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1. Apresentação do Estudo

A indústria química brasileira registrou crescimento expressivo entre 2000 e 2011 e fechou o 
ano de 2012 com faturamento de 153 bilhões de dólares, conforme dados da Associação 

Brasileira da Indústria Química (Abiquim). 

Entre 2000 e 2006, a balança comercial do setor químico no Brasil manteve-se relativamente 

estável, com um déficit na faixa de US$ 6 bilhões a US$ 9 bilhões de dólares. Entretanto, a 
partir de 2007 o déficit comercial aumentou substancialmente, atingindo US$ 28 bilhões de 

dólares em 2012. Dois fatores principais contribuíram para esse fenômeno: o descompasso 
do crescimento da produção da indústria química nacional em relação à evolução do 
consumo doméstico, e o aumento do valor agregado das importações em relação às 

exportações de produtos químicos.

Com o objetivo de contribuir para a reversão futura desse quadro, o Estudo proposto 

pela Chamada Pública BNDES/FEP No. 03/2011 busca identificar e avaliar 
oportunidades de diversificação da indústria química brasileira, com ênfase nos 

produtos químicos de maior valor agregado, na integração e ramificação das cadeias já 
existentes e nas novas tecnologias. O Estudo deve também contribuir para o desenho 

de instrumentos e ações de uma política industrial para o setor. 

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) não serão objeto de análise detalhada deste Estudo.

O Estudo, iniciado em maio de 2013, tem prazo previsto de conclusão de 12 meses. Durante 
esse período três partes serão contempladas: 

Parte 1 – Segmentação e priorização inicial dos químicos
Parte 2 – Priorização final das alternativas e avaliação detalhada das oportunidades

Parte 3 – Elaboração de cenários e políticas de desenvolvimento

No decorrer do Estudo serão produzidos e entregues ao BNDES sete relatórios. Também 
estão previstas a realização de diversos seminários e entrevistas com diferentes atores, 

pertencentes aos Governos Federal e Estaduais, entidades e fundações, grupos de 
produtores e consumidores de químicos, especialistas, e associações de classe. Este 

documento corresponde ao Relatório 1 deste Estudo. Os temas abordados nesse documento
foram discutidos e validados durante o seminário realizado em 1º de julho de 2013. Os 
comentários e sugestões coletados durante esse seminário estão consolidados no Anexo 4.

O Estudo é conduzido por um consórcio formado pelas consultorias Bain & Company e Gas 

Energy. A Bain & Company, consultoria de gestão e estratégia com atuação global, com 
vasta experiência de atuação nos mercados e na indústria química no mundo e no Brasil, é a 

responsável pela base metodológica, referenciais externos, execução e qualidade final desse
Estudo. Para complementar as competências da Bain, foi realizada uma parceria com a Gas 

Energy, a maior empresa brasileira de consultoria especializada em gás natural, química e 
petroquímica. Além da Gas Energy, a Bain também conta com o aconselhamento de dois dos 
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profissionais mais experientes e respeitados da indústria química e petroquímica brasileira: 
os engenheiros Otto Vicente Perrone e Carlos Mariani Bittencourt.

2. Metodologia proposta para mapeamento e segmentação da 
indústria química

A Parte 1 deste Estudo - Segmentação e priorização inicial dos químicos – é dividida em 

duas etapas: a. mapeamento e segmentação e b. priorização inicial dos segmentos. Este 
Relatório refere-se à etapa “a”, mapeamento e segmentação. 

O escopo desta primeira etapa do Estudo é composto por três frentes:

1. Segmentação: proposta de segmentação para indústria química

2. Químicos contidos: estimativa da relevância dos químicos “contidos” na importação 
e exportação de produtos acabados 

3. Novas tecnologias: entendimento das macrotendências e novas tecnologias que 
possam vir a impactar substancialmente o setor químico

A frente 1 trata da segmentação da indústria, que é o instrumento para agrupar, de forma 
estruturada, os produtos químicos importados e exportados pelo Brasil. Uma definição clara 
e precisa dos segmentos possibilita a comparação e a priorização dos diversos negócios 

dessa indústria. A primeira frente propõe uma metodologia para segmentar a indústria 
química em uma granularidade que reflete a estrutura de negócios do setor.

A frente 2, químicos contidos, busca estimar o volume financeiro de químicos dos bens 
importados e exportados pelo País. A análise foi focada nos bens produzidos por 

indústrias altamente dependentes de insumos químicos, ou seja, empresas que poderiam 
ter sua produção local estimulada pela disponibilidade de químicos fornecidos 

localmente em condições competitivas. Dessa forma, poder-se-ia identificar potenciais 
volumes de químicos adicionais, hoje importados, a serem supridos por produção local, 

uma vez estabelecidas as condições necessárias.

Já a frente 3, novas tecnologias, busca avaliar as macrotendências que devem impactar a 

indústria química mundial e como o Brasil posiciona-se em relação a esses fatores. Essas 
macrotendências direcionam os esforços de pesquisa e desenvolvimento da indústria 

química, a dinâmica de lançamento de novos produtos e o aprimoramento ou mesmo 
substituição dos produtos existentes. Essa relação entre as macrotendências e os 

desenvolvimentos tecnológicos é explorada nesta fase.

Diversos dados apoiam as análises necessárias nessa etapa. Os números de importações 

e exportações brasileiras no período de 2008 a 2012 foram coletados, em maio de 2013, 
usando o sistema AliceWeb (Sistema de Análise das Informações de Comércio Exterior 

via Internet, da Secretaria de Comércio Exterior, do Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior). Detalhamentos adicionais foram fornecidos pela SRF 

(Secretaria da Receita Federal) em maio de 2013.
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Fontes secundárias são utilizadas, por exemplo, para avaliar as segmentações existentes da 
indústria química e estudar novas tecnologias que devem impactar significativamente o 

setor. Também foram realizadas cerca de 20 entrevistas com atores relevantes para 
identificar oportunidades de diversificação da indústria química no Brasil e confirmar 

algumas conclusões alcançadas através das fontes secundárias.

3. Segmentação da indústria química

Este capítulo propõe uma forma de segmentação que possa ser utilizada como base para a 
identificação e priorização de oportunidades de diversificação na indústria química.

Inicialmente, revisou-se a literatura acadêmica sobre as classificações existentes, 

considerando suas características e limitações.

Na sequência, a partir dos dados de importação e exportação brasileira no período de 2008 a 

2012, avalia-se a granularidade disponível na segmentação derivada da Nomenclatura 
Comum do Mercosul (NCM) e identifica-se a necessidade de consolidação de segmentos 

muito detalhados ou da subdivisão de segmentos muito abrangentes. 

Na terceira e última etapa, propõe-se uma árvore de segmentação final, em que cada 

grupo dessa segmentação é caracterizado de três formas: a) breve descrição; b) 
principais produtos e; c) principais aplicações.

3.1. Revisão bibliográfica

Dada a pluralidade da indústria química, a segmentação e classificação dos produtos 

tornam-se ferramentas fundamentais para o sucesso deste Estudo, uma vez que serão a base 
para identificação das características comuns a cada segmento, de forma a definir assim as 

políticas de desenvolvimento adequadas a cada um dos segmentos priorizados. No Anexo 
1.1, foi detalhada a metodologia utilizada pela realizar o estudo bibliográfico.

Conforme apresentado na Figura 1, duas abordagens são tipicamente utilizadas para 
segmentar a indústria química: atividade e produto. 

As segmentações por atividade, como a NAICS - North American Industry Classification 
System e a CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas, foram estabelecidas 

para permitir a coleta, disseminação e análise de estatísticas econômicas.

Já as segmentações por produto são usadas principalmente para efeitos tributários e 

aduaneiros, como a CPC - Central Product Classification e o NCM - Nomenclatura Comum 
do Mercosul.
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Figura 1 Sistemas de classificação

A classificação pela NCM, utilizada pelo governo brasileiro para gestão do comércio 
exterior, foi escolhida como base para a avaliação e proposição da segmentação da 
indústria química do Estudo, por oferecer o maior nível de detalhamento dentre os 
sistemas de classificação avaliados, possibilitando a quantificação dos segmentos 
propostos (volumes e montantes financeiros). A estruturação da NCM em quatro níveis 
hierárquicos permite uma grande flexibilidade às análises e facilita a associação dos 
produtos com as cadeias químicas e áreas de negócios do setor.

A Nomenclatura Comum do Mercosul é baseada no Sistema Harmonizado (SH), um método 
internacional de classificação de mercadorias que contém uma estrutura de códigos com a 
descrição de características específicas dos produtos, como por exemplo, origem do produto, 
materiais que o compõem e sua aplicação.

Dos oito dígitos que compõem a NCM, os seis primeiros são classificações do SH, 
caracterizando o Capítulo, a Posição e a Subposição onde um determinado produto se 
enquadra. Os dois últimos dígitos são especificações próprias do Mercosul e permitem 
a granularidade de Item e Subitem.
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3.2. Ajuste de granularidade

Para atingir os resultados almejados pelo Estudo, tornou-se necessário segmentar a indústria 

química em “segmentos de negócios potenciais”. Desta forma, a identificação de 
oportunidades de diversificação pode ser mais facilmente traduzida em “negócios”, 

unidades de investimento e gestão comumente utilizada na indústria.

A granularidade da classificação NCM 8 foi ajustada por meio da consolidação de 
segmentos muito específicos ou da subdivisão de alguns segmentos muito abrangentes. No 
caso dessa subdivisão, foi necessária a utilização de dados fornecidos pela Secretaria da 

Receita Federal (SRF), que detalham algumas categorias agregadas que estão consolidadas 
sob o nome de “Outros” na estrutura de classificação da NCM 8.

Os compostos que possuem especificação amplamente conhecida, que estão mais à 

montante na cadeia química e nos quais a matéria-prima possui maior relevância no custo,
foram agrupados de acordo com uma lógica de cadeia de produtos e denominados 

“Químicos gerados a partir da mesma cadeia”. Nesse caso, compostos com alto 
compartilhamento de custos foram inseridos em um mesmo grupo. O “ácido acrílico e seus 

derivados”, composto por SAP e acrilatos, entre outros, é um exemplo de um grupo criado 
pela lógica de cadeia de produtos.

Os compostos tipicamente destinados a aplicações específicas, utilizados em um ou poucos 
mercados finais, foram agrupados de acordo com uma lógica de mercado e denominados 

“Químicos utilizados em um mesmo mercado”. Estes compostos estão à jusante da cadeia 
química, mais próximos dos consumidores finais e a matéria prima tem menor relevância no 

custo. Nesse caso, compostos com alto compartilhamento de clientes foram inseridos em um 
mesmo grupo. Os defensivos agrícolas (fungicidas, herbicidas e inseticidas) e as fragrâncias 

e aromas são exemplos de segmentos criados sob a lógica de mercado.

A Figura 2 resume as principais características de cada segmento: “Químicos gerados a partir 
da mesma cadeia” e “Químicos utilizados em um mesmo mercado”.
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Figura 2 Lógica utilizada para segmentação

De acordo com a Abiquim, os produtos químicos são representados por 3.743 itens NCM 8. Desses, 
3.046 tiveram importação ou exportação no período 2008 a 2012, segundo dados da AliceWeb.

Em alguns casos, dois ou mais itens NCM 8 foram identificados como parte de um mesmo 
grupo, configurando uma situação de “excesso de quebra”. Por exemplo, “Oxigênio” e 
“Nitrogênio” são representados por itens NCM 8 distintos, mas são fabricados a partir do 
mesmo insumo pelo processo de separação do ar. Foram, portanto, consolidados em um 
único grupo: gases industriais.

O caso do grupo “Estireno e seus derivados” é análogo, por agrupar itens NCM 8 distintos, como 
o “Estireno” e “Poliestireno”, que pertencem a mesma cadeia química, “Estireno e derivados”.

Também foram identificadas situações de “Falta de quebra” em alguns itens NCM 8. Nestes 
casos, o NCM 8 não é granular o bastante para ser associado a um mercado ou a uma cadeia
de produtos. A categoria, “Óleos Minerais Brancos (de vaselina-parafina)”, por exemplo,
contém alguns compostos que são químicos para saúde animal, como a Montanide ISA, e 
outros que são aditivos para perfuração, como a Parafina BR-66. Portanto, seus componentes, 
foram alocados em diferentes grupos.
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As Figuras 3 e 4 detalham os exemplos explorados.

Figura 3 Limitação da segmentação por NCM

Figura 4 Segmentação em grupos existentes e propostos
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Após o ajuste de granularidade, foi possível visualizar, sob uma ótica de negócios, vários 
segmentos relevantes para este Estudo, como, por exemplo, os aditivos para perfuração, até 
então não explicitados em nenhum grupo NCM 8.

3.3. Proposta de segmentação

Este Estudo propõe uma segmentação em árvore composta por três níveis: segmento, 
subsegmento e grupo. Utilizando a mesma lógica citada no item 3.2, foram propostos 
dois segmentos para o primeiro nível: “Químicos gerados a partir da mesma cadeia” (a 
partir de então, chamados de Cadeia) e “Químicos utilizados em um mesmo mercado”
(Mercado), como mostra a Figura 5.

Figura 5 Níveis de Segmentação

Conforme ressaltado no Capítulo 1 deste Relatório, os segmentos farmacêutico, fertilizantes 
e resinas commodities (PE, PP, PVC e PET) não sãoobjeto de análise detalhada deste Estudo 
e, portanto, não foram considerados nesse Relatório, conforme ilustrado na Figura 6.
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Figura 6 Escopo do Estudo

As importações do segmento “Cadeia” somaram US$ 9,4 bilhões em 2012, conforme 
ilustrado na Figura 7. Esse segmento por sua vez é dividido em dois subsegmentos: 
“Orgânicos Básicos” e “Inorgânicos Básicos”, que são subdivididos, de acordo com 
uma lógica de cadeia de produtos, em 43 grupos.
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Figura 7 Importações – Segmento “Cadeia”

Já as importações do segmento “Mercado” somaram US$ 13,6 bilhões em 2012, conforme 
ilustrado na Figura 8, com destaque para “Defensivos”, responsável por importações de 
US$ 5,5 bilhões em 2012. O segmento de “Mercado” é subdividido em 58 grupos.

Figura 8 Importações – Segmento “Mercado”
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No Anexo 1 estão detalhados o estudo bibliográfico realizado e a metodologia utilizada para 
tratar os dados coletados. Também nesse Anexo, cada grupo que compõe a segmentação 

proposta foi caracterizado de três formas: a) breve descrição; b) principais produtos e c) 
algumas aplicações.
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4. Químicos contidos

O objetivo desse capítulo é estimar a importação líquida, em volume financeiro, de 
químicos “contidos” em bens produzidos por cadeias produtivas com maior 

dependência de insumos químicos. Esses setores potencialmente teriam sua produção 
local estimulada com uma maior disponibilidade de químicos a preços competitivos.

O processo para se estimar o valor das importações e exportações de químicos contidos foi 
dividido em quatro etapas:

Na primeira etapa foram levantadas, em maio de 2013, com dados da AliceWeb, todas as 
importações e exportações brasileiras entre 2008 e 2012, no nível NCM 8, em volume 
financeiro e massa. Os itens dessa base de dados foram classificados de acordo com sua 

“densidade química”, ou seja, o conteúdo químico como percentual do preço do produto, 
utilizando-se como referência a matriz de insumo-produto calculada pelo Bureau of 

Economic Analysis (BEA) e a experiência dos especialistas da Bain e da Gas Energy.

Posteriormente, na segunda etapa, os produtos com alta densidade química foram 

ranqueados conforme o valor das suas importações líquidas em 2012.  Foram 
selecionados nessa etapa os itens que representam aproximadamente 95% das 

importações líquidas do conjunto de produtos analisados.

Na terceira etapa, foi estudada a composição química dos produtos filtrados na etapa 

anterior, com o objetivo de identificar os químicos contidos mais relevantes e seu peso 
percentual em relação ao preço dos itens analisados.

Por fim, na quarta etapa, calculou-se o valor financeiro das importações e exportações 
líquidas equivalentes dos químicos “contidos” nos diversos produtos importados. Esses 

volumes foram incorporados à análise de segmentação das importações e exportações 
líquidas de químicos, apresentada no terceiro capítulo deste Relatório.

4.1. Classificação dos itens importados /exportados por densidade química

O processo de classificação por densidade química iniciou com a aplicação de um filtro 

para excluir da base de dados os itens (NCM 8) identificados como químicos puros (ex.: 
cloreto de potássio e polipropileno) e os que não possuem químicos em sua composição 

(ex.: commodities minerais). Permaneceram na base, portanto, os itens que possuem 
componentes químicos em sua composição ou estrutura,  como os automóveis, tecidos 

sintéticos e brinquedos, entre outros. Três níveis de densidade química foram utilizados: 
alta, média e baixa.

A classificação por densidade foi realizada em duas fases. Na primeira fase foi utilizada a 
matriz insumo-produto calculada pelo Bureau of Economic Analysis (BEA) americano para 

filtrar os produtos com conteúdo químico relevante. 
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A matriz calculada pelo BEA apresenta o valor em dólar de insumo necessário para se 
produzir um dólarde produto, em valor econômico, de uma determinada indústria.

O valor econômico inclui, além dos custos dos insumos consumidos, os custos de utilidades, 
mão de obra, serviços, impostos líquidos de subsídios e o excedente operacional bruto.

Para análise dos químicos contidos foram considerados apenas os valores em dólar dos 
insumos químicos utilizados na produção de um dólar de produto. Por exemplo, para se 
produzir um dólar de produto de tecidos sintéticos é necessário 0,32 dólar de insumos
químicos. A Figura 9 apresenta a importância dos insumos químicos em alguns segmentos 
de produtos (não exaustivo) de acordo com a matriz insumo-produto do BEA e o exemplo 
da composição do produto de tecidos sintéticos.

Figura 9 Densidade química de acordo com a matriz insumo-produto (BEA)

Na 2ª fase, foi identificada a necessidade de um refinamento da classificação dedensidade 
química de alguns itens, por principalmente dois fatores, descritos abaixo. 

O primeiro fator é a necessidade de refinar os dados obtidos a partir da matriz insumo-
produto do BEA. Um exemplo, ilustrado na Figura 10, é a análise do grupo “Brinquedos”, 
que é bastante heterogêneo e inclui itens que possuem alta densidade química, como 
brinquedos com alta densidade de plásticos (exemplo: baldinhos/pazinhas de praia,
bonecas, etc.) e também itens que possuem baixa densidade química, em termos financeiros, 
como os aparelhos de videogame. Pela matriz insumo-produto todos os brinquedos, 
independente de seu grau de complexidade, seriam associados a uma única categoria de 
densidade química: média/baixa.
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Figura 10 Densidades químicas de brinquedos

O segundo fator de motivação é o fato da matriz insumo-produto consultada não ser
exaustiva. Baseada no NAICS, essa matriz não possui todos os itens descritos pela 
classificação NCM, que é significativamente mais detalhada. A matriz, portanto, não oferece 
um direcionamento sobre a densidade química de diversos itens.

Essa segunda rodada de classificação foi baseada no conhecimento e experiência dos 
especialistas do consórcio e em consultas pontuais a outros especialistas, como membros da
Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos(ABRINQ).

Os conceitos que direcionaram essa segunda rodada de classificação por densidade química 
estão descritos a seguir.

Alta densidade

Neste grupo, os insumos químicos possuem alta relevância, em termos financeiros, no preço
final do produto. Nesses itens, o insumo químico tem grande impacto na rentabilidade do 
fabricante e é um importante direcionador na tomada de decisões de investimento. Por 
exemplo, os injetados de plásticos não sofisticados, como os brinquedos populares (ex.: 
carrinho de plástico), situam-se neste grupo.

Média densidade

São os itens com alto teor de químicos contidos em termos de massa, mas baixo ou médio 
teor em termos financeiros. O insumo químico tem algum impacto na rentabilidade do 
fabricante, mas não é o principal fator considerado em decisões de investimento.



17

Este documento foi preparado pelo consórcio Bain & Company / Gas Energy para servir como apoio às discussões do 
seminário 1 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.

Nesse grupo estão, por exemplo, os itens de vestuário fabricados com tecidos sintéticos. 
Embora nesse tipo de artigo o volume de químicos seja alto, o custo da mão de obra e a 
margem de venda (associada ao prêmio da marca do item, por exemplo) costumam ser 
aspectos com alta importância no preço final do produto.

Baixa densidade

São aqueles em que a relevância química, em termos financeiros, é baixa. Na maior parte dos 
casos são produtos com baixo volume percentual, em massa, de químicos contidos ou 
produtos de alto valor agregado/alto conteúdo tecnológico, como automóveis.

A Figura 11 traz alguns exemplos de produtos classificados por densidade química. Para 
cada item são destacados, de forma resumida, os químicos contidos e os critérios para a 
classificação de densidade química.

Figura 11 Exemplos de produtos com químicos contidos

No Anexo 2 está detalhada a classificação dos itens NCM 8 em alta, média e baixa densidade 
química.

4.2. Impacto dos produtos com alta densidade química na balança comercial

O saldo da balança comercial brasileira em 2012 foi de US$ 19 bilhões, com grande
contribuição positiva das exportações dos segmentos commodities e contribuição negativa 
das importações de produtos químicos e industrializados.  Dentro dos produtos 
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industrializados, o segmento de alta densidade química contribuiu para um déficit de 
aproximadamente US$ 5 bilhões, como pode ser visto na Figura 12.

O segmento de baixa densidade química é o mais representativo em termos financeiros, 
porém os itens que o compõem são pouco dependentes de insumos químicos. 
Em geral, a tomada de decisão de investimentos das indústrias que produzem esses itens 
não é direcionada pela disponibilidade ou custo de químicos. Microprocessadores, 
automóveis e turbinas a vapor são alguns dos itens classificados como baixa densidade 
química. Embora todos tenham químicos em sua composição, outros fatores são mais 
relevantes na composição do seu custo econômico, como, por exemplo, o excedente 
operacional bruto, geralmente mais relevante nesses itens devido ao maior custo de capital 
para desenvolvê-los e produzi-los.

Figura 12 Balança comercial: químicos e químicos contidos

Os resultados da análise da balança comercial de produtos com alta densidade química é 
ainda mais expressivo quando setores deficitários (importadores líquidos) e superavitários 
(exportações líquidas) são tratados de maneira isolada, como apresentado na Figura 13.
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Figura 13 Priorização dos segmentos importadores e exportadores líquidos

Os 522 itens NCM 8 com alta densidade química e com balança comercial deficitária
apresentaram um resultado negativo de US$ 6,74 bilhões em 2012, excluindo-se todos os 
produtos que tenham saldo positivo na balança. Neste Estudo, priorizou-se a análise da 
composição dos 209 itens que são responsáveis por 96% desse valor, ou seja, US$ 6,44 
bilhões.

Os 123 itens NCM 8 com alta densidade química e com balança comercial superavitária 
apresentaram um resultado positivo de US$ 1,48 bilhão em 2012. De forma análoga, 46 itens
foram responsáveis por US$ 1,47 bilhão do valor total e, portanto, foram priorizados.

Os itens deficitários, que foram priorizados por esse Estudo, podem ser agrupados, 
conforme ilustra a Figura 14, por família (exemplo: Têxtil) e por segmento (exemplo: Tecidos).
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Figura 14 Importações líquidas dos segmentos deficitários com alta densidade química

A família “Têxtil” é a mais representativa dentre as deficitárias, somando US$ 2,13 bilhões 
em importações líquidas em 2012. Em seguida, vem a família “Plásticos”, com US$ 1,99 
bilhão, e “Borrachas”, com US$ 0,54 bilhão.

Na família “Têxtil”, mais de 90% das importações líquidas estão concentradas nos 
segmentos de “Tecidos”, “Fios, cordas, cabos e outros filamentos sintéticos” e “Tecidos 
com fibras de poliéster”.

“Pneus” foi o item que mais contribuiu para as importações líquidas da família “Borrachas”.

Também se destacaram nas importações líquidas os segmentos“Brinquedos”, “Mobiliário” e 
“Partes para veículos automotivos”.

Além dos itens deficitários, também foram estudados os químicos contidos nos 
segmentos superavitários de alta densidade química. A motivação para esta análise 
foi aumentar o entendimento desses segmentos para que, em uma posterior análise, 
seja possível avaliar se a presença de químicos competitivos no Brasil incrementaria o 
volume de exportação desses segmentos.

No caso dos itens superavitários, que foram priorizados por esse Estudo, as maiores 
contribuições para a balança comercial brasileira vieram das famílias “Calçados”, “Borrachas” 
e “Plásticos” com exportações líquidas em 2012 de 0,55, 0,47 e 0,25 bilhão de dólares, 
respectivamente – conforme ilustra a Figura 15.
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Figura 15 Exportações líquidas dos segmentos superavitários com alta densidade química

Na família “Calçados”, os “Sapatos com couro” e os “Sapatos de plásticos e borracha”
correspondem a mais de 90% do total. Na família “Borrachas”, o segmento predominante é o 
de “Pneus”. Nos plásticos, os maiores segmentos são “Tubos”, “Artigos de plástico” e 
“Chapas, folhas e outras formas”.

4.3. Detalhamento da composição dos produtos com alta densidade química

Para estimar, em valor financeiro, o conteúdo químico de cada família de produto, foi 
adotada uma abordagem ”bottom-up” em que os itens (NCM 8) foram analisados 
individualmente e posteriormente consolidados em segmento e família. Para tanto, 
foram estimados, com base em pesquisas secundárias e consultas a especialistas de 
associações, como a Abiplast (Associação Brasileira da Indústria do Plástico) e a Abrinq 
(Associação Brasileira da Indústria de Brinquedos)percentuais, em massa, dos insumos 
químicos em relação ao produto. Também foram levantados os preços dos insumos e 
produtos, com base nos preços das importações/exportações de 2012. De posse dessas 
informações, foi possível estimar a importância percentual, em valor financeiro, de 
cada químico contido nos itens de cada segmento e família.

A Figura 16 exemplifica o detalhamento da composição química para os segmentos “Fios, 
cordas, cabos e outros filamentos sintéticos”, “Chapas, folhas e outras formas” e “Pneus”.
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Figura 16 Exemplos de composição química dos segmentos priorizados

É possível notar a importância, em valor financeiro, de cada item químico na composição 
dos segmentos estudados. “Fios, cordas, cabos e outros filamentos sintéticos” tem seu custo 
químico predominantemente composto por poliésteres enquanto “Chapas, folhas e outras 
formas” é formado essencialmente por polímeros plásticos. “Pneus” apresenta um mix de 
borrachas sintéticas (SBR e IRR), polímeros plásticos (náilon) e negro de fumo.

A Figura 17 apresenta as importações líquidas, sob a ótica dos químicos contidos, para os 
itens deficitários priorizados nesse Estudo. 

A presença de polímeros commodities é dominante, com grande volume de tereftalato de 
polietileno (PET) e de outros plásticos como o polipropileno (PP),polietileno (PE) e PVC.

As importações líquidas de US$ 6,44 bilhões em 2012 para os itens deficitários priorizados, 
quando convertidas em químicos contidos representam U$2,80 bilhões.
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Figura 17 Químicos contidos nos segmentos deficitários de alta densidade química: ótica químicos

Procedimento análogo foi realizado para os itens superavitários priorizados nesse 
Estudo e os resultados estão consolidados na Figura 18.

As exportações líquidas de US$ 1,47 bilhão em 2012 para os itens superavitários priorizados 
neste Estudo, quando convertidas em químicos contidos representam U$ 0,42 bilhão.
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Figura 18 Químicos contidos nos segmentos superavitários de alta densidade química: ótica químicos

Esses valores serão incorporados na análise de segmentação das importações e 
exportações líquidas de químicos pelo Brasil, que servirão como base para a 
priorização de segmentos na Fase 2 deste Estudo.

5. Novas tecnologias

Novas fronteiras de conhecimento ligadas à química, mas não necessariamente restritas a ela,
estão surgindo além da química tradicional, cujas bases de conhecimento já foram 
amplamente desenvolvidas pelos países pioneiros nestes segmentos, como, por exemplo, a 
Alemanha, os EUA e o Japão. Estes novos segmentos ainda não estão estruturados 
globalmente, o que significa que países com vantagens comparativas possuem chance de 
liderar seu desenvolvimento, caso se organizem para tanto. 

Este capítulo se propõe a debater sobre os fatores de estímulo para o desenvolvimento de 
novas tecnologias em químicos e levantar asnovas tecnologias em química que estão sendo 
desenvolvidas no Brasil e no mundo. Iniciou-se a análise pela Biotecnologia e a 
Nanotecnologia, por terem maior potencial de ruptura com a química tradicional e estarem 
alinhadas com as demandas dos consumidorese a disponibilidade de insumos.  
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5.1. Entendimento das macrotendências com impactos em tecnologias químicas

O fluxo de inovação na indústria química ocorre cada vez mais frequentemente como 
consequência da necessidade dos mercados e das mudanças demográficas.Dessa forma, iniciamos 
esta avaliação pela análise de diversas macrotendências globais, levantadas pela Bain em estudos 
anteriores, que deverão impactar as inovações no setor químico, apresentadas na Figura 19. Os 
mercados emergentes, por exemplo, representam 63% do crescimento do PIB global e terão 40% 
do PIB mundial em 2020, o que acarretará forte demanda de bens de consumo e, 
consequentemente, um grande aumento na procura por químicos ligados a eles. A indústria 
química nesses países tende a ganhar impulso.

Figura 19 Macro tendências

As tendências observadas têm grande impacto na sociedade e nas indústrias brasileiras, em 
particular na indústria química, ainda que em alguns casos o Brasil vá na contramão global, 
como nas questões relacionadas a “escassez de combustíveis fósseis” e “escassez de água”,
que não afetam diretamente o País, já que este apresenta grandes reservas de petróleo na 
camada do pré-sal e possui uma das maiores reservas de água potável do mundo.

O Brasil é um dos países a contribuir com a tendência de crescimento dos mercados 
emergentes. Entre os anos 2000 e 2012, o PIB brasileiro cresceu em média 3,3% ao ano e o 
País é comumente citado como um dos principais membros dos BRICS, o bloco constituído 
pelos maiores países emergentes do mundo.

O aumemento do PIB per capita impulsionou um substancial crescimento da classe média
no Brasil. O País hoje representa 45% da economia da América Latina e é o quinto mercado 
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consumidor do mundo. As classes B e C cresceram 4,2 e 3,4% ao ano entre 2001 e 2012, acima 
do crescimento médio anual da população brasileira no período, que foi de 1%. 

As duas tendências reforçam a percepção de que o Brasil, em conjunto principalemente com 
a China e a Índia, será um dos grandes contribuidores para o surgimento do próximo bilhão 

de consumidores. Este novo mercado consumidor apresenta oportunidades únicas para os 
países emergentes ao criar um grande aumento de demanda por bens de consumo em geral. 

A indústria química, como uma das principais fornecedoras de insumo para as indústrias de 
transformação, será profundamente impacatada.

Embora este novo mercado seja grande, os preços praticados serão muito mais baixos. As 
classes médias dos países emergentes em 2020 ainda serão muito mais pobres que as dos 

países desenvolvidos, como pode-se observar na Figura 20.

Figura 20 PIB per capita em 2010 e 2020p para países desenvolvidos e em desenvolvimento

A indústria química, portanto, nesses países, não deverá ter atuação enfatizada em produtos 

de vanguarda, mas sim no fornecimento de bens até então pouco acessíveis para esse novo 
bilhão de consumidores. No Brasil pode-se já notar o crescimento na demanda por produtos 

de higiene e cosméticos, assim como por automóveis e viagens aéreas, por exemplo. Esses 
setores deverão continuar em trajetório ascendente, assim como os segmentos químicos que 

fornecem insumos para essas indústrias.

O crescimento dos mercados emergentes traz mudanças também na geopolítica global. A 

China expande sua força militar para proteger sua cadeia de suprimentos e estimula, em 
consequencia, os investimentos militares de seus vizinhos. O Brasil poderá  aproveitar a 

oportunidade para fornecer insumos às indústrias bélicas globais, que deverão aumentar 
seus gastos em 1 trilhão de dólares até 2020. Químicos relacionados a indústria de 

equipamentos militares, por exemplo, poderão ganhar relevância.

Nota: nível de preços em dólar americano a taxas de câmbio fixas 
Fonte: análise Bain

PIB real per capita (US$k)
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A tendência de urbanização também afeta o Brasil. A população urbana no País cresceu
1,5% ao ano entre 2000 e 2012 equanto a rural decresceu 0,7% ao ano no mesmo período. O 

aumento da população urbana está ligado ao problema de infraestrutura antiga em alguns 
centros urbanos, e a consequente necessidade de novos investimentos. Grande parte da

infraestrutura mais importante dos países desenvolvidos foi construída há mais de 
cinquenta anos e precisa ser substituída. As nações em desenvolvimento também precisarão 

de nova infraestrutura e novos investimentos. O Brasil apresenta grandes gargalos nesta 
área, com necessidade de ampliar sua infraestrutura e, ao mesmo tempo, renovar os centros 

urbanos mais antigos, como São Paulo e Rio de Janeiro, que tiveram seu processo de 
urbanização ao longo de todo o século XX. Investimentos são necessários em áreas como os

sistemas de produção e distribuição de água, rodovias e pontes, malha ferroviária, 
habitações, sistemas de tratamento de esgoto sanitário e tratamento de lixo.

As oportunidades para a indústria química são amplas e passam por químicos para 
saneamento básico, construção civil (isolamento térmico e acústico) e construção de redes 

elétricas, entre outros.

A urbanização também gera um aumento da demanda por desenvolvimento de capital 

humano. As oportunidades de crescimento da indústria química no Brasil somente serão 
aproveitadas na sua totalidade se houver disponibilidade de mão de obra especializada em 

química e gestão. Planejamento de investimentos em educação é fundamental.

As mudanças demográficas estão ligadas ao crescimento e o envelhecimento da população. 

No Brasil, a população cresce a uma taxa de 1,1% ao ano e a idade média do brasileiro 
aumenta 1,0% ao ano (2000-2012). Essa tendência está ligada ao crescente interesse em 

manutenção da saúde pelos mais ricos. Os gastos per capita com saúde devem aumentar em 
todas as regiões do globo, como apontado na Figura 21.
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Figura 21 Gastos com saúde per capita

As vendas nos setores de saúde e “personal care”, como farmacêuticos, cosméticos e 

nutrição devem aumentar, com impacto direto em químicos. 

O aumento da população deverá reforçar a ênfase na produtividade agrícola para suprir o 

crescente consumo de alimentos. O crescimento da demanda externa por soja, por exemplo, 
levará a um aumento na produção no Brasil de 25 milhões de toneladas anuais até 2020, 75% 

destinados à exportação. Para a indústria química, isto significará um grande impulso 
consumo de fertilizantes e defensivos agrícolas.

A tendência de surgimento de novos padrões de consumo está ligada a busca de produtos 
de maior qualidade pelos consumidores, ou seja, produtos iguais em funcionalidade, mas 

melhores. O aumento da renda e a entrada de milhões de pessoas em mercados 
consumidores mais sofisticados estimula a oferta de produtos substitutos de maior 

qualidade e a criação de nichos. Um exemplo é o forte crescimento, nos últimos anos, da 
indústria de cafés premium. No Brasil esta tendência é notada em diversos segmentos, entre 

eles os eletrodomésticos, com a profusão de aparelelhos televisores com tela de LCD, e 
eletrônicos, com a popularização do uso de laptos em diversas camadas da população.

A indústria química pode beneficiar-se desta oportunidade fornecendo matérias primas, 
como polímeros especiais e plásticos diversos. 

Em nível mundial, a escassez de combustíveis fósseis deverá impulsinar o 

desenvolvimento de energias alternativas e tecnologias verdes. Entretanto, em um 
horizonte de 10 anos, a tendência de aumento crescente da produção primária deverá 

persistir. Dois terços do aumento no fornecimento de energia até 2020 deverão vir de 

Nota: Europa ocidental e Japão consolidados como Outros avançados
Fonte: análise Bain

Gastos com saúde per capita (US$k)
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combustíveis fósseis. O Brasil poderá tirar proveito das reservas do pré-sal para se beneficiar 
deste contexto.

Energias renováveis deverão ser responsáveis pelo terço restante no aumento do 
forneciemento de energia até 2020, apesar dos grandes desafios para torná-las competitivas.

Na indústria química, deverá haver um crescimento do uso de polímeros especialistas 
utilizados na produção de equipamentos e máquinas para geração de energias renováveis, 

como a eólica e solar. Além disso, os biocombustíveis e bioquímicos deverão ser mais 
demandados, principalmente em cenários de alta do petróleo. O Brasil, por ser grande 

produtor de etanol de cana-de-açúcar e ter pesquisas avançadas na produção de etanol de 
segunda geração, pode ser um dos países mais beneficiados por essa tendência.

O aumento do foco das empresas e da sociedade em temas de sustentabilidade é outro fator 
responsável por impulsionar o interesse por químicos focados em ganhos de eficiência 

energética e em energias renováveis. No setor de papel e celulose, por exemplo, a questão da 
sustentabilidade pode estimular a redução do uso do cloro, prejudicial ao meio ambiente.

No Brasil, sutentabilidade é um tema em voga e tem impacto prático na sociedade,
evidenciado, por exemplo, pelos níveis de reciclagem e coleta seletiva de lixo. 

Aproximadamente 98% das latas de alumínio no País são recicladas. Entre 2000 e 2008, o 
número de cidades com coleta seletiva de lixo cresceu de ~8% para ~20%. É visível também 

uma tendência de aumento da oferta dos chamados “produtos verdes”. Como consquência, 
deve aumentar a procura de químicos menos tóxicos ao consumo humano e menos danosos 

ao meio ambiente. 

Em alguns casos, produtos menos danosos ao meio ambiente requerem materiais mais leves 

e duráveis. Um exemplo é a indústria automotiva, que busca constantemente o uso materiais 
cada vez mais leves que possibilitem a produção de automóveis com menor consumo de 
combustíveis e emissão dos poluentes. A indústria química está e deverá continuar na 

vanguarda do desenvolvimento de polímeros e resinas especiais com essas características. 

O crescimento da população e da atividade agrícola também pressionam as reservas de 

água potável, o que levará a uma busca de mais eficiência do uso e produção.  Neste 
cenário, químicos para tratamento de água tendem a ser mais procurados.

A regulamentação crescente é outro fator a ser levado em conta, por conta dos limites 
crescentes às emissões de tóxicos, CO2 e outros poluentes. A tendência é de que sejam cada 

vez maiores o custos de químicos prejudiciais ao ambiente e à população e de que, em 
contrapartida, as tecnologias verdes se tornem economicamente viáveis.   

A Figura 22 resume, para o Brasil,  as principais tendências e segmentos impactos.
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Figura 22 Resumo do impacto das tendências nos diversos segmentos

Por fim, conectada com todas as tendências listadas, há uma preparação da sociedade, 

incluindo empresários, governos e acadêmicos, para a próxima grande novidade, que está 
ligada às grandes apostas em inovações científicas que poderão potencilamente romper com 

o paradigma tecnológico atual.

Grandes revoluções tecnológicas são um dos motores do crescimento econômico, como pode 

ser obervado na Figura 23, atrvés das tecnologias-chave paras as revoluções industriais e de 
informação.

Figura 23 Grandes revoluções tecnológicas

Dentre as tecnologias emergentes na segunda fase da Revolução da Informação, duas têm 
potencialmente maior impacto em química: nanotecnologia e biotecnologia.
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Essa constatação está em linha com o American Chemistry Council (ACC), que listou em seu 
relatório Guide to the Business of Chemistry de 2012 as maiores áreas de interesse em P&D na 
indústria química. As áreas de interesse foram agrupadas em 3 grandes segmentos: 
biotecnologia, nanotecnologia e desenvolvimentos em química tradicional, conforme 
descrito na Figura 24.

Figura 24 Segmentos tecnológicos com impacto no setor químico

5.2. Breve caracterização das tecnologias mais promissoras

Essa etapa da metodologia objetiva a caracterizaçãodas áreas tecnológicas mais promissoras, 
incluindo a conceituação técnica da área, seu mercado e potencial de crescimento, além dos 
fatores críticos de sucesso, dentre outras informações relevantes para um entendimento 
aprofundado das tecnologias selecionadas.

Na seleção das áreas tecnológicas a serem detalhadas foram priorizadas as que possuem um 
nível de maturidade menor, ou seja, onde a lacuna de desenvolvimento tecnológico entre o 
Brasil e os outros países é mais reduzida e, consequentemente, existe maior potencial para 
que o País se torne competitivo enquanto desenvolvedor de tecnologias. 

Complementando este critério, foi considerado o potencial de ruptura das áreas tecnológicas 
como a química tradicional. Grandes rupturas tecnológicas podem mudar radicalmente o 
panorama da indústria, tornando obsoletos, em um curto espaço de tempo, processos e 
tecnologias tradicionais. O desenvolvimento de expertise nos estágios iniciais destas 
tecnologias é estratégico para conquistar posição relevante na indústria no futuro.

Desta forma, foram inicialmente priorizadas as caracterizações da bio e nanotecnologias, 
pelo potencial de ruptura e pelo seu estágio relativamente inicial de desenvolvimento. As 
duas tecnologias estão descritas abaixo. As tecnologias inovadoras da química tradicional 
serão abordadas na etapa de priorização das oportunidades, em que serão detalhadas as 
tecnologias e processos necessários para a produção das moléculas e produtos selecionados.
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 Biotecnologia: está relacionada ao uso de biomassas e de organismos vivos para o 

desenvolvimento de químicos inovadores. Em muitos casos, os organismos vivos 
atuam na transformação de matéria orgânica em químicos que posteriormente serão 
utilizados para a fabricação de bens de consumo. Frequentemente, este processo 

substitui o uso de matérias primas fósseis e tem um impacto positivo sobre o meio-
ambiente. 

As tendências que mais impulsionam o crescimento deste segmento são: escassez de 
combustíveis fósseis; energias alternativas e combustíveis fósseis; sustentabilidade; e 

regulamentação crescente e escassez de água.

 Nanotecnologia: é um campo tecnológico ainda em estágio inicial de desenvolvimento, 

mas com potencial de impactar fortemente diversos setores industriais. A 
nanotecnologia consiste do uso de partículas microscópicas para o desenvolvimento de 

produtos com aplicações sofisticadas.

As possibilidades de aplicação desta nova tecnologia abrangem uma gama diversa de 
indústrias, como saúde e nutrição e tratamento de água e energia.

Todas as macrotendências listadas têm impacto no desenvolvimento da nanotecnologia. Por 
exemplo, a mudança demográfica decorrente do envelhecimento da população gera uma 

demanda maior por sistemas de monitoramento de saúde. Com o uso de nanotecnologias, 
sistemas dinâmicos de monitoramento dos efeitos de fármacos no organismo dos usuários 

podem ser desenvolvidos, de forma que as doses do medicamento podem ser ajustadas de 
maneira mais ágil e eficiente.

Ambas as tecnologias apresentam grande potencial de aplicação em diversas indústrias 
relevantes para o Brasil, como ilustrado nas Figuras 25 e 26.
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Figura 25 Aplicações industriais de bio- e nanotecnologia (1 de 2)

Figura 26 Aplicações industriais de bio- e nanotecnologia (2 de 2)

No Anexo 3 do Estudo, há um detalhamento sobre ossetores de bio e nanotecnologia. No 
caso da pesquisa e desenvolvimento em biotecnologia, são detalhadas as questões 
relacionadas à biotecnologia industrial. No caso da nanotecnologia, são detalhadas as
oportunidades em três grandes grupos da cadeia de valor do setor: nano materiais, nano 
intermediários e produtos com nanotecnologia incorporada.
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