa ganharia apenas 40 pontos e não refletiria a real preferência do tomador de 
decisão. 

As alternativas “C” e “D”, na função de utilidade do exemplo, ganhariam 60 e 20 pontos, 
respectivamente. 

Os critérios considerados na análise multicritério podem ser quantitativos ou qualitativos. 

Nos critérios quantitativos, as notas são atribuídas às alternativas de acordo com a função de 
utilidade, em uma escala de 0 a 100. No caso desse Estudo, alguns dos critérios quantitativos 
utilizados são o volume de importações, em milhões de dólares, e o preço médio dos 
segmentos, em dólares por quilograma.  

Nos critérios qualitativos, as notas são atribuídas por um grupo de especialistas a partir de 
uma escala de conceitos, geralmente de 1 a 5. Na análise multicritério, os critérios 
qualitativos podem ser tratados com o uso da função de utilidade nos casos em que há 
mudanças de preferência do tomador de decisão em diferentes seções da escala. A utilidade, 
nestes casos, transforma a escala original do critério em uma escala de 0 a 100. 
Alternativamente, os critérios qualitativos podem ser considerados na análise multicritério 
com sua escala original, sem o uso de funções de utilidade e sem a conversão das notas 
originais para uma escala de 0 a 100.  Competitividade e disponibilidade das matérias-
primas e tecnologias são alguns dos critérios utilizados neste Estudo. 

Modelagem por preferência 

Para se chegar a uma escolha que maximize o benefício do tomador de decisão é necessário 
definir a importância relativa, ou seja o peso de cada critério em relação aos demais. Para 
obtenção dos pesos, a análise multicritério sugere que o tomador de decisão pondere os 
critérios dois a dois dentro de cada categoria, comparando cada critério com todos os demais 
e indicando sua preferência em cada rodada de ponderação. Esse processo permite 
decompor um problema complexo em conjunto de problemas menores. 

A Figura 11 ilustra a metodologia descrita. No exemplo, os critérios foram agrupados nas 
categorias “Demanda” e “Produção”. Inicialmente, é solicitado que o tomador de decisão 
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indique sua preferência, em uma escala de 0 (indiferente) a 5 (preferência muito forte), entre 
as duas categorias. Em um segundo momento, o tomador de decisão deve indicar sua 
preferência em comparações 2 a 2 entre todos os critérios dentro de cada categoria. 

O resultado final deste processo é o conjunto de pesos que será utilizado para o cálculo do 
ranking final de priorização. 

 

Figura 11 Ponderação de critérios dois a dois 

2. Modelagem da análise multicritério e parametrização do sistema 

A análise multicritério foi modelada com o uso do software D-Sight Web, que solicita ao 
usuário a entrada de uma série de informações e parametrizações. 

As informações que o usuário deve fornecer ao sistema são as alternativas a serem avaliadas, 
os critérios de priorização e os valores de cada critério para cada alternativa. As 
parametrizações necessárias são as funções de utilidade e as preferências relativas entre os 
critérios. 

2.1. Estratégia de modelagem 

O objetivo da análise multicritério no contexto desta Fase do Estudo é priorizar um conjunto 
de segmentos químicos que, estimulados, contribuem para a meta deste Estudo, que é a 
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diversificação da indústria química no Brasil. Para tanto, diversos critérios foram analisados, 
com o objetivo de estimar a “atratividade” destes segmentos no Brasil. 

Os critérios adotados para priorização, apresentados na Figura 12, foram agrupados em duas 
categorias, Condições de Demanda e Fatores de Produção, em linha com a metodologia do 
Diamante de Porter, apresentada no Relatório 2. 

Critérios de “Condições de Demanda” Critérios de “Fatores de Produção” 

Tamanho de mercado Competitividade da matéria-prima 

Crescimento histórico e tendência de 
crescimento do mercado 

Competitividade da tecnologia 

Valor agregado Fatores institucionais 

Figura 12 Critérios de priorização 

Cada critério foi mensurado com indicadores específicos, conforme ilustrado na Figura 13. 

Categoria Critério Indicador Qualitativo / 
Quantitativo 

Fonte 

Condições 
da demanda 

Tamanho de 
mercado 

Importação + Exportação média entre 
2008 e 2012 (US$M) 

Quantitativo AliceWeb 

Produção média entre 2007 e 2011 
(US$M) 

Quantitativo IBGE 

Crescimento 
histórico e 
tendência de 
crescimento do 
mercado 

Crescimento médio anual das 
importações + exportações entre 2008 e 
2012 (%) 

Quantitativo AliceWeb 

Tendência de crescimento (escala de 1 
a 5) 

Qualitativo Análise 
consórcio 

Valor agregado Preço unitário médio das importações 
+ exportações entre 2008 e 2012 
(US$/kg) 

Quantitativo AliceWeb 

Fatores de 
produção 

Competitividade 
da matéria-prima 

Índice de competitividade da matéria-
prima (escala de 1 a 5) 

Qualitativo Análise 
consórcio 

Competitividade 
da tecnologia 

Índice de competitividade da 
tecnologia (escala de 1 a 5) 

Qualitativo Análise 
consórcio 

Fatores 
institucionais 

Rigidez do ambiente regulatório 
(escala de 1 a 5) 

Qualitativo Análise 
consórcio 

Disponibilidade de recursos humanos 
(escala de 1 a 5) 

Qualitativo Análise 
consórcio 

Disponibilidade de infraestrutura 
(escala de 1 a 5) 

Qualitativo Análise 
consórcio 

Necessidade de capital (escala de 1 a 5) Quantitativo Análise 
consórcio 

Figura 13 Indicadores  

Parte dos segmentos químicos que tiveram sua atratividade estimada pertencem ao grupo 
“Cadeia” e parte ao grupo “Mercado”. Do ponto de vista do investidor, a importância 
relativa dos critérios de priorização é diferente nos dois segmentos. 
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O grupo “Cadeia”, por estar mais a jusante na cadeia química, em geral é mais dependente 
de matérias-primas. Em sua análise, portanto, um peso maior é dado aos Fatores de 
Produção, especialmente a matéria-prima, em detrimento das Condições de Demanda. 

Já na a análise dos segmentos pertencentes ao grupo de “Mercado”, a ênfase foi dada aos 
critérios de Condições de Demanda, uma vez que os segmentos desse grupo estão muito 
mais próximos do consumidor final e, em geral, dependem mais da demanda interna. 

Para capturar essas diferenças, foram configurados dois cenários, cada um com um conjunto 
de pesos dos critérios mais adequado a um dos grupos. 

Em ambos os cenários, a análise multicritério foi processada com todos os segmentos, de 
Cadeia e de Mercado. Porém, para a formação do ranking final, os segmentos tiveram suas 
notas associadas de acordo com o conjunto de pesos mais adequado ao seu grupo. Dessa 
forma, um segmento do grupo “Cadeia” que recebeu, por exemplo, nota 70 quando 
processado com conjunto de pesos de Mercado (maior ênfase em Condições de Demanda) e 
nota 74 quando processado com o conjunto de pesos de Cadeia (maior ênfase em Fatores de 
Produção) terá apenas a segunda nota considerada no ranking final. A Figura 14 ilustra o 
processo de construção do ranking final. 

 

Figura 14 Processo de construção do ranking de priorização 

 

2.2. Definição de preferência entre os critérios de priorização 

Para definir os pesos associados a cada critério de priorização em cada cenário, Cadeia e 
Mercado, eles foram comparados dois a dois dentro de suas categorias. Em cada 



 

20 

Este documento foi preparado pelo consórcio Bain & Company / Gas Energy para servir como apoio às discussões 
do seminário 2 do Estudo de Diversificação da Indústria Química Brasileira. O Estudo encontra-se em andamento, 
portanto as visões e conclusões apresentadas aqui ainda são preliminares e estão sujeitas a mudanças. 

 

comparação, um grupo formado por 7 consultores do Consórcio atribuiu uma nota, em uma 
escala de 0 a 5, para a força de sua preferência por um segmento com relação aos outros. 
Nessa escala, 5 representa preferência muito forte e 0, indiferente. 

A partir do conjunto de preferências, o sistema calculou os pesos dos critérios em cada 
cenário. 

Os pesos resultantes da análise das preferências do tomador de decisão em cada cenário 
estão apresentados na Figura 15.  

 

Figura 15 Pesos dos critérios de priorização nos Cenários de Cadeia e Mercado 

2.3. Configuração das funções de utilidade 

As funções de utilidade foram construídas tendo em vista a importância do valor de cada 
atributo de um determinado segmento químico em relação aos demais.  

Assim, a curva de utilidade de matéria-prima, por exemplo, atribui incrementos de nota 
menores para segmentos químicos com notas abaixo de 2,5, o que indica uma baixa 
disponibilidade e competitividade de matéria-prima. Do ponto de vista do investidor, esse 
fator tem alto impacto negativo no benefício de um possível investimento. 

Já no volume de importações e exportações, os incrementos na nota atribuída aos segmentos 
químicos passam a ser menores a partir do nível de US$ 800 milhões. A intuição é que 
segmentos pertencentes a essa faixa de valor já são altamente atraentes e, portanto, valores 
superiores não representam um critério de decisão tão relevante. 

As Figuras 16 e 17 apresentam as funções utilidade adotadas na configuração do modelo.  

CADEIA MERCADO

Fatores de Produção Condições de Demanda
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Figura 16 Funções de utilidade 

 

 

Figura 17 Funções de utilidade 

IMPORTAÇÃO + EXPORTAÇÃO 
MÉDIA (08-12) PRODUÇÃO MÉDIA (07-11)

CRESCIMENTO MÉDIO IMP. + 
EXP. (08-12)

Nota para multicritério (0 a 100) Nota para multicritério (0 a 100) Nota para multicritério (0 a 100)

Fonte: AliceWeb; IBGE; análise Bain / Gas Energy

Importação + exportação média
(08-12, US$M)

Produção média
(07-11, US$M)

Crescimento médio anual
(%)

PREÇO MÉDIO IMPORTAÇÃO 
+ EXPORTAÇÃO (08-12)

DISPONIBILIDADE DE 
MATÉRIA-PRIMA

DISPONIBILIDADE DE 
TECNOLOGIA

Nota para multicritério (0 a 100) Nota para multicritério (0 a 100) Nota para multicritério (0 a 100)

Fonte: AliceWeb; IBGE; análise Bain / Gas Energy

Preço unitário médio 
(08-12, US$/kg)

Competitividade da matéria-prima
(escala 1 a 5)

Competitividade da tecnologia
(escala 1 a 5)
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Anexo 4 – Detalhamento dos resultados da análise multicritério 
 

Neste anexo serão apresentados os dados de entrada e os resultados do modelo de análise 
multicritério utilizado para a seleção dos segmentos químicos a serem estudados em 
profundidade na próxima fase deste Estudo. 

 

1. Dados de entrada do modelo 

 

Os principais dados alimentados no modelo são os valores dos critérios para cada segmento 
analisado.  

Os critérios foram agrupados de forma hierárquica em duas categorias: Condições de 
Demanda e Fatores de Produção.  

Em Condições de Demanda, os critérios considerados são os seguintes:  

 Tamanho do mercado: volume médio da soma das importações e exportações entre 
2008 e 2012, em milhões de dólares, de acordo com informações obtidas do Sistema 
de Análise das Informações de Comércio Exterior via Internet, denominado 
Aliceweb. 

 Produção doméstica: volume médio da produção doméstica em milhões de dólares, 
entre 2007 e 2011, conforme informações obtidas da Pesquisa Industrial Anual (PIA) 
do IBGE e dados de associações (ABICLOR, ABIPLA, ABIHPEC e SINDAG). 

 Crescimento do mercado: crescimento percentual médio anual do volume financeiro 
da soma das importações e exportações entre os anos 2008 e 2012. 

 Valor agregado: o preço das importações e exportações foi utilizado como um 
direcionador do valor agregado. O indicador utilizado foi, portanto, o preço médio 
da soma das operações de importação e exportação entre 2008 e 2012, obtido pela 
divisão do volume financeiro em dólares pelo volume dos produtos em quilogramas, 
entre os anos 2008 e 2012, conforme informações do Aliceweb.  

 Tendência: indicador qualitativo, definido pelo consórcio e validado pela equipe do 
SIQUIM-UFRJ, que avalia as tendências de crescimento ou redução de demanda para 
o segmento químico, com base em informações obtidas no Global Insight e avaliação 
do Consórcio sobre macrotendências. 

Em Fatores de Produção, os segmentos são avaliados em 6 critérios: 

 Disponibilidade de matérias-primas: avalia as reservas, potencial produtivo e 
competitividade dos recursos naturais (exemplo: petróleo, gás, minério e plantas) e 
insumos básicos (exemplo: nafta) brasileiros em comparação com os demais países 
produtores de químicos.  

 Grau de competitividade da tecnologia: compara o grau de domínio brasileiro em 
relação a outros países em tecnologias de transformação de matérias-primas e 
desenvolvimento de produtos.  
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 Disponibilidade e qualidade dos recursos humanos especializados: avalia a 
adequação da mão de obra brasileira nos níveis de engenheiros de produtos e 
processos, executivos e técnicos para a indústria química.  

 Qualidade da infraestrutura: avalia a disponibilidade da infraestrutura para a 
indústria química, em itens como transporte e armazenagem de matérias-primas e 
produtos acabados.  

 Perspectivas do ambiente regulatório: avalia o rigor de regulações de produtos em 
relação a riscos à saúde ou ao meio ambiente 

 Necessidade de capital: avalia o volume de capital necessário para investir no 
segmento, de acordo com informações levantadas no website Damodaran, em agosto 
de 2013. 

As Figuras 18 e 19 detalham os dados que foram alimentados no modelo multicritério para 
cada segmento químico considerado na etapa de priorização. 
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Figura 18 Dados de entrada do modelo de análise multicritério (1/2) 

Ácido metacrílico e 
derivados

123,9 463,4 25% 2,6 3 3,2 Bom Ruim Médio Bom Ruim

Ácidos graxos e 
derivados

239 183,8 14% 1,7 3,9 3,5 Bom Ruim Médio Bom Bom

Ácidos inorgânicos 78,7 1320,5 ‐18% 0,1 3 3 Bom Ruim Médio Médio Médio

Aditivos 
alimentícios

1435,2 718,9 8% 2,3 3,6 2 Ruim Bom Ruim Melhor Bom

Aditivos para 
construção

38,5 59 23% 1,1 2 3 Ruim Bom Médio Melhor Bom

Aditivos para couro 179,4 367,9 3% 1,6 3,1 3 Ruim Bom Médio Melhor Médio

Aditivos para 
mineração

26,3 18,2 24% 2,5 3 3 Ruim Bom Médio Melhor Médio

Aditivos para 
polímeros

198,6 288,8 3% 2,6 2 1 Ruim Bom Médio Melhor Médio

Aramidas 46,6 0 5% 22 3 1 Ruim Bom Médio Melhor Médio

Aromáticos 2176,9 1223,3 4% 1,4 2,8 3 Bom Bom Ruim Bom Médio

Butadieno, 
Isopreno e 
derivados

1149,9 540,5 13% 2,5 3 2,3 Bom Bom Médio Bom Médio

Catalisadores 293,9 149,7 5% 5,8 3,4 1 Ruim Bom Médio Melhor Médio

Cloro e Álcalis 597,5 1634,1 5% 0,2 3,1 3,8 Bom Ruim Ruim Médio Bom

Colas, Adesivos e 
Selantes

299,5 882,1 7% 3,9 3,8 2,4 Médio Bom Médio Melhor Médio

Copolímeros 35,7 1,1 6% 3,7 3,2 2,3 Bom Ruim Médio Bom Médio

Corantes orgânicos 
sintéticos

428,7 126,2 3% 5,2 2,8 2,5 Médio Bom Ruim Melhor Médio

Cumeno e 
derivados

95,8 134,7 ‐14% 1,1 3,3 3 Bom Bom Médio Bom Médio

Derivados da 
celulose

325 417,9 4% 3,5 4 2,3 Bom Ruim Médio Bom Médio

Derivados de 
Alcatrão

237,3 52,7 20% 0,8 2 4 Bom Ruim Ruim Bom Médio

Derivados de boro 43,6 18,5 3% 0,8 2 4 Bom Ruim Médio Médio Médio

Derivados de 
carbono elementar

143,1 477 11% 1,8 2,5 4 Bom Ruim Médio Médio Médio

Derivados de silício 712,1 838,6 1% 2,4 4,1 2 Bom Ruim Médio Médio Médio

Derivados de terras 
raras

23,7 2,9 23% 13,5 2,3 1,7 Bom Ruim Médio Médio Médio

Derivados do eteno 167,9 0,7 8% 1 2,8 2,8 Bom Bom Médio Bom Médio

Derivados do 
metano

396,7 387,7 1% 0,5 3 3,5 Bom Bom Médio Bom Bom

Derivados do 
propeno

548,4 1707,7 10% 1,5 3 2,7 Bom Bom Médio Bom Médio

Derivados vinílicos 50,8 5022,4 7% 3,8 2,8 3,7 Bom Ruim Médio Bom Médio

SEGMENTO 
QUÍMICO

TAMANHO  
MERCADO 
(US$, 08‐12)

PRODUÇÃO 
LOCAL

(US$, 07‐11)

CRESCI‐
MENTO
(%, 08‐12)

VALOR 
AGREGADO 
(US$/KG, 
08‐12)

MATÉRIA 
PRIMA

TECNO‐
LOGIA

RECURSOS 
HUMANOS

INFRAES‐
TRUTURA

AMBIENTE 
LEGAL CAPITAL TENDÊNCIA
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Figura 19 Dados de entrada do modelo de análise multicritério (2/2) 

 

 

Elastômeros 286,2 49,2 5% 3,8 3,2 2,3 Bom Ruim Médio Bom Bom

Explosivos 41,3 283,4 18% 6,8 2 3 Ruim Bom Pior Médio Médio

Fibras de carbono 21,7 0 144% 24,4 3,6 3 Ruim Bom Médio Melhor Bom

Filmes, reveladores 
e papeis

343,2 266,8 ‐3% 8,1 2 1,7 Ruim Bom Médio Médio Ruim

Fluidos 
refrigerantes

134,6 1,5 9% 1,7 2,8 2,5 Ruim Bom Médio Médio Médio

Fósforo branco e 
derivdos

64,6 18,9 ‐5% 3,1 2,3 3 Bom Ruim Médio Médio Médio

Fragrâncias e 
aromas

455,7 334,4 12% 5,2 3 2,4 Ruim Bom Ruim Melhor Médio

Gases industriais 16,6 1894,5 17% 1 2,8 4 Bom Ruim Ruim Médio Médio

Intermediários 
industriais

944,1 634,6 8% 1,7 2,8 2 Ruim Bom Ruim Bom Médio

Intermediários 
para resinas

128,4 115,4 ‐2% 2 3,1 2,3 Ruim Bom Médio Bom Médio

Iodo e derivados 43,6 15,1 28% 33,4 1 4 Bom Ruim Ruim Médio Médio

Lubrificantes 
especiais

550,2 1025,9 6% 2,4 3 3 Bom Ruim Médio Bom Médio

Óxido de eteno e 
derivados

163,6 140 ‐17% 0,9 3 2,8 Bom Ruim Médio Bom Médio

Óxido de titânio e 
derivados

397,1 243,9 17% 2,8 2,7 3,7 Bom Ruim Ruim Médio Médio

Poliacetais 38,2 0 4% 2,1 3 2,3 Ruim Bom Médio Melhor Médio

Poliamidas 
especiais

344 41,9 5% 4 3,3 3 Ruim Bom Médio Melhor Médio

Polibutileno 
tereftalato (PBT)

35,2 0 4% 3 3 2,3 Ruim Bom Médio Melhor Médio

Policarbonatos 96,6 32,6 0% 2,5 3,1 2 Ruim Bom Ruim Melhor Médio

Poliester de alta 
tenacidade

142,3 150,1 14% 2 3 3 Ruim Bom Médio Melhor Bom

Poliéteres polióis e 
poliuretanos

404,9 59,5 9% 2,5 3,4 3 Ruim Bom Médio Melhor Médio

Politetrametileno 
éter glicol (PTMEG)

25,8 0 29% 2,9 3 2 Ruim Bom Médio Melhor Médio

Produtos de 
Limpeza

578,5 449,7 6% 2,3 3,2 2,3 Ruim Bom Ruim Melhor Médio

Reagente de 
laboratório

283,2 0,4 12% 43 2 2 Ruim Bom Médio Médio Médio

Resinas epóxidas 163,1 2 ‐2% 3,8 3 3 Ruim Bom Ruim Melhor Médio

Sulfatos 160 209 4% 0,2 3 4 Bom Ruim Médio Médio Médio

Tintas para 
impressão

164,8 596 12% 6,1 3 3 Médio Bom Ruim Melhor Médio

Tintas, vernizes e 
produtos afins

547,1 515,1 4% 3,2 2,8 3 Médio Bom Ruim Melhor Bom

SEGMENTO 
QUÍMICO

TAMANHO  
MERCADO 
(US$, 08‐12)

PRODUÇÃO 
LOCAL

(US$, 07‐11)

CRESCI‐
MENTO
(%, 08‐12)

VALOR 
AGREGADO 
(US$/KG, 
08‐12)

MATÉRIA 
PRIMA

TECNO‐
LOGIA

RECURSOS 
HUMANOS

INFRAES‐
TRUTURA

AMBIENTE 
LEGAL CAPITAL TENDÊNCIA
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2. Resultados do modelo 

 

Como apresentado no Capítulo 4.3 do Relatório 2, a estratégia adotada para priorizar os 
segmentos passou pela modelagem de 2 cenários da análise multicritério. O 1º cenário, 
“Cadeia”, tem enfoque maior em matéria-prima e o 2º cenário, “Mercado”, está concentrado 
em demanda. A análise multicritério foi executada para todos os segmentos químicos, nos 
dois cenários. Os pesos dos cenários estão detalhados no Anexo 3 do Relatório 2. 

O ranking final foi formado pelas notas atribuídas aos segmentos de Mercado no cenário 
“Mercado” e dos segmentos de Cadeia no cenário “Cadeia”. 

As Figuras 20 e 21 apresentam o ranking dos cenários “Cadeia” e “Mercado”. As barras 
vermelhas destacam os segmentos pertencentes ao grupo (Cadeia ou Mercado) enfatizado 
em cada cenário. 
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Figura 20 Ranking cenário “Cadeia” 

Segmentos 
Mercado

Segmentos 
Cadeia
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Figura 21 Ranking cenário “Mercado” 

A Figura 22 apresenta o ranking final, considerando as notas dos 2 cenários que o compõem. 
As cores de cada barra representam o peso de cada critério na nota final do segmento. 

Segmentos 
Mercado

Segmentos 
Cadeia
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Figura 22 Ranking final da análise multicritério 

Os segmentos com as 10 melhores notas serão estudados de forma aprofundada, juntamente 
com Defensivos, Cosméticos e Aditivos para E&P, selecionados na etapa de pré-filtro 
descrita no Relatório 2.  
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De forma geral, os 10 segmentos classificados de alta prioridade têm sua principal fortaleza 
na matéria-prima, como pode ser observado na Figura 23, que apresenta a contribuição 
média dos critérios para cada conjunto de segmentos. 

 

Figura 23 Contribuição média dos critérios para a nota dos segmentos, por zona de prioridade 

Para avaliar a robustez dos resultados, foram conduzidas duas análises de sensibilidade, 
considerando os critérios mais relevantes, matéria-prima e tamanho do mercado. 

Na primeira análise de sensibilidade pode-se visualizar a variação das notas dos segmentos 
quando se varia apenas os pesos do critério tamanho, mantendo todas as demais condições 
constantes. A Figura 24 apresenta os resultados da análise para os segmentos que estão na 
fronteira entre alta e média prioridade. Os 4 últimos segmentos de alta prioridade e os 4 
primeiros de média prioridade testam a robustez dos ranking.. A Figura 25 apresenta a 
mesma análise para a fronteira entre os segmentos de média e de baixa prioridade. 

Para analisar a nota de cada segmento nos gráficos a seguir, deve-se observar a interseção da 
reta do segmento com a reta do peso do critério para o grupo correspondente. Por exemplo, 
na Figura 24, os segmentos Aromáticos e Butadieno, Isopreno e Derivados devem ser 
analisados em relação à reta “Peso Cadeia”. Já Tintas, Vernizes e Produtos afins deve ser 
observado com a reta “Peso Mercado”. 
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Figura 24 Análise de sensibilidade do peso do critério Tamanho de Mercado: Fronteira alta e média prioridade 

Pode-se observar que, em um grande espectro do peso do tamanho de mercado, os 
segmentos de alta prioridade se manteriam nesta zona. Somente com a alteração do peso no 
cenário “Cadeia” para aproximadamente 30%, o segmento Tintas, Vernizes e Produtos afins 
seria promovido à alta prioridade, substituindo os Aromáticos. 

 

Figura 25 Análise de sensibilidade do peso do critério Tamanho de Mercado: Fronteira média e baixa prioridade 

Segmento Cadeia de alta prioridade
Segmento Cadeia de média prioridade
Segmento Mercado de alta prioridade
Segmento Mercado de média prioridade

Segmento Cadeia de média prioridade
Segmento Cadeia de baixa prioridade
Segmento Mercado de média prioridade
Segmento Mercado de baixa prioridade
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Na fronteira entre média e baixa prioridade há mais volatilidade com a mudança de peso no 
critério tamanho, principalmente com relação aos segmentos “Poliéster de alta tenacidade” e 
“Intermediários industriais”. 

As Figuras 26 e 27 apresentam uma análise semelhante para o critério matéria-prima. 

 

Figura 26 Análise de sensibilidade do peso do critério Matéria‐Prima: Fronteira alta e média prioridade 

Somente há alguma volatilidade na fronteira entre a alta e média prioridade quando o peso 
do critério matéria-prima ultrapassa os 75%. Para valores inferiores ao citado, os segmentos 
priorizados mantêm seus status. 

Segmento Cadeia de alta prioridade
Segmento Cadeia de média prioridade
Segmento Mercado de alta prioridade
Segmento Mercado de média prioridade
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Figura 27 Análise de sensibilidade do peso do critério Matéria‐Prima: Fronteira média e baixa prioridade 

Entre a média e baixa prioridade também há certa volatilidade quando o critério 
disponibilidade de matéria-prima assume pesos mais altos. Nessa situação, Intermediários 
industriais e Cumeno e derivados seriam promovidos à média prioridade, com Poliamidas 
especiais e Poliéster de alta tenacidade cedendo seus lugares. 

 

3. Ranking dos critérios 

 

As Figuras 28 a 33 apresentam o ranking dos critérios analisados, considerando a nota do 
grupo no cenário em que o seu segmento é enfatizado. 

Segmento Cadeia de média prioridade
Segmento Cadeia de baixa prioridade
Segmento Mercado de média prioridade
Segmento Mercado de baixa prioridade
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Figura 28 Ranking Tamanho e Matéria‐prima 

 

Figura 29 Ranking Crescimento e Valor Agregado 

TAMANHO DO MERCADO PRODUÇÃO

CRESCIMENTO VALOR AGREGADO



 

35 

Este documento foi preparado pelo consórcio Bain & Company / Gas Energy para servir como apoio às discussões 
do seminário 2 do Estudo de Diversificação da Indústria Química Brasileira. O Estudo encontra-se em andamento, 
portanto as visões e conclusões apresentadas aqui ainda são preliminares e estão sujeitas a mudanças. 

 

 

Figura 30 Ranking Matéria‐prima e Tecnologia 

 

Figura 31 Ranking Recursos humanos e Infraestrutura 

MATÉRIA PRIMA TECNOLOGIA

RECURSOS HUMANOS INFRAESTRUTURA
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Figura 32 Ranking Ambiente regulatório e Necessidade de capital 

 

Figura 33 Ranking Tendência

AMBIENTE LEGAL CAPITAL

TENDÊNCIA
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Anexo 5 - Caracterização resumida (fichas) dos segmentos químicos 
analisados 
 

1. Segmentos químicos considerados na priorização 

Nesta etapa de priorização inicial foram analisados 64 segmentos, exibidos na Figura 34. A 
estrutura de agrupamento dos produtos químicos, proposta na Fase 1 do Estudo, é 
composta por 3 níveis: grupo, subgrupo e segmento. A segmentação foi construída com base 
em uma lógica de negócio, ou seja, produtos que possuem compartilhamentos de custo 
(mesma cadeia química ou matéria-prima) ou que possuem aplicações e mercados 
semelhantes foram, a princípio, agrupados sob um mesmo grupo.  

 

 

Figura 34 Segmentos para priorização 

Os segmentos que estão fora do escopo deste Estudo foram excluídos da análise de 
priorização, conforme previsto na Chamada Pública. Os segmentos de produtos 
farmacêuticos (exemplo: dipirona), fertilizantes (N - nitrogênio, P – fósforo e K - potássio) e 
resinas commodities (PE, PP, PVC e PET) fazem parte desse grupo.. Os segmentos, 
classificados como “Outros” na Fase 1 desse Estudo também não foram considerados nessa 
etapa. 

A estrutura de segmentos criada foi validada por especialistas do SIQUIM – Sistema de 
Informação sobre a Indústria Química - liderado pelo professor Luiz Fernando Leite, da 
Escola de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 
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2. Ranking dos segmentos químicos 
A Figura 35 apresenta o ranking final dos segmentos, incluindo os pré-filtros. 

Segmentos Nota multicritério Prioridade 
Defensivos Pré-filtro Alta 
Cosméticos e produtos higiene pessoal Pré-filtro Alta 
Aditivos para E&P Pré-filtro Alta 
Ácidos graxos e derivados 66 Alta 
Derivados de silício 60 Alta 
Derivados da celulose 57 Alta 
Fibras de carbono 56 Alta 
Aditivos alimentícios 55 Alta 
Cloro e Álcalis 54 Alta 
Butadieno, Isopreno e derivados 54 Alta 
Derivados do metano 52 Alta 
Derivados do propeno 51 Alta 
Aromáticos 51 Alta 
Lubrificantes especiais 49 Média 
Tintas, vernizes e produtos afins 48 Média 
Poliéteres polióis e poliuretanos 48 Média 
Elastômeros 47 Média 
Óxido de titânio e derivados 46 Média 
Ácido metacrílico e derivados 46 Média 
Poliester de alta tenacidade 46 Média 
Fragrâncias e aromas 46 Média 
Colas, Adesivos e Selantes 45 Média 
Poliamidas especiais 45 Média 
Cumeno e derivados 45 Baixa 
Sulfatos 44 Baixa 
Intermediários industriais 44 Baixa 
Tintas para impressão 44 Baixa 
Derivados vinílicos 42 Baixa 
Produtos de Limpeza 42 Baixa 
Gases industriais 42 Baixa 
Aditivos para mineração 42 Baixa 
Aditivos para construção 41 Baixa 
Derivados de carbono elementar 40 Baixa 
Derivados do eteno 40 Baixa 
Derivados de Alcatrão 40 Baixa 
Reagente de laboratório 39 Baixa 
Corantes orgânicos sintéticos 39 Baixa 
Óxido de eteno e derivados 38 Baixa 
Copolímeros 38 Baixa 
Ácidos inorgânicos 37 Baixa 
Politetrametileno éter glicol (PTMEG) 37 Baixa 
Aditivos para couro 36 Baixa 
Catalisadores 36 Baixa 
Explosivos 35 Baixa 
Resinas epóxidas 33 Baixa 
Iodo e derivados 32 Baixa 
Derivados de terras raras 32 Baixa 
Fluidos refrigerantes 31 Baixa 
Derivados de boro 30 Baixa 
Intermediários para resinas 28 Baixa 
Filmes, reveladores e papeis 28 Baixa 
Fósforo branco e derivdos 27 Baixa 
Aramidas 27 Baixa 
Polibutileno tereftalato (PBT) 25 Baixa 
Poliacetais 25 Baixa 
Policarbonatos 24 Baixa 
Aditivos para polímeros 24 Baixa 
Ácido acrílico e derivados Pré-filtro Baixa 
Urânio Pré-filtro Baixa 
Material radioativo Pré-filtro Baixa 
Derivados de nióbio Pré-filtro Baixa 
Derivados de níquel Pré-filtro Baixa 
Derivados de alumínio Pré-filtro Baixa 
Derivados de cobalto Pré-filtro Baixa 

Figura 35 Ranking final dos segmentos 
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3. Caracterização resumida dos segmentos químicos analisados 

 

Ácido acrílico e derivados

Importação média (US$M, 2008-2012)……………………... 456 Algumas aplicações

Posição do grupo no ranking de importação…………………………………..………………..………………..8 de 64

Participação no total das importações do escopo (2012)…………………..………………..………………..2%

Preço unitário médio de importação (US$/kg)…………………………………..………………..………………..2,29 Importações e exportações (US$M, 2008-2012): CAGR*

Principais produtos (% importações do grupo, US$):

Importação

9%

Exportação média (US$M, 2008-2012)…………………………….. 44 Exportação

Posição do grupo no ranking de exportação…………………………………..………………..………………..28 de 64 10%

Participação no total das exportações do escopo (2012)…………………………………..………………..………………..1%

Preço unitário médio de exportações (US$/kg)…………………………………..………………..………………..2,35

Principais produtos (% exportações do grupo, US$):

Hoje Futuro

0

0 Nota Tecnologia

0 0

0 0

0 0

0 2,00 1 Tecnologias de produto

0 3,00 1 Polimerização

2,00 4,00 1 Metano 2,00 1 Formulação

3,00 3,00 1 Propeno 3,00 1 Oxidação

5,00 5,00 1 Etanol 4,00 1 Esterificação

5-Ampla vantagem em reservas, produção, custo e/ou qualidade do insumo 5- O Brasil possui ampla vantagem em termos de tecnologia
4-Empresas no Brasil tem vantagens devido à disponibilidade, custo ou qualidade do insumo 4-A tecnologia para este grupo já é aplicada no Brasil
3-O insumo não fornece vantagem competitiva para empresas situadas no Brasil 3-A tecnologia já existe no Brasil ou pode ser facilmente obtida
2-Deficiência de insumo prejudica sua cadeia, seja por disponibilidade, custo ou qualidade 2-A tecnologia não é difundida no Brasil e sua aquisição é possível
1-O insumo não está disponível no Brasil, comprometendo suas cadeias 1-Não existe tecnologia no Brasil, e sua obtenção é difícil

Informações adicionais Sumário

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Principais insumos (Ranking 13 de 64)

IMPORTANTE: A análise de insumos e tecnologias não é exaustiva, estando consideradas apenas aqueles mais relevantes para o Estudo

O grupo foi enquadrado na zona de baixa prioridade no 

pré-filtro por já ser alvo de iniciativas relevantes de 

atores privados.

Desclassificado no pré-filtro

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Têxtil, Fraldas e Tintas

Mercado

Fatores de produção

** A média calculada é a média aritmética das notas dos grupos de cadeia e de mercado

Principais tecnologias (Ranking 36 de 64)

Comparação dos indicadores analisados

ACRILATOS (34%); RESINA SUPERABSORVENTE (SAP) (33%); ÁCIDO ACRILICO 

(17%)

RESINAS ACRILICAS DIVERSAS (78%); ACRILATOS (15%); RESINA 

SUPERABSORVENTE (SAP) (7%)

*CAGR é o crescimento percentual anualizado

Imp + Exp
(US$M)

Média Prod
(US$M, 07-11)

CAGR* Imp +
Exp (08-12, %)

Preço médio Imp
+ Exp (08-12,

US$/kg)

Matéria-Prima

Tecnologia
Recursos
Humanos

Infraestrutura

Ambiente
regulatório

Capital

Tendência

Ácido acrílico e
derivados

Média**

39 56
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Ácido metacrílico e derivados

Importação média (US$M, 2008-2012)……………………... 50 Algumas aplicações

Posição do grupo no ranking de importação…………………………………..………………..………………..45 de 64

Participação no total das importações do escopo (2012)…………………..………………..………………..0%

Preço unitário médio de importação (US$/kg)…………………………………..………………..………………..3,23 Importações e exportações (US$M, 2008-2012): CAGR*

Principais produtos (% importações do grupo, US$):

Importação

7%

Exportação média (US$M, 2008-2012)…………………………….. 74 Exportação

Posição do grupo no ranking de exportação…………………………………..………………..………………..18 de 64 49%

Participação no total das exportações do escopo (2012)…………………………………..………………..………………..1%

Preço unitário médio de exportações (US$/kg)…………………………………..………………..………………..2,22

Principais produtos (% exportações do grupo, US$):

Hoje Futuro

0

0 Nota Tecnologia

0 0

0 0

0 0

0 3,00 1 Polimerização

0 3,00 1 Oxidação

0 3,00 1 Hidrólise

2,00 4,00 1 Metano 3,00 1 Deshidratação

3,00 3,00 1 Propeno 4,00 1 Esterificação

5-Ampla vantagem em reservas, produção, custo e/ou qualidade do insumo 5- O Brasil possui ampla vantagem em termos de tecnologia
4-Empresas no Brasil tem vantagens devido à disponibilidade, custo ou qualidade do insumo 4-A tecnologia para este grupo já é aplicada no Brasil
3-O insumo não fornece vantagem competitiva para empresas situadas no Brasil 3-A tecnologia já existe no Brasil ou pode ser facilmente obtida
2-Deficiência de insumo prejudica sua cadeia, seja por disponibilidade, custo ou qualidade 2-A tecnologia não é difundida no Brasil e sua aquisição é possível
1-O insumo não está disponível no Brasil, comprometendo suas cadeias 1-Não existe tecnologia no Brasil, e sua obtenção é difícil

Informações adicionais Sumário

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Polímeros especiais e resinas

Mercado

Fatores de produção

** A média calculada é a média aritmética das notas dos grupos de cadeia e de mercado

Principais tecnologias (Ranking 17 de 64)

Comparação dos indicadores analisados

POLIMETACRILATO DE METILA (34%); ACIDO METACRILICO (27%); 

METACRILATOS (21%)

METACRILATOS (96%); POLIMETACRILATO DE METILA (4%); ACIDO 

METACRILICO (0%)

*CAGR é o crescimento percentual anualizado

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Principais insumos (Ranking 23 de 64)

IMPORTANTE: A análise de insumos e tecnologias não é exaustiva, estando consideradas apenas aqueles mais relevantes para o Estudo

O volume de importação e exportação é compatível com 

um mercado interno bem suprido. Porém a 

disponibilidade de insumos mais competitivos permitiria 

o aumento das exportações

Posição: 16°
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Ácidos graxos e derivados

Importação média (US$M, 2008-2012)……………………... 130 Algumas aplicações

Posição do grupo no ranking de importação…………………………………..………………..………………..33 de 64

Participação no total das importações do escopo (2012)…………………..………………..………………..1%

Preço unitário médio de importação (US$/kg)…………………………………..………………..………………..1,88 Importações e exportações (US$M, 2008-2012): CAGR*

Principais produtos (% importações do grupo, US$):

Importação

15%

Exportação média (US$M, 2008-2012)…………………………….. 109 Exportação

Posição do grupo no ranking de exportação…………………………………..………………..………………..15 de 64 12%

Participação no total das exportações do escopo (2012)…………………………………..………………..………………..1%

Preço unitário médio de exportações (US$/kg)…………………………………..………………..………………..1,78

Principais produtos (% exportações do grupo, US$):

Hoje Futuro

0

0 Nota Tecnologia

0 0

0 0

2,00 4,00 1 Óleo de Palma/Palmiste 4,00 1 Transesterificação

2,00 4,00 1 Óleo de Babaçu 3,00 1 Tecnologias diversas

3,00 3,00 1 Mamona 3,00 1 Hidrólise

5,00 5,00 1 Soja 3,00 1 Hidrogenação

5,00 5,00 1 Etanol 4,00 1 Destilação

5,00 5,00 1 Açúcar 4,00 1 Esterificação

5-Ampla vantagem em reservas, produção, custo e/ou qualidade do insumo 5- O Brasil possui ampla vantagem em termos de tecnologia
4-Empresas no Brasil tem vantagens devido à disponibilidade, custo ou qualidade do insumo 4-A tecnologia para este grupo já é aplicada no Brasil
3-O insumo não fornece vantagem competitiva para empresas situadas no Brasil 3-A tecnologia já existe no Brasil ou pode ser facilmente obtida
2-Deficiência de insumo prejudica sua cadeia, seja por disponibilidade, custo ou qualidade 2-A tecnologia não é difundida no Brasil e sua aquisição é possível
1-O insumo não está disponível no Brasil, comprometendo suas cadeias 1-Não existe tecnologia no Brasil, e sua obtenção é difícil

Informações adicionais Sumário

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Intermediário, alimentos, borrachas, cosméticos, sabões e 

detergentes

Mercado

Fatores de produção

** A média calculada é a média aritmética das notas dos grupos de cadeia e de mercado

Principais tecnologias (Ranking 15 de 64)

Comparação dos indicadores analisados

ÁCIDOS GRAXOS DIVERSOS E SEUS ÉSTERES (36%); OUTROS (31%); ÁCIDO 

ESTEÁRICO (17%)

OUTROS (50%); ÁCIDOS GRAXOS DIVERSOS E SEUS ÉSTERES (29%); ÁCIDO GRAXO 

DE SOJA (9%)

*CAGR é o crescimento percentual anualizado

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Principais insumos (Ranking 5 de 64)

IMPORTANTE: A análise de insumos e tecnologias não é exaustiva, estando consideradas apenas aqueles mais relevantes para o Estudo

O potencial de aumento da disponibilidade e da 

competitividade das matérias-primas locais, o atual 

domínio da tecnologia e o alto crescimento recente deste 

mercado são aspectos fundamentais para justificar o 

aumento da produção local e atrair investimento em P&D. 

As tendências de demanda são favoráveis devido ao 

aumento do consumo (mercado interno e exportação) das 

cadeias à jusante (ex. cosméticos e aditivos alimentícios), 

atualmente importadora de ácidos graxos. As tendências 

para matéria-prima também são favoráveis, 

principalmente pela perspectiva de acesso a fontes mais 

atrativas (ex. babaçu e palma) e pela sinergia com as 

pesquisas em biotecnologia e com os programas do 

governo (ex. Plano Brasil Maior).

Posição: 1°
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Ácidos inorgânicos

Importação média (US$M, 2008-2012)……………………... 48 Algumas aplicações

Posição do grupo no ranking de importação…………………………………..………………..………………..47 de 64

Participação no total das importações do escopo (2012)…………………..………………..………………..0%

Preço unitário médio de importação (US$/kg)…………………………………..………………..………………..0,07 Importações e exportações (US$M, 2008-2012): CAGR*

Principais produtos (% importações do grupo, US$):

Importação

-18%

Exportação média (US$M, 2008-2012)…………………………….. 30 Exportação

Posição do grupo no ranking de exportação…………………………………..………………..………………..34 de 64 -17%

Participação no total das exportações do escopo (2012)…………………………………..………………..………………..0%

Preço unitário médio de exportações (US$/kg)…………………………………..………………..………………..15,74

Principais produtos (% exportações do grupo, US$):

Hoje Futuro

0

0 Nota Tecnologia

0 0

0 0

0 0

0 2,00 1 Catálise

0 3,00 1 Oxidação

2,00 3,00 1 Cloro 3,00 1 Hidrólise

2,00 4,00 1 Metano 3,00 1 Hidratação

3,00 4,00 1 Enxofre 4,00 1 Oper. básicas de inorgânicos

5-Ampla vantagem em reservas, produção, custo e/ou qualidade do insumo 5- O Brasil possui ampla vantagem em termos de tecnologia
4-Empresas no Brasil tem vantagens devido à disponibilidade, custo ou qualidade do insumo 4-A tecnologia para este grupo já é aplicada no Brasil
3-O insumo não fornece vantagem competitiva para empresas situadas no Brasil 3-A tecnologia já existe no Brasil ou pode ser facilmente obtida
2-Deficiência de insumo prejudica sua cadeia, seja por disponibilidade, custo ou qualidade 2-A tecnologia não é difundida no Brasil e sua aquisição é possível
1-O insumo não está disponível no Brasil, comprometendo suas cadeias 1-Não existe tecnologia no Brasil, e sua obtenção é difícil

Informações adicionais Sumário

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Principais insumos (Ranking 23 de 64)

IMPORTANTE: A análise de insumos e tecnologias não é exaustiva, estando consideradas apenas aqueles mais relevantes para o Estudo

Mercado está razoavelmente equilibrado, com produção 

local e alguma importação. Produtos de baixo valor 

agregado.

Posição: 37°

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Fertilizantes, tratamento de água, intermediários

Mercado

Fatores de produção

** A média calculada é a média aritmética das notas dos grupos de cadeia e de mercado

Principais tecnologias (Ranking 20 de 64)

Comparação dos indicadores analisados

ACIDO SULFURICO (95%); Selenito de sódio (3%); OUTROS (1%)

Ácido de cloroplatinato (96%); ACIDO NITRICO (3%); ACIDO SULFURICO (1%)

*CAGR é o crescimento percentual anualizado
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Aditivos Alimentícios

Importação média (US$M, 2008-2012)……………………... 695 Algumas aplicações

Posição do grupo no ranking de importação…………………………………..………………..………………..3 de 64

Participação no total das importações do escopo (2012)…………………..………………..………………..4%

Preço unitário médio de importação (US$/kg)…………………………………..………………..………………..3,18 Importações e exportações (US$M, 2008-2012): CAGR*

Principais produtos (% importações do grupo, US$):

Importação

8%

Exportação média (US$M, 2008-2012)…………………………….. 740 Exportação

Posição do grupo no ranking de exportação…………………………………..………………..………………..2 de 64 8%

Participação no total das exportações do escopo (2012)…………………………………..………………..………………..8%

Preço unitário médio de exportações (US$/kg)…………………………………..………………..………………..2,39

Principais produtos (% exportações do grupo, US$):

Hoje Futuro

0

0 Nota Tecnologia

0 0

2,00 4,00 1 Xileno 0

2,00 4,00 1 Óleo de Palma/Palmiste 0

3,00 3,00 1 Propeno 0

3,00 3,00 1 Nafta 0

3,00 3,00 1 Ácidos inorgânicos 0

5,00 5,00 1 Soja 2,00 1 Tecnologias de produto

5,00 5,00 1 Açúcar 2,00 1 Formulação

5-Ampla vantagem em reservas, produção, custo e/ou qualidade do insumo 5- O Brasil possui ampla vantagem em termos de tecnologia
4-Empresas no Brasil tem vantagens devido à disponibilidade, custo ou qualidade do insumo 4-A tecnologia para este grupo já é aplicada no Brasil
3-O insumo não fornece vantagem competitiva para empresas situadas no Brasil 3-A tecnologia já existe no Brasil ou pode ser facilmente obtida
2-Deficiência de insumo prejudica sua cadeia, seja por disponibilidade, custo ou qualidade 2-A tecnologia não é difundida no Brasil e sua aquisição é possível
1-O insumo não está disponível no Brasil, comprometendo suas cadeias 1-Não existe tecnologia no Brasil, e sua obtenção é difícil

Informações adicionais Sumário

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Alimentos, cosméticos, indústria farmacêutica

Mercado

Fatores de produção

** A média calculada é a média aritmética das notas dos grupos de cadeia e de mercado

Principais tecnologias (Ranking 54 de 64)

Comparação dos indicadores analisados

ADITIVOS DIVERSOS (52%); HIDROXI-METIONINA (21%); DL-METIONINA (19%)

ADITIVOS DIVERSOS (78%); GELATINA (17%); OUTROS FOSFATOS DE CÁLCIO (2%)

*CAGR é o crescimento percentual anualizado

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Principais insumos (Ranking 8 de 64)

IMPORTANTE: A análise de insumos e tecnologias não é exaustiva, estando consideradas apenas aqueles mais relevantes para o Estudo

Segmento já detém produção local de uma série de 

produtos, e já tem viés exportador, porém ainda importa 

produtos de maior valor agregado. Cabe análise de 

diversificação do portfólio para produção de demandas 

hoje atendidas por importação; principal desafio a ser 

testado é a possibilidade de realização de uma estratégia 

de diversificação em produtos de maior valor agregado 

e/ou fortalecimento para exportação

Posição: 5°
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Aditivos para construção

Importação média (US$M, 2008-2012)……………………... 35 Algumas aplicações

Posição do grupo no ranking de importação…………………………………..………………..………………..52 de 64

Participação no total das importações do escopo (2012)…………………..………………..………………..0%

Preço unitário médio de importação (US$/kg)…………………………………..………………..………………..1,07 Importações e exportações (US$M, 2008-2012): CAGR*

Principais produtos (% importações do grupo, US$):

Importação

23%

Exportação média (US$M, 2008-2012)…………………………….. 4 Exportação

Posição do grupo no ranking de exportação…………………………………..………………..………………..47 de 64 21%

Participação no total das exportações do escopo (2012)…………………………………..………………..………………..0%

Preço unitário médio de exportações (US$/kg)…………………………………..………………..………………..1,22

Principais produtos (% exportações do grupo, US$):

Hoje Futuro

0

0 Nota Tecnologia

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 2,00 1 Tecnologias de produto

2,00 2,00 1 Intermediários de química fina 2,00 1 Formulação

5-Ampla vantagem em reservas, produção, custo e/ou qualidade do insumo 5- O Brasil possui ampla vantagem em termos de tecnologia
4-Empresas no Brasil tem vantagens devido à disponibilidade, custo ou qualidade do insumo 4-A tecnologia para este grupo já é aplicada no Brasil
3-O insumo não fornece vantagem competitiva para empresas situadas no Brasil 3-A tecnologia já existe no Brasil ou pode ser facilmente obtida
2-Deficiência de insumo prejudica sua cadeia, seja por disponibilidade, custo ou qualidade 2-A tecnologia não é difundida no Brasil e sua aquisição é possível
1-O insumo não está disponível no Brasil, comprometendo suas cadeias 1-Não existe tecnologia no Brasil, e sua obtenção é difícil

Informações adicionais Sumário

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Principais insumos (Ranking 58 de 64)

IMPORTANTE: A análise de insumos e tecnologias não é exaustiva, estando consideradas apenas aqueles mais relevantes para o Estudo

segmento com volumes de importação, exportação e 

valor agregado baixos, sem aparente diferencial 

competitivo em relação à matéria-prima e tecnologia. 

Forte produção local. Embora com taxa de crescimento 

expressiva, volumes e valores de importação são ainda 

baixos na análise comparativa com outros segmentos.

Posição: 29°

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Construção civil, cimento, argamassa

Mercado

Fatores de produção

** A média calculada é a média aritmética das notas dos grupos de cadeia e de mercado

Principais tecnologias (Ranking 20 de 64)

Comparação dos indicadores analisados

OUTROS (55%); ADITIVOS PARA CIMENTO (21%); FORMIATO DE CÁLCIO (10%)

ADITIVOS PARA CIMENTO (75%); OUTROS (25%)

*CAGR é o crescimento percentual anualizado
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Aditivos para couro

Importação média (US$M, 2008-2012)……………………... 102 Algumas aplicações

Posição do grupo no ranking de importação…………………………………..………………..………………..38 de 64

Participação no total das importações do escopo (2012)…………………..………………..………………..0%

Preço unitário médio de importação (US$/kg)…………………………………..………………..………………..1,88 Importações e exportações (US$M, 2008-2012): CAGR*

Principais produtos (% importações do grupo, US$):

Importação

1%

Exportação média (US$M, 2008-2012)…………………………….. 77 Exportação

Posição do grupo no ranking de exportação…………………………………..………………..………………..17 de 64 5%

Participação no total das exportações do escopo (2012)…………………………………..………………..………………..1%

Preço unitário médio de exportações (US$/kg)…………………………………..………………..………………..1,65

Principais produtos (% exportações do grupo, US$):

Hoje Futuro

0

0 Nota Tecnologia

0 0

0 0

2,00 3,00 1 Eletricidade 0

3,00 4,00 1 Benzeno 3,00 1 Polimerização

3,00 3,00 1 Sulfatos 2,00 1 Formulação

3,00 3,00 1 Propeno 4,00 1 Transesterificação

3,00 3,00 1 Ácidos inorgânicos 3,00 1 Oxidação

3,00 4,00 1 Enxofre 4,00 1 Oper. básicas de inorgânicos

5-Ampla vantagem em reservas, produção, custo e/ou qualidade do insumo 5- O Brasil possui ampla vantagem em termos de tecnologia
4-Empresas no Brasil tem vantagens devido à disponibilidade, custo ou qualidade do insumo 4-A tecnologia para este grupo já é aplicada no Brasil
3-O insumo não fornece vantagem competitiva para empresas situadas no Brasil 3-A tecnologia já existe no Brasil ou pode ser facilmente obtida
2-Deficiência de insumo prejudica sua cadeia, seja por disponibilidade, custo ou qualidade 2-A tecnologia não é difundida no Brasil e sua aquisição é possível
1-O insumo não está disponível no Brasil, comprometendo suas cadeias 1-Não existe tecnologia no Brasil, e sua obtenção é difícil

Informações adicionais Sumário

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Principais insumos (Ranking 19 de 64)

IMPORTANTE: A análise de insumos e tecnologias não é exaustiva, estando consideradas apenas aqueles mais relevantes para o Estudo

Apesar do potencial estratégico, considerando a vocação 

do Brasil para produção de couros, aspectos estruturais 

parecem ser mais relevantes do que a produção local de 

aditivos, que atualmente são produzidos em pequena 

escala. Forte produção local e exportação de alguns 

produtos, ex. extratos tanantes, pode sinalizar 

oportunidades de expansão.

Posição: 39°

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Calçados, Móveis, Automotivo, Vestimentas

Mercado

Fatores de produção

** A média calculada é a média aritmética das notas dos grupos de cadeia e de mercado

Principais tecnologias (Ranking 20 de 64)

Comparação dos indicadores analisados

OUTROS (73%); Aditivos para couro (10%); DICROMATO DE SODIO (9%)

EXTRATO TANANTE,DE MIMOSA (61%); OUTROS (34%); SAIS,ETERES,ESTERES E 

OUTROS DERIVADOS DOS TANINOS (3%)

*CAGR é o crescimento percentual anualizado
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Aditivos para E&P

Importação média (US$M, 2008-2012)……………………... 83 Algumas aplicações

Posição do grupo no ranking de importação…………………………………..………………..………………..41 de 64

Participação no total das importações do escopo (2012)…………………..………………..………………..0%

Preço unitário médio de importação (US$/kg)…………………………………..………………..………………..1,93 Importações e exportações (US$M, 2008-2012): CAGR*

Principais produtos (% importações do grupo, US$):

Importação

12%

Exportação média (US$M, 2008-2012)…………………………….. 9 Exportação

Posição do grupo no ranking de exportação…………………………………..………………..………………..42 de 64 -5%

Participação no total das exportações do escopo (2012)…………………………………..………………..………………..0%

Preço unitário médio de exportações (US$/kg)…………………………………..………………..………………..1,75

Principais produtos (% exportações do grupo, US$):

Hoje Futuro

0

0 Nota Tecnologia

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 2,00 1 Tecnologias de produto

2,00 2,00 1 Intermediários de química fina 2,00 1 Formulação

5-Ampla vantagem em reservas, produção, custo e/ou qualidade do insumo 5- O Brasil possui ampla vantagem em termos de tecnologia
4-Empresas no Brasil tem vantagens devido à disponibilidade, custo ou qualidade do insumo 4-A tecnologia para este grupo já é aplicada no Brasil
3-O insumo não fornece vantagem competitiva para empresas situadas no Brasil 3-A tecnologia já existe no Brasil ou pode ser facilmente obtida
2-Deficiência de insumo prejudica sua cadeia, seja por disponibilidade, custo ou qualidade 2-A tecnologia não é difundida no Brasil e sua aquisição é possível
1-O insumo não está disponível no Brasil, comprometendo suas cadeias 1-Não existe tecnologia no Brasil, e sua obtenção é difícil

Informações adicionais Sumário

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Perfuração e exploração de campos de petróleo e gás natural

Mercado

Fatores de produção

** A média calculada é a média aritmética das notas dos grupos de cadeia e de mercado

Principais tecnologias (Ranking 53 de 64)

Comparação dos indicadores analisados

PARAFINAS (45%); CERAS (18%); Óleo mineral de parafina (11%)

PARAFINAS (100%)

*CAGR é o crescimento percentual anualizado

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Principais insumos (Ranking 57 de 64)

IMPORTANTE: A análise de insumos e tecnologias não é exaustiva, estando consideradas apenas aqueles mais relevantes para o Estudo

Apesar de atualmente possuir um volume de importação 

relativamente pequeno, existe forte tendência de 

aumento da demanda local e global impulsionada pela 

exploração do pré-sal e das bacias onshore. Dada sua 

importância estratégica para o país, incluindo a capacidade 

de replicação para o mundo, este segmento será estudado

Selecionado no pré-filtro

Imp + Exp
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Média Prod
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CAGR* Imp +
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Aditivos para mineração

Importação média (US$M, 2008-2012)……………………... 25 Algumas aplicações

Posição do grupo no ranking de importação…………………………………..………………..………………..58 de 64

Participação no total das importações do escopo (2012)…………………..………………..………………..0%

Preço unitário médio de importação (US$/kg)…………………………………..………………..………………..2,85 Importações e exportações (US$M, 2008-2012): CAGR*

Principais produtos (% importações do grupo, US$):

Importação

18%

Exportação média (US$M, 2008-2012)…………………………….. 1 Exportação

Posição do grupo no ranking de exportação…………………………………..………………..………………..51 de 64 -

Participação no total das exportações do escopo (2012)…………………………………..………………..………………..0%

Preço unitário médio de exportações (US$/kg)…………………………………..………………..………………..4,20

Principais produtos (% exportações do grupo, US$):

Hoje Futuro

0

0 Nota Tecnologia

0 0

0 0

0 0

0 2,00 1 Tecnologias de produto

0 2,00 1 Formulação

3,00 3,00 1 Propeno 4,00 1 Transesterificação

3,00 3,00 1 Nafta 3,00 1 Oxidação

3,00 3,00 1 Ácidos inorgânicos 4,00 1 Oper. básicas de inorgânicos

5-Ampla vantagem em reservas, produção, custo e/ou qualidade do insumo 5- O Brasil possui ampla vantagem em termos de tecnologia
4-Empresas no Brasil tem vantagens devido à disponibilidade, custo ou qualidade do insumo 4-A tecnologia para este grupo já é aplicada no Brasil
3-O insumo não fornece vantagem competitiva para empresas situadas no Brasil 3-A tecnologia já existe no Brasil ou pode ser facilmente obtida
2-Deficiência de insumo prejudica sua cadeia, seja por disponibilidade, custo ou qualidade 2-A tecnologia não é difundida no Brasil e sua aquisição é possível
1-O insumo não está disponível no Brasil, comprometendo suas cadeias 1-Não existe tecnologia no Brasil, e sua obtenção é difícil

Informações adicionais Sumário

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Principais insumos (Ranking 23 de 64)

IMPORTANTE: A análise de insumos e tecnologias não é exaustiva, estando consideradas apenas aqueles mais relevantes para o Estudo

Produtos químicos para mineração compreendem uma 

extensa gama e abrangem a química orgânica 

(tensoativos, etc) e a química inorgânica (cianetos e 

oxicianetos). Embora com taxa de crescimento 

expressiva, volumes e valores de importação são ainda 

baixos na análise comparativa com outros segmentos.

Posição: 28°

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Tratamento de minérios

Mercado

Fatores de produção

** A média calculada é a média aritmética das notas dos grupos de cadeia e de mercado

Principais tecnologias (Ranking 20 de 64)

Comparação dos indicadores analisados

CIANETO E OXICIANETO DE SODIO (67%); Tensoativo para tratamento de minério 

de ferro (33%)

CIANETO E OXICIANETO DE SODIO (100%)

*CAGR é o crescimento percentual anualizado

Imp + Exp
(US$M)

Média Prod
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Aditivos para polímeros

Importação média (US$M, 2008-2012)……………………... 167 Algumas aplicações

Posição do grupo no ranking de importação…………………………………..………………..………………..26 de 64

Participação no total das importações do escopo (2012)…………………..………………..………………..1%

Preço unitário médio de importação (US$/kg)…………………………………..………………..………………..2,83 Importações e exportações (US$M, 2008-2012): CAGR*

Principais produtos (% importações do grupo, US$):

Importação

1%

Exportação média (US$M, 2008-2012)…………………………….. 31 Exportação

Posição do grupo no ranking de exportação…………………………………..………………..………………..32 de 64 16%

Participação no total das exportações do escopo (2012)…………………………………..………………..………………..0%

Preço unitário médio de exportações (US$/kg)…………………………………..………………..………………..3,31

Principais produtos (% exportações do grupo, US$):

Hoje Futuro

0

0 Nota Tecnologia

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 2,00 1 Tecnologias de produto

0 2,00 1 Formulação

2,00 2,00 1 Intermediários de química fina 3,00 1 Tecnologias diversas

5-Ampla vantagem em reservas, produção, custo e/ou qualidade do insumo 5- O Brasil possui ampla vantagem em termos de tecnologia
4-Empresas no Brasil tem vantagens devido à disponibilidade, custo ou qualidade do insumo 4-A tecnologia para este grupo já é aplicada no Brasil
3-O insumo não fornece vantagem competitiva para empresas situadas no Brasil 3-A tecnologia já existe no Brasil ou pode ser facilmente obtida
2-Deficiência de insumo prejudica sua cadeia, seja por disponibilidade, custo ou qualidade 2-A tecnologia não é difundida no Brasil e sua aquisição é possível
1-O insumo não está disponível no Brasil, comprometendo suas cadeias 1-Não existe tecnologia no Brasil, e sua obtenção é difícil

Informações adicionais Sumário

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Principais insumos (Ranking 58 de 64)

IMPORTANTE: A análise de insumos e tecnologias não é exaustiva, estando consideradas apenas aqueles mais relevantes para o Estudo

Esse segmento, embora apresente mercado e valor 

agregado relevantes, engloba um conjunto vasto de 

aditivos para diversas funcionalidades, na sua maioria 

especialidades,  dominados por empresas globais e 

especializadas, não tendo sido considerado prioritário 

pela aparente dificuldade de agregação de escala e 

agentes para investimentos no Brasil que viabilizaria o 

desenvolvimento de oportunidades.

Posição: 54°

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Automotivo, borrachas, plásticos, pneus

Mercado

Fatores de produção

** A média calculada é a média aritmética das notas dos grupos de cadeia e de mercado

Principais tecnologias (Ranking 64 de 64)

Comparação dos indicadores analisados

ADITIVOS DIVERSOS (72%); DOP - ORTOFTALATO DE DIOCTILA (17%); N-(1,3-

DIMETILBUTIL)-N'-FENIL-P-FENILENODIAMINA (9%)

ADITIVOS DIVERSOS (70%); DOP - ORTOFTALATO DE DIOCTILA (20%); N-(1,3-

DIMETILBUTIL)-N'-FENIL-P-FENILENODIAMINA (10%)

*CAGR é o crescimento percentual anualizado

Imp + Exp
(US$M)

Média Prod
(US$M, 07-11)

CAGR* Imp +
Exp (08-12, %)
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Aramidas

Importação média (US$M, 2008-2012)……………………... 45 Algumas aplicações

Posição do grupo no ranking de importação…………………………………..………………..………………..48 de 64

Participação no total das importações do escopo (2012)…………………..………………..………………..0%

Preço unitário médio de importação (US$/kg)…………………………………..………………..………………..22,12 Importações e exportações (US$M, 2008-2012): CAGR*

Principais produtos (% importações do grupo, US$):

Importação

6%

Exportação média (US$M, 2008-2012)…………………………….. 1 Exportação

Posição do grupo no ranking de exportação…………………………………..………………..………………..52 de 64 -11%

Participação no total das exportações do escopo (2012)…………………………………..………………..………………..0%

Preço unitário médio de exportações (US$/kg)…………………………………..………………..………………..29,92

Principais produtos (% exportações do grupo, US$):

Hoje Futuro

0

0 Nota Tecnologia

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 2,00 1 Tecnologias de produto

0 3,00 1 Polimerização

2,00 4,00 1 Xileno 2,00 1 Formulação

5-Ampla vantagem em reservas, produção, custo e/ou qualidade do insumo 5- O Brasil possui ampla vantagem em termos de tecnologia
4-Empresas no Brasil tem vantagens devido à disponibilidade, custo ou qualidade do insumo 4-A tecnologia para este grupo já é aplicada no Brasil
3-O insumo não fornece vantagem competitiva para empresas situadas no Brasil 3-A tecnologia já existe no Brasil ou pode ser facilmente obtida
2-Deficiência de insumo prejudica sua cadeia, seja por disponibilidade, custo ou qualidade 2-A tecnologia não é difundida no Brasil e sua aquisição é possível
1-O insumo não está disponível no Brasil, comprometendo suas cadeias 1-Não existe tecnologia no Brasil, e sua obtenção é difícil

Informações adicionais Sumário

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Principais insumos (Ranking 23 de 64)

IMPORTANTE: A análise de insumos e tecnologias não é exaustiva, estando consideradas apenas aqueles mais relevantes para o Estudo

Mercado pouco relevante no Brasil: baixa 

representatividade das principais cadeias à jusante (ex. 

militar, esportes de alto desempenho). Além disso, a 

tecnologia utilizada é bastante restrita e está concentrada 

em poucas empresas.

Posição: 50°

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Têxtil, Militar, Esporte de alto desempenho

Mercado

Fatores de produção

** A média calculada é a média aritmética das notas dos grupos de cadeia e de mercado

Principais tecnologias (Ranking 64 de 64)

Comparação dos indicadores analisados

FIOS DE ALTA TENACIDADE DE ARAMIDAS (89%); FIBRAS DE ARAMIDAS (11%)

FIOS DE ALTA TENACIDADE DE ARAMIDAS (86%); FIBRAS DE ARAMIDAS (14%)

*CAGR é o crescimento percentual anualizado

Imp + Exp
(US$M)

Média Prod
(US$M, 07-11)

CAGR* Imp +
Exp (08-12, %)

Preço médio Imp
+ Exp (08-12,
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Aromáticos

Importação média (US$M, 2008-2012)……………………... 1.520 Algumas aplicações

Posição do grupo no ranking de importação…………………………………..………………..………………..2 de 64

Participação no total das importações do escopo (2012)…………………..………………..………………..8%

Preço unitário médio de importação (US$/kg)…………………………………..………………..………………..1,75 Importações e exportações (US$M, 2008-2012): CAGR*

Principais produtos (% importações do grupo, US$):

Importação

5%

Exportação média (US$M, 2008-2012)…………………………….. 657 Exportação

Posição do grupo no ranking de exportação…………………………………..………………..………………..3 de 64 0%

Participação no total das exportações do escopo (2012)…………………………………..………………..………………..7%

Preço unitário médio de exportações (US$/kg)…………………………………..………………..………………..1,47

Principais produtos (% exportações do grupo, US$):

Hoje Futuro

0

0 Nota Tecnologia

0 3,00 1 Alquilação

0 3,00 1 Polimerização

0 3,00 1 Isomerização

0 3,00 1 Redução

0 3,00 1 Oxidação

0 3,00 1 Nitração

3,00 3,00 1 Nafta 3,00 1 Hidrogenação

2,00 2,00 1 Alcatrão de coqueria 3,00 1 Halogenação

5-Ampla vantagem em reservas, produção, custo e/ou qualidade do insumo 5- O Brasil possui ampla vantagem em termos de tecnologia
4-Empresas no Brasil tem vantagens devido à disponibilidade, custo ou qualidade do insumo 4-A tecnologia para este grupo já é aplicada no Brasil
3-O insumo não fornece vantagem competitiva para empresas situadas no Brasil 3-A tecnologia já existe no Brasil ou pode ser facilmente obtida
2-Deficiência de insumo prejudica sua cadeia, seja por disponibilidade, custo ou qualidade 2-A tecnologia não é difundida no Brasil e sua aquisição é possível
1-O insumo não está disponível no Brasil, comprometendo suas cadeias 1-Não existe tecnologia no Brasil, e sua obtenção é difícil

Informações adicionais Sumário

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Intermediários (PET, PS e PU)

Mercado

Fatores de produção

** A média calculada é a média aritmética das notas dos grupos de cadeia e de mercado

Principais tecnologias (Ranking 20 de 64)

Comparação dos indicadores analisados

OUTROS (35%); ACIDO TEREFTALICO  (31%); ESTIRENO (17%)

BENZENO (37%); P-XILENO (27%); OUTROS AROMÁTICOS E DERIVADOS (21%)

*CAGR é o crescimento percentual anualizado

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Principais insumos (Ranking 45 de 64)

IMPORTANTE: A análise de insumos e tecnologias não é exaustiva, estando consideradas apenas aqueles mais relevantes para o Estudo

Importante building block para uma série de cadeias à 

jusante, com dinâmica de oferta e demanda segregada do 

shale gas. Pode existir oportunidade para aumentar a 

produção local de aromáticos, proporcionando potencial 

vantagem competitiva e estimulando a produção interna 

dos derivados deste segmento(ex. Defensivos, PTA e 

Estireno), adensando e integrando as cadeias produtivas e 

aproveitando recursos futuros do pré-sal. Entretanto, 

ainda há incerteza na disponibilidade de matéria-prima 

local

Posição: 10°

Imp + Exp
(US$M)

Média Prod
(US$M, 07-11)

CAGR* Imp +
Exp (08-12, %)

Preço médio Imp
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Importação média (US$M, 2008-2012)……………………... 641 Algumas aplicações

Posição do grupo no ranking de importação…………………………………..………………..………………..5 de 64

Participação no total das importações do escopo (2012)…………………..………………..………………..3%

Preço unitário médio de importação (US$/kg)…………………………………..………………..………………..j 3,61 Importações e exportações (US$M, 2008-2012): CAGR*

Principais produtos (% importações do grupo, US$):

Importação

8%

Exportação média (US$M, 2008-2012)…………………………….. 509 Exportação

Posição do grupo no ranking de exportação…………………………………..………………..………………..6 de 64 19%

Participação no total das exportações do escopo (2012)…………………………………..………………..………………..7%

Preço unitário médio de exportações (US$/kg)…………………………………..………………..………………..2,25

Principais produtos (% exportações do grupo, US$):

Hoje Futuro

0

0 Nota Tecnologia

0 0

0 0

0 0

0 0

0 3,00 1 Polimerização

0 3,00 1 Oxidação

2,00 4,00 1 Butano 3,00 1 Deshidrogenação

3,00 3,00 1 Nafta 4,00 1 Extração

5-Ampla vantagem em reservas, produção, custo e/ou qualidade do insumo 5- O Brasil possui ampla vantagem em termos de tecnologia
4-Empresas no Brasil tem vantagens devido à disponibilidade, custo ou qualidade do insumo 4-A tecnologia para este grupo já é aplicada no Brasil
3-O insumo não fornece vantagem competitiva para empresas situadas no Brasil 3-A tecnologia já existe no Brasil ou pode ser facilmente obtida
2-Deficiência de insumo prejudica sua cadeia, seja por disponibilidade, custo ou qualidade 2-A tecnologia não é difundida no Brasil e sua aquisição é possível
1-O insumo não está disponível no Brasil, comprometendo suas cadeias 1-Não existe tecnologia no Brasil, e sua obtenção é difícil

Informações adicionais Sumário

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Principais insumos (Ranking 23 de 64)

IMPORTANTE: A análise de insumos e tecnologias não é exaustiva, estando consideradas apenas aqueles mais relevantes para o Estudo

Mercado local já bastante relevante e tecnologia já 

dominada. Podemos ressaltar alguns aspectos como: a 

importância desse segmento para cadeias produtivas que 

são fortes no Brasil (ex. automobilística), o potencial de 

uso de outras matérias-primas do pré-sal (ex: GLP) e o 

potencial de desenvolvimento de rotas alternativas, 

inclusive a partir de renováveis. Entretanto, 

disponibilidade e custo da matéria-prima local podem ser 

um desafio

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Borrachas, pneus, brinquedos, calçados, plásticos,  colas e 

adesivos

Butadieno, Isopreno e derivados

Mercado

Fatores de produção

Posição: 7°

** A média calculada é a média aritmética das notas dos grupos de cadeia e de mercado

Principais tecnologias (Ranking 45 de 64)

Comparação dos indicadores analisados

BORRACHA DE ESTIRENO-BUTADIENO (SBR) (42%); BORRACHA DE BUTADIENO 

(BR) (26%); BORRACHA DE ISOBUTENO-ISOPRENO HALOGENADA (15%)

BORRACHA DE ESTIRENO-BUTADIENO (SBR) (34%); BUTADIENO (26%); OUTROS 

(14%)

*CAGR é o crescimento percentual anualizado

Imp + Exp
(US$M)

Média Prod
(US$M, 07-11)

CAGR* Imp +
Exp (08-12, %)

Preço médio Imp
+ Exp (08-12,

US$/kg)
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Catalisadores

Importação média (US$M, 2008-2012)……………………... 245 Algumas aplicações

Posição do grupo no ranking de importação…………………………………..………………..………………..20 de 64

Participação no total das importações do escopo (2012)…………………..………………..………………..1%

Preço unitário médio de importação (US$/kg)…………………………………..………………..………………..7,84 Importações e exportações (US$M, 2008-2012): CAGR*

Principais produtos (% importações do grupo, US$):

Importação

6%

Exportação média (US$M, 2008-2012)…………………………….. 49 Exportação

Posição do grupo no ranking de exportação…………………………………..………………..………………..27 de 64 3%

Participação no total das exportações do escopo (2012)…………………………………..………………..………………..1%

Preço unitário médio de exportações (US$/kg)…………………………………..………………..………………..4,18

Principais produtos (% exportações do grupo, US$):

Hoje Futuro

3,00 3,00 1 Zinco

2,00 2,00 1 Terras Raras Nota Tecnologia

2,00 3,00 1 Óxido de titânio 0

2,00 2,00 1 Fósforo 0

3,00 3,00 1 Flúor 0

3,00 3,00 1 Cobalto 0

3,00 3,00 1 Níquel 0

5,00 5,00 1 Silício 2,00 1 Tecnologias de produto

5,00 5,00 1 Nióbio 2,00 1 Formulação

5,00 5,00 1 Alumínio 3,00 1 Tecnologias diversas

5-Ampla vantagem em reservas, produção, custo e/ou qualidade do insumo 5- O Brasil possui ampla vantagem em termos de tecnologia
4-Empresas no Brasil tem vantagens devido à disponibilidade, custo ou qualidade do insumo 4-A tecnologia para este grupo já é aplicada no Brasil
3-O insumo não fornece vantagem competitiva para empresas situadas no Brasil 3-A tecnologia já existe no Brasil ou pode ser facilmente obtida
2-Deficiência de insumo prejudica sua cadeia, seja por disponibilidade, custo ou qualidade 2-A tecnologia não é difundida no Brasil e sua aquisição é possível
1-O insumo não está disponível no Brasil, comprometendo suas cadeias 1-Não existe tecnologia no Brasil, e sua obtenção é difícil

Informações adicionais Sumário

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Refino do petróleo, automotivo e polímeros

Mercado

Fatores de produção

** A média calculada é a média aritmética das notas dos grupos de cadeia e de mercado

Principais tecnologias (Ranking 64 de 64)

Comparação dos indicadores analisados

CATALISADORES SUPORTADOS (46%); CATALISADORES DIVERSOS (22%); OUTROS 

(20%)

CATALISADORES DIVERSOS (45%); CATALISADORES SUPORTADOS (41%); OUTROS 

(5%)

*CAGR é o crescimento percentual anualizado

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Principais insumos (Ranking 11 de 64)

IMPORTANTE: A análise de insumos e tecnologias não é exaustiva, estando consideradas apenas aqueles mais relevantes para o Estudo

Apesar do alto valor agregado dos produtos, as 

tecnologias envolvidas são predominantemente de 

propriedade dos principais licenciadores de processos e 

de difícil obtenção. Além disso, seu desenvolvimento é 

custoso, necessitando altos investimentos em P&D, 

centros de pesquisa internacionais ou estímulo à vinda de 

produtores globais. Entretanto, mercados locais e 

regionais expressivos como o de automóveis poderiam se 

constituir em oportunidades .

Posição: 40°

Imp + Exp
(US$M)

Média Prod
(US$M, 07-11)

CAGR* Imp +
Exp (08-12, %)

Preço médio Imp
+ Exp (08-12,

US$/kg)
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Importação média (US$M, 2008-2012)……………………... 574 Algumas aplicações

Posição do grupo no ranking de importação…………………………………..………………..………………..7 de 64

Participação no total das importações do escopo (2012)…………………..………………..………………..3%

Preço unitário médio de importação (US$/kg)…………………………………..………………..………………..j 0,21 Importações e exportações (US$M, 2008-2012): CAGR*

Principais produtos (% importações do grupo, US$):

Importação

5%

Exportação média (US$M, 2008-2012)…………………………….. 23 Exportação

Posição do grupo no ranking de exportação…………………………………..………………..………………..39 de 64 -5%

Participação no total das exportações do escopo (2012)…………………………………..………………..………………..0%

Preço unitário médio de exportações (US$/kg)…………………………………..………………..………………..0,38

Principais produtos (% exportações do grupo, US$):

Hoje Futuro

0

0 Nota Tecnologia

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2,00 3,00 1 Eletricidade 3,00 1 Oxidação

3,00 3,00 1 Gases industriais 4,00 1 Eletrólise

4,00 4,00 1 Sal 4,00 1 Calcinação

5-Ampla vantagem em reservas, produção, custo e/ou qualidade do insumo 5- O Brasil possui ampla vantagem em termos de tecnologia
4-Empresas no Brasil tem vantagens devido à disponibilidade, custo ou qualidade do insumo 4-A tecnologia para este grupo já é aplicada no Brasil
3-O insumo não fornece vantagem competitiva para empresas situadas no Brasil 3-A tecnologia já existe no Brasil ou pode ser facilmente obtida
2-Deficiência de insumo prejudica sua cadeia, seja por disponibilidade, custo ou qualidade 2-A tecnologia não é difundida no Brasil e sua aquisição é possível
1-O insumo não está disponível no Brasil, comprometendo suas cadeias 1-Não existe tecnologia no Brasil, e sua obtenção é difícil

Informações adicionais Sumário

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Principais insumos (Ranking 19 de 64)

IMPORTANTE: A análise de insumos e tecnologias não é exaustiva, estando consideradas apenas aqueles mais relevantes para o Estudo

A demanda por cloro já é relevante e deve crescer em 

virtude do desenvolvimento local de alguns setores, 

como, por exemplo, saneamento básico, e construção 

civil (maior utilização de PVC). A tendência de 

crescimento da demanda por cloro (mercado de alto 

volume, porém baixo valor agregado), em conjunto com 

outras potenciais melhorias de competitividade (ex. 

redução do custo da eletricidade, maior integração das 

cadeias produtivas, melhora na estrutura logística etc) 

podem estimular o aumento da produção brasileira de 

cloro e, consequentemente, de soda cáustica. Entretanto, 

essa já é uma cadeia amplamente conhecida e estudada, 

e existe a ameaça de concorrência internacional de 

produtores integrados de PVC de baixo custo com acesso 

a eteno mais competitivo

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Alimentos, papel e celulose, processos químicos, sabão

Cloro e Álcalis

Mercado

Fatores de produção

Posição: 6°

** A média calculada é a média aritmética das notas dos grupos de cadeia e de mercado

Principais tecnologias (Ranking 12 de 64)

Comparação dos indicadores analisados

SODA CÁUSTICA (58%); CARBONATO DE SÓDIO (BARRILHA) (31%); CLORATOS 

DE SODIO (4%)

SODA CÁUSTICA (57%); POTASSA CAUSTICA (39%); CLORATOS DE SODIO (2%)

*CAGR é o crescimento percentual anualizado

Imp + Exp
(US$M)

Média Prod
(US$M, 07-11)

CAGR* Imp +
Exp (08-12, %)

Preço médio Imp
+ Exp (08-12,

US$/kg)
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Colas, adesivos e selantes

Importação média (US$M, 2008-2012)……………………... 247 Algumas aplicações

Posição do grupo no ranking de importação…………………………………..………………..………………..19 de 64

Participação no total das importações do escopo (2012)…………………..………………..………………..1%

Preço unitário médio de importação (US$/kg)…………………………………..………………..………………..4,38 Importações e exportações (US$M, 2008-2012): CAGR*

Principais produtos (% importações do grupo, US$):

Importação

8%

Exportação média (US$M, 2008-2012)…………………………….. 53 Exportação

Posição do grupo no ranking de exportação…………………………………..………………..………………..25 de 64 3%

Participação no total das exportações do escopo (2012)…………………………………..………………..………………..1%

Preço unitário médio de exportações (US$/kg)…………………………………..………………..………………..3,63

Principais produtos (% exportações do grupo, US$):

Hoje Futuro

0

0 Nota Tecnologia

0 0

0 0

0 0

0 0

3,00 4,00 1 Benzeno 0

3,00 3,00 1 Propeno 2,00 1 Tecnologias de produto

3,00 3,00 1 Nafta 2,00 1 Formulação

5,00 5,00 1 Etanol 3,00 1 Tecnologias diversas

5-Ampla vantagem em reservas, produção, custo e/ou qualidade do insumo 5- O Brasil possui ampla vantagem em termos de tecnologia
4-Empresas no Brasil tem vantagens devido à disponibilidade, custo ou qualidade do insumo 4-A tecnologia para este grupo já é aplicada no Brasil
3-O insumo não fornece vantagem competitiva para empresas situadas no Brasil 3-A tecnologia já existe no Brasil ou pode ser facilmente obtida
2-Deficiência de insumo prejudica sua cadeia, seja por disponibilidade, custo ou qualidade 2-A tecnologia não é difundida no Brasil e sua aquisição é possível
1-O insumo não está disponível no Brasil, comprometendo suas cadeias 1-Não existe tecnologia no Brasil, e sua obtenção é difícil

Informações adicionais Sumário

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Automotivo, construção civil, embalagens, moveleiro

Mercado

Fatores de produção

** A média calculada é a média aritmética das notas dos grupos de cadeia e de mercado

Principais tecnologias (Ranking 43 de 64)

Comparação dos indicadores analisados

COLAS E ADESIVOS (67%); OUTROS (17%); INTERMEDIÁRIOS PARA COLAS E 

ADESIVOS (13%)

COLAS E ADESIVOS (88%); INTERMEDIÁRIOS PARA COLAS E ADESIVOS (9%); 

SELANTES (3%)

*CAGR é o crescimento percentual anualizado

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Principais insumos (Ranking 6 de 64)

IMPORTANTE: A análise de insumos e tecnologias não é exaustiva, estando consideradas apenas aqueles mais relevantes para o Estudo

Volume de importações bastante relevante e alta 

diversidade de produtos. Algumas tecnologias de produto 

e de formulação pouco difundidas, e potenciais 

movimentações do tipo matriz e filial. Porém, podem 

existir oportunidades específicas dentro desse segmento

Posição: 19°

Imp + Exp
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Média Prod
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Copolímeros

Importação média (US$M, 2008-2012)……………………... 34 Algumas aplicações

Posição do grupo no ranking de importação…………………………………..………………..………………..53 de 64

Participação no total das importações do escopo (2012)…………………..………………..………………..0%

Preço unitário médio de importação (US$/kg)…………………………………..………………..………………..4,00 Importações e exportações (US$M, 2008-2012): CAGR*

Principais produtos (% importações do grupo, US$):

Importação

7%

Exportação média (US$M, 2008-2012)…………………………….. 1 Exportação

Posição do grupo no ranking de exportação…………………………………..………………..………………..53 de 64 -16%

Participação no total das exportações do escopo (2012)…………………………………..………………..………………..0%

Preço unitário médio de exportações (US$/kg)…………………………………..………………..………………..5,14

Principais produtos (% exportações do grupo, US$):

Hoje Futuro

0

0 Nota Tecnologia

0 0

0 0

0 0

3,00 4,00 1 Benzeno 0

2,00 4,00 1 Etano 0

3,00 3,00 1 Propeno 2,00 1 Tecnologias de produto

3,00 3,00 1 Nafta 3,00 1 Polimerização

3,00 4,00 1 Butadieno 2,00 1 Formulação

5-Ampla vantagem em reservas, produção, custo e/ou qualidade do insumo 5- O Brasil possui ampla vantagem em termos de tecnologia
4-Empresas no Brasil tem vantagens devido à disponibilidade, custo ou qualidade do insumo 4-A tecnologia para este grupo já é aplicada no Brasil
3-O insumo não fornece vantagem competitiva para empresas situadas no Brasil 3-A tecnologia já existe no Brasil ou pode ser facilmente obtida
2-Deficiência de insumo prejudica sua cadeia, seja por disponibilidade, custo ou qualidade 2-A tecnologia não é difundida no Brasil e sua aquisição é possível
1-O insumo não está disponível no Brasil, comprometendo suas cadeias 1-Não existe tecnologia no Brasil, e sua obtenção é difícil

Informações adicionais Sumário

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Principais insumos (Ranking 16 de 64)

IMPORTANTE: A análise de insumos e tecnologias não é exaustiva, estando consideradas apenas aqueles mais relevantes para o Estudo

Segmento contempla apenas copolímeros especiais, cuja 

as aplicações são bastante específicas. Volumes de 

importação e exportação pouco relevantes.

Posição: 36°

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Automotivo, colas e adesivos, eletrodomésticos

Mercado

Fatores de produção

** A média calculada é a média aritmética das notas dos grupos de cadeia e de mercado

Principais tecnologias (Ranking 45 de 64)

Comparação dos indicadores analisados

COPOLIMERO DE FLUORETO DE VINILIDENO,HEXAFLUORPROPILENO (33%); 

OUTROS COPOLÍMEROS (29%); COPOLIMEROS DE ACRILONITRILA-ESTIRENO-

ACRILATO BUTILA (22%)

OUTROS COPOLÍMEROS (48%); COPOLIMEROS DE CLORETO,ACETATO DE 

VINILA,FORMAS PRIMARS (30%); COPOLIMERO DE FLUORETO DE 

VINILIDENO,HEXAFLUORPROPILENO (19%)

*CAGR é o crescimento percentual anualizado

Imp + Exp
(US$M)

Média Prod
(US$M, 07-11)

CAGR* Imp +
Exp (08-12, %)

Preço médio Imp
+ Exp (08-12,
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Corantes orgânicos sintéticos

Importação média (US$M, 2008-2012)……………………... 372 Algumas aplicações

Posição do grupo no ranking de importação…………………………………..………………..………………..10 de 64

Participação no total das importações do escopo (2012)…………………..………………..………………..2%

Preço unitário médio de importação (US$/kg)…………………………………..………………..………………..6,31 Importações e exportações (US$M, 2008-2012): CAGR*

Principais produtos (% importações do grupo, US$):

Importação

4%

Exportação média (US$M, 2008-2012)…………………………….. 57 Exportação

Posição do grupo no ranking de exportação…………………………………..………………..………………..24 de 64 -2%

Participação no total das exportações do escopo (2012)…………………………………..………………..………………..1%

Preço unitário médio de exportações (US$/kg)…………………………………..………………..………………..3,96

Principais produtos (% exportações do grupo, US$):

Hoje Futuro

0

0 Nota Tecnologia

0 0

2,00 4,00 1 Xileno 0

2,00 2,00 1 Intermediários de química fina 0

3,00 4,00 1 Benzeno 0

3,00 4,00 1 Tolueno 0

2,00 2,00 1 Alcatrão de coqueria 0

3,00 3,00 1 Ácidos inorgânicos 2,00 1 Tecnologias de produto

3,00 4,00 1 Enxofre 3,00 1 Tecnologias diversas

5-Ampla vantagem em reservas, produção, custo e/ou qualidade do insumo 5- O Brasil possui ampla vantagem em termos de tecnologia
4-Empresas no Brasil tem vantagens devido à disponibilidade, custo ou qualidade do insumo 4-A tecnologia para este grupo já é aplicada no Brasil
3-O insumo não fornece vantagem competitiva para empresas situadas no Brasil 3-A tecnologia já existe no Brasil ou pode ser facilmente obtida
2-Deficiência de insumo prejudica sua cadeia, seja por disponibilidade, custo ou qualidade 2-A tecnologia não é difundida no Brasil e sua aquisição é possível
1-O insumo não está disponível no Brasil, comprometendo suas cadeias 1-Não existe tecnologia no Brasil, e sua obtenção é difícil

Informações adicionais Sumário

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Principais insumos (Ranking 45 de 64)

IMPORTANTE: A análise de insumos e tecnologias não é exaustiva, estando consideradas apenas aqueles mais relevantes para o Estudo

O alto volume de importações é consequência das 

restrições regulatórias que aumentam 

consideravelmente os custos de produção no Brasil, que 

inibem processos que utilizam metais pesados, por 

exemplo. A China vem dominando o mercado mundial 

por não possuir uma regulação ambiental tão restritiva. 

Além disso, o Brasil não possui a escala ou vantagens 

logísticas para ser eleito como locação de planta global de 

pigmentos em nichos de mais alta tecnologia. Porém, 

mercados locais e regionais significativos como têxteis e 

tintas tornam necessário um aprofundamento no estudo 

deste segmento .

Posição: 34°

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Alimentos, têxtil, tintas e vernizes

Mercado

Fatores de produção

** A média calculada é a média aritmética das notas dos grupos de cadeia e de mercado

Principais tecnologias (Ranking 41 de 64)

Comparação dos indicadores analisados

INTERMEDIÁRIOS E CORANTES DIVERSOS (92%); P-AMINODIFENILAMINA (3%); 

OUTROS (3%)

INTERMEDIÁRIOS E CORANTES DIVERSOS (99%); INDIGO BLUE (0%); Terpeno (0%)

*CAGR é o crescimento percentual anualizado

Imp + Exp
(US$M)

Média Prod
(US$M, 07-11)

CAGR* Imp +
Exp (08-12, %)

Preço médio Imp
+ Exp (08-12,
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Cosméticos e higiene pessoal

Importação média (US$M, 2008-2012)……………………... 657 Algumas aplicações

Posição do grupo no ranking de importação…………………………………..………………..………………..4 de 64

Participação no total das importações do escopo (2012)…………………..………………..………………..4%

Preço unitário médio de importação (US$/kg)…………………………………..………………..………………..6,55 Importações e exportações (US$M, 2008-2012): CAGR*

Principais produtos (% importações do grupo, US$):

Importação

19%

Exportação média (US$M, 2008-2012)…………………………….. 470 Exportação

Posição do grupo no ranking de exportação…………………………………..………………..………………..7 de 64 4%

Participação no total das exportações do escopo (2012)…………………………………..………………..………………..5%

Preço unitário médio de exportações (US$/kg)…………………………………..………………..………………..4,27

Principais produtos (% exportações do grupo, US$):

Hoje Futuro

0

0 Nota Tecnologia

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 2,00 1 Tecnologias de produto

0 2,00 1 Formulação

3,00 3,00 1 Insumos diversos 3,00 1 Tecnologias diversas

5-Ampla vantagem em reservas, produção, custo e/ou qualidade do insumo 5- O Brasil possui ampla vantagem em termos de tecnologia
4-Empresas no Brasil tem vantagens devido à disponibilidade, custo ou qualidade do insumo 4-A tecnologia para este grupo já é aplicada no Brasil
3-O insumo não fornece vantagem competitiva para empresas situadas no Brasil 3-A tecnologia já existe no Brasil ou pode ser facilmente obtida
2-Deficiência de insumo prejudica sua cadeia, seja por disponibilidade, custo ou qualidade 2-A tecnologia não é difundida no Brasil e sua aquisição é possível
1-O insumo não está disponível no Brasil, comprometendo suas cadeias 1-Não existe tecnologia no Brasil, e sua obtenção é difícil

Informações adicionais Sumário

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Principais insumos (Ranking 42 de 64)

IMPORTANTE: A análise de insumos e tecnologias não é exaustiva, estando consideradas apenas aqueles mais relevantes para o Estudo

Alta relevância do segmento para o País (~1,7% do PIB 

brasileiro), altas taxas de crescimento das importações e 

do mercado local, e alto valor agregado e sofisticação do 

mercado, apesar de existirem lacunas de 

desenvolvimento em alguns segmentos de maior valor 

agregado (ex: dermocosméticos). Foco em investimentos 

em P&D e insumos naturais/orgânicos podem fortalecer 

diferenciação do produto brasileiro e possibilitar um 

aumento no volume de exportação de produtos com 

maior valor agregado, revertendo positivamente a 

balança comercial. Potenciais oportunidades de produção 

de intermediários específicos ou mais a jusante, com a 

instalação de capacidade de produtos acabados. Além 

disso, a aplicação eficaz da nanotecnologia pode 

aumentar a competitividade dos produtos nacionais

Selecionado no pré-filtro

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Perfumaria, higiene pessoal, farmacêutica

Mercado

Fatores de produção

** A média calculada é a média aritmética das notas dos grupos de cadeia e de mercado

Principais tecnologias (Ranking 19 de 64)

Comparação dos indicadores analisados

INTERMEDIÁRIOS E PRODUTOS DIVERSOS (63%); DESODORANTES CORPORAIS E 

ANTIPERSPIRANTES,LIQUIDOS (23%); AGUA-DE-COLONIA (13%)

INTERMEDIÁRIOS E PRODUTOS DIVERSOS (90%); DESODORANTES CORPORAIS E 

ANTIPERSPIRANTES,LIQUIDOS (9%); AGUA-DE-COLONIA (2%)

*CAGR é o crescimento percentual anualizado
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Cumeno e derivados

Importação média (US$M, 2008-2012)……………………... 62 Algumas aplicações

Posição do grupo no ranking de importação…………………………………..………………..………………..44 de 64

Participação no total das importações do escopo (2012)…………………..………………..………………..0%

Preço unitário médio de importação (US$/kg)…………………………………..………………..………………..1,09 Importações e exportações (US$M, 2008-2012): CAGR*

Principais produtos (% importações do grupo, US$):

Importação

-26%

Exportação média (US$M, 2008-2012)…………………………….. 34 Exportação

Posição do grupo no ranking de exportação…………………………………..………………..………………..31 de 64 48%

Participação no total das exportações do escopo (2012)…………………………………..………………..………………..0%

Preço unitário médio de exportações (US$/kg)…………………………………..………………..………………..1,39

Principais produtos (% exportações do grupo, US$):

Hoje Futuro

0

0 Nota Tecnologia

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 3,00 1 Oxidação

3,00 4,00 1 Benzeno 3,00 1 Halogenação

3,00 3,00 1 Propeno 3,00 1 Deshidrogenação

5-Ampla vantagem em reservas, produção, custo e/ou qualidade do insumo 5- O Brasil possui ampla vantagem em termos de tecnologia
4-Empresas no Brasil tem vantagens devido à disponibilidade, custo ou qualidade do insumo 4-A tecnologia para este grupo já é aplicada no Brasil
3-O insumo não fornece vantagem competitiva para empresas situadas no Brasil 3-A tecnologia já existe no Brasil ou pode ser facilmente obtida
2-Deficiência de insumo prejudica sua cadeia, seja por disponibilidade, custo ou qualidade 2-A tecnologia não é difundida no Brasil e sua aquisição é possível
1-O insumo não está disponível no Brasil, comprometendo suas cadeias 1-Não existe tecnologia no Brasil, e sua obtenção é difícil

Informações adicionais Sumário

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Colas e adesivos, resinas, intermediários

Mercado

Fatores de produção

** A média calculada é a média aritmética das notas dos grupos de cadeia e de mercado

Principais tecnologias (Ranking 20 de 64)

Comparação dos indicadores analisados

ACETONA (71%); CUMENO (23%); FENOL (HIDROXIBENZENO) E SEUS SAIS (5%)

FENOL (HIDROXIBENZENO) E SEUS SAIS (88%); ACETONA (9%); CUMENO (3%)

*CAGR é o crescimento percentual anualizado

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Principais insumos (Ranking 14 de 64)

IMPORTANTE: A análise de insumos e tecnologias não é exaustiva, estando consideradas apenas aqueles mais relevantes para o Estudo

Além de uma relativa disponibilidade de matéria-prima, o 

segmento não possui características positivas relevantes 

(atual nem futura). O principal produto químico deste 

segmento é um subproduto da fabricação de fenol, cuja 

produção atende o mercado interno.

Posição: 21°
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Defensivos

Importação média (US$M, 2008-2012)……………………... 4.236 Algumas aplicações

Posição do grupo no ranking de importação…………………………………..………………..………………..1 de 64

Participação no total das importações do escopo (2012)…………………..………………..………………..24%

Preço unitário médio de importação (US$/kg)…………………………………..………………..………………..12,23 Importações e exportações (US$M, 2008-2012): CAGR*

Principais produtos (% importações do grupo, US$):

Importação

11%

Exportação média (US$M, 2008-2012)…………………………….. 573 Exportação

Posição do grupo no ranking de exportação…………………………………..………………..………………..5 de 64 -2%

Participação no total das exportações do escopo (2012)…………………………………..………………..………………..5%

Preço unitário médio de exportações (US$/kg)…………………………………..………………..………………..11,10

Principais produtos (% exportações do grupo, US$):

Hoje Futuro

0

2,00 4,00 1 Xileno Nota Tecnologia

2,00 2,00 1 Fósforo 0

2,00 3,00 1 Cloro 0

3,00 4,00 1 Benzeno 0

2,00 4,00 1 Metano 0

3,00 3,00 1 Sulfatos 0

3,00 3,00 1 Propeno 2,00 1 Tecnologias de produto

3,00 3,00 1 Nafta 2,00 1 Formulação

3,00 3,00 1 Ácidos inorgânicos 3,00 1 Tecnologias diversas

5-Ampla vantagem em reservas, produção, custo e/ou qualidade do insumo 5- O Brasil possui ampla vantagem em termos de tecnologia
4-Empresas no Brasil tem vantagens devido à disponibilidade, custo ou qualidade do insumo 4-A tecnologia para este grupo já é aplicada no Brasil
3-O insumo não fornece vantagem competitiva para empresas situadas no Brasil 3-A tecnologia já existe no Brasil ou pode ser facilmente obtida
2-Deficiência de insumo prejudica sua cadeia, seja por disponibilidade, custo ou qualidade 2-A tecnologia não é difundida no Brasil e sua aquisição é possível
1-O insumo não está disponível no Brasil, comprometendo suas cadeias 1-Não existe tecnologia no Brasil, e sua obtenção é difícil

Informações adicionais Sumário

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Aplicação na agricultura, no controle de pragas, fungos e insetos 

(herbicidas, fungicidas e inseticidas)

Mercado

Fatores de produção

** A média calculada é a média aritmética das notas dos grupos de cadeia e de mercado

Principais tecnologias (Ranking 62 de 64)

Comparação dos indicadores analisados

OUTROS (77%); AZOXISTROBIN (7%); TIAMETOXAME (5%)

DEFENSIVOS DIVERSOS (62%); OUTROS (17%); BOSCALID (14%)

*CAGR é o crescimento percentual anualizado

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Principais insumos (Ranking 44 de 64)

IMPORTANTE: A análise de insumos e tecnologias não é exaustiva, estando consideradas apenas aqueles mais relevantes para o Estudo

Tanto a importância do mercado brasileiro (2º maior do 

mundo) quanto o volume de importação (maior volume 

dentre os segmentos no escopo) sinalizam a oportunidade 

de fortalecimento da base produtiva local, principalmente 

nos processos de síntese, não tão comuns quanto as 

etapas de formulação (normalmente de genéricos). As 

tendências de evolução da demanda são favoráveis e 

suportadas pelo crescimento da população e aumento do 

consumo de produtos agrícolas em países emergentes. A 

competitividade pode ser melhorada endereçando 

gargalos no ambiente legal, no registro da molécula, e por 

meio de investimentos em P&D em química e na área 

genética. Tais investimentos deverão ser atraídos pelo 

tamanho do mercado brasileiro

Selecionado no pré-filtro
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Derivados da celulose

Importação média (US$M, 2008-2012)……………………... 186 Algumas aplicações

Posição do grupo no ranking de importação…………………………………..………………..………………..23 de 64

Participação no total das importações do escopo (2012)…………………..………………..………………..1%

Preço unitário médio de importação (US$/kg)…………………………………..………………..………………..3,98 Importações e exportações (US$M, 2008-2012): CAGR*

Principais produtos (% importações do grupo, US$):

Importação

9%

Exportação média (US$M, 2008-2012)…………………………….. 139 Exportação

Posição do grupo no ranking de exportação…………………………………..………………..………………..13 de 64 -1%

Participação no total das exportações do escopo (2012)…………………………………..………………..………………..1%

Preço unitário médio de exportações (US$/kg)…………………………………..………………..………………..4,03

Principais produtos (% exportações do grupo, US$):

Hoje Futuro

0

0 Nota Tecnologia

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2,00 2,00 1 Intermediários de química fina 3,00 1 Nitração

3,00 3,00 1 Ácidos inorgânicos 3,00 1 Eterificação

5,00 5,00 1 Celulose 4,00 1 Esterificação

5-Ampla vantagem em reservas, produção, custo e/ou qualidade do insumo 5- O Brasil possui ampla vantagem em termos de tecnologia
4-Empresas no Brasil tem vantagens devido à disponibilidade, custo ou qualidade do insumo 4-A tecnologia para este grupo já é aplicada no Brasil
3-O insumo não fornece vantagem competitiva para empresas situadas no Brasil 3-A tecnologia já existe no Brasil ou pode ser facilmente obtida
2-Deficiência de insumo prejudica sua cadeia, seja por disponibilidade, custo ou qualidade 2-A tecnologia não é difundida no Brasil e sua aquisição é possível
1-O insumo não está disponível no Brasil, comprometendo suas cadeias 1-Não existe tecnologia no Brasil, e sua obtenção é difícil

Informações adicionais Sumário

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Cosméticos, farmacêutica, têxtil, tintas e vernizes

Mercado

Fatores de produção

** A média calculada é a média aritmética das notas dos grupos de cadeia e de mercado

Principais tecnologias (Ranking 45 de 64)

Comparação dos indicadores analisados

DERIVADOS DIVERSOS DA CELULOSE (61%); ACETATO DE CELULOSE (22%); 

HIDROXIETIL E HIDROXIMETIL CELEULOSE (16%)

DERIVADOS DIVERSOS DA CELULOSE (100%); ACETATO DE CELULOSE (0%); 

NITRATO DE CELULOSE,COM CARGA,EM FORMA PRIMARIA (0%)

*CAGR é o crescimento percentual anualizado

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Principais insumos (Ranking 3 de 64)

IMPORTANTE: A análise de insumos e tecnologias não é exaustiva, estando consideradas apenas aqueles mais relevantes para o Estudo

A disponibilidade de matéria-prima competitiva 

(celulose) é um incentivo natural e sugere uma boa 

oportunidade de negócio tendo em vista a relevância do 

mercado e a possibilidade de aumentar as exportações. 

Deve-se avaliar a complementação de indústrias já 

fortalecidas no Brasil (ex: acetato de celulose e tabaco, 

hidroximetilcelulose e cosméticos, etc) e também as 

novas rotas da indústria de biomassa. Entretanto, deve-se 

avaliar a evolução do ambiente regulatório para alguns 

segmentos específicos (ex: nitrocelulose)

Posição: 3°
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Derivados de alcatrão

Importação média (US$M, 2008-2012)……………………... 179 Algumas aplicações

Posição do grupo no ranking de importação…………………………………..………………..………………..24 de 64

Participação no total das importações do escopo (2012)…………………..………………..………………..1%

Preço unitário médio de importação (US$/kg)…………………………………..………………..………………..0,82 Importações e exportações (US$M, 2008-2012): CAGR*

Principais produtos (% importações do grupo, US$):

Importação

20%

Exportação média (US$M, 2008-2012)…………………………….. 59 Exportação

Posição do grupo no ranking de exportação…………………………………..………………..………………..22 de 64 20%

Participação no total das exportações do escopo (2012)…………………………………..………………..………………..1%

Preço unitário médio de exportações (US$/kg)…………………………………..………………..………………..1,39

Principais produtos (% exportações do grupo, US$):

Hoje Futuro

0

0 Nota Tecnologia

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2,00 2,00 1 Alcatrão de coqueria 4,00 1 Destilação

5-Ampla vantagem em reservas, produção, custo e/ou qualidade do insumo 5- O Brasil possui ampla vantagem em termos de tecnologia
4-Empresas no Brasil tem vantagens devido à disponibilidade, custo ou qualidade do insumo 4-A tecnologia para este grupo já é aplicada no Brasil
3-O insumo não fornece vantagem competitiva para empresas situadas no Brasil 3-A tecnologia já existe no Brasil ou pode ser facilmente obtida
2-Deficiência de insumo prejudica sua cadeia, seja por disponibilidade, custo ou qualidade 2-A tecnologia não é difundida no Brasil e sua aquisição é possível
1-O insumo não está disponível no Brasil, comprometendo suas cadeias 1-Não existe tecnologia no Brasil, e sua obtenção é difícil

Informações adicionais Sumário

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Principais insumos (Ranking 58 de 64)

IMPORTANTE: A análise de insumos e tecnologias não é exaustiva, estando consideradas apenas aqueles mais relevantes para o Estudo

Segmento composto por produtos de baixo valor 

agregado e dependentes da evolução de outro setor 

industrial (siderúrgico).

Posição: 32°

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Aplicação em impermeabilizações, solventes e insumos da 

química fina e desinfetantes

Mercado

Fatores de produção

** A média calculada é a média aritmética das notas dos grupos de cadeia e de mercado

Principais tecnologias (Ranking 6 de 64)

Comparação dos indicadores analisados

AROMÁTICOS PESADOS (41%); OUTROS (28%); BREU OBTIDO DE ALCATROES 

MINERAIS (24%)

COLOFÔNIA (52%); BENZÓIS (18%); OUTROS (17%)

*CAGR é o crescimento percentual anualizado
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Derivados de alumínio

Importação média (US$M, 2008-2012)……………………... 97 Algumas aplicações

Posição do grupo no ranking de importação…………………………………..………………..………………..39 de 64

Participação no total das importações do escopo (2012)…………………..………………..………………..1%

Preço unitário médio de importação (US$/kg)…………………………………..………………..………………..0,87 Importações e exportações (US$M, 2008-2012): CAGR*

Principais produtos (% importações do grupo, US$):

Importação

8%

Exportação média (US$M, 2008-2012)…………………………….. 1.778 Exportação

Posição do grupo no ranking de exportação…………………………………..………………..………………..1 de 64 6%

Participação no total das exportações do escopo (2012)…………………………………..………………..………………..18%

Preço unitário médio de exportações (US$/kg)…………………………………..………………..………………..0,26

Principais produtos (% exportações do grupo, US$):

Hoje Futuro

0

0 Nota Tecnologia

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2,00 3,00 1 Eletricidade 0

3,00 3,00 1 Sulfatos 0

5,00 5,00 1 Alumínio 4,00 1 Oper. básicas de inorgânicos

5-Ampla vantagem em reservas, produção, custo e/ou qualidade do insumo 5- O Brasil possui ampla vantagem em termos de tecnologia
4-Empresas no Brasil tem vantagens devido à disponibilidade, custo ou qualidade do insumo 4-A tecnologia para este grupo já é aplicada no Brasil
3-O insumo não fornece vantagem competitiva para empresas situadas no Brasil 3-A tecnologia já existe no Brasil ou pode ser facilmente obtida
2-Deficiência de insumo prejudica sua cadeia, seja por disponibilidade, custo ou qualidade 2-A tecnologia não é difundida no Brasil e sua aquisição é possível
1-O insumo não está disponível no Brasil, comprometendo suas cadeias 1-Não existe tecnologia no Brasil, e sua obtenção é difícil

Informações adicionais Sumário

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Principais insumos (Ranking 7 de 64)

IMPORTANTE: A análise de insumos e tecnologias não é exaustiva, estando consideradas apenas aqueles mais relevantes para o Estudo

O segmento foi enquadrado na zona de baixa prioridade 

no pré-filtro por possuir um baixo impacto em cadeias 

químicas.

Desclassificado no pré-filtro

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Vidro, fibras de vidro, revestimentos refratários

Mercado

Fatores de produção

** A média calculada é a média aritmética das notas dos grupos de cadeia e de mercado

Principais tecnologias (Ranking 5 de 64)

Comparação dos indicadores analisados

FLUORETOS DE ALUMINIO (39%); OUTROS (32%); ALUMINA CALCINADA (21%)

ALUMINA CALCINADA (97%); HIDROXIDO DE ALUMINIO (1%); OUTROS (1%)

*CAGR é o crescimento percentual anualizado

Imp + Exp
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Média Prod
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Derivados de boro

Importação média (US$M, 2008-2012)……………………... 43 Algumas aplicações

Posição do grupo no ranking de importação…………………………………..………………..………………..49 de 64

Participação no total das importações do escopo (2012)…………………..………………..………………..0%

Preço unitário médio de importação (US$/kg)…………………………………..………………..………………..0,88 Importações e exportações (US$M, 2008-2012): CAGR*

Principais produtos (% importações do grupo, US$):

Importação

3%

Exportação média (US$M, 2008-2012)…………………………….. 1 Exportação

Posição do grupo no ranking de exportação…………………………………..………………..………………..58 de 64 37%

Participação no total das exportações do escopo (2012)…………………………………..………………..………………..0%

Preço unitário médio de exportações (US$/kg)…………………………………..………………..………………..14,16

Principais produtos (% exportações do grupo, US$):

Hoje Futuro

0

0 Nota Tecnologia

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2,00 2,00 1 Boro 4,00 1 Oper. básicas de inorgânicos

5-Ampla vantagem em reservas, produção, custo e/ou qualidade do insumo 5- O Brasil possui ampla vantagem em termos de tecnologia
4-Empresas no Brasil tem vantagens devido à disponibilidade, custo ou qualidade do insumo 4-A tecnologia para este grupo já é aplicada no Brasil
3-O insumo não fornece vantagem competitiva para empresas situadas no Brasil 3-A tecnologia já existe no Brasil ou pode ser facilmente obtida
2-Deficiência de insumo prejudica sua cadeia, seja por disponibilidade, custo ou qualidade 2-A tecnologia não é difundida no Brasil e sua aquisição é possível
1-O insumo não está disponível no Brasil, comprometendo suas cadeias 1-Não existe tecnologia no Brasil, e sua obtenção é difícil

Informações adicionais Sumário

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Principais insumos (Ranking 58 de 64)

IMPORTANTE: A análise de insumos e tecnologias não é exaustiva, estando consideradas apenas aqueles mais relevantes para o Estudo

Brasil não possui reservas de boro com possibilidade de 

extração a custos competitivos. As principais reservas 

estão na Turquia e nos EUA, na forma de boratos. Além 

disso, o volume do mercado de derivados identificados 

não é relevante, o que levou a não priorização.

Posição: 46°

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Sabões e detergentes, intermediários para fármacos

Mercado

Fatores de produção

** A média calculada é a média aritmética das notas dos grupos de cadeia e de mercado

Principais tecnologias (Ranking 6 de 64)

Comparação dos indicadores analisados

ACIDO ORTOBORICO (68%); TETRABORATO DE SODIO (11%); BORATOS DIVERSOS 

DE SÓDIO (7%)

BORO E TELURIO (76%); ACIDO ORTOBORICO (11%); OXIDOS DE BORO E OUTROS 

ACIDOS BORICOS (5%)

*CAGR é o crescimento percentual anualizado
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Derivados de carbono elementar

Importação média (US$M, 2008-2012)……………………... 108 Algumas aplicações

Posição do grupo no ranking de importação…………………………………..………………..………………..36 de 64

Participação no total das importações do escopo (2012)…………………..………………..………………..1%

Preço unitário médio de importação (US$/kg)…………………………………..………………..………………..2,19 Importações e exportações (US$M, 2008-2012): CAGR*

Principais produtos (% importações do grupo, US$):

Importação

12%

Exportação média (US$M, 2008-2012)…………………………….. 35 Exportação

Posição do grupo no ranking de exportação…………………………………..………………..………………..30 de 64 8%

Participação no total das exportações do escopo (2012)…………………………………..………………..………………..0%

Preço unitário médio de exportações (US$/kg)…………………………………..………………..………………..2,02

Principais produtos (% exportações do grupo, US$):

Hoje Futuro

0

0 Nota Tecnologia

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1,00 1,00 1 Carvão 0

3,00 5,00 1 Petróleo 0

4,00 4,00 1 Coque Verde de Petróleo 4,00 1 Pirólise

5-Ampla vantagem em reservas, produção, custo e/ou qualidade do insumo 5- O Brasil possui ampla vantagem em termos de tecnologia
4-Empresas no Brasil tem vantagens devido à disponibilidade, custo ou qualidade do insumo 4-A tecnologia para este grupo já é aplicada no Brasil
3-O insumo não fornece vantagem competitiva para empresas situadas no Brasil 3-A tecnologia já existe no Brasil ou pode ser facilmente obtida
2-Deficiência de insumo prejudica sua cadeia, seja por disponibilidade, custo ou qualidade 2-A tecnologia não é difundida no Brasil e sua aquisição é possível
1-O insumo não está disponível no Brasil, comprometendo suas cadeias 1-Não existe tecnologia no Brasil, e sua obtenção é difícil

Informações adicionais Sumário

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Pneus, automotiva, graxas, tintas

Mercado

Fatores de produção

** A média calculada é a média aritmética das notas dos grupos de cadeia e de mercado

Principais tecnologias (Ranking 6 de 64)

Comparação dos indicadores analisados

NEGRO DE CARBONO (52%); OUTROS (21%); GRAFITA ARTIFICIAL (17%)

OUTROS NEGROS DE CARBONO (78%); GRAFITA ARTIFICIAL (12%); CARVOES 

ATIVADOS (7%)

*CAGR é o crescimento percentual anualizado

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Principais insumos (Ranking 54 de 64)

IMPORTANTE: A análise de insumos e tecnologias não é exaustiva, estando consideradas apenas aqueles mais relevantes para o Estudo

A falta de competitividade da matéria-prima é um fator 

agravante na concorrência com produtos importados. O 

mercado está vinculado à produção de pneus, que cresce 

com a demanda por automóveis, motocicletas, veículos 

agrícolas, entre outros. Apesar disso, a importação de 

pneus acaba limitando a possibilidade de 

desenvolvimento da cadeia produtiva local.

Posição: 30°
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Derivados de cobalto

Importação média (US$M, 2008-2012)……………………... 13 Algumas aplicações

Posição do grupo no ranking de importação…………………………………..………………..………………..63 de 64

Participação no total das importações do escopo (2012)…………………..………………..………………..0%

Preço unitário médio de importação (US$/kg)…………………………………..………………..………………..4,21 Importações e exportações (US$M, 2008-2012): CAGR*

Principais produtos (% importações do grupo, US$):

Importação

30%

Exportação média (US$M, 2008-2012)…………………………….. ND Exportação

Posição do grupo no ranking de exportação…………………………………..………………..………………..64 de 64 -

Participação no total das exportações do escopo (2012)…………………………………..………………..………………..0%

Preço unitário médio de exportações (US$/kg)…………………………………..………………..………………..-

Principais produtos (% exportações do grupo, US$):

Hoje Futuro

0

0 Nota Tecnologia

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

3,00 3,00 1 Cobalto 4,00 1 Oper. básicas de inorgânicos

5-Ampla vantagem em reservas, produção, custo e/ou qualidade do insumo 5- O Brasil possui ampla vantagem em termos de tecnologia
4-Empresas no Brasil tem vantagens devido à disponibilidade, custo ou qualidade do insumo 4-A tecnologia para este grupo já é aplicada no Brasil
3-O insumo não fornece vantagem competitiva para empresas situadas no Brasil 3-A tecnologia já existe no Brasil ou pode ser facilmente obtida
2-Deficiência de insumo prejudica sua cadeia, seja por disponibilidade, custo ou qualidade 2-A tecnologia não é difundida no Brasil e sua aquisição é possível
1-O insumo não está disponível no Brasil, comprometendo suas cadeias 1-Não existe tecnologia no Brasil, e sua obtenção é difícil

Informações adicionais Sumário

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Principais insumos (Ranking 40 de 64)

IMPORTANTE: A análise de insumos e tecnologias não é exaustiva, estando consideradas apenas aqueles mais relevantes para o Estudo

O segmento foi enquadrado na zona de baixa prioridade 

no pré-filtro por possuir baixa associação com a indústria 

química.

Desclassificado no pré-filtro

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Cerâmica, catalisadores

Mercado

Fatores de produção

** A média calculada é a média aritmética das notas dos grupos de cadeia e de mercado

Principais tecnologias (Ranking 4 de 64)

Comparação dos indicadores analisados

HIDROXIDO DE COBALTO (80%); OXIDO DE COBALTO  (9%); OUTROS (6%)

-

*CAGR é o crescimento percentual anualizado
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Derivados de silício

Importação média (US$M, 2008-2012)……………………... 133 Algumas aplicações

Posição do grupo no ranking de importação…………………………………..………………..………………..31 de 64

Participação no total das importações do escopo (2012)…………………..………………..………………..1%

Preço unitário médio de importação (US$/kg)…………………………………..………………..………………..2,87 Importações e exportações (US$M, 2008-2012): CAGR*

Principais produtos (% importações do grupo, US$):

Importação

4%

Exportação média (US$M, 2008-2012)…………………………….. 579 Exportação

Posição do grupo no ranking de exportação…………………………………..………………..………………..4 de 64 0%

Participação no total das exportações do escopo (2012)…………………………………..………………..………………..6%

Preço unitário médio de exportações (US$/kg)…………………………………..………………..………………..2,47

Principais produtos (% exportações do grupo, US$):

Hoje Futuro

0

0 Nota Tecnologia

0 0

0 0

0 2,00 1 Tecnologias de produto

0 2,00 1 Formulação

0 3,00 1 Hidrólise

2,00 3,00 1 Eletricidade 3,00 1 Halogenação

2,00 4,00 1 Metano 3,00 1 Condensação

5,00 5,00 1 Silício 4,00 1 Esterificação

5-Ampla vantagem em reservas, produção, custo e/ou qualidade do insumo 5- O Brasil possui ampla vantagem em termos de tecnologia
4-Empresas no Brasil tem vantagens devido à disponibilidade, custo ou qualidade do insumo 4-A tecnologia para este grupo já é aplicada no Brasil
3-O insumo não fornece vantagem competitiva para empresas situadas no Brasil 3-A tecnologia já existe no Brasil ou pode ser facilmente obtida
2-Deficiência de insumo prejudica sua cadeia, seja por disponibilidade, custo ou qualidade 2-A tecnologia não é difundida no Brasil e sua aquisição é possível
1-O insumo não está disponível no Brasil, comprometendo suas cadeias 1-Não existe tecnologia no Brasil, e sua obtenção é difícil

Informações adicionais Sumário

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Borracha, construção civil, vidros, tintas 

Mercado

Fatores de produção

** A média calculada é a média aritmética das notas dos grupos de cadeia e de mercado

Principais tecnologias (Ranking 54 de 64)

Comparação dos indicadores analisados

OUTROS (28%); OUTROS DERIVADOS DE SILICIO (23%); SILANOS E SILOXANOS 

(15%)

OUTROS SILÍCIOS (85%); CARBONETO DE SILICIO (10%); GEL DE SILICA (DIOXIDO 

DE SILICIO) (2%)

*CAGR é o crescimento percentual anualizado

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Principais insumos (Ranking 2 de 64)

IMPORTANTE: A análise de insumos e tecnologias não é exaustiva, estando consideradas apenas aqueles mais relevantes para o Estudo

Os silicones são amplamente aplicados nas indústrias de 

construção civil e automobilística, agregando 

produtividade e valor (algumas regulamentações dessas 

indústrias podem aumentar a demanda por silicones). 

Matérias-primas importantes para a produção do silicone 

(metanol e eletricidade) devem se tornar mais 

competitivas, dada à perspectiva de aumento da produção 

de gás no País.  O Brasil pode alinhar essas oportunidades 

com as forças já existentes, notadamente a 

competitividade do silício metálico (atualmente já 

exportador), para agregar valor e desenvolver capacidade 

produtiva global. Estimativas sugerem que a demanda 

regional, daqui a 3 ou 4 anos, seria suficiente para ocupar 

uma planta de escala global

Posição: 2°
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Derivados de terras raras

Importação média (US$M, 2008-2012)……………………... 24 Algumas aplicações

Posição do grupo no ranking de importação…………………………………..………………..………………..59 de 64

Participação no total das importações do escopo (2012)…………………..………………..………………..0%

Preço unitário médio de importação (US$/kg)…………………………………..………………..………………..19,07 Importações e exportações (US$M, 2008-2012): CAGR*

Principais produtos (% importações do grupo, US$):

Importação

23%

Exportação média (US$M, 2008-2012)…………………………….. 0 Exportação

Posição do grupo no ranking de exportação…………………………………..………………..………………..62 de 64 -

Participação no total das exportações do escopo (2012)…………………………………..………………..………………..0%

Preço unitário médio de exportações (US$/kg)…………………………………..………………..………………..567,67

Principais produtos (% exportações do grupo, US$):

Hoje Futuro

0

0 Nota Tecnologia

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2,00 2,00 1 Terras Raras 0

3,00 3,00 1 Ácidos inorgânicos 4,00 1 Oper. básicas de inorgânicos

5-Ampla vantagem em reservas, produção, custo e/ou qualidade do insumo 5- O Brasil possui ampla vantagem em termos de tecnologia
4-Empresas no Brasil tem vantagens devido à disponibilidade, custo ou qualidade do insumo 4-A tecnologia para este grupo já é aplicada no Brasil
3-O insumo não fornece vantagem competitiva para empresas situadas no Brasil 3-A tecnologia já existe no Brasil ou pode ser facilmente obtida
2-Deficiência de insumo prejudica sua cadeia, seja por disponibilidade, custo ou qualidade 2-A tecnologia não é difundida no Brasil e sua aquisição é possível
1-O insumo não está disponível no Brasil, comprometendo suas cadeias 1-Não existe tecnologia no Brasil, e sua obtenção é difícil

Informações adicionais Sumário

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Principais insumos (Ranking 55 de 64)

IMPORTANTE: A análise de insumos e tecnologias não é exaustiva, estando consideradas apenas aqueles mais relevantes para o Estudo

Segmento com produtos de elevado valor agregado e 

mercado crescente, porém com dificuldades na 

disponibilidade local de matéria-prima e nas condições 

ambientais. A China possui mais de 95% das reservas 

globais de terras raras. A priorização desse segmento 

pode se dar apenas mediante decisão estratégica, com 

foco primordial na pesquisa e desenvolvimento mineral, 

antes de avançar no desenvolvimento de cadeias 

químicas a jusante.

Posição: 44°

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Catalisadores, cerâmica, refratários

Mercado

Fatores de produção

** A média calculada é a média aritmética das notas dos grupos de cadeia e de mercado

Principais tecnologias (Ranking 60 de 64)

Comparação dos indicadores analisados

ÓXIDO DE LANTÂNIO (51%); LIGA DE CÉRIO E FERRO (20%); OUTROS (9%)

LIGA DE CÉRIO E FERRO (74%); OUTS.COMPOSTOS DOS METAIS DAS TERRAS 

RARAS,DE ITRIO,ETC (26%); OUTROS METAIS DE TERRAS RARAS,ESCANDIO E 

ITRIO (0%)

*CAGR é o crescimento percentual anualizado
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Derivados do metano

Importação média (US$M, 2008-2012)……………………... 334 Algumas aplicações

Posição do grupo no ranking de importação…………………………………..………………..………………..13 de 64

Participação no total das importações do escopo (2012)…………………..………………..………………..2%

Preço unitário médio de importação (US$/kg)…………………………………..………………..………………..0,46 Importações e exportações (US$M, 2008-2012): CAGR*

Principais produtos (% importações do grupo, US$):

Importação

4%

Exportação média (US$M, 2008-2012)…………………………….. 63 Exportação

Posição do grupo no ranking de exportação…………………………………..………………..………………..21 de 64 -15%

Participação no total das exportações do escopo (2012)…………………………………..………………..………………..0%

Preço unitário médio de exportações (US$/kg)…………………………………..………………..………………..1,12

Principais produtos (% exportações do grupo, US$):

Hoje Futuro

0

0 Nota Tecnologia

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 4,00 1 Reforma a vapor

2,00 4,00 1 Metano 3,00 1 Halogenação

5-Ampla vantagem em reservas, produção, custo e/ou qualidade do insumo 5- O Brasil possui ampla vantagem em termos de tecnologia
4-Empresas no Brasil tem vantagens devido à disponibilidade, custo ou qualidade do insumo 4-A tecnologia para este grupo já é aplicada no Brasil
3-O insumo não fornece vantagem competitiva para empresas situadas no Brasil 3-A tecnologia já existe no Brasil ou pode ser facilmente obtida
2-Deficiência de insumo prejudica sua cadeia, seja por disponibilidade, custo ou qualidade 2-A tecnologia não é difundida no Brasil e sua aquisição é possível
1-O insumo não está disponível no Brasil, comprometendo suas cadeias 1-Não existe tecnologia no Brasil, e sua obtenção é difícil

Informações adicionais Sumário

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Aplicação em intermediários 

Mercado

Fatores de produção

** A média calculada é a média aritmética das notas dos grupos de cadeia e de mercado

Principais tecnologias (Ranking 15 de 64)

Comparação dos indicadores analisados

METANOL (ALCOOL METILICO) (56%); ACETATO DE VINILA (15%); ACIDO 

ACETICO (15%)

ACETATO DE ETILA (93%); ACIDO ACETICO (3%); DIMETILAMINA (2%)

*CAGR é o crescimento percentual anualizado

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Principais insumos (Ranking 23 de 64)

IMPORTANTE: A análise de insumos e tecnologias não é exaustiva, estando consideradas apenas aqueles mais relevantes para o Estudo

Deve-se aproveitar o domínio da tecnologia e o potencial 

aumento na disponibilidade da principal matéria-prima 

(gás natural) para fomentar a produção local, 

principalmente do metanol, importante building block 

para a indústria química. Porém, deve-se atentar a 

possível competição com o shale gas americano e com os 

derivados do metano provenientes do Oriente Médio

Posição: 8°
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Derivados do nióbio

Importação média (US$M, 2008-2012)……………………... ND Algumas aplicações

Posição do grupo no ranking de importação…………………………………..………………..………………..64 de 64

Participação no total das importações do escopo (2012)…………………..………………..………………..0%

Preço unitário médio de importação (US$/kg)…………………………………..………………..………………..- Importações e exportações (US$M, 2008-2012): CAGR*

Principais produtos (% importações do grupo, US$):

Importação

-

Exportação média (US$M, 2008-2012)…………………………….. 70 Exportação

Posição do grupo no ranking de exportação…………………………………..………………..………………..20 de 64 36%

Participação no total das exportações do escopo (2012)…………………………………..………………..………………..1%

Preço unitário médio de exportações (US$/kg)…………………………………..………………..………………..43,03

Principais produtos (% exportações do grupo, US$):

Hoje Futuro

0

0 Nota Tecnologia

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2,00 3,00 1 Eletricidade 0

5,00 5,00 1 Nióbio 4,00 1 Oper. básicas de inorgânicos

5-Ampla vantagem em reservas, produção, custo e/ou qualidade do insumo 5- O Brasil possui ampla vantagem em termos de tecnologia
4-Empresas no Brasil tem vantagens devido à disponibilidade, custo ou qualidade do insumo 4-A tecnologia para este grupo já é aplicada no Brasil
3-O insumo não fornece vantagem competitiva para empresas situadas no Brasil 3-A tecnologia já existe no Brasil ou pode ser facilmente obtida
2-Deficiência de insumo prejudica sua cadeia, seja por disponibilidade, custo ou qualidade 2-A tecnologia não é difundida no Brasil e sua aquisição é possível
1-O insumo não está disponível no Brasil, comprometendo suas cadeias 1-Não existe tecnologia no Brasil, e sua obtenção é difícil

Informações adicionais Sumário

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Principais insumos (Ranking 1 de 64)

IMPORTANTE: A análise de insumos e tecnologias não é exaustiva, estando consideradas apenas aqueles mais relevantes para o Estudo

O segmento foi enquadrado na zona de baixa prioridade 

no pré-filtro por possuir baixa associação com a indústria 

química.

Desclassificado no pré-filtro

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Catalisadores

Mercado

Fatores de produção

** A média calculada é a média aritmética das notas dos grupos de cadeia e de mercado

Principais tecnologias (Ranking 3 de 64)

Comparação dos indicadores analisados

-

Óxido de nióbio (98%); OUTROS (2%)

*CAGR é o crescimento percentual anualizado
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Derivados do níquel

Importação média (US$M, 2008-2012)……………………... 33 Algumas aplicações

Posição do grupo no ranking de importação…………………………………..………………..………………..54 de 64

Participação no total das importações do escopo (2012)…………………..………………..………………..0%

Preço unitário médio de importação (US$/kg)…………………………………..………………..………………..3,31 Importações e exportações (US$M, 2008-2012): CAGR*

Principais produtos (% importações do grupo, US$):

Importação

32%

Exportação média (US$M, 2008-2012)…………………………….. 1 Exportação

Posição do grupo no ranking de exportação…………………………………..………………..………………..55 de 64 36%

Participação no total das exportações do escopo (2012)…………………………………..………………..………………..0%

Preço unitário médio de exportações (US$/kg)…………………………………..………………..………………..5,20

Principais produtos (% exportações do grupo, US$):

Hoje Futuro

0

0 Nota Tecnologia

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

3,00 3,00 1 Níquel 4,00 1 Oper. básicas de inorgânicos

5-Ampla vantagem em reservas, produção, custo e/ou qualidade do insumo 5- O Brasil possui ampla vantagem em termos de tecnologia
4-Empresas no Brasil tem vantagens devido à disponibilidade, custo ou qualidade do insumo 4-A tecnologia para este grupo já é aplicada no Brasil
3-O insumo não fornece vantagem competitiva para empresas situadas no Brasil 3-A tecnologia já existe no Brasil ou pode ser facilmente obtida
2-Deficiência de insumo prejudica sua cadeia, seja por disponibilidade, custo ou qualidade 2-A tecnologia não é difundida no Brasil e sua aquisição é possível
1-O insumo não está disponível no Brasil, comprometendo suas cadeias 1-Não existe tecnologia no Brasil, e sua obtenção é difícil

Informações adicionais Sumário

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Principais insumos (Ranking 41 de 64)

IMPORTANTE: A análise de insumos e tecnologias não é exaustiva, estando consideradas apenas aqueles mais relevantes para o Estudo

O segmento foi enquadrado na zona de baixa prioridade 

no pré-filtro por possuir baixa associação com a indústria 

química.

Desclassificado no pré-filtro

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Cerâmica, eletroeletrônicos, catalisadores, pilhas

Mercado

Fatores de produção

** A média calculada é a média aritmética das notas dos grupos de cadeia e de mercado

Principais tecnologias (Ranking 2 de 64)

Comparação dos indicadores analisados

CLORETO DE NIQUEL (54%); HIDRÓXIDO DE NÍQUEL (30%); Óxido de níquel (7%)

OUTROS OXIDOS E HIDROXIDOS DE NIQUEL (44%); OXIDO NIQUELOSO (30%); 

CLORETO DE NIQUEL (25%)

*CAGR é o crescimento percentual anualizado
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Derivados vinílicos

Importação média (US$M, 2008-2012)……………………... 49 Algumas aplicações

Posição do grupo no ranking de importação…………………………………..………………..………………..46 de 64

Participação no total das importações do escopo (2012)…………………..………………..………………..0%

Preço unitário médio de importação (US$/kg)…………………………………..………………..………………..7,25 Importações e exportações (US$M, 2008-2012): CAGR*

Principais produtos (% importações do grupo, US$):

Importação

10%

Exportação média (US$M, 2008-2012)…………………………….. 2 Exportação

Posição do grupo no ranking de exportação…………………………………..………………..………………..50 de 64 -100%

Participação no total das exportações do escopo (2012)…………………………………..………………..………………..0%

Preço unitário médio de exportações (US$/kg)…………………………………..………………..………………..-

Principais produtos (% exportações do grupo, US$):

Hoje Futuro

0

0 Nota Tecnologia

0 0

0 0

0 0

0 0

2,00 3,00 1 Eletricidade 0

2,00 3,00 1 Cloro 0

2,00 4,00 1 Etano 3,00 1 Polimerização

3,00 3,00 1 Nafta 3,00 1 Halogenação

5-Ampla vantagem em reservas, produção, custo e/ou qualidade do insumo 5- O Brasil possui ampla vantagem em termos de tecnologia
4-Empresas no Brasil tem vantagens devido à disponibilidade, custo ou qualidade do insumo 4-A tecnologia para este grupo já é aplicada no Brasil
3-O insumo não fornece vantagem competitiva para empresas situadas no Brasil 3-A tecnologia já existe no Brasil ou pode ser facilmente obtida
2-Deficiência de insumo prejudica sua cadeia, seja por disponibilidade, custo ou qualidade 2-A tecnologia não é difundida no Brasil e sua aquisição é possível
1-O insumo não está disponível no Brasil, comprometendo suas cadeias 1-Não existe tecnologia no Brasil, e sua obtenção é difícil

Informações adicionais Sumário

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Fármacos, membranas

Mercado

Fatores de produção

** A média calculada é a média aritmética das notas dos grupos de cadeia e de mercado

Principais tecnologias (Ranking 13 de 64)

Comparação dos indicadores analisados

OUTROS (59%); POLIFLUORETO DE VINILIDENO (23%); Cloreto de polivinila 

clorado (10%)

Resina de PVC (70%); OUTROS (30%); CLORETO DE VINILA (CLOROETILENO) (0%)

*CAGR é o crescimento percentual anualizado

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Principais insumos (Ranking 45 de 64)

IMPORTANTE: A análise de insumos e tecnologias não é exaustiva, estando consideradas apenas aqueles mais relevantes para o Estudo

Mercado pouco relevante além de pulverizado em 

produtos de diferentes estruturas e aplicações.

Posição: 25°
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Elastômeros

Importação média (US$M, 2008-2012)……………………... 178 Algumas aplicações

Posição do grupo no ranking de importação…………………………………..………………..………………..25 de 64

Participação no total das importações do escopo (2012)…………………..………………..………………..1%

Preço unitário médio de importação (US$/kg)…………………………………..………………..………………..4,18 Importações e exportações (US$M, 2008-2012): CAGR*

Principais produtos (% importações do grupo, US$):

Importação

3%

Exportação média (US$M, 2008-2012)…………………………….. 108 Exportação

Posição do grupo no ranking de exportação…………………………………..………………..………………..16 de 64 9%

Participação no total das exportações do escopo (2012)…………………………………..………………..………………..1%

Preço unitário médio de exportações (US$/kg)…………………………………..………………..………………..4,34

Principais produtos (% exportações do grupo, US$):

Hoje Futuro

0

0 Nota Tecnologia

0 0

0 0

2,00 3,00 1 Cloro 0

3,00 4,00 1 Benzeno 0

2,00 4,00 1 Etano 0

3,00 3,00 1 Propeno 2,00 1 Tecnologias de produto

3,00 3,00 1 Nafta 3,00 1 Polimerização

3,00 4,00 1 Butadieno 2,00 1 Formulação

5-Ampla vantagem em reservas, produção, custo e/ou qualidade do insumo 5- O Brasil possui ampla vantagem em termos de tecnologia
4-Empresas no Brasil tem vantagens devido à disponibilidade, custo ou qualidade do insumo 4-A tecnologia para este grupo já é aplicada no Brasil
3-O insumo não fornece vantagem competitiva para empresas situadas no Brasil 3-A tecnologia já existe no Brasil ou pode ser facilmente obtida
2-Deficiência de insumo prejudica sua cadeia, seja por disponibilidade, custo ou qualidade 2-A tecnologia não é difundida no Brasil e sua aquisição é possível
1-O insumo não está disponível no Brasil, comprometendo suas cadeias 1-Não existe tecnologia no Brasil, e sua obtenção é difícil

Informações adicionais Sumário

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Borrachas, calçados e pneus

Mercado

Fatores de produção

** A média calculada é a média aritmética das notas dos grupos de cadeia e de mercado

Principais tecnologias (Ranking 45 de 64)

Comparação dos indicadores analisados

ELASTÔMEROS DIVERSOS (61%); EPDM - BORRACHA DE ETILENO-PROPILENO-

DIENO (22%); BORRACHAS DE SILICONE (12%)

ELASTÔMEROS DIVERSOS (50%); EPDM - BORRACHA DE ETILENO-PROPILENO-

DIENO (43%); BORRACHAS DE SILICONE (7%)

*CAGR é o crescimento percentual anualizado

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Principais insumos (Ranking 16 de 64)

IMPORTANTE: A análise de insumos e tecnologias não é exaustiva, estando consideradas apenas aqueles mais relevantes para o Estudo

O segmento apresenta taxa de crescimento recente baixa 

e enfrenta algumas dificuldades no suprimento de 

matérias-primas e na competição com empresas 

estabelecidas mundialmente. Por outro lado, sua cadeia à 

jusante, muito relevante (ex. indústrias de bens de 

capital), aliada a uma nova realidade de suprimento de 

matérias-primas pode tornar esse um segmento atrativo

Posição: 14°
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Explosivos

Importação média (US$M, 2008-2012)……………………... 15 Algumas aplicações

Posição do grupo no ranking de importação…………………………………..………………..………………..62 de 64

Participação no total das importações do escopo (2012)…………………..………………..………………..0%

Preço unitário médio de importação (US$/kg)…………………………………..………………..………………..10,02 Importações e exportações (US$M, 2008-2012): CAGR*

Principais produtos (% importações do grupo, US$):

Importação

16%

Exportação média (US$M, 2008-2012)…………………………….. 26 Exportação

Posição do grupo no ranking de exportação…………………………………..………………..………………..38 de 64 19%

Participação no total das exportações do escopo (2012)…………………………………..………………..………………..0%

Preço unitário médio de exportações (US$/kg)…………………………………..………………..………………..7,40

Principais produtos (% exportações do grupo, US$):

Hoje Futuro

0

0 Nota Tecnologia

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 2,00 1 Tecnologias de produto

0 2,00 1 Formulação

2,00 2,00 1 Intermediários de química fina 3,00 1 Nitração

5-Ampla vantagem em reservas, produção, custo e/ou qualidade do insumo 5- O Brasil possui ampla vantagem em termos de tecnologia
4-Empresas no Brasil tem vantagens devido à disponibilidade, custo ou qualidade do insumo 4-A tecnologia para este grupo já é aplicada no Brasil
3-O insumo não fornece vantagem competitiva para empresas situadas no Brasil 3-A tecnologia já existe no Brasil ou pode ser facilmente obtida
2-Deficiência de insumo prejudica sua cadeia, seja por disponibilidade, custo ou qualidade 2-A tecnologia não é difundida no Brasil e sua aquisição é possível
1-O insumo não está disponível no Brasil, comprometendo suas cadeias 1-Não existe tecnologia no Brasil, e sua obtenção é difícil

Informações adicionais Sumário

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Principais insumos (Ranking 58 de 64)

IMPORTANTE: A análise de insumos e tecnologias não é exaustiva, estando consideradas apenas aqueles mais relevantes para o Estudo

Além de alto valor agregado, resultado da importação de 

artefatos, o segmento não possui características positivas 

relevantes (atual nem futura).

Posição: 41°

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Mineração, construção civil, dinamite e fogos

Mercado

Fatores de produção

** A média calculada é a média aritmética das notas dos grupos de cadeia e de mercado

Principais tecnologias (Ranking 20 de 64)

Comparação dos indicadores analisados

ARTEFATOS EXPLOSIVOS (34%); POLVORAS PROPULSIVAS (21%); OUTROS (20%)

ARTEFATOS EXPLOSIVOS (65%); SINALIZADORES (17%); TETRANITRATO DE 

PENTAERITRITOL (16%)

*CAGR é o crescimento percentual anualizado
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Fibras de carbono

Importação média (US$M, 2008-2012)……………………... 22 Algumas aplicações

Posição do grupo no ranking de importação…………………………………..………………..………………..60 de 64

Participação no total das importações do escopo (2012)…………………..………………..………………..0%

Preço unitário médio de importação (US$/kg)…………………………………..………………..………………..23,61 Importações e exportações (US$M, 2008-2012): CAGR*

Principais produtos (% importações do grupo, US$):

Importação

155%

Exportação média (US$M, 2008-2012)…………………………….. 0 Exportação

Posição do grupo no ranking de exportação…………………………………..………………..………………..59 de 64 -42%

Participação no total das exportações do escopo (2012)…………………………………..………………..………………..0%

Preço unitário médio de exportações (US$/kg)…………………………………..………………..………………..79,23

Principais produtos (% exportações do grupo, US$):

Hoje Futuro

0

0 Nota Tecnologia

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

3,00 3,00 1 Propeno 0

5,00 5,00 1 Celulose 0

3,00 5,00 1 Petróleo 4,00 1 Pirólise

5-Ampla vantagem em reservas, produção, custo e/ou qualidade do insumo 5- O Brasil possui ampla vantagem em termos de tecnologia
4-Empresas no Brasil tem vantagens devido à disponibilidade, custo ou qualidade do insumo 4-A tecnologia para este grupo já é aplicada no Brasil
3-O insumo não fornece vantagem competitiva para empresas situadas no Brasil 3-A tecnologia já existe no Brasil ou pode ser facilmente obtida
2-Deficiência de insumo prejudica sua cadeia, seja por disponibilidade, custo ou qualidade 2-A tecnologia não é difundida no Brasil e sua aquisição é possível
1-O insumo não está disponível no Brasil, comprometendo suas cadeias 1-Não existe tecnologia no Brasil, e sua obtenção é difícil

Informações adicionais Sumário

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Aeroespacial, turbinas eólicas, automotiva

Mercado

Fatores de produção

** A média calculada é a média aritmética das notas dos grupos de cadeia e de mercado

Principais tecnologias (Ranking 20 de 64)

Comparação dos indicadores analisados

FIBRAS DE CARBONO (100%)

FIBRAS DE CARBONO (100%)

*CAGR é o crescimento percentual anualizado

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Principais insumos (Ranking 8 de 64)

IMPORTANTE: A análise de insumos e tecnologias não é exaustiva, estando consideradas apenas aqueles mais relevantes para o Estudo

O grande potencial de crescimento do mercado 

consumidor e a ampla disponibilidade de matéria-prima 

(ex: rota clássica da acrilonitrila), além de tecnologia 

superior sendo desenvolvida no país, fazem desse 

segmento uma oportunidade para o Brasil. Além disso, as 

principais indústrias consideradas estratégicas pelo plano 

Brasil Maior, como a Aeroespacial, são consumidores 

desses produtos. Um atraso demasiado dos investimentos 

no setor pode significar a perda da oportunidade, já que é 

um mercado em crescimento e com expectativa de 

aumento na oferta mundial para os próximos anos

Posição: 4°
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Filmes, reveladores e papeis

Importação média (US$M, 2008-2012)……………………... 271 Algumas aplicações

Posição do grupo no ranking de importação…………………………………..………………..………………..18 de 64

Participação no total das importações do escopo (2012)…………………..………………..………………..1%

Preço unitário médio de importação (US$/kg)…………………………………..………………..………………..8,33 Importações e exportações (US$M, 2008-2012): CAGR*

Principais produtos (% importações do grupo, US$):

Importação

-1%

Exportação média (US$M, 2008-2012)…………………………….. 72 Exportação

Posição do grupo no ranking de exportação…………………………………..………………..………………..19 de 64 -12%

Participação no total das exportações do escopo (2012)…………………………………..………………..………………..1%

Preço unitário médio de exportações (US$/kg)…………………………………..………………..………………..8,02

Principais produtos (% exportações do grupo, US$):

Hoje Futuro

0

0 Nota Tecnologia

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 2,00 1 Tecnologias de produto

0 2,00 1 Formulação

2,00 2,00 1 Intermediários de química fina 3,00 1 Tecnologias diversas

5-Ampla vantagem em reservas, produção, custo e/ou qualidade do insumo 5- O Brasil possui ampla vantagem em termos de tecnologia
4-Empresas no Brasil tem vantagens devido à disponibilidade, custo ou qualidade do insumo 4-A tecnologia para este grupo já é aplicada no Brasil
3-O insumo não fornece vantagem competitiva para empresas situadas no Brasil 3-A tecnologia já existe no Brasil ou pode ser facilmente obtida
2-Deficiência de insumo prejudica sua cadeia, seja por disponibilidade, custo ou qualidade 2-A tecnologia não é difundida no Brasil e sua aquisição é possível
1-O insumo não está disponível no Brasil, comprometendo suas cadeias 1-Não existe tecnologia no Brasil, e sua obtenção é difícil

Informações adicionais Sumário

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Principais insumos (Ranking 58 de 64)

IMPORTANTE: A análise de insumos e tecnologias não é exaustiva, estando consideradas apenas aqueles mais relevantes para o Estudo

Apesar do alto valor agregado, existe uma tendência de 

retração desse mercado devido à entrada de novas 

tecnologias (ex. câmeras digitais) que acabam gerando a 

substituição de alguns dos principais produtos desse 

segmento.

Posição: 48°

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Fotografia, cinematografia, medicina diagnóstica

Mercado

Fatores de produção

** A média calculada é a média aritmética das notas dos grupos de cadeia e de mercado

Principais tecnologias (Ranking 60 de 64)

Comparação dos indicadores analisados

CHAPAS E FILMES DIVERSOS (37%); CHAPAS E FILMES PARA RAIOS X (33%); 

PAPEIS FOTOGRÁFICOS (13%)

CHAPAS E FILMES DIVERSOS (56%); PAPEIS FOTOGRÁFICOS (26%); 

REVELADORES (15%)

*CAGR é o crescimento percentual anualizado

Imp + Exp
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Média Prod
(US$M, 07-11)
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Fluidos refrigerantes

Importação média (US$M, 2008-2012)……………………... 107 Algumas aplicações

Posição do grupo no ranking de importação…………………………………..………………..………………..37 de 64

Participação no total das importações do escopo (2012)…………………..………………..………………..1%

Preço unitário médio de importação (US$/kg)…………………………………..………………..………………..2,35 Importações e exportações (US$M, 2008-2012): CAGR*

Principais produtos (% importações do grupo, US$):

Importação

17%

Exportação média (US$M, 2008-2012)…………………………….. 28 Exportação

Posição do grupo no ranking de exportação…………………………………..………………..………………..37 de 64 -15%

Participação no total das exportações do escopo (2012)…………………………………..………………..………………..0%

Preço unitário médio de exportações (US$/kg)…………………………………..………………..………………..1,72

Principais produtos (% exportações do grupo, US$):

Hoje Futuro

0

0 Nota Tecnologia

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

3,00 3,00 1 Flúor 0

2,00 3,00 1 Cloro 2,00 1 Tecnologias de produto

2,00 4,00 1 Metano 3,00 1 Halogenação

5-Ampla vantagem em reservas, produção, custo e/ou qualidade do insumo 5- O Brasil possui ampla vantagem em termos de tecnologia
4-Empresas no Brasil tem vantagens devido à disponibilidade, custo ou qualidade do insumo 4-A tecnologia para este grupo já é aplicada no Brasil
3-O insumo não fornece vantagem competitiva para empresas situadas no Brasil 3-A tecnologia já existe no Brasil ou pode ser facilmente obtida
2-Deficiência de insumo prejudica sua cadeia, seja por disponibilidade, custo ou qualidade 2-A tecnologia não é difundida no Brasil e sua aquisição é possível
1-O insumo não está disponível no Brasil, comprometendo suas cadeias 1-Não existe tecnologia no Brasil, e sua obtenção é difícil

Informações adicionais Sumário

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Principais insumos (Ranking 45 de 64)

IMPORTANTE: A análise de insumos e tecnologias não é exaustiva, estando consideradas apenas aqueles mais relevantes para o Estudo

Mercado moderado, com riscos de restrições ambientais 

(limitação ao uso de CFC) .

Posição: 45°

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Automotivo, eletrodomésticos

Mercado

Fatores de produção

** A média calculada é a média aritmética das notas dos grupos de cadeia e de mercado

Principais tecnologias (Ranking 41 de 64)

Comparação dos indicadores analisados

1,1,1,2-TETRAFLUORETANO (31%); OUTROS SOLVENTES (28%); 

CLOROFLUORMETANOS (14%)

OUTROS SOLVENTES (82%); PERCLORETILENO (18%); CLORETO DE METILENO 

(0%)

*CAGR é o crescimento percentual anualizado

Imp + Exp
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Média Prod
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Fósforo branco e derivados

Importação média (US$M, 2008-2012)……………………... 64 Algumas aplicações

Posição do grupo no ranking de importação…………………………………..………………..………………..43 de 64

Participação no total das importações do escopo (2012)…………………..………………..………………..0%

Preço unitário médio de importação (US$/kg)…………………………………..………………..………………..2,77 Importações e exportações (US$M, 2008-2012): CAGR*

Principais produtos (% importações do grupo, US$):

Importação

-5%

Exportação média (US$M, 2008-2012)…………………………….. 0 Exportação

Posição do grupo no ranking de exportação…………………………………..………………..………………..60 de 64 24%

Participação no total das exportações do escopo (2012)…………………………………..………………..………………..0%

Preço unitário médio de exportações (US$/kg)…………………………………..………………..………………..1,92

Principais produtos (% exportações do grupo, US$):

Hoje Futuro

0

0 Nota Tecnologia

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 3,00 1 Redução

2,00 2,00 1 Fósforo 3,00 1 Oxidação

2,00 3,00 1 Eletricidade 3,00 1 Hidrólise

5-Ampla vantagem em reservas, produção, custo e/ou qualidade do insumo 5- O Brasil possui ampla vantagem em termos de tecnologia
4-Empresas no Brasil tem vantagens devido à disponibilidade, custo ou qualidade do insumo 4-A tecnologia para este grupo já é aplicada no Brasil
3-O insumo não fornece vantagem competitiva para empresas situadas no Brasil 3-A tecnologia já existe no Brasil ou pode ser facilmente obtida
2-Deficiência de insumo prejudica sua cadeia, seja por disponibilidade, custo ou qualidade 2-A tecnologia não é difundida no Brasil e sua aquisição é possível
1-O insumo não está disponível no Brasil, comprometendo suas cadeias 1-Não existe tecnologia no Brasil, e sua obtenção é difícil

Informações adicionais Sumário

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Principais insumos (Ranking 55 de 64)

IMPORTANTE: A análise de insumos e tecnologias não é exaustiva, estando consideradas apenas aqueles mais relevantes para o Estudo

Baixo nível relativo de importações (e em declínio nos 

últimos 4 anos), perspectivas de crescimento 

aparentemente limitadas e falta de competitividade e 

disponibilidade de matéria-prima local.

Posição: 49°

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Explosivos e pirotecnia

Mercado

Fatores de produção

** A média calculada é a média aritmética das notas dos grupos de cadeia e de mercado

Principais tecnologias (Ranking 20 de 64)

Comparação dos indicadores analisados

FOSFORO BRANCO (84%); ACIDO FOSFONICO (ACIDO FOSFOROSO) (15%); 

TRICLORETO DE FOSFORO (0%)

ACIDO FOSFONICO (ACIDO FOSFOROSO) (100%); FOSFORO NEGRO (0%); 

FOSFORO BRANCO (0%)

*CAGR é o crescimento percentual anualizado

Imp + Exp
(US$M)

Média Prod
(US$M, 07-11)

CAGR* Imp +
Exp (08-12, %)

Preço médio Imp
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Fragrâncias e aromas

Importação média (US$M, 2008-2012)……………………... 204 Algumas aplicações

Posição do grupo no ranking de importação…………………………………..………………..………………..22 de 64

Participação no total das importações do escopo (2012)…………………..………………..………………..1%

Preço unitário médio de importação (US$/kg)…………………………………..………………..………………..17,56 Importações e exportações (US$M, 2008-2012): CAGR*

Principais produtos (% importações do grupo, US$):

Importação

13%

Exportação média (US$M, 2008-2012)…………………………….. 252 Exportação

Posição do grupo no ranking de exportação…………………………………..………………..………………..11 de 64 11%

Participação no total das exportações do escopo (2012)…………………………………..………………..………………..3%

Preço unitário médio de exportações (US$/kg)…………………………………..………………..………………..4,09

Principais produtos (% exportações do grupo, US$):

Hoje Futuro

0

0 Nota Tecnologia

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 2,00 1 Tecnologias de produto

0 2,00 1 Formulação

3,00 3,00 1 Insumos diversos 3,00 1 Tecnologias diversas

5-Ampla vantagem em reservas, produção, custo e/ou qualidade do insumo 5- O Brasil possui ampla vantagem em termos de tecnologia
4-Empresas no Brasil tem vantagens devido à disponibilidade, custo ou qualidade do insumo 4-A tecnologia para este grupo já é aplicada no Brasil
3-O insumo não fornece vantagem competitiva para empresas situadas no Brasil 3-A tecnologia já existe no Brasil ou pode ser facilmente obtida
2-Deficiência de insumo prejudica sua cadeia, seja por disponibilidade, custo ou qualidade 2-A tecnologia não é difundida no Brasil e sua aquisição é possível
1-O insumo não está disponível no Brasil, comprometendo suas cadeias 1-Não existe tecnologia no Brasil, e sua obtenção é difícil

Informações adicionais Sumário

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Aplicação em alimentos e bebidas, cosméticos e perfumaria, e 

desinfetantes 

Mercado

Fatores de produção

** A média calculada é a média aritmética das notas dos grupos de cadeia e de mercado

Principais tecnologias (Ranking 43 de 64)

Comparação dos indicadores analisados

FRAGRÂNCIAS E AROMAS DIVERSOS (82%); AROMATIZANTES PARA BEBIDAS 

(12%); ÓLEOS ESSENCIAL DE MENTA JAPONESA (5%)

FRAGRÂNCIAS E AROMAS DIVERSOS (98%); ÓLEOS ESSENCIAIS (1%); Aroma de 

uva (0%)

*CAGR é o crescimento percentual anualizado

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Principais insumos (Ranking 23 de 64)

IMPORTANTE: A análise de insumos e tecnologias não é exaustiva, estando consideradas apenas aqueles mais relevantes para o Estudo

Os altos valores de importação e respectivos valores 

unitários elevados indicam entrada de produtos acabados, 

mas as importações não se limitam aos mesmos. Do lado 

das exportações, também expressivas, estão produtos de 

origem mais bruta e valores unitários mais baixos. 

Segmento pode apresentar oportunidades específicas, 

alavancadas principalmente na disponibilidade dos 

insumos (biodiversidade)

Posição: 18°
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Gases industriais

Importação média (US$M, 2008-2012)……………………... 15 Algumas aplicações

Posição do grupo no ranking de importação…………………………………..………………..………………..61 de 64

Participação no total das importações do escopo (2012)…………………..………………..………………..0%

Preço unitário médio de importação (US$/kg)…………………………………..………………..………………..1,53 Importações e exportações (US$M, 2008-2012): CAGR*

Principais produtos (% importações do grupo, US$):

Importação

14%

Exportação média (US$M, 2008-2012)…………………………….. 1 Exportação

Posição do grupo no ranking de exportação…………………………………..………………..………………..54 de 64 66%

Participação no total das exportações do escopo (2012)…………………………………..………………..………………..0%

Preço unitário médio de exportações (US$/kg)…………………………………..………………..………………..0,61

Principais produtos (% exportações do grupo, US$):

Hoje Futuro

0

0 Nota Tecnologia

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2,00 3,00 1 Eletricidade 0

2,00 4,00 1 Metano 0

3,00 3,00 1 Gases industriais 4,00 1 Separação criogênica

5-Ampla vantagem em reservas, produção, custo e/ou qualidade do insumo 5- O Brasil possui ampla vantagem em termos de tecnologia
4-Empresas no Brasil tem vantagens devido à disponibilidade, custo ou qualidade do insumo 4-A tecnologia para este grupo já é aplicada no Brasil
3-O insumo não fornece vantagem competitiva para empresas situadas no Brasil 3-A tecnologia já existe no Brasil ou pode ser facilmente obtida
2-Deficiência de insumo prejudica sua cadeia, seja por disponibilidade, custo ou qualidade 2-A tecnologia não é difundida no Brasil e sua aquisição é possível
1-O insumo não está disponível no Brasil, comprometendo suas cadeias 1-Não existe tecnologia no Brasil, e sua obtenção é difícil

Informações adicionais Sumário

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Principais insumos (Ranking 45 de 64)

IMPORTANTE: A análise de insumos e tecnologias não é exaustiva, estando consideradas apenas aqueles mais relevantes para o Estudo

Mercado brasileiro é sólido, porém a produção no 

segmento é primordialmente local (produtos não 

transportáveis), portanto, relativamente protegido contra 

importações.

Posição: 27°

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Bebidas, eletroeletrônicos, medicina, siderurgia

Mercado

Fatores de produção

** A média calculada é a média aritmética das notas dos grupos de cadeia e de mercado

Principais tecnologias (Ranking 6 de 64)

Comparação dos indicadores analisados

HELIO LIQUIDO  (64%); ARGONIO (12%); DIOXIDO DE CARBONO (11%)

HELIO LIQUIDO  (35%); ARGONIO (35%); OXIGENIO (14%)

*CAGR é o crescimento percentual anualizado
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Intermediários industriais

Importação média (US$M, 2008-2012)……………………... 576 Algumas aplicações

Posição do grupo no ranking de importação…………………………………..………………..………………..6 de 64

Participação no total das importações do escopo (2012)…………………..………………..………………..3%

Preço unitário médio de importação (US$/kg)…………………………………..………………..………………..2,18 Importações e exportações (US$M, 2008-2012): CAGR*

Principais produtos (% importações do grupo, US$):

Importação

4%

Exportação média (US$M, 2008-2012)…………………………….. 368 Exportação

Posição do grupo no ranking de exportação…………………………………..………………..………………..8 de 64 15%

Participação no total das exportações do escopo (2012)…………………………………..………………..………………..4%

Preço unitário médio de exportações (US$/kg)…………………………………..………………..………………..1,30

Principais produtos (% exportações do grupo, US$):

Hoje Futuro

0

0 Nota Tecnologia

0 0

2,00 2,00 1 Intermediários de química fina 0

3,00 4,00 1 Benzeno 0

3,00 3,00 1 Propeno 0

3,00 3,00 1 Nafta 0

3,00 3,00 1 Ácidos inorgânicos 0

3,00 3,00 1 Mamona 2,00 1 Tecnologias de produto

4,00 4,00 1 Glicerina 2,00 1 Formulação

5-Ampla vantagem em reservas, produção, custo e/ou qualidade do insumo 5- O Brasil possui ampla vantagem em termos de tecnologia
4-Empresas no Brasil tem vantagens devido à disponibilidade, custo ou qualidade do insumo 4-A tecnologia para este grupo já é aplicada no Brasil
3-O insumo não fornece vantagem competitiva para empresas situadas no Brasil 3-A tecnologia já existe no Brasil ou pode ser facilmente obtida
2-Deficiência de insumo prejudica sua cadeia, seja por disponibilidade, custo ou qualidade 2-A tecnologia não é difundida no Brasil e sua aquisição é possível
1-O insumo não está disponível no Brasil, comprometendo suas cadeias 1-Não existe tecnologia no Brasil, e sua obtenção é difícil

Informações adicionais Sumário

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Metalurgia, siderurgia, têxtil, tintas e vernizes

Mercado

Fatores de produção

** A média calculada é a média aritmética das notas dos grupos de cadeia e de mercado

Principais tecnologias (Ranking 54 de 64)

Comparação dos indicadores analisados

INTERMEDIARIOS DIVERSOS (84%); TRIPOLIFOSFATO DE SODIO (7%); OUTROS 

(6%)

ETBE (72%); INTERMEDIARIOS DIVERSOS (27%); OUTROS (0%)

*CAGR é o crescimento percentual anualizado

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Principais insumos (Ranking 45 de 64)

IMPORTANTE: A análise de insumos e tecnologias não é exaustiva, estando consideradas apenas aqueles mais relevantes para o Estudo

Apesar do alto volume de importações e exportações, os 

produtos do segmento, em geral, tem baixo valor 

agregado, podem ser fabricados por rotas diversas que 

demandam tecnologias nem sempre disponíveis. Sub-

segmentos poderão ser aprofundados a reboque da 

análise dos segmentos priorizados.

Posição: 23°
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Intermediários para resinas

Importação média (US$M, 2008-2012)……………………... 117 Algumas aplicações

Posição do grupo no ranking de importação…………………………………..………………..………………..35 de 64

Participação no total das importações do escopo (2012)…………………..………………..………………..1%

Preço unitário médio de importação (US$/kg)…………………………………..………………..………………..2,00 Importações e exportações (US$M, 2008-2012): CAGR*

Principais produtos (% importações do grupo, US$):

Importação

7%

Exportação média (US$M, 2008-2012)…………………………….. 11 Exportação

Posição do grupo no ranking de exportação…………………………………..………………..………………..40 de 64 -53%

Participação no total das exportações do escopo (2012)…………………………………..………………..………………..0%

Preço unitário médio de exportações (US$/kg)…………………………………..………………..………………..2,28

Principais produtos (% exportações do grupo, US$):

Hoje Futuro

0

0 Nota Tecnologia

0 0

0 0

0 0

3,00 4,00 1 Benzeno 0

2,00 4,00 1 Metano 0

2,00 4,00 1 Etano 2,00 1 Tecnologias de produto

3,00 3,00 1 Propeno 2,00 1 Formulação

3,00 3,00 1 Nafta 3,00 1 Tecnologias diversas

5-Ampla vantagem em reservas, produção, custo e/ou qualidade do insumo 5- O Brasil possui ampla vantagem em termos de tecnologia
4-Empresas no Brasil tem vantagens devido à disponibilidade, custo ou qualidade do insumo 4-A tecnologia para este grupo já é aplicada no Brasil
3-O insumo não fornece vantagem competitiva para empresas situadas no Brasil 3-A tecnologia já existe no Brasil ou pode ser facilmente obtida
2-Deficiência de insumo prejudica sua cadeia, seja por disponibilidade, custo ou qualidade 2-A tecnologia não é difundida no Brasil e sua aquisição é possível
1-O insumo não está disponível no Brasil, comprometendo suas cadeias 1-Não existe tecnologia no Brasil, e sua obtenção é difícil

Informações adicionais Sumário

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Principais insumos (Ranking 19 de 64)

IMPORTANTE: A análise de insumos e tecnologias não é exaustiva, estando consideradas apenas aqueles mais relevantes para o Estudo

Volume pouco relevante e perspectivas limitadas de 

crescimento.

Posição: 47°

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Construção civil, plásticos

Mercado

Fatores de produção

** A média calculada é a média aritmética das notas dos grupos de cadeia e de mercado

Principais tecnologias (Ranking 45 de 64)

Comparação dos indicadores analisados

EPSILON-CAPROLACTAMA (42%); MELAMINA (28%); EPICLORIDRINA (18%)

EPSILON-CAPROLACTAMA (96%); EPICLORIDRINA (3%); MELAMINA (0%)

*CAGR é o crescimento percentual anualizado

Imp + Exp
(US$M)

Média Prod
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CAGR* Imp +
Exp (08-12, %)
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Iodo e derivados

Importação média (US$M, 2008-2012)……………………... 39 Algumas aplicações

Posição do grupo no ranking de importação…………………………………..………………..………………..50 de 64

Participação no total das importações do escopo (2012)…………………..………………..………………..0%

Preço unitário médio de importação (US$/kg)…………………………………..………………..………………..51,76 Importações e exportações (US$M, 2008-2012): CAGR*

Principais produtos (% importações do grupo, US$):

Importação

25%

Exportação média (US$M, 2008-2012)…………………………….. 5 Exportação

Posição do grupo no ranking de exportação…………………………………..………………..………………..46 de 64 117%

Participação no total das exportações do escopo (2012)…………………………………..………………..………………..0%

Preço unitário médio de exportações (US$/kg)…………………………………..………………..………………..67,41

Principais produtos (% exportações do grupo, US$):

Hoje Futuro

0

0 Nota Tecnologia

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1,00 1,00 1 Iodo 4,00 1 Oper. básicas de inorgânicos

5-Ampla vantagem em reservas, produção, custo e/ou qualidade do insumo 5- O Brasil possui ampla vantagem em termos de tecnologia
4-Empresas no Brasil tem vantagens devido à disponibilidade, custo ou qualidade do insumo 4-A tecnologia para este grupo já é aplicada no Brasil
3-O insumo não fornece vantagem competitiva para empresas situadas no Brasil 3-A tecnologia já existe no Brasil ou pode ser facilmente obtida
2-Deficiência de insumo prejudica sua cadeia, seja por disponibilidade, custo ou qualidade 2-A tecnologia não é difundida no Brasil e sua aquisição é possível
1-O insumo não está disponível no Brasil, comprometendo suas cadeias 1-Não existe tecnologia no Brasil, e sua obtenção é difícil

Informações adicionais Sumário

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Principais insumos (Ranking 66 de 64)

IMPORTANTE: A análise de insumos e tecnologias não é exaustiva, estando consideradas apenas aqueles mais relevantes para o Estudo

Falta de competitividade da matéria-prima local dificulta 

construir uma cadeia de valor competitiva.

Posição: 43°

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Alimentos, medicina

Mercado

Fatores de produção

** A média calculada é a média aritmética das notas dos grupos de cadeia e de mercado

Principais tecnologias (Ranking 6 de 64)

Comparação dos indicadores analisados

IODO (100%); OUTROS (0%)

OUTRAS FORMAS DE IODO (100%); IODO (0%)

*CAGR é o crescimento percentual anualizado

Imp + Exp
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Média Prod
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Lubrificantes especiais

Importação média (US$M, 2008-2012)……………………... 413 Algumas aplicações

Posição do grupo no ranking de importação…………………………………..………………..………………..9 de 64

Participação no total das importações do escopo (2012)…………………..………………..………………..2%

Preço unitário médio de importação (US$/kg)…………………………………..………………..………………..2,61 Importações e exportações (US$M, 2008-2012): CAGR*

Principais produtos (% importações do grupo, US$):

Importação

9%

Exportação média (US$M, 2008-2012)…………………………….. 137 Exportação

Posição do grupo no ranking de exportação…………………………………..………………..………………..14 de 64 -1%

Participação no total das exportações do escopo (2012)…………………………………..………………..………………..1%

Preço unitário médio de exportações (US$/kg)…………………………………..………………..………………..2,92

Principais produtos (% exportações do grupo, US$):

Hoje Futuro

0

0 Nota Tecnologia

0 0

2,00 2,00 1 Intermediários de química fina 0

2,00 4,00 1 Óleo de Palma/Palmiste 0

2,00 4,00 1 Óleo de Babaçu 0

2,00 4,00 1 Etano 0

3,00 3,00 1 Nafta 0

3,00 3,00 1 Mamona 0

5,00 5,00 1 Soja 3,00 1 Tecnologias diversas

5-Ampla vantagem em reservas, produção, custo e/ou qualidade do insumo 5- O Brasil possui ampla vantagem em termos de tecnologia
4-Empresas no Brasil tem vantagens devido à disponibilidade, custo ou qualidade do insumo 4-A tecnologia para este grupo já é aplicada no Brasil
3-O insumo não fornece vantagem competitiva para empresas situadas no Brasil 3-A tecnologia já existe no Brasil ou pode ser facilmente obtida
2-Deficiência de insumo prejudica sua cadeia, seja por disponibilidade, custo ou qualidade 2-A tecnologia não é difundida no Brasil e sua aquisição é possível
1-O insumo não está disponível no Brasil, comprometendo suas cadeias 1-Não existe tecnologia no Brasil, e sua obtenção é difícil

Informações adicionais Sumário

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Aplicação na indústria automotiva e combustíveis

Mercado

Fatores de produção

** A média calculada é a média aritmética das notas dos grupos de cadeia e de mercado

Principais tecnologias (Ranking 20 de 64)

Comparação dos indicadores analisados

ÓLEOS LUBRIFICANTES SINTÉTICOS (40%); ADITIVOS DIVERSOS (32%); ÓLEOS 

BRANCOS (13%)

ÓLEOS LUBRIFICANTES SINTÉTICOS (51%); ADITIVOS DIVERSOS (34%); OLEO DE 

MAMONA (8%)

*CAGR é o crescimento percentual anualizado

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Principais insumos (Ranking 23 de 64)

IMPORTANTE: A análise de insumos e tecnologias não é exaustiva, estando consideradas apenas aqueles mais relevantes para o Estudo

Os altos volumes e a importância do segmento justificam 

análise mais detalhada; entretanto, reconhecemos as 

limitações de desenvolvimento do segmento se não 

houver movimentos de ruptura (produtos com novas 

tecnologias de produto ou processo, aproveitando 

vantagens competitivas de matérias-primas locais por 

meio de rotas alternativas), pois o atendimento 

tradicional da lacuna de importações depende 

fundamentalmente de investimentos no refino brasileiro 

(produção de óleo básico)

Posição: 11°

Imp + Exp
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Média Prod
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Material radioativo

Importação média (US$M, 2008-2012)……………………... 29 Algumas aplicações

Posição do grupo no ranking de importação…………………………………..………………..………………..56 de 64

Participação no total das importações do escopo (2012)…………………..………………..………………..0%

Preço unitário médio de importação (US$/kg)…………………………………..………………..………………..297,24 Importações e exportações (US$M, 2008-2012): CAGR*

Principais produtos (% importações do grupo, US$):

Importação

9%

Exportação média (US$M, 2008-2012)…………………………….. 1 Exportação

Posição do grupo no ranking de exportação…………………………………..………………..………………..57 de 64 -5%

Participação no total das exportações do escopo (2012)…………………………………..………………..………………..0%

Preço unitário médio de exportações (US$/kg)…………………………………..………………..………………..29,13

Principais produtos (% exportações do grupo, US$):

Hoje Futuro

0

0 Nota Tecnologia

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

3,00 4,00 1 Materiais radioativos 3,00 1 Irradiação

5-Ampla vantagem em reservas, produção, custo e/ou qualidade do insumo 5- O Brasil possui ampla vantagem em termos de tecnologia
4-Empresas no Brasil tem vantagens devido à disponibilidade, custo ou qualidade do insumo 4-A tecnologia para este grupo já é aplicada no Brasil
3-O insumo não fornece vantagem competitiva para empresas situadas no Brasil 3-A tecnologia já existe no Brasil ou pode ser facilmente obtida
2-Deficiência de insumo prejudica sua cadeia, seja por disponibilidade, custo ou qualidade 2-A tecnologia não é difundida no Brasil e sua aquisição é possível
1-O insumo não está disponível no Brasil, comprometendo suas cadeias 1-Não existe tecnologia no Brasil, e sua obtenção é difícil

Informações adicionais Sumário

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Principais insumos (Ranking 10 de 64)

IMPORTANTE: A análise de insumos e tecnologias não é exaustiva, estando consideradas apenas aqueles mais relevantes para o Estudo

O segmento foi enquadrado na zona de baixa prioridade 

no pré-filtro por já ser alvo de iniciativas relevantes do 

governo.

Desclassificado no pré-filtro

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Medicina diagnóstica

Mercado

Fatores de produção

** A média calculada é a média aritmética das notas dos grupos de cadeia e de mercado

Principais tecnologias (Ranking 18 de 64)

Comparação dos indicadores analisados

SELENIO (30%); MOLIBDENIO 99  (29%); OUTROS (26%)

OUTROS ELEMENTOS,ISOTOPOS E COMPOSTOS,RADIOATIVOS,ETC. (40%); 

COBALTO 60 (30%); SELENIO (30%)

*CAGR é o crescimento percentual anualizado

Imp + Exp
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Média Prod
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Outros derivados do eteno

Importação média (US$M, 2008-2012)……………………... 129 Algumas aplicações

Posição do grupo no ranking de importação…………………………………..………………..………………..34 de 64

Participação no total das importações do escopo (2012)…………………..………………..………………..1%

Preço unitário médio de importação (US$/kg)…………………………………..………………..………………..2,32 Importações e exportações (US$M, 2008-2012): CAGR*

Principais produtos (% importações do grupo, US$):

Importação

10%

Exportação média (US$M, 2008-2012)…………………………….. 39 Exportação

Posição do grupo no ranking de exportação…………………………………..………………..………………..29 de 64 -7%

Participação no total das exportações do escopo (2012)…………………………………..………………..………………..0%

Preço unitário médio de exportações (US$/kg)…………………………………..………………..………………..0,67

Principais produtos (% exportações do grupo, US$):

Hoje Futuro

0

0 Nota Tecnologia

0 2,00 1 Tecnologias de produto

0 3,00 1 Polimerização

0 3,00 1 Oligomerização

2,00 2,00 1 HLR 2,00 1 Formulação

2,00 4,00 1 Propano 3,00 1 Halogenação

2,00 4,00 1 Etano 3,00 1 Deshidrogenação

2,00 4,00 1 Butano 3,00 1 Acetilação

3,00 3,00 1 Nafta 4,00 1 Pirólise

5-Ampla vantagem em reservas, produção, custo e/ou qualidade do insumo 5- O Brasil possui ampla vantagem em termos de tecnologia
4-Empresas no Brasil tem vantagens devido à disponibilidade, custo ou qualidade do insumo 4-A tecnologia para este grupo já é aplicada no Brasil
3-O insumo não fornece vantagem competitiva para empresas situadas no Brasil 3-A tecnologia já existe no Brasil ou pode ser facilmente obtida
2-Deficiência de insumo prejudica sua cadeia, seja por disponibilidade, custo ou qualidade 2-A tecnologia não é difundida no Brasil e sua aquisição é possível
1-O insumo não está disponível no Brasil, comprometendo suas cadeias 1-Não existe tecnologia no Brasil, e sua obtenção é difícil

Informações adicionais Sumário

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Principais insumos (Ranking 45 de 64)

IMPORTANTE: A análise de insumos e tecnologias não é exaustiva, estando consideradas apenas aqueles mais relevantes para o Estudo

O segmento não inclui polietileno, EVA e PVC, que estão 

fora do escopo e PS e óxido de eteno, que estão em 

segmentos específicos. As perspectivas atuais e futuras 

indicam dificuldades em estabelecer diferencial 

competitivo na matéria-prima (eteno), fator crítico que 

justificaria investimentos na produção dos produtos aqui 

considerados.

Posição: 31°

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Borrachas, brinquedos, embalagens, fios e cabos, plásticos e 

intermediários, tubos e conexões

Mercado

Fatores de produção

** A média calculada é a média aritmética das notas dos grupos de cadeia e de mercado

Principais tecnologias (Ranking 38 de 64)

Comparação dos indicadores analisados

OUTROS (27%); HEXENO 1 (24%); ALCOOL POLIVINILICO (23%)

DICLORETANO (82%); ETENO (16%); POLÍMEROS DE VINILA (1%)

*CAGR é o crescimento percentual anualizado

Imp + Exp
(US$M)

Média Prod
(US$M, 07-11)

CAGR* Imp +
Exp (08-12, %)

Preço médio Imp
+ Exp (08-12,
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Outros derivados do propeno

Importação média (US$M, 2008-2012)……………………... 206 Algumas aplicações

Posição do grupo no ranking de importação…………………………………..………………..………………..21 de 64

Participação no total das importações do escopo (2012)…………………..………………..………………..1%

Preço unitário médio de importação (US$/kg)…………………………………..………………..………………..1,79 Importações e exportações (US$M, 2008-2012): CAGR*

Principais produtos (% importações do grupo, US$):

Importação

-4%

Exportação média (US$M, 2008-2012)…………………………….. 343 Exportação

Posição do grupo no ranking de exportação…………………………………..………………..………………..9 de 64 23%

Participação no total das exportações do escopo (2012)…………………………………..………………..………………..4%

Preço unitário médio de exportações (US$/kg)…………………………………..………………..………………..1,34

Principais produtos (% exportações do grupo, US$):

Hoje Futuro

0

0 Nota Tecnologia

0 0

0 0

0 0

0 0

2,00 4,00 1 Propano 2,00 1 Aminação

2,00 4,00 1 Etano 3,00 1 Polimerização

2,00 4,00 1 Butano 3,00 1 Oxidação

3,00 3,00 1 Nafta 3,00 1 Hidrólise

5-Ampla vantagem em reservas, produção, custo e/ou qualidade do insumo 5- O Brasil possui ampla vantagem em termos de tecnologia
4-Empresas no Brasil tem vantagens devido à disponibilidade, custo ou qualidade do insumo 4-A tecnologia para este grupo já é aplicada no Brasil
3-O insumo não fornece vantagem competitiva para empresas situadas no Brasil 3-A tecnologia já existe no Brasil ou pode ser facilmente obtida
2-Deficiência de insumo prejudica sua cadeia, seja por disponibilidade, custo ou qualidade 2-A tecnologia não é difundida no Brasil e sua aquisição é possível
1-O insumo não está disponível no Brasil, comprometendo suas cadeias 1-Não existe tecnologia no Brasil, e sua obtenção é difícil

Informações adicionais Sumário

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Aplicação em intermediários, automotivo, filmes e descartáveis, 

brinquedos e embalagens, móveis e utensílios domésticos, 

Mercado

Fatores de produção

** A média calculada é a média aritmética das notas dos grupos de cadeia e de mercado

Principais tecnologias (Ranking 40 de 64)

Comparação dos indicadores analisados

ADIPONITRILA (39%); N-BUTANOL (22%); OUTROS (12%)

PROPENO (44%); ACRILONITRILA (23%); PROPIENOGLICOL (13%)

*CAGR é o crescimento percentual anualizado

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Principais insumos (Ranking 23 de 64)

IMPORTANTE: A análise de insumos e tecnologias não é exaustiva, estando consideradas apenas aqueles mais relevantes para o Estudo

Segmento já estabelecido e competitivo em alguns dos 

derivados (ex: acrilonitrila). Disponibilidade atual de 

propeno (atualmente exportado) será, em boa parte, 

consumida pelo projeto de ácido acrílico da BASF, 

existindo também competição pela molécula com o GLP. 

Apesar disso, a disponibilidade futura de matéria-prima a 

partir do pré-sal pode ser utilizada para fortalecer a 

produção local, potencialmente fomentando a cadeia 

têxtil (a adiponitrila é utilizado para produção local de 

nylon 6,6)

Posição: 9°
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Óxido de eteno e derivados

Importação média (US$M, 2008-2012)……………………... 133 Algumas aplicações

Posição do grupo no ranking de importação…………………………………..………………..………………..32 de 64

Participação no total das importações do escopo (2012)…………………..………………..………………..0%

Preço unitário médio de importação (US$/kg)…………………………………..………………..………………..1,08 Importações e exportações (US$M, 2008-2012): CAGR*

Principais produtos (% importações do grupo, US$):

Importação

-17%

Exportação média (US$M, 2008-2012)…………………………….. 31 Exportação

Posição do grupo no ranking de exportação…………………………………..………………..………………..33 de 64 -19%

Participação no total das exportações do escopo (2012)…………………………………..………………..………………..0%

Preço unitário médio de exportações (US$/kg)…………………………………..………………..………………..1,26

Principais produtos (% exportações do grupo, US$):

Hoje Futuro

0

0 Nota Tecnologia

0 0

0 0

0 2,00 1 Aminação

0 3,00 1 Oligomerização

0 3,00 1 Oxidação

0 3,00 1 Hidrogenação

2,00 4,00 1 Etano 3,00 1 Hidratação

3,00 3,00 1 Nafta 3,00 1 Eterificação

5-Ampla vantagem em reservas, produção, custo e/ou qualidade do insumo 5- O Brasil possui ampla vantagem em termos de tecnologia
4-Empresas no Brasil tem vantagens devido à disponibilidade, custo ou qualidade do insumo 4-A tecnologia para este grupo já é aplicada no Brasil
3-O insumo não fornece vantagem competitiva para empresas situadas no Brasil 3-A tecnologia já existe no Brasil ou pode ser facilmente obtida
2-Deficiência de insumo prejudica sua cadeia, seja por disponibilidade, custo ou qualidade 2-A tecnologia não é difundida no Brasil e sua aquisição é possível
1-O insumo não está disponível no Brasil, comprometendo suas cadeias 1-Não existe tecnologia no Brasil, e sua obtenção é difícil

Informações adicionais Sumário

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Principais insumos (Ranking 23 de 64)

IMPORTANTE: A análise de insumos e tecnologias não é exaustiva, estando consideradas apenas aqueles mais relevantes para o Estudo

Este segmento, de baixo valor agregado, possui forte 

produção local e o mercado já é bem atendido, com foco 

em especialidades. Os derivados glicólicos são mais 

comoditizados e sofrem competição intensa de 

produtores de baixo custo de matéria-prima (eteno), 

especialmente do Oriente Médio. Dificuldades em 

expansão da produção local também associadas às 

perspectivas futuras de baixa competitividade da matéria-

prima no Brasil.

Posição: 35°

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Transmissões hidráulicas, petrolíferos

Mercado

Fatores de produção

** A média calculada é a média aritmética das notas dos grupos de cadeia e de mercado

Principais tecnologias (Ranking 38 de 64)

Comparação dos indicadores analisados

ETILENOGLICOL (79%); DIETANOLAMINA E SEUS SAIS (9%); DIETILENOGLICOL 

(6%)

ETILENOGLICOL (63%); DIETANOLAMINA E SEUS SAIS (24%); 

MONOETANOLAMINAS (10%)

*CAGR é o crescimento percentual anualizado
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Óxido de titânio e derivados

Importação média (US$M, 2008-2012)……………………... 367 Algumas aplicações

Posição do grupo no ranking de importação…………………………………..………………..………………..11 de 64

Participação no total das importações do escopo (2012)…………………..………………..………………..2%

Preço unitário médio de importação (US$/kg)…………………………………..………………..………………..3,66 Importações e exportações (US$M, 2008-2012): CAGR*

Principais produtos (% importações do grupo, US$):

Importação

17%

Exportação média (US$M, 2008-2012)…………………………….. 30 Exportação

Posição do grupo no ranking de exportação…………………………………..………………..………………..35 de 64 13%

Participação no total das exportações do escopo (2012)…………………………………..………………..………………..0%

Preço unitário médio de exportações (US$/kg)…………………………………..………………..………………..3,43

Principais produtos (% exportações do grupo, US$):

Hoje Futuro

0

0 Nota Tecnologia

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2,00 3,00 1 Óxido de titânio 3,00 1 Hidrólise

2,00 3,00 1 Cloro 4,00 1 Calcinação

3,00 3,00 1 Sulfatos 4,00 1 Oper. básicas de inorgânicos

5-Ampla vantagem em reservas, produção, custo e/ou qualidade do insumo 5- O Brasil possui ampla vantagem em termos de tecnologia
4-Empresas no Brasil tem vantagens devido à disponibilidade, custo ou qualidade do insumo 4-A tecnologia para este grupo já é aplicada no Brasil
3-O insumo não fornece vantagem competitiva para empresas situadas no Brasil 3-A tecnologia já existe no Brasil ou pode ser facilmente obtida
2-Deficiência de insumo prejudica sua cadeia, seja por disponibilidade, custo ou qualidade 2-A tecnologia não é difundida no Brasil e sua aquisição é possível
1-O insumo não está disponível no Brasil, comprometendo suas cadeias 1-Não existe tecnologia no Brasil, e sua obtenção é difícil

Informações adicionais Sumário

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Tintas e vernizes, construção civil

Mercado

Fatores de produção

** A média calculada é a média aritmética das notas dos grupos de cadeia e de mercado

Principais tecnologias (Ranking 13 de 64)

Comparação dos indicadores analisados

DIOXIDO DE TITANIO (89%); OUTROS COMPOSTOS CONTENDO ÓXIDO DE 

TITÂNIO (10%); Óxido de titânio e derivados (0%)

PIGMENTOS E PREPARS.A BASE DE DIOXIDO DE TITANIO (75%); OUTROS OXIDOS 

DE TITANIO (23%); DIOXIDO DE TITANIO (2%)

*CAGR é o crescimento percentual anualizado

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Principais insumos (Ranking 53 de 64)

IMPORTANTE: A análise de insumos e tecnologias não é exaustiva, estando consideradas apenas aqueles mais relevantes para o Estudo

Mercado e importação muito relevantes. Espera-se que a 

sobre-capacidade gerada pós-crise financeira em 2008 se 

ajuste no médio prazo devido à redução de incentivos às 

plantas instaladas em países europeus e maiores 

restrições ambientais na China. A decisão de investimento 

nesse caso está atrelada a duas condições: balanço de 

oferta e demanda global, e competitividade dos fatores 

de produção (tecnologia base cloro – dependente de uma 

planta de cloro álcalis, custo de eletricidade, 

infraestrutura portuária, etc.)

Posição: 15°

Imp + Exp
(US$M)

Média Prod
(US$M, 07-11)

CAGR* Imp +
Exp (08-12, %)

Preço médio Imp
+ Exp (08-12,

US$/kg)

Matéria-Prima

Tecnologia
Recursos
Humanos

Infraestrutura

Ambiente
regulatório

Capital

Tendência

Óxido de titânio e
derivados

Média**

25 41

266

504

0

100

200

300

400

500

600

2008 2009 2010 2011 2012

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5



 

Este documento foi preparado pelo consórcio Bain & Company / Gas Energy para servir como apoio às discussões do 
seminário 2 do Estudo de Diversificação da Indústria Química Brasileira. O Estudo encontra-se em andamento, portanto as 
visões e conclusões apresentadas aqui ainda são preliminares e estão sujeitas a mudanças. 

89 

 

Poliacetais

Importação média (US$M, 2008-2012)……………………... 37 Algumas aplicações

Posição do grupo no ranking de importação…………………………………..………………..………………..51 de 64

Participação no total das importações do escopo (2012)…………………..………………..………………..0%

Preço unitário médio de importação (US$/kg)…………………………………..………………..………………..2,02 Importações e exportações (US$M, 2008-2012): CAGR*

Principais produtos (% importações do grupo, US$):

Importação

3%

Exportação média (US$M, 2008-2012)…………………………….. 1 Exportação

Posição do grupo no ranking de exportação…………………………………..………………..………………..56 de 64 30%

Participação no total das exportações do escopo (2012)…………………………………..………………..………………..0%

Preço unitário médio de exportações (US$/kg)…………………………………..………………..………………..2,64

Principais produtos (% exportações do grupo, US$):

Hoje Futuro

0

0 Nota Tecnologia

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2,00 4,00 1 Metano 2,00 1 Tecnologias de produto

2,00 4,00 1 Etano 3,00 1 Polimerização

3,00 3,00 1 Nafta 2,00 1 Formulação

5-Ampla vantagem em reservas, produção, custo e/ou qualidade do insumo 5- O Brasil possui ampla vantagem em termos de tecnologia
4-Empresas no Brasil tem vantagens devido à disponibilidade, custo ou qualidade do insumo 4-A tecnologia para este grupo já é aplicada no Brasil
3-O insumo não fornece vantagem competitiva para empresas situadas no Brasil 3-A tecnologia já existe no Brasil ou pode ser facilmente obtida
2-Deficiência de insumo prejudica sua cadeia, seja por disponibilidade, custo ou qualidade 2-A tecnologia não é difundida no Brasil e sua aquisição é possível
1-O insumo não está disponível no Brasil, comprometendo suas cadeias 1-Não existe tecnologia no Brasil, e sua obtenção é difícil

Informações adicionais Sumário

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Principais insumos (Ranking 23 de 64)

IMPORTANTE: A análise de insumos e tecnologias não é exaustiva, estando consideradas apenas aqueles mais relevantes para o Estudo

Não deve ser priorizado devido ao baixo volume 

consumido no Brasil a atual pouca competitividade do 

principal insumo, o formaldeído. Concorrência com 

produto chinês também é uma forte barreira para o 

investimento local em poliacetais.

Posição: 52°

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Automotivos, plásticos

Mercado

Fatores de produção

** A média calculada é a média aritmética das notas dos grupos de cadeia e de mercado

Principais tecnologias (Ranking 45 de 64)

Comparação dos indicadores analisados

POLIACETAIS EM FORMA PRIMÁRIA (97%); POLIACETAIS COM CARGA (2%); 

POLIACETAIS EM LIQUIDO E PASTAS (1%)

POLIACETAIS EM FORMA PRIMÁRIA (87%); POLIACETAIS EM LIQUIDO E PASTAS 

(9%); POLIACETAIS COM CARGA (5%)

*CAGR é o crescimento percentual anualizado
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Poliamidas especiais

Importação média (US$M, 2008-2012)……………………... 292 Algumas aplicações

Posição do grupo no ranking de importação…………………………………..………………..………………..16 de 64

Participação no total das importações do escopo (2012)…………………..………………..………………..2%

Preço unitário médio de importação (US$/kg)…………………………………..………………..………………..4,13 Importações e exportações (US$M, 2008-2012): CAGR*

Principais produtos (% importações do grupo, US$):

Importação

7%

Exportação média (US$M, 2008-2012)…………………………….. 52 Exportação

Posição do grupo no ranking de exportação…………………………………..………………..………………..26 de 64 -7%

Participação no total das exportações do escopo (2012)…………………………………..………………..………………..0%

Preço unitário médio de exportações (US$/kg)…………………………………..………………..………………..3,97

Principais produtos (% exportações do grupo, US$):

Hoje Futuro

0

0 Nota Tecnologia

0 0

0 0

0 0

0 0

3,00 4,00 1 Benzeno 0

3,00 3,00 1 Propeno 3,00 1 Polimerização

3,00 4,00 1 Butadieno 3,00 1 Redução

3,00 3,00 1 Mamona 3,00 1 Nitração

5-Ampla vantagem em reservas, produção, custo e/ou qualidade do insumo 5- O Brasil possui ampla vantagem em termos de tecnologia
4-Empresas no Brasil tem vantagens devido à disponibilidade, custo ou qualidade do insumo 4-A tecnologia para este grupo já é aplicada no Brasil
3-O insumo não fornece vantagem competitiva para empresas situadas no Brasil 3-A tecnologia já existe no Brasil ou pode ser facilmente obtida
2-Deficiência de insumo prejudica sua cadeia, seja por disponibilidade, custo ou qualidade 2-A tecnologia não é difundida no Brasil e sua aquisição é possível
1-O insumo não está disponível no Brasil, comprometendo suas cadeias 1-Não existe tecnologia no Brasil, e sua obtenção é difícil

Informações adicionais Sumário

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Automotivo, linhas de pesca, fibras sintéticas

Mercado

Fatores de produção

** A média calculada é a média aritmética das notas dos grupos de cadeia e de mercado

Principais tecnologias (Ranking 20 de 64)

Comparação dos indicadores analisados

POLIAMIDA-6 OU POLIAMIDA-6,6,SEM CARGA,EM PEDACOS,ETC. (32%); 

POLIAMIDAS 11 E 12 (21%); POLIAMIDA-6 OU POLIAMIDA-6,6,COM CARGA,EM 

PEDACOS,ETC. (18%)

POLIAMIDA-6 OU POLIAMIDA-6,6,SEM CARGA,EM PEDACOS,ETC. (73%); OUTRAS 

POLIAMIDAS (10%); FIOS DE ALTA TENACIDADE DE NÁILON (8%)

*CAGR é o crescimento percentual anualizado

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Principais insumos (Ranking 14 de 64)

IMPORTANTE: A análise de insumos e tecnologias não é exaustiva, estando consideradas apenas aqueles mais relevantes para o Estudo

Apesar da forte concorrência externa com países asiáticos, 

esse segmento pode apresentar oportunidades 

específicas. Ex. dada a expectativa de nova regulação no 

setor automobilístico, obrigatoriedade da instalação de 

airbags em veículos leves, o potencial aumento da 

demanda por poliamidas especiais, insumo para airbag, 

poderia ser atendido com produção local

Posição: 20°
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Polibutileno tereftalato (PBT)

Importação média (US$M, 2008-2012)……………………... 33 Algumas aplicações

Posição do grupo no ranking de importação…………………………………..………………..………………..55 de 64

Participação no total das importações do escopo (2012)…………………..………………..………………..0%

Preço unitário médio de importação (US$/kg)…………………………………..………………..………………..3,04 Importações e exportações (US$M, 2008-2012): CAGR*

Principais produtos (% importações do grupo, US$):

Importação

3%

Exportação média (US$M, 2008-2012)…………………………….. 3 Exportação

Posição do grupo no ranking de exportação…………………………………..………………..………………..49 de 64 18%

Participação no total das exportações do escopo (2012)…………………………………..………………..………………..0%

Preço unitário médio de exportações (US$/kg)…………………………………..………………..………………..4,02

Principais produtos (% exportações do grupo, US$):

Hoje Futuro

0

0 Nota Tecnologia

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 2,00 1 Tecnologias de produto

2,00 4,00 1 Xileno 3,00 1 Polimerização

2,00 4,00 1 Butano 2,00 1 Formulação

5-Ampla vantagem em reservas, produção, custo e/ou qualidade do insumo 5- O Brasil possui ampla vantagem em termos de tecnologia
4-Empresas no Brasil tem vantagens devido à disponibilidade, custo ou qualidade do insumo 4-A tecnologia para este grupo já é aplicada no Brasil
3-O insumo não fornece vantagem competitiva para empresas situadas no Brasil 3-A tecnologia já existe no Brasil ou pode ser facilmente obtida
2-Deficiência de insumo prejudica sua cadeia, seja por disponibilidade, custo ou qualidade 2-A tecnologia não é difundida no Brasil e sua aquisição é possível
1-O insumo não está disponível no Brasil, comprometendo suas cadeias 1-Não existe tecnologia no Brasil, e sua obtenção é difícil

Informações adicionais Sumário

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Principais insumos (Ranking 23 de 64)

IMPORTANTE: A análise de insumos e tecnologias não é exaustiva, estando consideradas apenas aqueles mais relevantes para o Estudo

Volume relativamente baixo e crescimento moderado. 

Desenvolvimento de bio-butanodiol, contudo, pode 

mudar contexto da indústria, aumentando 

competitividade global do PBT produzido no Brasil, 

abrindo oportunidades de investimento com viés 

exportador.

Posição: 51°

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Automotivo, construção civil, eletroeletrônicos

Mercado

Fatores de produção

** A média calculada é a média aritmética das notas dos grupos de cadeia e de mercado

Principais tecnologias (Ranking 45 de 64)

Comparação dos indicadores analisados

PBT EM FORMA PRIMÁRIA (86%); PBT COM CARGA (13%); OUTROS (0%)

PBT EM FORMA PRIMÁRIA (70%); PBT COM CARGA (28%); OUTROS (1%)

*CAGR é o crescimento percentual anualizado
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Policarbonatos

Importação média (US$M, 2008-2012)……………………... 93 Algumas aplicações

Posição do grupo no ranking de importação…………………………………..………………..………………..40 de 64

Participação no total das importações do escopo (2012)…………………..………………..………………..0%

Preço unitário médio de importação (US$/kg)…………………………………..………………..………………..2,59 Importações e exportações (US$M, 2008-2012): CAGR*

Principais produtos (% importações do grupo, US$):

Importação

2%

Exportação média (US$M, 2008-2012)…………………………….. 4 Exportação

Posição do grupo no ranking de exportação…………………………………..………………..………………..48 de 64 -33%

Participação no total das exportações do escopo (2012)…………………………………..………………..………………..0%

Preço unitário médio de exportações (US$/kg)…………………………………..………………..………………..3,45

Principais produtos (% exportações do grupo, US$):

Hoje Futuro

0

0 Nota Tecnologia

0 0

0 0

0 0

0 0

2,00 3,00 1 Cloro 2,00 1 Tecnologias de produto

3,00 4,00 1 Benzeno 2,00 1 Formulação

2,00 4,00 1 Metano 4,00 1 Transesterificação

3,00 3,00 1 Propeno 3,00 1 Condensação

5-Ampla vantagem em reservas, produção, custo e/ou qualidade do insumo 5- O Brasil possui ampla vantagem em termos de tecnologia
4-Empresas no Brasil tem vantagens devido à disponibilidade, custo ou qualidade do insumo 4-A tecnologia para este grupo já é aplicada no Brasil
3-O insumo não fornece vantagem competitiva para empresas situadas no Brasil 3-A tecnologia já existe no Brasil ou pode ser facilmente obtida
2-Deficiência de insumo prejudica sua cadeia, seja por disponibilidade, custo ou qualidade 2-A tecnologia não é difundida no Brasil e sua aquisição é possível
1-O insumo não está disponível no Brasil, comprometendo suas cadeias 1-Não existe tecnologia no Brasil, e sua obtenção é difícil

Informações adicionais Sumário

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Principais insumos (Ranking 19 de 64)

IMPORTANTE: A análise de insumos e tecnologias não é exaustiva, estando consideradas apenas aqueles mais relevantes para o Estudo

Não deve ser priorizado devido ao volume relativamente 

baixo, às crescentes restrições ao Bisfenol A e à 

decadência da indústria de CDs e DVDs.

Posição: 53°

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Automotivo, construção civil, embalagens, plásticos

Mercado

Fatores de produção

** A média calculada é a média aritmética das notas dos grupos de cadeia e de mercado

Principais tecnologias (Ranking 54 de 64)

Comparação dos indicadores analisados

POLICARBONATO EM FORMAS PRIMÁRIAS (100%)

POLICARBONATO EM FORMAS PRIMÁRIAS (100%)

*CAGR é o crescimento percentual anualizado
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Média Prod
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Poliester de alta tenacidade

Importação média (US$M, 2008-2012)……………………... 133 Algumas aplicações

Posição do grupo no ranking de importação…………………………………..………………..………………..30 de 64

Participação no total das importações do escopo (2012)…………………..………………..………………..1%

Preço unitário médio de importação (US$/kg)…………………………………..………………..………………..2,34 Importações e exportações (US$M, 2008-2012): CAGR*

Principais produtos (% importações do grupo, US$):

Importação

17%

Exportação média (US$M, 2008-2012)…………………………….. 9 Exportação

Posição do grupo no ranking de exportação…………………………………..………………..………………..43 de 64 -24%

Participação no total das exportações do escopo (2012)…………………………………..………………..………………..0%

Preço unitário médio de exportações (US$/kg)…………………………………..………………..………………..1,58

Principais produtos (% exportações do grupo, US$):

Hoje Futuro

0

0 Nota Tecnologia

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2,00 4,00 1 Xileno 2,00 1 Tecnologias de produto

2,00 4,00 1 Etano 3,00 1 Polimerização

3,00 3,00 1 Nafta 4,00 1 Esterificação

5-Ampla vantagem em reservas, produção, custo e/ou qualidade do insumo 5- O Brasil possui ampla vantagem em termos de tecnologia
4-Empresas no Brasil tem vantagens devido à disponibilidade, custo ou qualidade do insumo 4-A tecnologia para este grupo já é aplicada no Brasil
3-O insumo não fornece vantagem competitiva para empresas situadas no Brasil 3-A tecnologia já existe no Brasil ou pode ser facilmente obtida
2-Deficiência de insumo prejudica sua cadeia, seja por disponibilidade, custo ou qualidade 2-A tecnologia não é difundida no Brasil e sua aquisição é possível
1-O insumo não está disponível no Brasil, comprometendo suas cadeias 1-Não existe tecnologia no Brasil, e sua obtenção é difícil

Informações adicionais Sumário

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Calçados, têxtil

Mercado

Fatores de produção

** A média calculada é a média aritmética das notas dos grupos de cadeia e de mercado

Principais tecnologias (Ranking 20 de 64)

Comparação dos indicadores analisados

FIBRAS DESCONTÍNUAS DE POLIÉSTER (34%); FIO DE DE POLIESTERES DE ALTA 

TENACIDADE, (31%); RESINAS DE POLIÉSTER (25%)

FIO DE DE POLIESTERES DE ALTA TENACIDADE, (99%); Monofilamento de poliéster 

(1%); RESINAS DE POLIÉSTER (0%)

*CAGR é o crescimento percentual anualizado

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Principais insumos (Ranking 23 de 64)

IMPORTANTE: A análise de insumos e tecnologias não é exaustiva, estando consideradas apenas aqueles mais relevantes para o Estudo

Por ser um segmento complementar a produção de PET, 

espera-se que seja normalmente estimulado pela 

disponibilidade de ácido tereftálico (PTA). Grandes 

projetos em desenvolvimento devem fortalecer essa 

cadeia de produção. Atualmente, grande parte da 

demanda local é atendida por importações. Deve-se 

atentar, contudo, para a competição externa, 

principalmente com a China

Posição: 17°

Imp + Exp
(US$M)

Média Prod
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Poliéteres Polióis e poliuretanos

Importação média (US$M, 2008-2012)……………………... 347 Algumas aplicações

Posição do grupo no ranking de importação…………………………………..………………..………………..12 de 64

Participação no total das importações do escopo (2012)…………………..………………..………………..2%

Preço unitário médio de importação (US$/kg)…………………………………..………………..………………..2,54 Importações e exportações (US$M, 2008-2012): CAGR*

Principais produtos (% importações do grupo, US$):

Importação

11%

Exportação média (US$M, 2008-2012)…………………………….. 58 Exportação

Posição do grupo no ranking de exportação…………………………………..………………..………………..23 de 64 -4%

Participação no total das exportações do escopo (2012)…………………………………..………………..………………..1%

Preço unitário médio de exportações (US$/kg)…………………………………..………………..………………..3,49

Principais produtos (% exportações do grupo, US$):

Hoje Futuro

0

0 Nota Tecnologia

2,00 4,00 1 Óleo de Palma/Palmiste 0

2,00 4,00 1 Óleo de Babaçu 0

2,00 4,00 1 Etano 0

3,00 3,00 1 Propeno 0

3,00 3,00 1 Nafta 0

3,00 3,00 1 Mamona 0

4,00 4,00 1 Glicerina 3,00 1 Polimerização

5,00 5,00 1 Soja 3,00 1 Condensação

5-Ampla vantagem em reservas, produção, custo e/ou qualidade do insumo 5- O Brasil possui ampla vantagem em termos de tecnologia
4-Empresas no Brasil tem vantagens devido à disponibilidade, custo ou qualidade do insumo 4-A tecnologia para este grupo já é aplicada no Brasil
3-O insumo não fornece vantagem competitiva para empresas situadas no Brasil 3-A tecnologia já existe no Brasil ou pode ser facilmente obtida
2-Deficiência de insumo prejudica sua cadeia, seja por disponibilidade, custo ou qualidade 2-A tecnologia não é difundida no Brasil e sua aquisição é possível
1-O insumo não está disponível no Brasil, comprometendo suas cadeias 1-Não existe tecnologia no Brasil, e sua obtenção é difícil

Informações adicionais Sumário

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Espumas (colchões, móveis), Automotivo, Consrução Civil

Mercado

Fatores de produção

** A média calculada é a média aritmética das notas dos grupos de cadeia e de mercado

Principais tecnologias (Ranking 20 de 64)

Comparação dos indicadores analisados

POLIÉTERES POLIÓIS BASE EG+PP+GLICERINA (40%); POLIÉTRES POLIÓIS 

DIVERSOS (34%); POLIURETANOS (15%)

POLIÉTRES POLIÓIS DIVERSOS (50%); POLIURETANOS (29%); POLIÉTERES POLIÓIS 

BASE EG+PP+GLICERINA (13%)

*CAGR é o crescimento percentual anualizado

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Principais insumos (Ranking 11 de 64)

IMPORTANTE: A análise de insumos e tecnologias não é exaustiva, estando consideradas apenas aqueles mais relevantes para o Estudo

Potencial de expansão da capacidade produtiva devido ao 

alto volume de importação, que poderia viabilizar 

expansão da capacidade atual aproveitando sinergias com 

ativos produtivos existentes e potencial disponibilidade 

adicional de matéria-prima (óxido de eteno e propeno). 

Viabilidade dependente de atendimento a condições de 

competitividade

Posição: 13°
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Politetrametileno éter glicol (PTMEG)

Importação média (US$M, 2008-2012)……………………... 26 Algumas aplicações

Posição do grupo no ranking de importação…………………………………..………………..………………..57 de 64

Participação no total das importações do escopo (2012)…………………..………………..………………..0%

Preço unitário médio de importação (US$/kg)…………………………………..………………..………………..3,31 Importações e exportações (US$M, 2008-2012): CAGR*

Principais produtos (% importações do grupo, US$):

Importação

29%

Exportação média (US$M, 2008-2012)…………………………….. 0 Exportação

Posição do grupo no ranking de exportação…………………………………..………………..………………..61 de 64 -

Participação no total das exportações do escopo (2012)…………………………………..………………..………………..0%

Preço unitário médio de exportações (US$/kg)…………………………………..………………..………………..4,71

Principais produtos (% exportações do grupo, US$):

Hoje Futuro

0

0 Nota Tecnologia

0 0

0 0

0 0

0 0

0 2,00 1 Tecnologias de produto

0 3,00 1 Polimerização

0 3,00 1 Tecnologias diversas

2,00 4,00 1 Butano 3,00 1 Condensação

5-Ampla vantagem em reservas, produção, custo e/ou qualidade do insumo 5- O Brasil possui ampla vantagem em termos de tecnologia
4-Empresas no Brasil tem vantagens devido à disponibilidade, custo ou qualidade do insumo 4-A tecnologia para este grupo já é aplicada no Brasil
3-O insumo não fornece vantagem competitiva para empresas situadas no Brasil 3-A tecnologia já existe no Brasil ou pode ser facilmente obtida
2-Deficiência de insumo prejudica sua cadeia, seja por disponibilidade, custo ou qualidade 2-A tecnologia não é difundida no Brasil e sua aquisição é possível
1-O insumo não está disponível no Brasil, comprometendo suas cadeias 1-Não existe tecnologia no Brasil, e sua obtenção é difícil

Informações adicionais Sumário

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Principais insumos (Ranking 23 de 64)

IMPORTANTE: A análise de insumos e tecnologias não é exaustiva, estando consideradas apenas aqueles mais relevantes para o Estudo

Baixo volume consumido no País e sensibilidade as 

tendências da moda (uso na fibra lycra) não indicam uma 

oportunidade.

Posição: 38°

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Aplicação em plásticos e resinas

Mercado

Fatores de produção

** A média calculada é a média aritmética das notas dos grupos de cadeia e de mercado

Principais tecnologias (Ranking 54 de 64)

Comparação dos indicadores analisados

PTMEG (100%)

PTMEG (100%)

*CAGR é o crescimento percentual anualizado

Imp + Exp
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Produtos de limpeza e intermediários

Importação média (US$M, 2008-2012)……………………... 310 Algumas aplicações

Posição do grupo no ranking de importação…………………………………..………………..………………..14 de 64

Participação no total das importações do escopo (2012)…………………..………………..………………..2%

Preço unitário médio de importação (US$/kg)…………………………………..………………..………………..2,53 Importações e exportações (US$M, 2008-2012): CAGR*

Principais produtos (% importações do grupo, US$):

Importação

9%

Exportação média (US$M, 2008-2012)…………………………….. 269 Exportação

Posição do grupo no ranking de exportação…………………………………..………………..………………..10 de 64 2%

Participação no total das exportações do escopo (2012)…………………………………..………………..………………..3%

Preço unitário médio de exportações (US$/kg)…………………………………..………………..………………..2,33

Principais produtos (% exportações do grupo, US$):

Hoje Futuro

0

0 Nota Tecnologia

0 0

0 0

0 0

2,00 3,00 1 Cloro 0

3,00 4,00 1 Benzeno 0

3,00 3,00 1 Sulfatos 2,00 1 Tecnologias de produto

3,00 3,00 1 Nafta 2,00 1 Formulação

4,00 4,00 1 Glicerina 3,00 1 Tecnologias diversas

5-Ampla vantagem em reservas, produção, custo e/ou qualidade do insumo 5- O Brasil possui ampla vantagem em termos de tecnologia
4-Empresas no Brasil tem vantagens devido à disponibilidade, custo ou qualidade do insumo 4-A tecnologia para este grupo já é aplicada no Brasil
3-O insumo não fornece vantagem competitiva para empresas situadas no Brasil 3-A tecnologia já existe no Brasil ou pode ser facilmente obtida
2-Deficiência de insumo prejudica sua cadeia, seja por disponibilidade, custo ou qualidade 2-A tecnologia não é difundida no Brasil e sua aquisição é possível
1-O insumo não está disponível no Brasil, comprometendo suas cadeias 1-Não existe tecnologia no Brasil, e sua obtenção é difícil

Informações adicionais Sumário

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Principais insumos (Ranking 16 de 64)

IMPORTANTE: A análise de insumos e tecnologias não é exaustiva, estando consideradas apenas aqueles mais relevantes para o Estudo

Grande mercado doméstico, suprido em grande parte por 

produção local (com algumas exceções, por exemplo a 

glicerina purificada). Além disso, observa-se também 

uma informalidade nesse mercado e, mesmo os produtos 

mais a montante na cadeia produtiva (de alto volume), 

ainda possuem baixo valor agregado, tornando os 

produtos mais sensíveis ao custo de transporte. 

Entretanto pode-se avaliar o potencial de exportação de 

intermediários.

Posição: 26°

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Higiene e limpeza

Mercado

Fatores de produção

** A média calculada é a média aritmética das notas dos grupos de cadeia e de mercado

Principais tecnologias (Ranking 45 de 64)

Comparação dos indicadores analisados

INTERMEDIÁRIOS E SURFACTANTES DIVERSOS (88%); LAURIL ETER SULFATO 

(5%); ALCOÓIS ETOXILADOS (3%)

INTERMEDIÁRIOS E SURFACTANTES DIVERSOS (82%); LIMPEZA USO FINAL 

(13%); LAURIL ETER SULFATO (4%)

*CAGR é o crescimento percentual anualizado

Imp + Exp
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Média Prod
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Reagente de Laboratório

Importação média (US$M, 2008-2012)……………………... 275 Algumas aplicações

Posição do grupo no ranking de importação…………………………………..………………..………………..17 de 64

Participação no total das importações do escopo (2012)…………………..………………..………………..1%

Preço unitário médio de importação (US$/kg)…………………………………..………………..………………..51,23 Importações e exportações (US$M, 2008-2012): CAGR*

Principais produtos (% importações do grupo, US$):

Importação

12%

Exportação média (US$M, 2008-2012)…………………………….. 8 Exportação

Posição do grupo no ranking de exportação…………………………………..………………..………………..45 de 64 18%

Participação no total das exportações do escopo (2012)…………………………………..………………..………………..0%

Preço unitário médio de exportações (US$/kg)…………………………………..………………..………………..5,24

Principais produtos (% exportações do grupo, US$):

Hoje Futuro

0

0 Nota Tecnologia

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 2,00 1 Tecnologias de produto

2,00 2,00 1 Intermediários de química fina 3,00 1 Tecnologias diversas

5-Ampla vantagem em reservas, produção, custo e/ou qualidade do insumo 5- O Brasil possui ampla vantagem em termos de tecnologia
4-Empresas no Brasil tem vantagens devido à disponibilidade, custo ou qualidade do insumo 4-A tecnologia para este grupo já é aplicada no Brasil
3-O insumo não fornece vantagem competitiva para empresas situadas no Brasil 3-A tecnologia já existe no Brasil ou pode ser facilmente obtida
2-Deficiência de insumo prejudica sua cadeia, seja por disponibilidade, custo ou qualidade 2-A tecnologia não é difundida no Brasil e sua aquisição é possível
1-O insumo não está disponível no Brasil, comprometendo suas cadeias 1-Não existe tecnologia no Brasil, e sua obtenção é difícil

Informações adicionais Sumário

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Principais insumos (Ranking 58 de 64)

IMPORTANTE: A análise de insumos e tecnologias não é exaustiva, estando consideradas apenas aqueles mais relevantes para o Estudo

Apesar deo elevado valor agregado, o mercado aparenta 

ser limitado em relação às escalas atuais de produção e 

está concentrado em poucas empresas que detêm as 

principais tecnologias necessárias para atuar nesse setor. 

Deve-se atentar a dificuldade de registro dos reagentes 

(ambiente regulatório) que pode se acentuar no futuro. 

Políticas públicas voltadas para a área da saúde podem 

proporcionar oportunidades em segmentos específicos 

Posição: 33°

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Aplicação em farmacêutica e medicina diagnóstica

Mercado

Fatores de produção

** A média calculada é a média aritmética das notas dos grupos de cadeia e de mercado

Principais tecnologias (Ranking 54 de 64)

Comparação dos indicadores analisados

REAGENTES DIVERSOS DE LABORATÓRIO (100%); BUTIRILACETATO DE METILA 

(0%)

REAGENTES DIVERSOS DE LABORATÓRIO (100%); BUTIRILACETATO DE METILA 

(0%)

*CAGR é o crescimento percentual anualizado

Imp + Exp
(US$M)

Média Prod
(US$M, 07-11)

CAGR* Imp +
Exp (08-12, %)

Preço médio Imp
+ Exp (08-12,
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Resinas epóxidas

Importação média (US$M, 2008-2012)……………………... 154 Algumas aplicações

Posição do grupo no ranking de importação…………………………………..………………..………………..27 de 64

Participação no total das importações do escopo (2012)…………………..………………..………………..1%

Preço unitário médio de importação (US$/kg)…………………………………..………………..………………..3,91 Importações e exportações (US$M, 2008-2012): CAGR*

Principais produtos (% importações do grupo, US$):

Importação

-2%

Exportação média (US$M, 2008-2012)…………………………….. 9 Exportação

Posição do grupo no ranking de exportação…………………………………..………………..………………..44 de 64 2%

Participação no total das exportações do escopo (2012)…………………………………..………………..………………..0%

Preço unitário médio de exportações (US$/kg)…………………………………..………………..………………..4,56

Principais produtos (% exportações do grupo, US$):

Hoje Futuro

0

0 Nota Tecnologia

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2,00 3,00 1 Cloro 3,00 1 Polimerização

3,00 4,00 1 Benzeno 3,00 1 Oxidação

3,00 3,00 1 Propeno 3,00 1 Eterificação

5-Ampla vantagem em reservas, produção, custo e/ou qualidade do insumo 5- O Brasil possui ampla vantagem em termos de tecnologia
4-Empresas no Brasil tem vantagens devido à disponibilidade, custo ou qualidade do insumo 4-A tecnologia para este grupo já é aplicada no Brasil
3-O insumo não fornece vantagem competitiva para empresas situadas no Brasil 3-A tecnologia já existe no Brasil ou pode ser facilmente obtida
2-Deficiência de insumo prejudica sua cadeia, seja por disponibilidade, custo ou qualidade 2-A tecnologia não é difundida no Brasil e sua aquisição é possível
1-O insumo não está disponível no Brasil, comprometendo suas cadeias 1-Não existe tecnologia no Brasil, e sua obtenção é difícil

Informações adicionais Sumário

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Principais insumos (Ranking 23 de 64)

IMPORTANTE: A análise de insumos e tecnologias não é exaustiva, estando consideradas apenas aqueles mais relevantes para o Estudo

O segmento não se destaca em nenhum dos critérios de 

priorização adotados, além de vir apresentando baixas 

taxas de crescimento nos últimos anos e da perspectiva 

de proibição do Bisfenol A.

Posição: 42°

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Colas, adesivos, construção civil, eletroeletrônicos

Mercado

Fatores de produção

** A média calculada é a média aritmética das notas dos grupos de cadeia e de mercado

Principais tecnologias (Ranking 20 de 64)

Comparação dos indicadores analisados

RESINAS EPOXI DIVERSAS (73%); BISFENOL A (23%); OUTROS (3%)

RESINAS EPOXI COM CARGA (52%); RESINAS EPOXI SEM CARGA (47%); Resina 

epóxida (1%)

*CAGR é o crescimento percentual anualizado

Imp + Exp
(US$M)

Média Prod
(US$M, 07-11)

CAGR* Imp +
Exp (08-12, %)

Preço médio Imp
+ Exp (08-12,

US$/kg)

Matéria-Prima

Tecnologia
Recursos
Humanos

Infraestrutura

Ambiente
regulatório

Capital

Tendência
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Média**
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Sulfatos

Importação média (US$M, 2008-2012)……………………... 150 Algumas aplicações

Posição do grupo no ranking de importação…………………………………..………………..………………..28 de 64

Participação no total das importações do escopo (2012)…………………..………………..………………..1%

Preço unitário médio de importação (US$/kg)…………………………………..………………..………………..0,19 Importações e exportações (US$M, 2008-2012): CAGR*

Principais produtos (% importações do grupo, US$):

Importação

5%

Exportação média (US$M, 2008-2012)…………………………….. 10 Exportação

Posição do grupo no ranking de exportação…………………………………..………………..………………..41 de 64 -4%

Participação no total das exportações do escopo (2012)…………………………………..………………..………………..0%

Preço unitário médio de exportações (US$/kg)…………………………………..………………..………………..2,89

Principais produtos (% exportações do grupo, US$):

Hoje Futuro

0

0 Nota Tecnologia

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

3,00 3,00 1 Ácidos inorgânicos 4,00 1 Oper. básicas de inorgânicos

5-Ampla vantagem em reservas, produção, custo e/ou qualidade do insumo 5- O Brasil possui ampla vantagem em termos de tecnologia
4-Empresas no Brasil tem vantagens devido à disponibilidade, custo ou qualidade do insumo 4-A tecnologia para este grupo já é aplicada no Brasil
3-O insumo não fornece vantagem competitiva para empresas situadas no Brasil 3-A tecnologia já existe no Brasil ou pode ser facilmente obtida
2-Deficiência de insumo prejudica sua cadeia, seja por disponibilidade, custo ou qualidade 2-A tecnologia não é difundida no Brasil e sua aquisição é possível
1-O insumo não está disponível no Brasil, comprometendo suas cadeias 1-Não existe tecnologia no Brasil, e sua obtenção é difícil

Informações adicionais Sumário

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Fertilizantes, celulose, couro, produtos de limpeza

Mercado

Fatores de produção

** A média calculada é a média aritmética das notas dos grupos de cadeia e de mercado

Principais tecnologias (Ranking 6 de 64)

Comparação dos indicadores analisados

SULFATODE SÓDIO ANIDRO (56%); SULFATOS DE CROMO (27%); OUTROS (9%)

OUTROS SULFATOS (68%); OUTROS (12%); SULFETO DE ESTANHO (9%)

*CAGR é o crescimento percentual anualizado

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Principais insumos (Ranking 23 de 64)

IMPORTANTE: A análise de insumos e tecnologias não é exaustiva, estando consideradas apenas aqueles mais relevantes para o Estudo

A diversidade de produtos, o baixo valor agregado e a 

baixa relevância nas importações são indícios que o 

segmento não deve ser priorizado. Além disso, o principal 

produto (sulfato de sódio) é um subproduto da indústria 

de papel e celulose, e deveria ser tratado em conjunto 

com essa indústria.

Posição: 22°

Imp + Exp
(US$M)

Média Prod
(US$M, 07-11)

CAGR* Imp +
Exp (08-12, %)

Preço médio Imp
+ Exp (08-12,

US$/kg)

Matéria-Prima

Tecnologia
Recursos
Humanos

Infraestrutura

Ambiente
regulatório

Capital

Tendência

Sulfatos

Média**
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Tintas para impressão

Importação média (US$M, 2008-2012)……………………... 137 Algumas aplicações

Posição do grupo no ranking de importação…………………………………..………………..………………..29 de 64

Participação no total das importações do escopo (2012)…………………..………………..………………..1%

Preço unitário médio de importação (US$/kg)…………………………………..………………..………………..8,17 Importações e exportações (US$M, 2008-2012): CAGR*

Principais produtos (% importações do grupo, US$):

Importação

15%

Exportação média (US$M, 2008-2012)…………………………….. 28 Exportação

Posição do grupo no ranking de exportação…………………………………..………………..………………..36 de 64 0%

Participação no total das exportações do escopo (2012)…………………………………..………………..………………..0%

Preço unitário médio de exportações (US$/kg)…………………………………..………………..………………..4,09

Principais produtos (% exportações do grupo, US$):

Hoje Futuro

0

0 Nota Tecnologia

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 2,00 1 Tecnologias de produto

3,00 3,00 1 Insumos diversos 2,00 1 Formulação

5-Ampla vantagem em reservas, produção, custo e/ou qualidade do insumo 5- O Brasil possui ampla vantagem em termos de tecnologia
4-Empresas no Brasil tem vantagens devido à disponibilidade, custo ou qualidade do insumo 4-A tecnologia para este grupo já é aplicada no Brasil
3-O insumo não fornece vantagem competitiva para empresas situadas no Brasil 3-A tecnologia já existe no Brasil ou pode ser facilmente obtida
2-Deficiência de insumo prejudica sua cadeia, seja por disponibilidade, custo ou qualidade 2-A tecnologia não é difundida no Brasil e sua aquisição é possível
1-O insumo não está disponível no Brasil, comprometendo suas cadeias 1-Não existe tecnologia no Brasil, e sua obtenção é difícil

Informações adicionais Sumário

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Imprensa (jornais, revistas, etc.), editoras, impressoras digitais

Mercado

Fatores de produção

** A média calculada é a média aritmética das notas dos grupos de cadeia e de mercado

Principais tecnologias (Ranking 20 de 64)

Comparação dos indicadores analisados

TINTAS DIVERSAS DE IMPRESSÃO (79%); TINTAS PRETAS DE IMPRESSÃO (21%)

TINTAS DIVERSAS DE IMPRESSÃO (79%); TINTAS PRETAS DE IMPRESSÃO (21%)

*CAGR é o crescimento percentual anualizado

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Principais insumos (Ranking 23 de 64)

IMPORTANTE: A análise de insumos e tecnologias não é exaustiva, estando consideradas apenas aqueles mais relevantes para o Estudo

Mercado está passando por um processo de transformação 

tecnológica para atender as limitações da emissão de 

voláteis (VOC). Os produtores nacionais estão avaliando 

alternativas para atender as novas tecnologias de 

impressão (tintas base água, tintas epóxi de cura UV e de 

cura EB).

Posição: 24°

Imp + Exp
(US$M)

Média Prod
(US$M, 07-11)

CAGR* Imp +
Exp (08-12, %)

Preço médio Imp
+ Exp (08-12,

US$/kg)

Matéria-Prima

Tecnologia
Recursos
Humanos

Infraestrutura

Ambiente
regulatório

Capital

Tendência

Tintas para
impressão

Média**
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Tintas, vernizes e produtos afins

Importação média (US$M, 2008-2012)……………………... 300 Algumas aplicações

Posição do grupo no ranking de importação…………………………………..………………..………………..15 de 64

Participação no total das importações do escopo (2012)…………………..………………..………………..2%

Preço unitário médio de importação (US$/kg)…………………………………..………………..………………..3,94 Importações e exportações (US$M, 2008-2012): CAGR*

Principais produtos (% importações do grupo, US$):

Importação

5%

Exportação média (US$M, 2008-2012)…………………………….. 247 Exportação

Posição do grupo no ranking de exportação…………………………………..………………..………………..12 de 64 3%

Participação no total das exportações do escopo (2012)…………………………………..………………..………………..3%

Preço unitário médio de exportações (US$/kg)…………………………………..………………..………………..2,86

Principais produtos (% exportações do grupo, US$):

Hoje Futuro

0

0 Nota Tecnologia

2,00 3,00 1 Óxido de titânio 0

2,00 2,00 1 Intermediários de química fina 0

3,00 4,00 1 Benzeno 0

2,00 4,00 1 Metano 0

2,00 4,00 1 Butano 0

3,00 3,00 1 Propeno 2,00 1 Tecnologias de produto

2,00 2,00 1 Alcatrão de coqueria 2,00 1 Formulação

4,00 4,00 1 Glicerina 3,00 1 Tecnologias diversas

5-Ampla vantagem em reservas, produção, custo e/ou qualidade do insumo 5- O Brasil possui ampla vantagem em termos de tecnologia
4-Empresas no Brasil tem vantagens devido à disponibilidade, custo ou qualidade do insumo 4-A tecnologia para este grupo já é aplicada no Brasil
3-O insumo não fornece vantagem competitiva para empresas situadas no Brasil 3-A tecnologia já existe no Brasil ou pode ser facilmente obtida
2-Deficiência de insumo prejudica sua cadeia, seja por disponibilidade, custo ou qualidade 2-A tecnologia não é difundida no Brasil e sua aquisição é possível
1-O insumo não está disponível no Brasil, comprometendo suas cadeias 1-Não existe tecnologia no Brasil, e sua obtenção é difícil

Informações adicionais Sumário

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Construção civil, decoração

Mercado

Fatores de produção

** A média calculada é a média aritmética das notas dos grupos de cadeia e de mercado

Principais tecnologias (Ranking 20 de 64)

Comparação dos indicadores analisados

INTERMEDIÁRIOS PARA TINTAS E VERNIZES (69%); TINTAS E VERNIZES (16%); 

FOLHAS PARA MARCAR A FERRO (9%)

INTERMEDIÁRIOS PARA TINTAS E VERNIZES (53%); TINTAS E VERNIZES (47%); 

FOLHAS PARA MARCAR A FERRO (0%)

*CAGR é o crescimento percentual anualizado

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Principais insumos (Ranking 45 de 64)

IMPORTANTE: A análise de insumos e tecnologias não é exaustiva, estando consideradas apenas aqueles mais relevantes para o Estudo

A capacidade já instalada e o mercado relevante podem 

alavancar os investimentos no segmento e 

consequentemente barrar o aumento das importações. É 

necessário, entretanto, garantir o fornecimento das 

matérias-primas críticas a preços competitivos (por 

exemplo, pigmentos e corantes), reforçando as cadeias a 

montante com produção local ou parcerias internacionais, 

nos casos em que o País não possa ser competitivo

Posição: 12°

Imp + Exp
(US$M)

Média Prod
(US$M, 07-11)

CAGR* Imp +
Exp (08-12, %)

Preço médio Imp
+ Exp (08-12,

US$/kg)
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Tecnologia
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Urânio

Importação média (US$M, 2008-2012)……………………... 82 Algumas aplicações

Posição do grupo no ranking de importação…………………………………..………………..………………..42 de 64

Participação no total das importações do escopo (2012)…………………..………………..………………..1%

Preço unitário médio de importação (US$/kg)…………………………………..………………..………………..1.721,17 Importações e exportações (US$M, 2008-2012): CAGR*

Principais produtos (% importações do grupo, US$):

Importação

12%

Exportação média (US$M, 2008-2012)…………………………….. 0 Exportação

Posição do grupo no ranking de exportação…………………………………..………………..………………..63 de 64 -

Participação no total das exportações do escopo (2012)…………………………………..………………..………………..0%

Preço unitário médio de exportações (US$/kg)…………………………………..………………..………………..-

Principais produtos (% exportações do grupo, US$):

Hoje Futuro

0

0 Nota Tecnologia

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

4,00 4,00 1 Urânio 4,00 1 Enriquecimento

5-Ampla vantagem em reservas, produção, custo e/ou qualidade do insumo 5- O Brasil possui ampla vantagem em termos de tecnologia
4-Empresas no Brasil tem vantagens devido à disponibilidade, custo ou qualidade do insumo 4-A tecnologia para este grupo já é aplicada no Brasil
3-O insumo não fornece vantagem competitiva para empresas situadas no Brasil 3-A tecnologia já existe no Brasil ou pode ser facilmente obtida
2-Deficiência de insumo prejudica sua cadeia, seja por disponibilidade, custo ou qualidade 2-A tecnologia não é difundida no Brasil e sua aquisição é possível
1-O insumo não está disponível no Brasil, comprometendo suas cadeias 1-Não existe tecnologia no Brasil, e sua obtenção é difícil

Informações adicionais Sumário

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Principais insumos (Ranking 4 de 64)

IMPORTANTE: A análise de insumos e tecnologias não é exaustiva, estando consideradas apenas aqueles mais relevantes para o Estudo

O segmento foi enquadrado na zona de baixa prioridade 

no pré-filtro por já ser alvo de iniciativas relevantes do 

governo.

Desclassificado no pré-filtro

IMPORTANTE: As informações contidas nesta página são preliminares e uma simplificação das análises realizadas para este grupo

Energia

Mercado

Fatores de produção

** A média calculada é a média aritmética das notas dos grupos de cadeia e de mercado

Principais tecnologias (Ranking 1 de 64)

Comparação dos indicadores analisados

URÂNIO ENRIQUECIDO (93%); Hexafluoreto de uranio (5%); URÂNIO (1%)

-

*CAGR é o crescimento percentual anualizado

Imp + Exp
(US$M)

Média Prod
(US$M, 07-11)

CAGR* Imp +
Exp (08-12, %)

Preço médio Imp
+ Exp (08-12,

US$/kg)
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Tecnologia
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3. Seleção final de segmentos para aprofundamento na Fase 3 

 

Após análise dos comentários, o Consórcio propõe o seguinte agrupamento de segmentos 
para detalhamento na Fase 3: 

 

Grupo 1: Detalhamento do contexto da indústria, das condições de demanda, dos fatores de 
produção e das alternativas estratégicas para o Brasil 

Cosméticos e produtos de higiene pessoal; Defensivos; Aditivos para E&P; Aditivos 
alimentícios; Fibras de carbono; Ácidos graxos e derivados; Derivados da celulose; 
Aromáticos; Elastômeros (incluindo derivados do butadieno, isopreno e EPDM); Derivados 
do silício; Fragrâncias e aromas; Poliéteres polióis e isocianatos; Poliésteres de alta 
tenacidade; Poliamidas especiais; Aditivos para construção; Aditivos para mineração; 
Aditivos para couro. 

 

Grupo 2: Sub-segmentação, avaliação de questões específicas e análise estratégica preliminar 

Cloro e álcalis; Óxido de titânio e derivados; Corantes orgânicos sintéticos;  Colas, adesivos e 
selantes; Tintas, vernizes e afins; Lubrificantes especiais; Ácido metacrílico e derivados; 
Catalisadores; Reagentes de laboratório; Produtos de limpeza e intermediários; Aditivos 
industriais; Outros derivados do propeno; Derivados do metano; 

Para as avaliações descritas acima, está previsto o uso das seguintes ferramentas e iniciativas 
na Fase 3, conforme as necessidades identificadas para o entendimento de cada segmento. 

 Criação de grupos temáticos para segmentos específicos, com a participação de 
especialistas da indústria e academia, para a discussão de desafios e oportunidades 
nos segmentos, através de reuniões periódicas ao longo da Fase 3. 

 Consulta a especialistas brasileiros e estrangeiros para discussão aprofundada dos 
desafios e oportunidades dos segmentos. 

 Entrevistas com associações de classe e instituições governamentais para 
identificação de gargalos institucionais e possíveis formas de superá-los. 

 Análise de relatórios de mercado sobre os segmentos selecionados, com ênfase no 
entendimento das perspectivas dos segmentos sob as óticas de demanda e fatores de 
produção. 

 Contratação de consultores externos, como, por exemplo, os especialistas da Siquim, 
para a realização de análises técnicas específicas (ex.: desenho das cadeias de 
produtos em diferentes rotas tecnológicas e avaliação da competitividade das rotas 
tecnológicas). 
 

 



 

Este documento foi preparado pelo consórcio Bain & Company / Gas Energy para servir como apoio às discussões do 
seminário 2 do Estudo de Diversificação da Indústria Química Brasileira. O Estudo encontra-se em andamento, portanto as 
visões e conclusões apresentadas aqui ainda são preliminares e estão sujeitas a mudanças. 

103 

 

Anexo 6 – Caracterização das novas tecnologias com enfoque em 
pesquisa e desenvolvimento 
 

1. Caracterização da biotecnologia 

 

1.1. Caracterização da biotecnologia no contexto industrial 

Inicialmente, as atividades de pesquisa e desenvolvimento da biotecnologia tiveram como 
foco principal as áreas de agricultura (biotecnologia verde), e medicina e saúde 
(biotecnologia vermelha). Mais recentemente, a biotecnologia industrial, ou branca, ganhou 
destaque nas comunidades acadêmica e industrial.  

A biotecnologia industrial aplica o uso de micro-organismos e enzimas como “fábricas de 
células” para a produção de energia, químicos, detergentes, vitaminas, papel, entre outros. 

Em geral, o processo de produção de bioprodutos passa pela conversão de biomassa em 
biocombustíveis e bioquímicos. Em alguns casos, os químicos de biomassa possuem 
propriedades particulares que não podem ser alcançadas através de processos químicos 
tradicionais. Resíduos agrícolas, resíduos orgânicos em geral e algas são as principais 
biomassas.  As regiões tropicais e subsaarianas concentram o maior potencial de biomassa,  
com uma produtividade das culturas que pode ser até 5 vezes maior do que em áreas 
cultivadas em climas temperados (United Nations Industrial Development Organization, 
2007). Este fator torna o estudo e desenvolvimento da biotecnologia industrial especialmente 
atrativo para o Brasil. 

O crescente interesse em biotecnologia está ligado à busca de sustentabilidade ambiental em 
aplicações industriais. Esse interesse está conectado às mudanças no comportamento dos 
consumidores que, cada vez mais, procuram produtos que causem menor impacto ao meio 
ambiente e à sua própria saúde. 

Apesar do longo histórico de pesquisa e desenvolvimento, a viabilidade dos bioquímicos 
ainda está restrita a relativamente poucos segmentos, muitos deles apoiados a partir da 
criação do Pró-álcool, o programa estatal que estimulou o desenvolvimento e a produção de 
etanol de cana-de-açúcar. Ainda na cadeia da cana-de-açúcar, a Braskem foi a pioneira na 
produção em escala comercial do Bio-PE, conhecido como “plástico verde”. 

Diversos outros desenvolvimentos em biotecnologia podem ser destacados, como, por 
exemplo, as tecnologias baseadas na cadeia do óleo de palma, PLA de milho, e a 
comercialização de solventes verdes baseados em etanol e grãos de soja. O futuro aponta 
para o desenvolvimento do etanol de celulose e o uso de algas para a obtenção de 
bioquímicos. 

Os bioquímicos também estão sendo adotados por empresas de bens de consumo. Nestlé, 
Procter & Gamble e Coca-Cola, por exemplo, aumentaram o uso de bioquímicos em suas 
embalagens nos últimos anos. 
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Este relatório pretende apresentar alguns pontos de discussão no mundo acadêmico e 
empresarial em torno das oportunidades e desafios da biotecnologia industrial, das questões 
associadas à pesquisa e desenvolvimento e, principalmente, sobre o contexto brasileiro. 

 

1.2. Pesquisa e desenvolvimento 

O Departamento de Agricultura americano (USDA) prevê um crescimento significativo no 
uso de bioquímicos até 2025. O aumento ocorrerá principalmente no segmento de química 
fina e especialidades, em que cerca de 50% dos químicos poderão ser produzidos por rotas 
bioquímicas, como pode ser observado na Figura 36. 

 

Figura 36 Penetração global de bioquímicos 

O crescimento da biotecnologia industrial nos patamares previstos pela USDA é 
condicionado à competitividade e à variedade de produtos disponíveis. Embora a 
competitividade dependa em parte de fenômenos externos à indústria, como a variação dos 
preços das commodities agrícolas, a biotecnologia pode se tornar mais atrativa por meio de 
pesquisa e desenvolvimento de novos métodos, mais eficientes, de tratamento e conversão 
de biomassa. A atividade de pesquisa e desenvolvimento é, portanto, um dos fatores críticos 
para que a biotecnologia atinja seu potencial de mercado.  

O setor privado investe fortemente no segmento, como pode ser observado na Figura 37. Isso 
ocorre principalmente nos países mais desenvolvidos e com tradição em inovação 
tecnológica, como os Estados Unidos, o Japão e a Alemanha. 
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Figura 37 Investimento privado em biotecnologia 

Em países como Alemanha, Coréia do Sul e Rússia, o setor público tem um papel 
preponderante no desenvolvimento da biotecnologia, como pode ser observado na Figura 38. 
Nesses países, o governo investe, inclusive, mais do que a iniciativa privada. Por ser uma 
tecnologia jovem e com grau de maturidade baixo, há grande necessidade de pesquisa 
básica, em geral associada a um perfil de risco alto. Neste contexto, o governo, nos casos 
apresentados abaixo, passa a ser um dos líderes do processo de inovação, assumindo parte 
do risco associado às pesquisas. 

 

Figura 38 Investimento público em biotecnologia 

Fonte: OECD, Biotechnology Statistics Database, Dez. 2012; e OECD, Main Science and Technology Indicators Database (2012)

Investimento em P&D de biotecnologia pelo setor empresarial 
(US$M PPP, 2011 ou último ano disponível)

Investimento em P&D de biotecnologia pelo setor público 
(US$M PPP, 2011 ou último ano disponível)

Fonte: OECD, Biotechnology Statistics Database, (2012)
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Os países com alto nível de investimentos em pesquisa e desenvolvimento, em geral, 
também possuem um ambiente empresarial robusto ligado ao segmento, como é caso dos já 
citados EUA, Coréia do Sul e Alemanha. A Figura 39 apresenta o número de empresas de 
biotecnologia, classificadas como dedicadas – empresas cuja principal atividade consiste em 
P&D e aplicação de técnicas de biotecnologia na produção – e generalistas.  

Empresas dedicadas compõem uma parcela relevante da comunidade empresarial de 
biotecnologia nos países monitorados pela OECD e podem ser consideradas como um dos 
motores para o crescimento do segmento. 

 

Figura 39 Número de empresas de biotecnologia 

O crescente interesse em bioquímica também pode ser aferido pelo aumento da pesquisa 
aplicada, refletido no número de patentes registradas, que cresceu 30% ao ano entre 2005 e 
2011, conforme números da World Intellectual Property Organisation Database. 

O número de patentes em bioplásticos está em linha com o grande número de produtos 
desenvolvidos. Levando-se em consideração as propriedades técnicas, cerca de 90% dos 
plásticos e fibras produzidos via rotas químicas tradicionais já possuem um substituto 
baseado em rota bioquímica, como indicado na Figura 40. 

Número de empresas de biotecnologia 
(2011 ou último ano disponível)

Fonte: OECD, Biotechnology Statistics Database,(2012)
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Figura 40 Substitutos a plásticos 

Embora o interesse em biotecnologia seja crescente, o caminho para a viabilidade comercial 
de novos produtos é longo. A Figura 41 ilustra o tempo para a disponibilização de 
capacidades relevantes para a comercialização de produtos como o ácido bio-succínico, o 
ácido bio-adípico e o etanol de celulose. 

 

Figura 41 Horizonte para comercialização de inovações em etanol de celulose, ácido bio‐adípico e ácido bio‐succínico 
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1.3. Oportunidades e desafios em biotecnologia industrial 

Na Oficina Técnica V da Agenda Tecnológica Setorial de Química (ATS – Química), os 
professores José Vitor Bomtempo e Flávia Alves, da UFRJ (Universidade Federal do Rio de 
Janeiro), apresentaram um modelo de análise do setor de biotecnologia industrial. O 
modelo, apresentado na Figura 42, é composto de 3 partes relacionadas com a cadeia de 
valor de pesquisa, desenvolvimento e produção de bioquímicos e outra que sustenta todas 
as demais, ligada aos modelos de negócio e estratégias de inovação para o segmento. 

 

Figura 42 Modelo de análise do setor de biotecnologia industrial 

Dentro do modelo proposto devem ser considerados em conjunto, biocombustíveis e 
bioquímicos, uma vez que ambos estão inseridos na “indústria da biomassa”, ou seja, 
compartilham as mesmas matérias-primas e possuem tecnologias de tratamento e conversão 
de biomassa semelhantes ou complementares. 

Cada dimensão do modelo proposto apresenta oportunidades e desafios particulares. 

 

1. Matérias-primas 

A escolha do feedstock impacta toda a cadeia de bioquímicos, começando com a definição do 
processo produtivo e chegando ao preço do produto final. Portanto, é um processo de 
fundamental importância estratégica para todo o setor. 

Diversos fatores estão associados à escolha da matéria-prima agrícola. Geografia, clima, solo, 
disponibilidade de água, produtividade, potencial energético e domínio da tecnologia estão 
entre eles. Por essa razão, diferentes regiões do mundo têm sua bioquímica baseada em 
biomassas diversas. A Figura 43 apresenta os principais feedstocks nas regiões produtoras de 
biocombustíveis e bioquímicos. 
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Figura 43 Mapa de feedstocks para biocombustíveis e bioquímicos 

No que se refere à matéria-prima, existem importantes desafios a serem superados, 
sobretudo os relacionados ao uso da terra e à produtividade da biomassa cultivada. 

Os principais desafios relacionados ao uso da terra estão apresentados abaixo: 

 Escala de produção de bioquímicos: o processo de massificação da produção de 
bioquímicos gera a necessidade de expansão, ou aumento da produtividade, das 
áreas plantadas com culturas utilizadas como feedstock da indústria. Um dos grandes 
desafios é a busca de locais adequados para o plantio sustentável sob os pontos de 
vista econômico, social e ambiental. O vetor econômico está ligado ao potencial 
produtivo da região, sua inserção no sistema logístico de distribuição e a 
armazenagem e disponibilidade de mão de obra capacitada. O vetor social está 
conectado com os impactos do cultivo das culturas que alimentam a cadeia 
bioquímica nas comunidades agrícolas e urbanas estabelecidas. O impacto ambiental 
está detalhado no próximo item. 

 Sustentabilidade ambiental: o cultivo de espécies voltadas para a produção de 
biomassa, especialmente no modelo latifundiário, pode trazer danos importantes ao 
meio ambiente, como o empobrecimento dos solos, a redução da biodiversidade 
vegetal e animal, a geração de poluição e a contaminação da água. O caso da Malásia, 
relatado em entrevista com especialista do setor de biocombustíveis, é ilustrativo. O 
país, que é um dos maiores produtores globais de óleo de palma, também conhecido 
como dendê, adotou um modelo de plantação extensiva de palmeiras. Isso resultou 
no incremento da área plantada de 1,8 milhões de hectares em 1995 para 4,2 milhões 
de hectares em 2005, com pelo menos 1 milhão de hectares em áreas originalmente 
cobertas por floresta tropical. O impacto na biodiversidade local foi brutal, com a 
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sobrevivência de apenas 15% das espécies animais nativas das florestas originais nas 
regiões onde as palmeiras foram plantadas. A não sustentabilidade das florestas da 
Malásia causa impacto inclusive na cadeia econômica do óleo de palma. A 
comunidade europeia, por exemplo, impõe restrições à importação de derivados de 
palma de origem não sustentável. O Brasil, como um dos maiores celeiros de 
biodiversidade do planeta, tem o desafio de expandir sua indústria bioquímica 
respeitando as restrições de impacto ambiental estabelecidas nas leis e regulamentos 
vigentes. 

 Competição com as cadeias alimentícias: diversas culturas utilizadas na cadeia 
bioquímica são também insumos para a indústria alimentícia, como, por exemplo, a 
cana-de-açúcar e o milho. O desafio, neste caso, é garantir o fornecimento da 
indústria bioquímica preservando a segurança alimentar. 

A área para cultivo é um dos grandes temas em biotecnologia industrial. Os bioquímicos, 
todavia, são responsáveis por uma fração da demanda por biomassas.  A Figura 44 apresenta 
a parcela de cana-de-açúcar utilizada para a fabricação de bioplásticos no Brasil, em 2010, e a 
projeção do uso de etanol baseado em milho para a produção de biopolímeros nos EUA, em 
2020. Apesar do uso do milho em 2020 nos EUA representar uma fatia maior do que a 
parcela de cana-de-açúcar usada para químicos em 2010, sua importância ainda será 
relativamente baixa quando comparada com a demanda por biocombustíveis. 

 

Figura 44 Uso de cana‐de‐açúcar e milho para biopolímeros 

Os desafios em relação à produtividade são descritos a seguir:  

 Potencial energético e de feedstock bioquímico por unidade de terra: um dos maiores 
desafios para a viabilização econômica das rotas bioquímicas. Dentre os obstáculos a 
serem transpostos para aumentar o potencial energético e de feedstock bioquímico, é 
possível citar a escolha da cultura mais adequada para o solo e clima da região 

MILHO (EUA)

Nota: Mercado para biopolímeros projetado em ~8Mt em 2020; *NatureWorks – capacidade em 2020 (280kt) calculada como se produção fosse 100% 
base milho; necessidade de milhos para biopolímeros baseda em 2,2kg de milho para cada kg de plástico Ingeo; assumido que biopolímero de etano é 
extraído da parcela do etano dentre os usos do milho americano 

Fonte: UNDA, US Farmer Sector review 2011; Deutsche Bank 2011; UNICA; sugarcane.org
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produtora, o uso de engenharia genética para aumentar os teores de açúcar e óleos 
das culturas e o desenvolvimento de fertilizantes e defensivos agrícolas específicos. 
Além disso, são necessárias técnicas de plantio e colheita e disponibilidade de 
máquinas e infraestrutura (como irrigação) modernas para o gerenciamento, cultivo 
e manuseio da biomassa. 

 Capacitação da mão de obra agrícola: entrevistas com especialistas do setor 
apontaram este item com um dos entraves a um crescimento mais acelerado da 
agricultura focada nas culturas para a cadeia bioquímica. A capacitação do 
agricultor, especialmente o pequeno produtor, passa pelo entendimento de sua 
posição na cadeia e o estabelecimento de uma visão de longo prazo. Ele também 
necessita de capacitação em técnicas de plantio, colheita, rejuvenescimento do solo e 
fertilização, dentre outras. 

 Logística e suprimentos: neste tema estão incluídos o transporte de matéria-prima 
para as refinarias, a armazenagem de insumos e produtos acabados e a distribuição 
dos produtos acabados. A distância entre as regiões produtoras de matérias-primas 
feedstock e os centros consumidores, a sazonalidade intrínseca da produção agrícola e 
a baixa densidade de muitos dos insumos acrescentam custos à produção dos 
derivados de biomassa. O desafio é garantir que a logística não seja um gargalo para 
a produção de biocombustíveis e químicos, investindo em infraestrutura de forma 
coordenada entre todos os elos da cadeia. 

Outros fatores apresentam desafios ligados à dimensão matéria-prima. Uma questão crítica 
é a divisão da matriz de fornecimento da matéria-prima entre latifundiários, donos de 
pequenas propriedades (agricultura familiar) e produção própria (produtor de bioquímico 
também responsável pelo cultivo). A organização do fornecimento traz impactos na garantia 
de suprimento, preços e qualidade dos insumos. 

Outras questões relevantes estão listadas abaixo: 

 A localização geográfica do fornecedor: impacta na decisão de instalação da 
biorrefinaria, que, idealmente, deveria estar próxima ao fornecimento de feedstock e 
aos mercados consumidores. 

 Grau de dependência de um único feedstock: insumos agrícolas sofrem com condições 
climáticas, pragas e variações de preço globais. Uma matriz de feedstock diversificada 
diminuiria a exposição do produtor de bioquímicos a riscos externos ao seu negócio. 
Em contrapartida, pode gerar ineficiências devido à mudança no processo de 
tratamento e conversão da biomassa. 

 Impacto social: a agricultura é grande geradora de empregos e principal motor 
econômico de muitas regiões. A indústria bioquímica, como grande consumidora de 
insumos agrícolas, pode gerar impactos importantes, positivos ou negativos, nas 
regiões produtoras. 

Novas tecnologias trazem boas perspectivas para a superação de desafios do uso de terra e 
produtividade, especialmente as biomassas de 2ª e 3ª geração, ilustradas na Figura 45. 
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Figura 45 Biomassas de 1ª, 2ª e 3ª geração 

Biomassa de 2ª geração  

Uma parte significativa do potencial energético dos insumos agrícolas é perdida sob a forma 
de resíduos, como o bagaço da cana-de-açúcar e a palha do milho. Além dos resíduos, um 
imenso potencial energético não é aproveitado por estar contido em culturas que atualmente 
não são exploradas economicamente, como o capim. 

A 2ª geração de biocombustíveis e bioquímicos utiliza a celulose desses resíduos para gerar 
os açúcares e óleos necessários aos processos de conversão. A utilização de resíduos traz 
benefícios significativos à cadeia bioquímica, como a não competição com a cadeia 
alimentícia, a menor emissão de gases de efeito estufa, a maior produtividade por hectare 
plantado e, consequentemente, a redução da área necessária para plantio. 

Algumas potenciais matérias-primas que estão sendo avaliadas pelas comunidades científica 
e empresarial estão listadas abaixo:  

 Bagaço da cana-de-açúcar 
 Resíduos do óleo de palma 
 Casca do coco 
 Palha de milho 
 Fibras de banana 
 Resíduos de arroz 
 Compostos de juta 
 Sorgo 

Há grande interesse no desenvolvimento da celulose como feedstock economicamente viável. 
A legislação americana sobre combustíveis importados designa que o suprimento do país 
deve incluir cerca de 60 bilhões de litros de etanol de celulose até 2020. 

Fonte: Biofuels in the European Union; IEA – Transport, Energy and CO2
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Algumas empresas já possuem plantas que devem entrar em operação em breve. A POET-
DSM espera iniciar as atividades de sua fábrica de etanol de celulose, com capacidade de 76 
milhões de litros, no início de 2014, no estado de Iowa, nos EUA. A DuPont também investe 
em uma planta de etanol de celulose em Nevada, EUA, com capacidade de 114 milhões de 
litros  com inauguração prevista para 2014. A INEOS inaugurou nos Estados Unidos sua 
planta de 30 milhões de litros anuais no 2º semestre de 2012. Já a italiana Beta Renewables 
finalizou a construção de sua planta em 2012 e atualmente roda em modo “startup”. 

No Brasil, a GranBio planeja iniciar em 2014 as operações da primeira planta de etanol 
celulósico do País. A empresa planeja implantar ao menos 10 unidades de produção no País 
até 2020. 

Microalgas 

Microalgas são microrganismos fotossintéticos capazes de gerar biomassa a partir de energia 
solar, CO2 e outros nutrientes em suspensão na água. Essa biomassa consiste de açúcares, 
óleos e lipídios que podem ser utilizados em processos para a produção de produtos de alto 
valor, incluindo suplementos para alimentação humana e animal, combustíveis, químicos 
industriais e fármacos.  

As microalgas podem ser potencialmente viáveis na produção de biocombustíveis e 
bioquímicos, mas ainda existem muitas barreiras a serem superadas. Entre elas estão o 
desenvolvimento de um sistema produtivo, o cultivo em larga escala de algas, o 
desenvolvimento de produtos da bioamassa de algas e o desenvolvimento de modificações 
genéticas para melhorar a produtividade dos processos de conversão. 

A Figura 46 apresenta de forma simplificada o fluxo de processo da produção de 
bioprodutos com o uso de fermentação por microalgas. 

 

Figura 46 Fluxo de processo da fermentação com microalgas 

Entre as vantagens dos usos de microalgas, podemos destacar o fato de que elas não sofrem 
competição da cadeia alimentar e, por possuírem maior potencial energético, demandam 
menores áreas de cultivo em comparação com outras culturas. 

 A produção em massa de microalgas também tende a minimizar o problema do 
aquecimento global, uma vez que algas são grandes consumidoras de CO2 pelo seu processo 
de fotossíntese, mais eficiente do que o processo de plantas terrestres. 
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Já existem aplicações comerciais de bioquímicos baseadas em algas, assim como esforços de 
companhias especialistas e grande empresas de pesquisa e desenvolvimento. Alguns 
exemplos estão listados abaixo:  

 Solazyme/Unilever: acordo de pesquisa e desenvolvimento para desenvolver óleo 
derivado de alga para fabricação de sabão e outros produtos de higiene pessoal. 

 Solazyme/Dow: acordo para desenvolvimento de óleos de alga para uso em 
biofluídos isolantes dielétricos utilizados em transformadores e outras aplicações 
elétricas. 

 Cereplast: primeiro bioplástico de algas, em que até 50% do petróleo contido é 
substituído pelo óleo natural. Produto é utilizado em linha de acessórios para cabelo. 

 Blue Marble Biomaterials: uso de alga e outros resíduos orgânicos para desenvolver 
especialidades químicas para as indústrias de cosméticos e higiene pessoal. 

 

2. Tecnologias de tratamento e conversão de biomassa 

A dimensão de tecnologias de tratamento e conversão de biomassa apresenta desafios mais 
técnicos à comunidade científica e aos produtores de bioquímicos. A viabilização de uma 
rota bioquímica depende da eficiência do processo de conversão da biomassa em açúcares. 

O principal desafio no âmbito da conversão da biomassa é a busca por processos mais 
eficientes e com menores custos. Uma das peças chave desta busca é o desenvolvimento de 
enzimas mais robustas e com maior grau de eficiência, especialmente para o caso das 
biomassas de 2ª geração, nas quais a comunidade acadêmica e diversas empresas têm 
investido em projetos de pesquisa. 

A evolução das técnicas de biologia sintética tem potencial para romper com os atuais 
paradigmas tecnológicos da indústria, por adotar sistemas biológicos inovadores e 
organismos vivos para a produção de novos químicos. Sua viabilização econômica depende, 
entretanto, do desenvolvimento de processos e infraestrutura para o uso em grande escala 
de microrganismos para a produção de bioquímicos em ambiente controlado e livre de 
contaminações. 

 

3. Produtos 

A comercialização de bioprodutos enfrenta dois grandes desafios: a integração com as 
cadeias de suprimentos existentes e a viabilidade econômica dos produtos. 

As rotas bioquímicas podem fabricar duas classes de produtos. A primeira classe agrupa os 
produtos conhecidos como “drop-in”, ou seja, aqueles que podem substituir sem perdas os 
produtos produzidos pela química tradicional. Um exemplo é o bio-PE da Braskem, que 
possui características idênticas a um PE tradicional. Neste caso, a inserção do bioquímico nas 
cadeias de seus clientes é mais simples, já que as propriedades do novo produto não foram 
alteradas. 
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A segunda classe engloba os produtos inovadores e que, portanto, não podem ser integrados 
nas cadeias de suprimentos existentes sem adaptações ou investimentos pelos seus 
compradores. O exemplo mais notável desse segundo grupo é o bioetanol, que impulsionou 
a criação de motores flex para que seu uso fosse amplamente adotado. Intermediários 
inovadores também podem provocar necessidades de mudanças nos processos produtivos 
dos fabricantes de produtos finais, o que pode se tornar uma barreira, em alguns casos, para 
a adoção dos bioquímicos. 

O segundo desafio, a viabilidade econômica, está conectado com a conquista de mercado 
pelos produtos bioquímicos em condições economicamente atrativas para o produtor. A 
atratividade econômica pode ser obtida, teoricamente, de duas formas: 

 Através de prêmio de preço sobre a alternativa da indústria tradicional; 
 Através de custos competitivos em relação à alternativas da indústria tradicional. 

A título de exemplo da possibilidade de captura de prêmios de preço em alternativas 
bioquímicas para produtos “drop in”, a Bain conduziu em 2007 uma pesquisa com 74 
consumidores de plásticos nos EUA, Europa e outros países para entender o potencial de 
venda de bio-PE, que é um substituto perfeito do PE, em diferentes níveis de prêmio sobre 
um preço-base. Os resultados estão apresentados na Figura 47. 

 

Figura 47 Relação entre prêmio dos bioplásticos e intenção de compras 

Essa pesquisa constatou que os volumes de compra caem significativamente quando os 
prêmios sobem além de 10%, indicando limitado espaço para preços elevados em relação à 
alternativa fóssil. De fato, entrevistas realizadas pelo Consórcio com executivos da indústria 
química brasileira indicaram que a possibilidade de captura de prêmios para produtos 
“verdes” é bastante reduzida e, portanto, a atratividade econômica deve estar vinculada à 
competitividade de custos de produção do bioquímico em relação a alternativas tradicionais. 

Já sob o ponto de vista de custos, no exemplo do bio-PE, , análises da Bain indicam que o 
bio-PE (produzido a partir da polimerização do eteno proveniente da desidrogenação do 
etanol) manteve-se mais custoso que o PE-tradicional durante todo o período entre 2007 e 
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2011, incluindo o ano 2008 em que o valor do barril do petróleo ficou próximo de 150 
dólares, como pode ser observado na Figura 48. 

 

Figura 48 Variação de custos por tonelada do PE e Bio‐PE 

Nesse estudo, as simulações comparativas também indicam que o bio-PE passaria a ser mais 
vantajoso em termos de custo apenas em cenários em que o barril de petróleo passar do 
patamar de 165 dólares, como a Figura 49 ilustra. É imperativo que o custo do bio-PE, nesse 
caso, seja significativamente reduzido para viabilizar a comercialização em escala, e não 
restrita a nichos específicos de mercado dispostos a pagar o prêmio de preços. 

 

Figura 49 Relação entre preço do PE e Bio‐PE e petróleo 
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Já nos produtos bioquímicos inovadores, o desafio é conquistar os consumidores potenciais. 
No caso de consumidores “pessoa jurídica”, deve-se convencê-los a adotar produtos que 
potencialmente trarão necessidades de ajustes nos seus processos produtivos. Não havendo 
imposição de uso (como, por exemplo, por definições reguladoras), os consumidores 
industriais certamente decidirão pelo uso do produto bioquímico inovador caso ele ofereça 
vantagens de custo, performance e/ou outro atributo que agregue valor a ponto de justificar a 
conversão de seus processos produtivos. Consumidores “pessoa física” podem ser 
convencidas por custo, performance ou por atributos mais intangíveis, como o apelo 
ambiental da opção.  

 

4. Modelos de Negócios e Estratégias de Inovação 

 

Os modelos de negócios e estratégias de inovação serão detalhados na Fase 3, juntamente 
com os benchmarks nacionais e internacionais de políticas de fomento à biotecnologia. 

 

2. Caracterização da nanotecnologia 

 

2.1. Caracterização inicial da nanotecnologia 

A nanotecnologia é uma especialidade científica recente. O marco inicial é reconhecido pela 
comunidade científica como o discurso do físico teórico americano Richard Feynman, na 
reunião anual da American Physical Society de 1959, sobre máquinas moleculares capazes 
de construir materiais com precisão atômica.  

Atualmente, o US Foresight Institute define nanotecnologia como “o grupo de tecnologias 
emergentes em que a estrutura da matéria é controlada em escala nanométrica para 
produzir novos materiais e dispositivos que são úteis e possuem propriedades únicas”. A 
definição adaptada do americano National Nanotechnology Initiative para nanotecnologia é: 
“ciência, engenharia e tecnologia em nano escala, de 1 a 100 nanômetros. Pode ser aplicada 
em diversos campos da ciência, como a química, biologia, física, ciência de materiais e 
engenharia”. Diversos produtos baseados em nanotecnologia já são comercializados,  em 
diferentes indústrias. Alguns exemplos: tecidos com nano fibras repelentes à água que 
mantêm aparência e textura natural; bolas de tênis com revestimento de nano compósitos 
(retêm melhor o ar e, por consequência, têm maior durabilidade e quicam de forma mais 
consistente); e embalagens plásticas com nano argilas que têm reduzida absorção de O2 do 
exterior e da perda de CO2 do interior, aumentando a vida útil do alimento, além de 
utilizarem menos plásticos tradicionais. 

O mercado de nanotecnologia global cresce a uma taxa anual de 10,8%, puxado 
principalmente pela Ásia, que evolui 12,5% ao ano e é responsável por aproximadamente 
um terço do faturamento global. Os Estados Unidos, apesar de serem responsáveis pela 
maior fatia das receitas de nanotecnologia, crescem a taxas menores que as demais regiões 
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do mundo. De acordo com a projeção do Global Industry Analysts, em 2015 os EUA 
dividirão com a Ásia a posição de liderança no mercado de nanotecnologia. 

Dentro da indústria de nanotecnologia, o setor químico permanece entre os líderes em 
aplicação das tecnologias existentes, assim como um dos pioneiros da adoção das inovações 
em nanotecnologia. Grandes empresas químicas, como Basf, PPG, Evonik e DSM, estão 
investindo em nanotecnologia, através do lançamento de produtos comerciais, pesquisa e 
até mesmo investimentos em startups. 

Este relatório pretende aprofundar temas relacionados ao desenvolvimento de pesquisa e 
desenvolvimento de nanotecnologia, com especial ênfase em aspectos relacionados à 
regulamentação do setor, ao fomento das pesquisas básica e aplicada, assim como o 
desenvolvimento de produtos e sua comercialização. 

 

2.2. Pesquisa e desenvolvimento de produtos 

Por ser uma tecnologia ainda em um estágio embrionário de evolução, investimentos em 
pesquisa e desenvolvimento são fundamentais para se manter como um ator relevante no 
segmento. Dentro do contexto das discussões relacionadas à pesquisa e desenvolvimento da 
nanotecnologia, dois assuntos ocupam frequentemente o topo da pauta: regulamentação e 
fomento. Este capítulo pretende aprofundar o entendimento desses dois fatores. 

Regulamentação 

Propriedades únicas dos nanomateriais viabilizam produtos e aplicações inovadoras, mas 
também podem trazer riscos à saúde humana e ao meio ambiente, embora ainda sejam 
poucas as evidências experimentais dos riscos. A avaliação destes é complexa e engloba 
diversos fatores, entre os quais o tamanho das partículas, morfologia, composição/estrutura 
e via de exposição ao meio, entre outros. Para contornar estas dificuldades, as agências 
internacionais possuem linhas de pesquisa específicas para melhorar os métodos de 
avaliação dos riscos para saúde, segurança e meio ambiente associados ao uso de 
nanomateriais.  

Estudos apontam diversos possíveis efeitos indesejados do uso de nanomateriais, como, por 
exemplo, o risco de contaminação de alimentos por nanopartículas de prata, de dióxido de 
titânio e de óxido de zinco ou os potenciais riscos infligidos à saúde humana por um 
eventual contato com nanotubos de carbono. 

O tema saúde, segurança e meio ambiente está na pauta das agências ligadas à pesquisa e 
desenvolvimento de nanotecnologia nos EUA. A Figura 50 apresenta o foco e as iniciativas 
de alguns dos principais atores no desenvolvimento de um arcabouço regulatório para a 
nanotecnologia.  
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Figura 50 Iniciativas em saúde, segurança e meio ambiente associadas à nanotecnologia nos EUA 

O Brasil está avançado em temas importantes ligados ao estabelecimento de um marco 
regulatório para a nanotecnologia. O País adotou uma definição de nanotecnologia e 
nanomateriais em linha com órgãos internacionais. Para nanotecnologia, utiliza-se a ISO TC 
229, e para nano materiais, a definição é a ISO/TR 12885-2008.  

O Ministério de Desenvolvimento Indústria e Comércio (MDIC) promoveu a criação de um 
grupo de trabalho para discutir questões relacionadas à regulamentação do setor. 

Porém, ainda há barreiras a serem superadas para o estabelecimento de regulamentação. 
Entre elas, pode-se destacar: 

 Compatibilização da legislação nacional com a estrangeira 
 Definição de metodologia e controles específicos para materiais, intermediários e 

produtos finais 
 Qualificação de corpo técnico responsável pela classificação dos materiais 
 Geração de know-how técnico sobre riscos associados ao uso de nanomateriais 
 Regulamentação de aspectos relacionados à propriedade intelectual 

 

Fomento à pesquisa e desenvolvimento  

O nível global de financiamento à pesquisa e desenvolvimento em nanotecnologia cresce 
acima do faturamento do setor, sugerindo uma visão otimista das perspectivas futuras da 
tecnologia por parte dos investidores. 

O financiamento privado à nanotecnologia é cada vez mais preponderante, embora os 
investimentos governamentais continuem relevantes, como observado na Figura 51. 
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Figura 51 Financiamento global a pesquisa e desenvolvimento em nanotecnologia 

O financiamento governamental é ainda um importante instrumento de estímulo à 
nanotecnologia, especialmente na pesquisa básica e nos estágios iniciais do desenvolvimento 
de novos produtos, quando, em geral, não há clareza sobre a viabilidade econômica do 
empreendimento. 

A Figura 52 mostra o histórico da evolução dos investimentos governamentais por país, no 
período de 2000 a 2010, e a projeção de crescimento de 2011 a 2015, de acordo com a 
Cientifica Ltd, uma empresa de pesquisa em tecnologias emergentes.  

A projeção indica que cinco países serão os maiores responsáveis pelo investimento público 
em nanotecnologia em 2015: Estados Unidos, Rússia, China, Japão e Alemanha, seguidos 
pela Coréia do Sul. 

Os países da Europa em conjunto, com exceção da Alemanha, também serão relevantes em 
termos de investimentos governamentais.  

Fontes de financiamento a pesquisa e 
desenvolvimento em nanotecnologia 
(Global, US$B)

Fonte: Cientifica Ltd
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Figura 52 Financiamento governamental a nanotecnologia, por país 

É interessante notar o surgimento do governo russo como importante ator entre os 
investidores em nanotecnologia. A emergência da Rússia entre os grandes investidores 
ocorreu através da implantação da Rusnano em 2007/2008, uma empresa estatal criada para 
fomentar o crescimento da indústria de nanotecnologia no país através de investimentos em 
projetos com potencial econômico, em parceria com entidades privadas. O objetivo é que 
produtos usuários de nanotecnologia de origem russa alcancem 30 bilhões de dólares em 
receitas em 2015. 

Investimentos estatais, entretanto, não garantem necessariamente que projetos 
economicamente viáveis sejam desenvolvidos. Há um longo caminho entre a pesquisa 
básica em tecnologia e o consumo em massa de nanoprodutos. Conceitualmente, é possível 
caracterizar 3 etapas antes da massificação dos produtos, como apresentando na Figura 53. 

 

Financiamento governamental a pesquisa e 
desenvolvimento em nanotecnologia, por 
país (US$B)

Fonte: Cientifica Ltd

projeção
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Figura 53 Etapas para a comercialização em massa de nano produtos 

A primeira etapa é a pesquisa básica, em que princípios e fenômenos fundamentais são 
estudados a fim de gerar conhecimento e massa crítica para a pesquisa aplicada. A 
acumulação de massa crítica objetiva criar os insumos para o desenvolvimento de produtos, 
como indicado na segunda etapa ilustrada na figura. 

A primeira etapa oferece um retorno de investimento típico de projetos de alto risco, devido 
às incertezas sobre a viabilidade econômica de uma nova tecnologia. Por essa característica, 
frequentemente os principais atores da pesquisa básica são as universidades e as instituições 
de pesquisa, entidades que não tem seus objetivos necessariamente conectados à 
comercialização de produtos e ao lucro. 

A segunda etapa atrai maior interesse das empresas, uma vez que há mais clareza sobre o 
potencial de uma tecnologia ou invenção transformarem-se em produto. O maior desafio, de 
acordo com as entrevistas realizadas, é a tradução das inovações da pesquisa básica em 
produtos e patentes. 

A terceira etapa consiste na implantação de um empreendimento baseado no lançamento de 
um produto, na formação de uma startup ou de um novo negócio dentro de uma empresa 
estabelecida. Os principais atores dessa etapa são empresas e empreendedores. A conquista 
de um mercado consumidor inicial é um ponto crítico nessa fase. 

Novamente, há um desafio em converter o produto (etapa 2) em um empreendimento (etapa 
3), que passa pela necessidade de financiamento, pela coordenação entre os atores 
protagonistas das 2ª e 3ª etapas - setores de pesquisa e de negócios - e pela superação de 
entraves burocráticos. 

A quarta etapa está ligada ao crescimento do empreendimento e à construção de uma cadeia 
de valor robusta, com um mercado consumidor e disponibilidade de fornecedores. 
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Especialista do setor químico, em entrevista conduzida por consultores do consórcio, 
apontou como desafiadora a transição entre a 3ª e 4ª etapa principalmente por causa da 
grande necessidade de financiamento para a compra de materiais, implementação de 
plantas e desenvolvimento de clientes e fornecedores. 

Para que os investimentos em nanotecnologia sejam efetivos, todo este fluxo deve ser 
considerado. 

A Cientifica Ltd. calcula um indicador baseado no nível de competitividade dos países 
levantado pelo World Economic Forum: o Índice de Capacidade de Exploração de 
Tecnologias Emergentes. 

O índice, uma escala de 1 a 7, indica os países com maior potencial para traduzir pesquisas 
básicas em negócios economicamente viáveis. Seu cálculo leva em consideração diversos 
indicadores, listados abaixo: 

 Capacidade de inovação: um índice alto indica que empresas conduzem pesquisas e 
são pioneiras em novas tecnologias 

 Disponibilidade de cientistas e engenheiros: escassez de profissionais limita a 
habilidade do país em traduzir pesquisas em novos produtos 

 Qualidade das instituições científicas: instituições de qualidade são chave para a 
condução de pesquisa base  

 Colaboração entre Universidade e Indústria em pesquisa e desenvolvimento: 
colaboração é essencial para transferir as inovações em pesquisa básica para as 
empresas 

 Qualidade do ensino de matemática e ciência: solidez nestas disciplinas é 
fundamental para o desenvolvimento de profissionais 

 Investimento das empresas em pesquisa e desenvolvimento: investimento é 
necessário para fomento de inovação nas empresas 

 Nível de adoção de novas tecnologias nas empresas: aceitação de novas tecnologias é 
indicativo da dificuldade de comercialização de inovações 

 Disponibilidade de venture capital: existência de fundos é indicativo da saúde do 
ambiente empreendedor do país 

 Compra e financiamento governamental de produtos tecnologicamente avançados: 
governo pode ser promotor de inovações através da compra e financiamento de 
novos produtos 

 Tamanho do mercado doméstico: existência de um mercado doméstico facilita o 
fortalecimento da inovação antes da busca por mercados internacionais 

A Figura 54 apresenta os índices por país em 2012. O Brasil está em linha com parte dos 
países em desenvolvimento, como Chile e Turquia, e a frente de outros, como Rússia e 
México, mas significantemente atrás de economias emergentes importantes como China e 
Índia.  
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Figura 54 Índice de capacidade de exploração de tecnologias emergentes 

O Brasil, com índice de 3,90, está atrás de países como Índia e China, além de 
significativamente distante do grupo de países desenvolvidos, indicando uma baixa 
capacidade de explorar novas tecnologias, como a nanotecnologia. 

A maior parte dos países relevantes em pesquisa, produção e consumo de nanotecnologias 
também estabeleceu agências e/ou programas de fomento. A Figura 55 apresenta a 
cronologia da implementação de alguns dos principais programas. Os Estados Unidos foram 
os primeiros a implementar programas específicos, seguidos da Coréia do Sul, Japão, Israel e 
Alemanha. O Brasil iniciou seu programa de nanotecnologia em 2004. 

 

Figura 55 Cronograma de implantação dos programas nacionais de nanotecnologia 

 

Fonte: Cientifica; World Economic Forum
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Os resultados dos investimentos consistentes em P&D relacionados à nanotecnologia dos 
EUA, Japão e Alemanha podem ser retratados pelo número de aplicações e patentes em 
produtos que utilizam nanotecnologias, como observado na Figura 56. A Rússia ainda não 
desponta como destaque, em função do início relativamente tardio dos investimentos em 
P&D associados em nanotecnologia. Já o Brasil possui atuação muito tímida nessa corrida 
tecnológica, com apenas 35 aplicações de patentes em nanotecnologia no período 2000-2010. 

 

Figura 56 Aplicações de patentes de nanotecnologia por país 

Nas próximas etapas desse Estudo serão analisadas as políticas públicas de incentivo à 
nanotecnologia dos países líderes e avaliadas as oportunidades e desafios do Brasil nesse 
segmento. 

*PCT: Patent Cooperation Treaty 
Fonte: OECD, Global Industry Analysts

# de aplicações de patentes em nanotecnologia 
pelo PCT* (acumulado entre 2000 e 2010)

Brasil está substancialmente 
atrás dos países desenvolvidos 

em número de patentes 



 

Este documento foi preparado pelo consórcio Bain & Company / Gas Energy para servir como apoio às discussões do 
seminário 2 do Estudo de Diversificação da Indústria Química Brasileira. O Estudo encontra-se em andamento, portanto as 
visões e conclusões apresentadas aqui ainda são preliminares e estão sujeitas a mudanças. 

126 

 

Anexo 7 – Comentários e próximos passos decorrentes do Seminário 2  

No Seminário 2 foi apresentada uma proposta de segmentos a serem estudados com maior 
detalhe na próxima fase deste Estudo, dados alguns indicadores das condições de demanda 
e/ou fatores de produção favoráreis. Este Anexo resume os principais comentários feitos 
pelos participantes ao longo do Seminário e as principais conclusões para as próximas fases 
do Estudo. 

Deve-se ressaltar que o Estudo objetiva identificar novas oportunidades de diversificação, 
portanto, o Estudo deverá enfocar prioritariamente na análise de cadeias e segmentos ainda 
inexplorados no Brasil e de forma secundária em segmentos já estruturados no país. 

Entretanto, é importante enfatizar também que as políticas de desenvolvimento não serão 
específicas para estes segmentos. Pelo contrário, o conjunto de políticas industriais deve 
impactar toda a indústria química, portanto não haverá nenhum prejuízo a empresas de 
segmentos não priorizados. 

Abaixo são apresentados os comentários específicos sobre alguns segmentos, outros 
comentários e esclarecimentos gerais e a conclusão deste Consórcio sobre a seleção de 
segmentos a serem detalhados na próxima Fase.  

 

1. Comentários sobre os segmentos abordados 

 

Aditivos para couro: Diversos participantes indicaram aditivos para couro como um 
segmento atrativo e que merece ser objeto de estudo aprofundado. Entre as razões citadas 
estão o fato que o mercado de couro brasileiro é grande por possuir o maior rebanho de 
abate do mundo. Também foi mencionado que a Bayer produz dicromato, mas transferiu 
para Argentina toda sua base de tanantes sintéticos. Apesar disso, se ressaltou que há 
matéria-prima e demanda (abate) disponível no Brasil. Também foi destacado que com uma 
maior disponibilidade de químicos para couro o Brasil pode aumentar significativamente 
suas exportações de couro beneficiado. 

Aditivos para mineração: Participantes do Seminário defenderam que os aditivos para 
mineração podem ser um segmento atrativo no Brasil e apresentar boas oportunidades de 
investimento, já que o País não produz xantato de etila, de propila, de metila, ou de butila. 
Foi observado também o fato de que o tamanho do segmento de aditivos para mineração 
está subvalorizado porque grande parte de seus produtos está diluída em outros segmentos 
de cadeia. 

Aditivos para construção: Foi comentado que setor de construção civil cresce muito no 
Brasil e que pode impulsionar o segmento de aditivos para construção. Também se ressaltou 
que o tamanho segmento pode estar subestimado porque parte de seus produtos pode estar 
alocada em outros segmentos. 
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Produtos de limpeza e intermediários: Participante do Seminário sugeriu que os produtos 
de limpeza fossem priorizados, porque o mercado cresce de 4 a 4,5% ao ano e existe pouca 
exportação. O segmento merece atenção apesar da aparente dificuldade de transporte, que 
dificulta o comércio exterior. 

Catalisadores: Foi sugerido que os catalisadores fossem priorizados. Foi apontado que a 
nota atribuída ao critério de priorização “disponibilidade de tecnologia” deveria ser revista 
para este grupo, visto que há alguns laboratórios brasileiros, financiados por royalties do 
petróleo, que são focados em catálise e estão desenvolvendo tecnologias inovadoras. Foi 
mencionado também que algumas das reações que utilizam catalisadores já são amplamente 
conhecidas e poderiam ser facilmente licenciadas.  Também se ressaltou que mesmo tendo 
em vista apenas o mercado automobilístico, a demanda por catalisadores é grande. Foi 
observado que terras raras poderão ser estudadas dentro deste mesmo segmento. 

Ácidos inorgânicos: Foi questionada a presença do ácido nítrico e o amoníaco no Estudo, 
enfatizando o fato de que os fertilizantes canibalizam o mercado, sobrando pouco ácido 
nítrico para processos de nitração existentes em muitos setores da indústria química. Foi 
respondido que o ácido nítrico está nos ácidos inorgânicos, que não foram priorizados 
porque possuem baixo valor total. Eles podem, entretanto, reaparecer na fase seguinte do 
Estudo se estiverem relacionados a algum segmento priorizado. 

Cloro e álcalis: Foi sugerido que o Estudo dê maior ênfase à barrilha no segmento de Cloro e 
Álcalis, pois é interessante para o mercado de vidros. Também foi questionada a 
competitividade da energia, especialmente crítica para a viabilidade deste segmento. 

Corantes orgânicos sintéticos: Foi comentado que a indústria têxtil é um setor que pode vir 
a ser atrativo e poderia alavancar os corantes orgânicos sintéticos.  

Poliéteres polióis: O consórcio foi alertado que os poliéteres polióis (emulsificantes e 
desemulsificantes) são largamente utilizados nos aditivos de E&P.  

Derivados de celulose: Uma das matérias-primas -- acetato de celulose -- hoje é importada, 
mas já foi fabricada no Brasil. Estudos recentes que indicam um viés de inovação forte, com 
aplicações em embalagens chamadas inteligentes. Universidades brasileiras estão engajadas 
nesse projeto (Rio Grande do Sul e São Carlos) e há players nacionais engajados avaliar a 
oportunidade de nova planta de acetato no Brasil. 
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2. Outros esclarecimentos e comentários 

 

Balanço energético: Foi levantada pelos participantes do Seminário a questão do mercado 
de energia, cujo balanço (excesso ou escassez) tem forte impacto na indústria química e pode 
comprometer o planejamento de investimentos, especialmente em segmentos altamente 
dependentes da disponibilidade de energia. 

Shale gas: Juntamente com a questão energética, os participantes apontaram a importância 
dos desenvolvimentos em torno do shale gas, que podem inviabilizar investimentos em 
segmentos abordados pelo Estudo, devido à menor competitividade do gás brasileiro frente 
ao americano. Ressaltaram-se ainda os diversos entraves existentes no Brasil e a necessidade 
de se estudar as deficiência e necessidades de investimento da infraestrutura básica 
disponível no País. 

Choque de oferta de gás no Brasil: Ainda sobre a questão do gás, os participantes a alertam 
o Consórcio sobre o estudo do EPE – Empresa de Pesquisa Energética – que indica a 
existência de um choque de oferta de gás apenas em 2025, ou em 2022, em um cenário 
otimista. Até lá a oferta não deverá exceder a demanda de gás no Brasil. Foi mencionado que 
no Brasil ainda há muito gás convencional a ser prospectado em terra e que o gás não 
convencional, portanto, não deverá ser o foco imediato.  

Intermediários de química fina: O consórcio foi questionado em relação à ausência dos 
intermediários para farmacêuticos no Estudo, uma vez que eles, ao contrário dos fármacos, 
são produtos de processos químicos e não físicos. Em resposta ao questionamento, foi 
explicada a existência de iniciativas do BNDES com foco exclusivo no setor farmacêutico, 
sendo desnecessário o dispêndio de esforços do Estudo neste segmento. Foi também 
sugerida por participante do Seminário a criação um grupo específico para intermediários 
de química fina, pois estes são diferentes de intermediários industriais e intermediários para 
resinas. 

Ranking por critérios de demanda: Foi sugerida a elaboração de um ranking em que 
somente critérios relacionados às condições de demanda, pois os fatores de produção, exceto 
a disponibilidade de matéria-prima, podem ser contornados através de políticas de 
investimentos. 

Plantas de escala global: Um dos participantes do Seminário apontou que um dos critérios 
de priorização utilizados foi o tamanho do mercado local, mas que, devido aos custos de 
capital, muitas plantas são competitivas apenas se sua escala for global. O Consórcio 
explicou que a análise será feita sempre com base em plantas de escala global, considerando 
a demanda local e o potencial de exportação. 

Matriz produto versus mercado: Para a Fase 3 do Estudo foi recomendada a criação de uma 
matriz que relaciona os produtos aos mercados consumidores, principalmente para o 
segmento de intermediários industriais. Foi ainda ressaltado que, embora a visão de 
mercado possa ajudar inicialmente, ela pode atrapalhar em etapas subsequentes. 
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3. Seleção final de segmentos para aprofundamento na Fase 3 

 

Após análise dos comentários, o Consórcio propõe o seguinte agrupamento de segmentos 
para detalhamento na Fase 3: 

 

Grupo 1: Detalhamento do contexto da indústria, das condições de demanda, dos fatores de 
produção e das alternativas estratégicas para o Brasil 

Cosméticos e produtos de higiene pessoal; Defensivos; Aditivos para E&P; Aditivos 
alimentícios; Fibras de carbono; Ácidos graxos e derivados; Derivados da celulose; 
Aromáticos; Elastômeros (incluindo derivados do butadieno, isopreno e EPDM); Derivados 
do silício; Fragrâncias e aromas; Poliéteres polióis e isocianatos; Poliésteres de alta 
tenacidade; Poliamidas especiais; Aditivos para construção; Aditivos para mineração; 
Aditivos para couro. 

 

Grupo 2: Sub-segmentação, avaliação de questões específicas e análise estratégica preliminar 

Cloro e álcalis; Óxido de titânio e derivados; Corantes orgânicos sintéticos;  Colas, adesivos e 
selantes; Tintas, vernizes e afins; Lubrificantes especiais; Ácido metacrílico e derivados; 
Catalisadores; Reagentes de laboratório; Produtos de limpeza e intermediários; Aditivos 
industriais; Outros derivados do propeno; Derivados do metano; 

Para as avaliações descritas acima, está previsto o uso das seguintes ferramentas e iniciativas 
na Fase 3, conforme as necessidades identificadas para o entendimento de cada segmento. 

 Criação de grupos temáticos para segmentos específicos, com a participação de 
especialistas da indústria e academia, para a discussão de desafios e oportunidades 
nos segmentos, através de reuniões periódicas ao longo da Fase 3. 

 Consulta a especialistas brasileiros e estrangeiros para discussão aprofundada dos 
desafios e oportunidades dos segmentos. 

 Entrevistas com associações de classe e instituições governamentais para 
identificação de gargalos institucionais e possíveis formas de superá-los. 

 Análise de relatórios de mercado sobre os segmentos selecionados, com ênfase no 
entendimento das perspectivas dos segmentos sob as óticas de demanda e fatores de 
produção. 

 Contratação de consultores externos, como, por exemplo, os especialistas da Siquim, 
para a realização de análises técnicas específicas (ex.: desenho das cadeias de 
produtos em diferentes rotas tecnológicas e avaliação da competitividade das rotas 
tecnológicas). 
 

 




