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dez anos e zerar o déficit da balan-
ça comercial. Os dados integram o
Pacto Nacional da Indústria Quí-
mica- um estudo elaborado pelo eco-
nomista e professor João Furtado
envolvendo urn conjunto de com-
promissos da indústria até 2020
em contrapartida a condições favo-
ráveis aos investimentos no setor.

As principais reivindicações são
acesso a matérias-primas mais
competitivas, tanto em preço
quanto em volume, a correção das
distorções do sistema tributário,
melhoria na infraestrutura logística
e o apoio do Estado ao desenvolvi-
mento tecnológico e à inovação,
além de maior acesso ao crédito.

O estudo tem como base esti-
mativas de crescimento médio do
PIB brasileiro de 3%, de 4% e de
5% ao ano nesta década. Para a taxa

média de 4% de expansão do PIB,
seriam necessários investimentos
de US§ 87 bilhões no aumento da
capacidade de produção, apenas
para acompanhar o crescimento da
demanda interna por produtos
químicos. Os investimentos pre-
vistos para a eliminação do déficit
comercial, que no ano passado foi
de US$ 16 bilhões, são estimados
em US$ 45 bilhões. Outros USS
20 bilhões seriam aplicados no
desenvolvimento de uma indústria
de base renovável, o que poderia
fazer do Brasil o líder mundial em
química verde. Estão previstos
ainda investimentos de USS 15
bilhões para a agregação de valor e
conteúdo industrial às matérias-
primas extraídas do pré-sal.

De acordo com o estudo, esses
investimentos poderiam criar mais

de 2 milhões de empregos e
colocar o Brasil na liderança
mundial em química verde, além
de promover a atratividade do País
para investimentos externos
diretos.

Atualmente, a indústria química
é o terceiro setor em importância
na formação do PIB Industrial do
País, com uma participação de
10,3%, segundo os dados do IBGE.
No ano passado, o faturamento do
setor alcançou US$ 103,3 bilhões.
Segundo o estudo, com o cresci-
mento previsto para o País nos
próximos anos e os investimentos
potenciais a serem realizados pelo
setor, a indústria química brasileira
poderá tornar-se uma das cinco
maiores do mundo.
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