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INTRODUÇÃO.

A indústria química está passando por um momento decisivo na atualidade. Vários

conjuntos de fatores estão atuando como elementos de ruptura do Paradigma industrial

existente. A primeira reação, em nível de empresas, foi a busca de modernização, com

objetivos de aumentar sua competitividade ameaçada.

o objetivo desta Dissertação é analisar como os fatores determinantes da competitividade

da indústria química brasileira têm evoluído e afetado este setor no período recente. O

enfoque recairá no período compreendido de 1990 e 1994, mas será feita incursões no

passado e desdobramentos da análise para o futuro. O marco decisivo será o período entre

1990-1992, em função da abertura comercial iniciada no Governo Collor, da

desregulamentação do setor (controle de preços, etc.) e do programa nacional de

privatização da indústria química, atualmente em curso.

Por se tratar de Uma indústria altamente globalizada, terei como pano de fundo a inserção

da indústria química brasileira na economia mundial. Assim, compreender as relações

estabelecidas em nível internacional, as transformações rumo a um novo "paradigma

industrial" e a alteração do padrão de concorrência internacional, será vital em minha

anàlise.

A delimitação da indústria química é muito dificil e grande, e por simplificação, focarei na

química orgânica (deixando a inorgânica de lado), principalmente a petroquímica e

farmacêutica. Por ser a maior parte da indústria química, como um todo, representar o



maior valor agregado, e constituir os segmentos mais dinâmicos da indústria, acredito que

esta simplificação não afetará o conteúdo da análise.

Em minha análise, três conjunto de fatores são fundamentais na competitividade da

indústria química brasileira:

a)Fatores internos à empresa que compõe a indústria, como gestão e estratégia, novas

formas gerenciais e organizacionais;

b)Fatores estruturais da indústria, como sua configuração, características, preços,

oferta/demanda, padrão de concorrência, investimentos, barreiras à entrada, etc.

c)Fatores sistêmicos, ou de meio ambiente, notadamente a política industrial, cambial,

fiscal e infraestrutura econômica.

Mostarei, a partir desta análise, como o modelo brasileiro de desenvolvimento baseado na

substituição' de importações esgotou-se, afetando drasticamente o desempenho do setor e

sua competitividade. Naturalmente que toda· discussão centrará em tomo dos fatores de

competitividade principais, por simplificação e sem perda de conteúdo. Dois fatores

decisivos, ao meu modo de ver, são a capacitação tecnológica e de inovação e economia de

escalas. Discutirei exaustivamente tais fatores, por considerarmos fundamentais na análise.

Assim, no capítulo 1, procurarei mostrar a globalização, a forte internacionalização ocorrida

na indústria química mundial recentemente, a mudança no padrão de concorrência, as

características/configurações estruturais, o novo paradigma industrial emergente e o padrão

de comércio internacional desta, bem como a importância da tecnologia e inovação. No

capítulo 2, procurarei compreender a forma como foi estruturada a indústria química

brasileira, resgatando suas origens e regulação estatal do setor. Mostrarei o desempenho

recente da indústria face a crise econômica iniciada em 1982( esgotamento do modelo de
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substituição de importações) e de regulação do setor. Sei que a indústria química brasileira

foi implantada graças a ação estatal. No capítulo 3, centrarei nas características básicas da

indústria química brasileira, sua configuração, a estratégia das empresas líderes, gestão, o

processo de reestruturação da indústria face à abertura _comercial iniciada no governo

Collor, a privatização do setor, é crise internacional, etc. Mostrarei os impactos destes

acontecimentos sobre a indústria, e a questões como patentes e meio-ambiente,

fundamentais atualmente em nível mundial.

No capítulo 4, o mostrarei algumas conclusões sobre a competitividade de nossa indústria, e

alguns aspectos de meio-ambiente, como custos de capital , carga tributária e política

industrial.
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CAPÍTULO 1 - A GLOBALIZAÇÃO, PADRÃO DE CONCORRÊNCIA,
ESTRATÉGIA E CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS DA
INDÚSTRIA QUÍMICA MUNDIAL.

1.1 - MUDANÇAS NO PADRÃO DE CONCORRÊNCIA E GLOBALIZAÇÃO.

A internacionalização da indústria dos países industrializados- deu-se em três extensos

estágios com profundos efeitos na natureza da competição global na maioria das indústrias,

inclusive a química. Na Era pós-guerra, ocomércio internacional foi o principal catalizador

do crescimento econômico. Este período, que vai até o final da década de 60, foi chamado

da "idade do ouro do comércio".O grau de internacionalização de um país e suas empresas

foi medido primariamente em termos de ampliação de exportações e penetração das

importações.

o segundo estágio da internacionalização foi marcado pela ênfase no investimento externo

direto. Isto ocorreu na década de 70. Os países e empresas procuraram extender os negócios

para o exterior, de forma a penetrar em outros países implantando unidades fabris.

O terceiro estágio deu-se na década de 80, e emergiu principalmente devido a influência da

Tecnologia. A capacidade de inovar e adaptar e implementar tecnologias tomou-se crucial

para a competitividade industrial. Para competir GLOBALMENTE, as empresas

necessitavam de sofisticação tecnológica, "ininterruptadamente", máxima flexibilidade,

lConsidera-se aqui os seguintes países para efeito de análise: Austria, Bélgica, Canada, Dinamarca, França,
Alemanha, Itália, Luxemburgo, Países Escandinavos, Noruega, Espanha, Suêcia, Suiça, Reino Unido, USA,
Japão, Austrália, Nova Zelândia, e outros menores.
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produtos customizados e uma "extensive supplier networks". As fábricas da Era Ford,

produção em massa de produtos padronizados, divisões rígidas de trabalho e um único

"site"de manufatura não foi mais adequado. A Competição internacional foi então

governada, em parte, pela tecnologia da informação e da microeletrônica.

Esta nova fase - globalização - da internacionalização é caracterizada por novos padrões de

"industrial linkages".2 Coporações interagem agora em uma escala global através de uma

ampla cadeia de alianças externas, como por exemplo, "joint-ventures'', subcontratação,

licença, e acordos entre empresas. As empresas tem ido além das tradicionais práticas de

exportar e implantar qualquer mecanismos de penetração (seja fábricas, "Trading-

companies ", Assistência, etc.) em países diferentes. Agora, estabelecem redes

internacionais integradas de pesquisa, produção e informação, Estes mecanismos flexíveis

de interação existe junto com o comércio e investimento direto externo, evidenciando o

aumento da globalização das atividades industriais.

Esta nova fase induziu também uma mudança na noção de vantagem comparativa das

nações. O paradigma tradicional baseado na vantagem comparativa de um país em fatores

coletivos como recursos natural, fator trabalho e capital não é mais adequado. As

corporações "olham" para as Nações procurando ganhar vantagens em produção,

marketing, pesquisa, etc., reduzindo a vantagem comparativa de um país à sua contribuição

para suas estratégias globais. A maioria das decisões corporativas são tomadas dentro de

uma estrutura de referência e são baseadas em diversas relações entre empresas

multinacionais. Mas, enquanto as corporações frequentemente tem cooperado com seus

concorrentes a fim de obter vantagens tecnológicas, principalmente em estágios

intermediários de produção, elas continuam competindo veementemente nos mercados

finais.

2Para maior detalhes ver OeDE (1992).
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Estas mudanças no cenário internacional tem induzido a governos de vários países a

reorientar políticas industrial e comercial, de forma a adotar regras econômicas nacionais e

internacionais em consonância às mudanças no padrão de competição global. Assim que os

chamados NICs ("Newly industrialised countries"), como Coréia, Cingapura, etc., tem se

tomado produtores competitivos de manufaturados e participam com 10% das exportações

mundiais.

As principais razões pela qual a indústria química mundial tem buscado atuar no mercado

internacional, são:

1) Expandir mercados e aumentar o retomo sobre os investimentos;

2) Aumentar o acesso a mercados e produção, economia de escala;

3) Ampliar mercados e incrementar retornos dos gastos com P&D, ou seja, diluir as

despesas com P&D, principalmente na indústria farmacêutica, dados os elevados gastos

comP&D. '

As formas principais desta internacionalização encontrada pela Indústria Química foram

via comércio internacional, Investimento Direto no exterior e via Licenças (Patentes,

Royalties, etc.). O licenciamento permite a empresa que adquiriu a Licença, comprar

tecnologia e "know-how", pagando royalties para isto, já que a maioria dos produtos estão

protegidos por Patentes. Além disso, outras formas mais comum atualmente são as

Aquisições/fusões, "Joint-ventures" e Alianças Estratégicas. Isto permite criar economia de

escala em pesquisa, produção, marketing, estabelecer base produtiva em outros

mercados/países em detrimento de somente exportar, etc. No caso de "joint-venture",

tradicional mecanismo para entrar num determinado mercado, ela permite dividir riscos e

custos de um desenvolvimento tecnológico, produção, marketing, etc., entre parceiros.
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Em função de seu alto grau de globalização, os mercados internacionais de produtos

químicos são integrados de tal forma que os preços são determinados por relações de

oferta/demanda em nível mundial. O fluxo de investimentos diretos, principalmente com

relação a Pesquisa e Desenvolvimento (Inovação e tecnologia) dá-se entre os países

desenvolvidos primariamente. As empresas de grande porte estão presentes, como

dissemos, com unidades fabris, "trading-companies", escritórios comerciais, etc., em vàrios

países. Assim, o comércio internacional e dominado por grandes empresas. As trocas entre

matrizes e filiais dessas empresas representam um percentual relevante.

Países em via de desenvolvimento têm importado produtos semi-elaborados, formulados, e

o "princípio ativo" (que embute a tecnologia). Mesmo assim, alguns países em

desenvolvimento, têm desenvolvido uma indústria química, graças em boa parte ( pelo

menos inicialmente) ao governo e, de outro lado, de investimentos de multinacionais. Isto

ocorre principalmente em países produtores de petróleo, e nos segmentos básicos da

indústria( la. e 2a. geração). Este é o caso de países como Brasil, Venezuela, México, e

mais recentemente, os tigres asiáticos.

1.2 - PADRÃO DE COMÉRCIO INTERNACIONAL.

Para se ter uma idéia do que representa o comércio mundial de químicos, este alcançou em

1990, US$ 283 bilhões, cerca de 12% comércio mundial. Os principais países

desenvolvidos, no caso os EUA, Japão e Europa, respondem por US$ 220,4 bilhões deste

total, ou seja, mais do que 78%. Neste período, 70% do total das exportações eram de
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produtos dos segmentos de "commodities"e "pseudocommodities'", enquanto os demais

segmentos respondiam pelos 30% restantes. A Europa é o maior exportador, com um total

de US$ 166 bilhões, bem como tem também o maior saldo comercial líquido com os outros

países do mundo(US$ 30 bilhões). Dos países desenvolvidos, apenas Itália e Japão

apresenta um déficit com o resto do mundo. 4

A maioria do comércio em químicos dos países desenvolvidos dá-se entre países

desenvolvidos (cerca de 70%). A Europa contava com mais de 60% das exportações para

outros países desenvolvidos. Países como Coréia, Taiwan, Cingapura, Hong-Kong, Brasil e

México, representavam 8% das exportações dos países desenvolvidos.

ComércioMundialQuímicospaísesselecionados1990- emUS$bilhões

60 ~----------------------------------------------------------------------------~

-------------I.Exportações
11SaldoComercial

50JA---------------:

USA Japão Alemanh França
a

UK Suiça Canada America Tigres
Latina asiãticos

Fonte: OCDE(1989) e CMA.
Tigres asiáticos: Coréia, Cingapura, Hong-Kong, China, Tailândia, Indonésia.

3 Para maiores esclarecimentos sobre os principais segmentos da indústria química ver p. 68 adiante.
4No caso do Japão isto se deve ao fato de que sua indústria até recentemente foi orientada para o mercado
doméstico, e uma pequena margem é exportada. A Itália não é muito diferente, além dos sérios problemas
estruturais.
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Esta situação está mudando drasticamente, com a entrada dos países asiáticos (Coréia,

Cingapura, Taiwan, Indonésia, etc.) e outros, como o Brasil, México, Venezuela. Estes,

como dissemos têm desenvolvido uma capacidade considerável nos últimos anos,

notadamente os asiáticos acima. Os países desenvolvidos, particularmente a Europa, estào

'~ reduzindo suas exportações nos segmentos de "commodities"e "pseudocommodities", como

já mencionado. De outro lado, há uma tendência de incremento das exportações nos

segmentos de química fina e especialidades, e algumas "pseudocommodities".

O fato de as economias de escala ser tão importante para a indústria, faz do tamanho do

mercado um elemento fundamental. Daí a importância da busca de mercados externos. Mas,

este fato introduz uma instabilidade potencial muito grande, principalmente nos segmentos

da "petroquímica". Na ausência de mecanismos estabilizadores, este potencial aparece em

épocas em que o mercado interno se encolhe, gerando capacidade ociosa. Diante desta

situação, a busca de mercados externos para os execedentes de produção é crucial. É

comum, .nestas circunstâncias, a prática de preços ligeiramente superiores aos custos

variáveis.

Dissemos que o mercado dos produtos químicos são integrados em nível internacional e

que os preços no mercado internacional são determinados por relações de oferta e demanda

em escala mundial.

Vejamos como é a lógica das exportações e do processo de formação de preços da indústria,

notadamente nos segmentos de "commodities"e "pseudocommodities't.tà indústria química

é caracterizada por um processo de produção contínuo, o quer dizer que as unidades fabris

mantém todos os seus custos fixos, independente da capacidade produtiva utilizada. Assim,

as estratégias das empresas tem sido na direção de ocupar ao máximo esta capacidade com

5Para maiores detalhes ver Coutinho, L. et alI (1993) - ECIB, e ABIQUIM(1992).
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o mercado interno, praticando preços que cubram seus custos e lhes proporcionem uma

determinada margem de lucro.

o mercado internacional é visto como um escoadouro da produção residual, inclusive em

países com enormes superávits comerciais. Por esta razão, a formação de preços dos

produtos nestes segmentos, principalmente "commodities", tem como parâmetro os custos

marginais. Em outras palavras, para obter vantagens de escala, os produtores podem

destinar uma parcela de sua produção para o mercado externo a preços inferiores aos custos

totais, mas pelo menos igualou acima dos custos variáveis. Um produtor americano pode,

por exemplo, operar sua unidade levemente acima do que necessita seu próprio mercado e

exportar este volume a um custo variável de produção, deslocando produtores de outras

regiões. Este diferencial entre os preços internos e externos pode ser igual á proteção

tarifária e não-tarifária de cada país, de forma a garantir a penetração nestes países.

Naturalmente, que este diferencial variará entre países, mas o que se varia é apenas a

intensidade do diferencial.6

Este comportamento dos preços variam de acordo com a demanda dos produtos e com o

nível de atividade econômica. Em épocas de superofertas de produtos químicos esta é a

forma comum encontrada pelas empresas para escoar o excesso de produtos no mercado

doméstico. Contrariamente, em épocas de "boom" ou de crescimento econômico este

mecanismo não se aplica. Enfim, este foi um mecanismo encontrado para fazer face aos

períodos de recessão e excesso de oferta destes produtos no mercado mundial. Isto pode

levar, para o país que for destinada á produção, ao que se convencionou chamar de

"dumping-estrutural".7

6Este mecanismo de formação de preços não se aplica aos países produtores de petróleo que não possuem
mercados internos significativos ( como os árabes).
7Para os outros segmentos da indústria química, i.e., química fina e especialidades este mecanismo não é
válido, principalmente porque não são produzido em largas escalas. Além disso, por serem produtos técnicos,
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Diante disto, para economias mais abertas, os produtores não podem transferir totalmente

para os preços os aumentos decorrentes de causas domésticas. Os preços são "dolarizados".

Assim, as empresas globalizadas, que possuem capacidades produtivas em diferentes

localidades, são capazes de variar a produção entre as diversas plantas, adaptando-as às

condições dos mercados locais e às inudanças nas taxas de câmbio. Sendo globalizadas,

elas podem estabelecer especializações na produção, i.e., um produto pode ser produzido

em uma, duas ou pouco mais unidades fabris em diferentes países. Tais unidades suprem as

necessidades da empresa nos outros mercados.

Esta característica induz as maiores empresas para a internacionalização, como vimos.

Vimos que este processo tem sido feito através de exportações, estabelecimento de

unidades produtivas em vários países, etc. Cabe destacar, neste ponto, que o principal fluxo

de investimentos tem se dado entre países desenvolvidos, principalmente nos segmentos de

química fina e especialidades. Nestes segmentos, percebemos que é comum os

investimentos em tecnologia, em P&D, entre países desenvolvidos. Mesmo com base

produtiva em países em desenvolvimento, como o Brasil, os fluxos de investimentos para

estes países dão-se mais na forma de exportação do "princípio ativo", ou de produtos semi-

elaborados. Nestes países, é feita a "formulação"do produto e, daí então, vendidos. A

pesquisa e desenvolvimento (a tecnologia), não e realizada nestes países, quando muito é

feita a tropicalização dos produtos.

Para citar um exemplo do exposto acima, do total dos investimentos diretos da indústria

americana em 1989, 47% destinaram-se á Europa e 18% ao Canadá. Apenas 25%

direcionaram-se aos países em desenvolvimento. Da mesma forma, 92% dos investimentos

com a produção extrarnarnente olipolizada, as vendas externas e internas desses segmentos tentam cobrir não
apenas os custos totais, mas também os altos investimentos e riscos á atividade de P&D.
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externos nos EUA são de empresas européias, 5% japonesas e 2% das canadenses (MIT,

1989).

Assim, podemos extrair dois aspectos cruciais daqui: o comércio mundial é dominado por

empresas de grande porte e que há uma tendência crescente deste comércio dar-se entre

matrizes e filiais destas mesmas empresas. A crescente globalização da indústria e o fluxo

de investimentos diretos reforçam este aspecto.

Finalmente, apesar destas tendências, a produção dos países em desenvolvimento têm

crescido. A maioria dos países em processo de industrialização estabeleceu políticas

industriais incentivando a implantação de capacidade de produção química, principalmente

nos segmentos de "commodities"e "pseudocommodities". No caso de países abundantes em

petróleo e gás natural, a disponibilidade de matérias-primas a preços competitivos faz com

que essa capacidade de produção seja uma extensão natural da indústria petrolífera. Porém,

poucos países conseguem chegar até os segmentos de química fina e especialidades. Assim,

esses países continuam sendo importadores líquidos de produtos químicos. Alguns

exportam boa parte da produção nos segmentos de "commodities"e "pseudocommodities",

mas importam boa parte de produtos dos segmentos de química fina e especialidades.· Os

asiáticos são grandes exportadores dos dois primeiros segmentos, mas grandes

importadores dos dois últimos segmentos."

8Vale lembrar que o comércio internacional dos segmentos de "commodities"e "pseudocommodities"é
afetado pelo comportamento cíclico dos negócios. Em termos de oferta, em épocas de alta utilização da
capacidade e altos retornos induzem investimentos em novas plantas, em dimensão que adicionam capacidade
acima da demanda. Os planos de investimentos reduzem quando anuncia-se épocas de baixa do ciclo. Mas,
como os investimentos realizados levam de 2 a 5 anos para entrar em operação, toma-se difícil controlar o
excesso de oferta. Tal situação pode piorar quando os países industrializados estiverem em recessão. Nos
períodos de excesso de oferta, os preços tomam-se deprimidos, atingindo níveis inferiores aos custos totais
para a maioria dos produtos. Em épocas boas do ciclo, os preços internacionais podem ser superiores aos
preços internos de paises com economias protegidas.
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1.3 - O DESAFIO DOS ASIÁTICOS NO MERCADO QUÍMICO MUNDIAL.

As maiores empresas químicas mundiais, notadamente as européias, tem tomado novos

contornos nos rumos de seus negócios. No início de 1993, a grande empresa britânica, lCI,

anunciou a separação entre duas empresas: uma voltada mais para farmacêutica e outros

produtos químicos nos segmentos de química fina e especialidades. No fundo, foi oanúncio

da saída dos segmentos de "commodities"e plásticos. Objetiva ficar apenas com o negócio

de acrílicos e tintas," especializando-se nestes negócios, no caso do segmento de

"pseudocommodities" .

Não foi apenas a lCl9 que fez ou está fazendo isto. Duas das maiores empresas químicas

amencanas, a Union Carbide e a Monsanto estão também saindo do segmento

."commodities". Outras empresas dos países desenvolvidos estão sendo surpreendidas

recentemente pela crise atual do mundo e novos contornos estão sendo delineados.

9Em 1981, 1/3 das vendas da ICI foram provenientes das especialidades químicas e química fma. Em 1992,
estes setores representaram 70%. Podemos citar outros exemplos: A DOW CHEMICALS gastou US$ 4
bilhões em 1989 na compra da MARION, uma empresa farmacêutica. A RP(Rhône-Poulenc) comprou por
US$ 2 bilhões a RORER americana, também no setor farmacêutico. Em 1993, a SANOFI ( Francesa, e
subsidiária da Elf-Aquitaine), fez uma fusão complexa com a YVES SAINT-LAURENT, nos negócios de
"Luxury-goods". No Japão, a SUMITOMO CHEMICAL tem 50% de suas vendas com especialidades
químicas, e está prevendo aumentar para 60% ainda este ano. Na Europa, outro tipo de reação foi "joint-
ventures", como a criação da EVC na produção de Polivinil Cloreto, no segmento de "pseudocommodities",
entre ICI e ENICHEM(italiana). Outras "jont-ventures"estão se dando neste segmento como resposta a crise
enfrentada sem precedentes, pois o Estado não está mais intervindo como antes para ajudar a maioria das
empresas e está surgindo em cena novos competidores no cenário internacional, i.e., os asiáticos. Ou seja, está
crise atual não e uma crise oriunda de choque do petróleo, como foi em 73 e 79. Não basta fazer uma
racionalização produtiva, fechar plantas existentes e reduzir os custos e manter as exportações. A título de
exemplo, as três maiores empresas químicas do mundo, ou seja, as alemãs HOECHST, BAYER e BASF
(situação que não está sendo muito diferente para as demais) apresentaram quedas nas vendas e nas margens
de lucro nestes últimos três anos (com previsão para 1994 também). As vendas caíram, respectivamente, em
2,8%,2,7% e 4,5% em 1992 contra 1991. Em 1993 estas quedas foram, respectivamente, em 2%, 3,1% e
,8,8%, segundo relatórios anuais das empresas. Para 1994, a previsão é de queda também.
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o pior é que, no caso da indústria química, ela está sendo surpreendida com os países

asiáticos e a China, principalmente nos últimos três anos. Estão surgindo novos

competidores no cenário internacional. Estes países passaram de importadores à condição

de exportadores de produtos químicos, principalmente no segmento de "commodities" e,

em menor grau, no segmento de "pseudocommodities", embora alguns países ainda

importam produtos deste último segmento. Mas, a tendência é tomarem-se exportadores

destes também. 10

Dissemos que a crise atual, que tem induzido às empresas químicas sofrerem perdas, não é

uma crise oriunda de "choque de petróleo", como foi no passado. E não somente puramente'

cíclica, em função da recessão mundial. É uma crise de execedente de produção e de

competição. Os preços em petroquímicos e plásticos cairam em 40% em 1992. Os demais

segmentos sofreram menos, como o farmacêutico.

Os países asiáticos mencionados aqui tem se tomado "famintos" por Petroquímicos e

Plásticos 11. Hoje, países como Japão, Coréia do Sul, Taiwan, Hong-Kong, Indonésia, etc.,

representam cerca de 1/3 da demanda mundial, e há uma tendência desta participação

aumentar para 40% no ano 2000, segundo uma empresa especializada no assunto, aCHEM

SYSTEMS. Além disso, as políticas industriais dos governos destes países são fortemente

orientadas para exportação destes produtos.

Em termos de produção, segundo dados da CHEMICAL WEEK, os países chamados tigres

asiáticos mais China e Indonésia, excluindo aqui o Japão, representavam em 1991 cerca de

10% da capacidade mundial de Etileno, ou seja, de 67,8 milhões de toneladas. O Brasil um

10Lembrar que o incremento na produção destes produtos por parte destes países está intimamente
relacionado com a política industrial do Estado de cada país, que estimulava a produção e exportação destes
produtos.
1I0u seja, "commodities"e "pseudocommodities".
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pouco mais de 1,3 milhões/tono Existem grandes plantas na China,Cingapura, Tailândia e

Coréia do Sul. .Á estimativa, baseada nos planos de expansão, ê de que em 1996 somente

nestes paísesrepresentarão algo em torno de 12%' da capacidade mundial de' 85 milhões de ,

toneladas. Veja gráfico abaixo. '

, CAPACIDADE PRODUÇÃO ETILENO EM 1991 ·67.8 milhões ren,

AMERICA LATINA
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AMERICA DO NORTE
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ASIA
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Fonte: Chemical Week
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Duas empresas Taiwanesas e uma Coreana já estão entre as 40 maiores do mundo, a

Formosa, Synthetic Rubber e YuKong. A China já anunciou 14 novas plantas, e Cingapura

está planejando 'dobrar sua capacidade, gastando US$ 3,7 bilhões. Segundo dados

reportados pela CHEM SYSTEMS, até o final desta década, estes países serão exportadores

líquidos de produtos químicos, principalmente para Europa. Há uma estimativa de que, no

final da década, Coréia, Malásia e Cingapura, sozinhos (não se levando em consideração a

China, Indonésia, Japão e outros), produziram US$ 127 bilhões e consumiram US$ 123

bilhões de produtos químicos, num mercado mundial estimado em US$I.800,00 bilhão, ou

seja, 7% da produção mundial.

Cingapura, por exemplo, está exportando atualmente cerca de 90% de sua produção. Em

1990, Taiwan havia se tomado um exportador de produtos petroquímicos, embora ainda
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importava no segmento de "pseudocommodities"- principalmente Plásticos. Coréia do Sul

também tomou-se um exportador líquido em 199212. Os preços dos produtos destes países

tem contribuído para assustar os produtores de países desenvolvidos. Estes são, em alguns

casos, 25% abaixo do praticado. De qualquer forma, o crescimento da indústria química

nestes países tem apresentado taxas bem acima do que se vê para outros países, como

vemos pelo gráfico abaixo.

CRESCIMENTO MÉDIO ANUAL NA DEMANDA POR PRODUTOS DA FAMILlA -ETILENOS,
1991-1,996 - EM%

9

10

8

7

6

5

4

3

2

o
ASIA CHINA CORÉIA

SUL
JAPÃO AMERICA EUROPA AMERICA

DO NORTE LATINA

Fonte: Chem Systems e The Economist.

Diante deste quadro, algumas empresas européias, Japonesas e amencanas reagiram,

investindo nos países asiáticos. SumitomoChemical adquiriu parte de empresas na Coréia

do Sul, na área de petroquímicos. Atochem, uma empresa francesa, implantou uma empresa

12Até 1990 a China era um dos maiores consumidores de produtos petroquímicos da Europa e EUA. O
governo chinês resolveu bloquear suas ímportações destes países, em parte pelo sentimento "anti-americano
e europeu". A paritr, de então, a China tem ímportado da Coréia do Sul, que exporta cerca de 40% de sua
produção a China, mas desde 1992, que a própria China tem investido pesadamente na constrção de suas
próprias plantas.
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de poliestireno lá. Du Pont planeja investir US$ 2 bilhões até o ano 2000 nesta região. Seis

empresas japonesas e o governo chinês, planejam construir (US$ 4.2 bilhões) um complexo

petroquímico e refinarias na província de LIAONING, na China. A Shell está formando

um consórcio com empresas chinesas na mesma direção. O impacto negativo desta situação

nos países do "ocidente" toma-se claro, apesar de não podermos avaliar precisamente. 13

Existe a tendência de se formarem muitas alianças e outros tipos de acordo por parte das

empresas européias e americanas, como, por exemplo, uma proposta entre a Shell e Himont

no mercado de polipropileno, ICI e BASF, Du Pont e Basf, PCD e Hüs, NESTE com

Statoil, e DSM com Appryl. Ou seja, existe uma tendência destas empresas, as maiores do

mundo desenvolvido, em juntar forças e plantas de forma a obter economia de escala,

principalmente nos segmentos de "commodities" e "pseudocommodities". Isto permitiria

reduzir os custos de fazer frente a nova configuração da indústria com a entrada dos

asiáticos. 14

13As empresas asiáticas, como dissemos, estão investindo também. Na Tailândia, uma empresa tailandesa
gastou US$ 4 bilhões na construção de uma refinaria e um complexo petroqufrnico próximo à Shanghai, com
alguns pareceiros do "ocidente". Em Taiwan, algumas empresas estão investindo também, na mesma direção,
cerca de US$ 7 bilhões, etc.
14As empresas estão tendo dificuldades em fazer tais acordos em função da forte regulação anti-truste
existente na Comunidade Européia e EUA, dado a enorme concentraçao que isto acarretaria em alguns
mercados.
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1.4 - CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DA INDÚSTRIA QUÍMICA MUNDIAL.

Apesar da classificação da indústria química mundial se dar a nível de "blocos"

(Commodities, Psedeudocommodities, Química Fina e Especialidades), como veremos

adiante, podemos reunir certas características básicas inerentes a ela: 15

1) Alta intensidade em capital e em P&D; alta relação capital/trabalho.

2) Alto grau de interdependência entre seus segmentos.

3) Estrutura de produção complexa e com forte interdependência tecnológica.

4) Alto grau de substituibilidade entre matéria-primas, rotas tecnológicas e aplicação dos

produtos. Custo elevado com matérias-primas.

5) Altamente globalizada.

6) Oligopolizada ou Concentrada e fragmentada.

Principalmente nos segmentos de "commodities" e "pseudocommodities", as economias de

escala são fundamentais, como havia salientado, para a competitividade, pois guardam

estreita relação com os custos de produção. Pelo fato de envolver alta intensidade em

capital e volume de capital enorme para se construir uma planta 16, tais fatores constituem-

se em fortes barreiras à entrada. Como veremos, o acesso á matéria-prima aqui é outra

importante barreira à entrada. Nestes segmentos o acesso à tecnologia não representa uma

importante barreira, por ser possível de "fácil acesso". A oferta internacional de tecnologia

é relativamente ampla, via "packages" que incluem desde a engenharia de processo,

15Detalharemos melhor adiante a estrutura da indústria e algumas das caracterísiticas dela. Focaremos aqui na
Inovação tecnológica ou progresso técnico, enquanto que as demais ou já foram discutidas ou serão ao longo
do trabalho.
16Estima-se que para uma planta ser competitiva deve ter em média nestes segmentos pelo menos 150-250
mil toneladas.
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engenharia básica e de detalhamento, construção, montagem, até o próprio financiamento.

Mesmo assim, o domínio tecnológico se constitui numa vantagem competitiva.

1.4.1 - A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA OU A IMPORTÂNCIA DO PROGRESSO
TECNICO PARA A INDUSTRIA.

SHUMPETER percebeu rápido e, por isso, foi um dos precursores em dar a importância

adequada a tecnologia para os países e empresas. Logo no início do século e da "revolução

industrial" ele percebeu que o progresso técnico seria vital no desenvolvimento de uma

Nação que se seguiria. Quando uma indústria ou país atingisse um "state art oftechnology"

suficientemente maduro e capaz de endogeinizar uma dinâmica própria de inovação, esta ou

este seria c~paz de se desenvolver econômicamente de forma sustentada a frente de seus

rivais. De lá para cá, muita coisa mudou, mas a formulação bàsica de sua Teoria continua

estimulando estudos e pesquisa nesta área.

Em nível micro, as empresas precursoras de uma determinada inovação seria capaz de obter

"premium prices"e estaria empre a frente de seus concorrentes. Desta forma, ela garantiria

margens de lucros ("mark-up") acima da média da indústria. Tal processo, em nível macro,

induziria a um "processo de destruição criativa". As empresas líderes, em termos de

inovação ( tecnólogica e sua tradução em novos produtos), "destruiriam" as empresas

"marginais" via substituição de produtos, mas induziriam à mudanças tecnológicas em toda

matriz industrial a qual pertencia. Seria um efeito em cadeia. A velocidade deste processo

dependeria de quão importante fosse o peso de uma determinada empresa, empresas,

indústria e indústrias, ou seja, como o "state art of technology" está desenvolvido e como
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isto se propaga para as demais empresas e indústrias. Desta forma, o processo de

"destruição criativa" induziria ao crescimento e desenvolvimento.

De uma forma geral, a indústria química e considerada essencialmente uma indústria

"science-based" e, assim sendo, intensiva em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). Desde

sua origem, em tomo da metade do século XIX, que ela está associada a descobertas de

laboratórios. Entretanto, a intensidade do processo inovativo na indústria iniciou um

processo de redução a partir da década de 70. Algumas pesquisas (OCDE, 1992) mostra-nos

que, entre 1930 e 1980, houve 63 grandes inovações de produtos químicos. Se pegarmos as

inovações entre 1970 e 1980, vemos que apenas três das 63 foram introduzidas. A área de

processos produtivos é a mais que se destaca, ou seja, nos estágios iniciais da indústria.

Essa queda no ritmo inovador fez com que muitos autores considerassem a química de base

como uma indústria madura tecnologicamente, sem grandes perpectivas de grandes

rupturas.

A intensificação da competição nos últimos anos, e a rapidez com que uma inovação se

propraga na indústria e, a consequente imitação dos produtos e acesso à tecnologia que se

dá nos segmentos "commodities" e "pseudocommodities", fez com que os investimentos

em P&D fossem canalizados, nestes segmentos, fundamentalmente para melhoramentos

incrementais nos processos e produtos existentes, em lugar de projetos de alto risco e longa

maturação. Desta forma, seria possível garantir o retomo dos investimentos totais em

unidades produtivas já implantadas.

Assim sendo, podemos identificar as seguintes direções tecnológicas. Nos segmentos de

"commodities" e "pseudocommodties", além da constante busca de melhoramentos

incrementais em processos, uma parte considerável de investimentos tem se deslocado para

a área de catálise e meio-ambiente.e segurança. Este último em função de presões de vàrios
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governos de países desenvolvidos com relação a preservação do meio-ambiente, pois a

indústria química sempre foi considerada "agressiva"ao meio-ambiente. Mas, a maioria

tem reagido!", O objetivo principal seria tomar os processos produtivos mais "limpos",

evitando investimentos em equipamentos de controle. Esse mesmo tipo de reação ocorreu

na ocasião da crise energética dos anos 70: as empresas passaram a priorizar programas de

redução de consumo de energia, ao mesmo tempo em que obtinham maiores rendimentos

técnicos (menor consumo de matéria-prima por unidade de produto) dos seus processos.

Com relação a catálise, o objetivo é obter catalisadores com maior ciclo de atividade, maior

produtividade e maior velocidade de reação. As características de um catalisador podem

conferir ao processo a liderança competitiva, além de tomá-lo mais flexível e com

potencial de diversificação dos produtos. Ainda neste segmento, existem pesquisas e

desenvolvimentos voltados para a obtenção de novas rotas para produção de matérias-

primas, de forma simplificada, integrada e econômica.

Nestes segmentos18, entretanto, algumas áreas têm reagido bem em termos de inovação.

Destaque deve ser dado para a seguinte área, em termos de investimentos em pesquisa e

desenvolvimento, NOVOS MATERIAIS. Esta área compreende o seguinte:

1) Compostos com fibras e metais

2) Plásticos de Engenharia'?

17A preocupação com o Meio-ambiente induziu ás seguintes repercussões negativas sobre a demanda de
produtos da química: 1) priorização do consumo de produtos de longa vida e fácil reciclagem, o que diminuiu
a competividade dos plásticos, cuja taxa de reciclagem na Europa em 1985 era de 5% contra 31% do
aluminio. Quando a reciclagem era possível, deparava-se, por vezes, com o alto consumo energético no
processo. 2) preferência por produtos biodegradáveis. Além disso, como uma resposta ás pressões pela
sociedade e pelos governos, grandes companhias (AMOCO, ARCO, DOW, CHEVRON, MOBIL) formaram
a NATIONAL PLYSTIRENE RECICLING COMPANY (NPRC), com o objetivo de desenvolver processos
de reciclagem para o poliestireno. Esse tipo de reação tem sido generalizado em nível mundial, e as empresas
tem procurado, de uma maneira geral, tomar os processos mais "limpos", evitando investimentos em
equipamentos de controle.
18"Commodities"e "pseudocommodities".
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3) Cerâmica avançada

4) Materiais eletrônicos, etc.

o objetivo é obter materiais de alto desempenho, voltados para aplicações em mercados

bem definidos e com alto valor agregado. Esse tipo de inovação tecnológica resulta na

substituição tanto de materiais tradicionais (principalmente metais) como de outros

plásticos de grande tonelagem.

Nos segmentos de química fina e especialidades, a intensidade do esforço de pesquisa

continua, mesmo com a forte regulamentação estatal. Como veremos adiante, os

investimentos requeridos para desenvolver um novo medicamento é estimado em média de

250 milhões de dólares, e levava 10 anos para ser introduzido no mercado. Nessa área, os

grandes investimentos estão voltados, por exemplo, no rumo da BIOTECNOLOGIA20.

19Este faz parte do subsegmento termoplásticos, um dos mais dinâmicos da petroquímica e um dos pioneiros
no desenvolvimento de novos catalisadores. As empresas que adotaram estratégias para obtenção de produtos
.com proprieda:des específicas, elas foram além da busca de novos catalisadores visando a redução dos custos
de produção. De fato, novos materiais plásticos com propriedades tais como alta força estrutural,
maquinabilidade e alta estabilidade em termos de temperatura foram desenvolvidos. Os Plásticos de
Engenharia, ao permitirem a mistura de polímeros com outros elementos, dinamizaram ainda mais o setor de
termoplásticos, na medida em que cresceram as aplicações desses petrqouímicos em embalagens, indústria
eletrônica, automobílistica, etc. Para se ter uma idéia deste dinamismo, a indústria de polímeros sintéticos
nos EUA passou a representar, em 1984,40% a 50% da indústria de materiais, sendo sua taxa de crescimento
superior em 3 a 4 vezes a de outros materiais. Diferentemente dos plásticos convencionais (Polipropileno,
PEBD, PEAD, etc.), que são fabricados extensivamente em várias partes do mundo, a produção desses
plásticos de engenharia está fortemente concentrada nos EUA. Europa Ocidental e Japão. As exigências em
termos de qualidade e especificação, aliada ao acesso a tecnologia constitui uma forte barreira a entrada.
20Biotecnologia é um termo usado para descrever as aplicações de avanços nas ciências biológicas pela
indústria e agricultura. Existem um grande número de pequenas empresas como fomecedorasde
equipamentos e como produtoras. Algumas grandes empresas farmacêuticas ou não puramente farmacêuticas
estão envolvidas também em biotecnologia, como ICI. UNILEVER, ABBOTT Laboratórios, DU PONT,
AKZO, GLAXO, WELLCOME, EASTMAN KODAK e SMITHKLINE BEECHAM. Na área
farmacêutica, medicamentos derivados da biotecnologia representam uma mera participação de I% do total
do mercado mundial de drogas. Vendas são estimadas em US$ 1,6 bilhão. A previsão é de alcançar 3% do
mercado mundial em 1995 (US$6,5 Bilhões). Existem poucas drogas derivadas da biotecnologia no
mercado, por enquanto, embora insulina e hormônio de crescimento humano (hGH) estejam bem
estabelecidos. Outros produtos estão em fase de desenvolvimento, como drogas para hepatite B, AIDS, etc.
Devemos salientar que, vendas de produtos individuais aqui situam-se na faixa dos US$ 100 milhões, como
por exemplo, as vendas de hGH mencionado acima de US$ 330 milhões. Existe uma série de drogas, ainda
em estágios de testes clínicos, que têm um similar potencial de mercado. Outros mercados mais recentes e
tem recebido grandes investimentos são: Terapia de Gene; "foods crops"(como milho e arroz);
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Este campo de conhecimento tem um potencial de reestruturar vários segmentos do

complexo. No caso de fármacos, a biotecnologia está sendo utilizada tanto para obtenção de

novos produtos por via orgânica, quanto como um instrumento auxiliar na síntese de

produtos de origem inorgânica.21

A indústria é mais intensiva em capital do que a maioria dos outros setores industriais. Isto

é uma barreira à entrada considerável. Nos EUA, por exemplo, para cada trabalhador

empregado na indústria química, em 1985, havia US$ 92.330,00 em capital fixo líquido

investido. De outro lado, tal relação, no mesmo período, para a indústria manufatureira era

de apenas US$ 42.900,00. Além disso, como já dissemos ela é intensiva em P&D. Esta

intensidade em P&D pode ser vista nos seus gastos. Apenas para comparação, os gastos

com P&D neste período foi de 4,7% das vendas líquidas, enquanto que para a indústria

manufatureira eram de 2,8%.Quando consideramos os segmentos de Química Fina e

Especialidades-Ã, tais gastos aumentam para 8,4% sobre as vendas, mostrando-nos a alta

intensidade em P&D, ou melhor, e um indicador de como a inovação é um fator importante

na dinâmica da indústria.

"Bioremediation" (microorganismos podem ser usados no tratamento da poluição), Biotecnologia Animal
("transgenic animais"); melhoramentos de enzimas através da biotecnologia etc. A maioria do mercado e
dominado por relativamente pequenas e especialisadas empresas. A maioria das grandes empresas que têm
interesse em biotecnologia , estão fazendo pesquisas em seus laboratórios e em colaboração com empresas
menores, além de suportar grupos acadêmicos de pesquisa. Aqui, as que se destacam são: Glaxo, ICI,
SmithKline Beecham, Wellcome, Rhône-Poulenc, etc. Interessante observar, finalmente, a ânsia na obtenção
de retornos rápidos e, mesmo a nível de mercado, tem levado a alguns investidores acreditarem que a
biotecnologia foi uma desilusão. A maioria dos produtos da biotecnologia são substitutos para produtos
existentes, e toma-se diflcil a exata delimitação do mercado: "...naturally occurring enzymes improved by
biotechnology, beef and daíry herds improved by new breeding techniques and drugs such as insulin
produced by genetic engineering instead of extracted from animals, When it comes to gaining public
acceptance and especially regulatory approval, the biotechnology industry would prefer greater concentration
on the merits of the products and less on the way in which they are produced. It is not only difficult but
perhaps unfair to try to distinguish biotechnology markets or try to treat the products as altogether different
from the products with which they compete."(KEY NOTE, p. 16, 1991).
21Um excelente livro que trata das tendências da indústria farmacêutica e seus novos rumos e "The Global
Pharmaceutical lndustry in the 1990s, the challenge of change", The Economist Intelligence Unit (1992).
Com relação a Biotecnologia ver KEY NOTE(1991).
22Como veremos, tais setores compreendem: Fárrnacos, Veterinária, Alimentação Animal, Biotecnologia,
Novos Materiais, etc.
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Gastos Quimica com P&Opor Empresas em 1988· US Milhões
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A competição em Química Fina ( Agroquímicos, Veterinários e Farmacêuticos) é baseada

principalmente em inovação de produtos e diferenciação de produtos, e menos em preço..

Em contraste, competição em "Commodities"e "Pseudocommodities" é baseada mais em

preço. A maioria das empresas agroquímicas e farmacêuticas devotam uma pequena parte

das receitas com custo de produção e uma grande parte a pesquisa e desenvolvimento e

"marketing". Por serem intensivos em pesquisa e marketing, patentes e marcas neste setor

toma-se crucial para sustentar a rentabilidade. Os produtos do segmento Química

Industrial é o maior entre todos ("commodities"e "pseudocommodítíes'tj-J, como vemos

pelo gráfico abaixo, e destaque deve ser dado também ao Farmacêutico, que representa·

cerca de 33% do total da indústria.

Estrutura de Produto Quimica Mundial: 1991 • em %

• Farmacêuticos
IIAgroquímicos
• Quimica Industrial

USA EUROPA JAPÃO

Fonte: OCDE (1992)

23A maior parte é da química de base. Sào produzidos geralmente em grandes volumes e fazem menores
margens de lucro do que os segmentos Química Fina e Especialidades. Eles podem ser, como veremos
melhor adiante, divididos em doi grupos: química orgânica, que representa 70% do valor dos produtos e,
inorgânica, que representa 30% restante. Química orgânica e geralmente baseada em petróleo e gás natural e
inclue etileno, propileno, metanol, e outros derivados. Química inorgânica inclue cloroálcalis, gases
industriais, ácidos e sais.
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Para se ter uma idéia mais precisa dos gastos com P&D na indústria química mundial, os

gastos totais dos países membros da OCDE ( Está incluso aqui a Europa, USA, Japão, etc.)

totalizaram em 1985 US$ 23 bilhões, aumentando para US$ 27 bilhões em 1988. A maior

parte destes gastos, cerca de 45%, está centrada na Europa, "berço da indústria"

(notadamente na Alemanha, França, Suiça, Suêcia e Inglaterra) e centros de "excelência"

em tecnologia. A Europa gastou, em 1988, 12 US$ bilhões, os EUA 10 US$ bilhões, o

Japão US$ 5 bilhões. Aparticipação do governo nestes gastos e de 5% nos EUA, 1% no

Japão, 6% na França, 3% na Alemanha, 12% na Suêcia, 2% Reino Unido. No Brasil,

como veremos a participação estatal é grande.

Em nível de empresas, as intensivas em P&D, como as dos segmentos Especialidades

Químicas e Química Fina, estas gastaram em média entre 10-12% das Vendas em P&D.

Para as empresas que produzem "commodities" e pseudocommodities, que não são

intensivas em P&D, esta proporção cai para 4-6%. No Brasil, considerando o mesmo.
período, os gastos foram de 0,3% das vendas para a média do setor. Como se verá adiante,

esta participação incrementará após 1990,diante os novos desafios da indústria.

Para ilustrar a importância dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento tomemos

outro exemplo de extremo interesse, ou seja, o caso da Farmacêutica (Gráfico abaixo). 24

Convém lembrar que, o setor farmacêutico mundial tem tido uma rentabilidade média

consistente de 30%. Além disso, embora a indústria farmacêutica esteja passando por uma

análise profunda em seus preços e margens de lucro por parte dos principais governos de

países desenvolvidos (EUA, Alemanha, Itália, Japão, etc.), os investimentos em pesquisa e

desenvolvimento em drogas continuam a aumentar. Aumentaram de um total de US$ 15,26

bilhões em 1988, a nível mundial, para 26,5 bilhões em 1993, segundo "Financial Times

24Sobre o setor Farmacêutico mundial e as mudanças recentes no mercado e novos desafios e tendências,
bem como a ameaça da concorrênciajaponese, ver Nunes de Paula, G.,(1993).
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Information System". Mais de 90% das descobertas de novos medicamentos são

desenvolvidos por Centros de Pesquisa em empresas, de acordo com "US Pharmaceuticals

Manufactures". Além disso, o custo de desenvolvimento de novas drogas tem-se elevado

muito nos últimos anos. Há estimativa de que o custo de colocar um novo composto ao

mercado aumentou de US$ 50 milhões na década de 60 para mais de US$ 250 milhões tio

final dos anos 80. Contam para isto os gastos com tecnologias de "ponta"como em

biotecnologia, (embora seja questionável este campo) e novos materiais.

Dois pontos são vitais aqui para "diluir" e diminuir estes custos para as empresas: Primeiro,

a busca de inetrnacionalizar a pesquisa e desenvolvimento, integrando-a em um ambiente

globalizante. Segundo, reduzir o tempo de descoberta, teste e introdução do produto no

mercado. Na década de 70 levava 8-10 anos para isto ocorrer e, mais recentemente apenas 4

anos.

Porcentagem Gastos com P&D sobre Vendas - Farmacêutica-1988/1992

25~---------------------------------------------------------'

Merk Graxo Ciba- Hoechst Sandoz Bayer Pfizer Roche BMS
Geigy

Fonte: Relatórios Anuais das Empresas e Chemical week System.
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Diferentes tendências influenciam a pesquisa e desenvolvimento nos vários setores

químicos. Uma grande quantidade de pesquisa no setor farmacêutico tem sido dirigido de

forma a combinar biotecnologia com as mais tradicionais técnicas de desenvolver novas

drogas nos anos 90. Entre os agroquímicos, os herbicidas comandam os mais altos gastos

dos fundos de pesquisa (mais de 50% do total de gastos com pesquisa), e tem demonstrado

os maiores progressos tecnológicos. Uma boa parte das pesquisas em "commodities" e

"pseudocommodities" tem sido focalizado com gastos relacionados a Meio-Ambiente;

cerca de 20a 30 por cento dos investimentos destes setores tem sido orientado a pesquisa

com Meio-Ambiente e Segurança,

Dissemos que a competição na química farmacêutica, agroquímica e outros segmentos da

Química fina e Especialidades, é baseada fortemente na inovação de produtos, enquanto a

competição na maioria da química industrial ( "commodities"e "pseudocommodities") é

baseada em preços, e possuem uma escala de produção enorme (com margens de lucro

reduzidas quando comparadas aos demais). Assim, por serem a farmacêutica e a

agro química altamente intensivas em P&D, elas dependem de patentes para manter

retornos adequados de seus elevados gastos com P&D. Entretanto, vários fatores estão

contribuindo para a erosão dos retornos garantidos por patentes nos últimos anos,

especialmente na década de 80:

1) Aumentos nos custos com P&D,

2) "testing and registration delays which reduce the term of patent protection" (MOGEE,

M.,1989),

3) Crescimento da participação de produtos genéricos no "prescription drug market",

4) "Patent infringement" por empresas que ilegalmente imitam produtos químicos

patenteados. Esta é, aliás, uma prática comum no Brasil, pois até recentemente praticamente
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não havíamos uma Lei de Patentes. Por fortes pressões comerciais dos EUA é que o Brasil

aprovou uma Lei que trata de patentes recentemente.

5) Diferenças em sistemas nacionais de patentes têm causado dificuldades para as empresas

químicas operar internacionalmente e têm reduzido retornos econômicos de seus produtos

patenteados.

Segundo dados da OCDE, três aspectos são relevantes na competição glabalizada e que

são importantes ter em mente:

a) Custo econômico de "PatentInfringement": Há uma estimativa de que, nos segmentos de

Química Fina e Especialidades, envolvem perdas mundiais anuais de 7-8 Bilhões de

dólares devido a "patent infrigement". Além disso, o custo econômico mundial devido ao

uso não-autorizado de propriedade intelectual e estimado em 70 bilhões de dólares, ou seja,

3% do comércio mundial.

b)Efeitos na P&D de infrações de Patentes: A indústria química està entre os setores

industriais em que a proteção de Patentes e vital na promoção do desenvolvimento e

introdução comercial de novos produtos. O incremento na infração de patentes deve

desencourajar as altas taxas de investimento necessárias em pesquisa e desenvolvimento na

indústria química, que é um dos setores mais inovativos do mundo e que estimula o

progresso técnico para outros setores da indústria.

c) Direitos de propriedade intelectual- e política industrial: Os direitos de propriedade

intelectual pode ser usado como instrumento de política industrial para estimular progresso

tecnólogico e desenvolvimento industrial, além de influenciar comércio e fluxo de

investimentos externos. Isto está sendo conduzido naWlPO ( World Intellectual Property
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Organization) em harmonia com a Lei de Patentes Internacional e no GATT, nos aspectos

relacionados ao comércio de propriedade intelectual.

Finalmente, outras características-f importantes da indústria química são o alto grau de

interdependência de todo o complexo, possuir uma estrutura de produção altamente

complexa e tecnologicamente interdependente. As matérias-primas básicas não são

transformadas diretamente em produtos finais: elas passam por uma complexa cadeia de

transformações até se converterem nas moléculas que entram na composição final de bens

de consumo e investimento. Essas moléculas são denominadas de "anônimas", pois

chegam ao consumo final em formas totalmente modificadas ou como parte de produtos em

associação com outras moléculas. Existe também uma alto garu de substitubilidade dentro

da indústria química, tanto no que se refere á existência de diferentes tipos de matérias-

primas para o mesmo produto, como à possibilidade de utilização de diferentes produtos

para a mesma aplicação. Dentro de cada cadeia de transformação da indústria, algumas

alternativas tecnológicas podem ser usadas para produzir a mesma molécula.

1.4.2 - A ESTRUTURA, ESTRATÉGIAS E BARREIRAS À ENTRADA DA
INDÚSTRIA QUÍMICA MUNDIAL.

Segundo dados da OCDE(1989), MANSFIELD(1988) e COMANOR(1986), a indústria

quimica representa cerca de 10% do valor da produção manufatureira mundial. Os países

membros da OCDE são responsáveis por 75% da produção mundial de químicos. Os países

25Por razões de simplificação e espaço discutiremos esta e outras características da indústria química quando
falarmos do Brasil, logo adiante.
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da Europa são os maiores produtores e exportadores de químicos e mantém um substancial

superávit comercial com o resto do mundo. Os EUA representa 22% dos produtos químicos

mundiais. A indústria Japonesa, que não é tão desenvolvida como a Européia e Americana,

apenas recentemente tem incrementado exportação e atividades em mercados externos.

Interessentante dizer que mais de 70% do comércio dos países membros da OCDE em

químicos é com outros países membros, vale dizer, concentrado em países desenvolvidos.

O investimento externo está crescendo, principalmente no setor farmacêutico.

A estrutura da indústria química mundial e composta de uma conjunto de grandes empresas,

altamente diversificadas e integradas, convivendo com outro conjunto de empresas de

menor porte, mas especializadas. Mesmo assim, o grau de concentração é alto. Nos EUA,

por exemplo, as 4 maiores empresas são responsàveis por mais de 50% das vendas em 6 de

um total de 28 segmentos de mercado, de acordo com as categorias de produtos. Um total

de 8 empresas são responsàveis por mais de 50% das vendas em 14 desses segmentos,

enquanto que as 20 maiores detém 50% em 25 segmentos de mercado.ê"

De uma forma geral, as estratégias dos grandes grupos químicos internacionais

tinham tradicionalmente dois movimentos básicos, ou seja, a diversificação e verticalização

da produção. O movimento de diversificação tinha como impulsionadores a dinâmica

tecnológica e a estratégia de expansão de mercados regionais, na direção da tendência

de globalização mencionada. O movimento de verticalização tinha como objetivo mais

evidente assegurar o acesso às matérias-primas estratégicas. Essa trajetória, intensificada

no pós-guerra, induz ao crescimento da indústria e à formação de grandes grupos químicos.

26Ver MIT(Massachussets Institute of Technology), 1989.
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INTEGRAÇÃO INDÚSTRIA QUÍMICA

País Exploração/ la. geração 2a. geração Especialidades Química Fina
Refino

Brasil Petrobras Petroquisa ~ Petroquisa/ ~ Diversos
Diversos

~ Diversos/
Multis

Mexico Pemex ~ Diversos

Venezuela PDVSA, Pequiven, diversos

USA c> Shell, Exxon, Chevron, c> Ou Pont c>

Coréia Yukong, Honan Oil Samsug, hyundai c>

Europa BP, Enichem, Elf-Aquitaine

c> IC, RP, Basf Bayer, Hoechst, Ciba-Geigy, Akzo

Fonte: Autor e Arhtur D'Litlle(1992).

33



A crise do petróleo dos anos 70, e o arrefecimento da competicão através da dinâmica

tecnológica evidente no final de 60~induz a uma ruptura nas estratégias centrais das grandes

corporações. No princípio, os esforços centralizam-se em programas de redução da

intensidade energética dos processos e no aumento dos índices técnicos de conversão de

matérias-primas, na tentativa de ajustar as operações a uma nova relação de preços e custos

relativos.

No final da década, entretanto, toma-se necessário um ajuste mais intenso da indústria. De

um lado, a crise econômica no final de 70 e início dos anos 80 nos países desenvolvidos,

afeta a demanda mundial de produtos químicos. De outro lado, anuncia-se a entrada de

novos concorrentes no cenário: os países produtores de petróleo ( árabes e Canadá), com

aparentes vantagens competitivas sobre os competidores tradicionais de "commodities" e

"pseudocommodities". Inicia-se a década de 80, então, um profundo processo de

reetruturação do setor, ou um processo de racionalização produtiva-". Em suma, os

principais movimentos da reestruturação da indústria química mundial após 90, traduzidas

das estratégias das empresas líderes, são:

1- Forte redução de capacidade nos segmentos de "commodities"e "pseudocommodities"

pelas grandes empresas líderes dos países desenvolvidos;

2- Foco nos negócios de química fina e especialidades por estas empresas;

3- Diversificação das linhas de produtos no segmento de "pseudocommodities";

4- Expansão nos negócios químicos por empresas petrolíferas, em países produtores de

petróleo;

27Sobre as reestruturações e a forma como foi conduzida do ponto de vista de política industrial, bem como a
performance dos setores industriais, ver PASSOS; Carlos de Faro(1990).
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Vejamos esta reestruturação sob a ótica da TIPOLOGIA DE EMPRESAS QUÍMICAS E

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA.28 Podemos classificar as empresas da indústria

química em quatro grandes tipos, como vemos pelo quadro abaixo:

TIPOLOGIA DE EMPRESAS QUÍMICAS

1. Megaempresa
Liderança mundial em todos os seus mais importantes mercados com "technology
linkages".
Amplo "portfólio" de negócios
Faturamento acima de 10 US$ bilhões
Exemplo: Basf, Bayer, Hoechst, Du Pont, Dow, Rhône-Poulenc, ICI, Ciba-Geigy, etc.

2. Empresa Especializada
Desfrutam de posição de especial competência em áreas especializadas e inovam
constantemente, com "portfólio" limitado:

* Capacitação tecnológica
* Conhecimento de mercado
* Ampla cobertura geográfica

Exemplo: Lanza (Biocidas), Nalco (tratamento de água), Great Lakes(tratamento de
bromina)

3. Empresa orientada para produção
- Acesso a matérias-primas baratas
- Economias em escala globais
- Estabilidade nas relações contratuais
- Exemplo: Oxychem, Shell, Pequivem, Pemex, Chevron, Exxon

4. Empresa de produtos de consumo
- Alta capacidade de atendimento ao consumidor
- Produção química como suporte às atividades.
- Exemplo: Procter&Gamble, E. Kodak, 3M, Unilever

Fonte: Arthur D'Litlle e Autor.

28Para maiores detalhes ver COUTINHO, L. (1992) E (1993) - ECIB(Estudo da Competividade da Indústria
Brasileira). '

35



1. Megaempresas.

Observa-se dois movimentos importantes: "Desinvestimentos" ou significativas reduções

de capacidade nos negócios de "commodities" e "pseudocommodities". Este tipo de

estratégia tem, inclusive, comportado a formação de alianças estratégicas entre produtores,

com o objetivo de aproveitarem oportunidades tecnológicas e de mercado. Tais alianças

podem se dar via "joint-ventures". Um exemplo atual deste tipo de comportamento pode ser

visto já nó Brasil, como a recém-formada "joint-venture" entre a Rhodia e a Celbrás,

resultando na Rhodia-ster, empresas que somaram forças no mercado de poliéster,

aumentando a "competência" das empresas via uma integração de "core business"

específicos a cada uma delas. Observa-se, também, movimentos de fusões e aquisões de

empresas, resultando em estruturas produtivas mais "enxutas", ágeis e flexíveis. Em

qualquer caso, o objetivo é concentrar as operações dos segmentos de "commodities" e

"pseudocommodities" em famílias de produtos, escolhidos de acordo com critérios de

capacitação tecnológica e mercadológica.

Outro movimento deste tipo de empresa é a consolidação dos negócios nos segmentos de

química fina e especialidades, como já dito anteriormente. Dado que possuem alta

capacitação de alavancagem de recursos para investimentos, capacitação tecnológica e

estruturas comerciais organizadas em bases globais, toma-se mais fácil buscar áreas de

negócios com maior valor agregado, possibilidade de competir via diversificação dos

produtos e uma certa imunidade do ponto de vista de flutuações ciclícas vís-a-vís a menor

lucratividade dos segmentos "UP-STREAMS", mais próximo ao petróleo.

Podemos dizer também que há um movimento no sentido de diversificar as linhas de

produtos existentes no segmento de "pseudocommodities". Isto envolve o desenvolvimento

de novos compostos e "blends", "grades", etc., que são destinados a aplicações bem
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· definidas pelo mercado. O objetivo é "descommotizar"produtos que são padronizados

tradicionalmente, através de esforços mercadológicosjunto aos segmentos de mercado.

2. Empresas de produtos de consumo.

Para este tipo de empresa, o negócio na área química não faz parte de seu "core

competencies", ou seja, os negócios químicos são vistos apenas. como suporte ás suas

operações comerciais, que envolve uma diversificação muito grande de produtos. A

química é sua fonte de insumos para a produção de seus produtos centrais. Assim,

racionalização significa redução das operações industriais químicas, concentrando-se em

suas competências. Por isso, muitas plantas foram vendidas aqui, bem como "joint-venture"

e terceirização da produção de insumos (sistema de parceria).

3. Empresas orientadas para produção.

Aqui estão as empresas de petróleo, integradas verticalmente. Para essas, a extensão para os

negócios em "commodities"e "pseudocommodities'' representa uma diversificação .do

negócio central, ou seja, o petróleo. Neste aspecto, elas possuem uma vantagem

comparativa importante: fornecimento garantido a baixo custo das principais matérias-

primas derivadas do petróleo e de gás natural.

Mesmo racionalizando seus negócios, tais empresas aproveitaram a reestruturação para

expandirem seus investimentos no lado químico, propriamente dito. Isto se deu, pelos

seguintes mecanismos: novas plantas, fusões de linhas de produção, e "joint-ventures" (

principalmente nos países produtores de petróleo).
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4. Empresas especializadas.

No período de reestruturação, as empresas predominantemente especializadas em

determinados produtos/mercados procuraram consolidar seus negócios em linhas de

produtos especiais, diversificando-os de forma a atingir "nichos" de mercado cada vez mais

segmentados. De outro lado, procuraram adquirir uma base financeira sólida, o que foi

muito dificilpara a maioria das empresas, de forma a que ficassem menos vulneráveis na

concorrência com as grandes empresas.

Do ponto de vista geográfico, a reestruturação iniciada nos anos 80, impactou a

distribuição geográfica dos investimentos na química. Primeiro, as maiores empresas

americanas sairam dos segmentos de "commodities" e "pseudocommodities" na Europa,

revertendo uma tendência desde o pós-guerra. Simultaneamente, as empresas americanas,

principalmente as petrolíferas, procuraram expandir suas operações em outras partes do

mundo, onde pudessem encontrar matérias-primas básicas baratas e abundantes.

Por outro lado, neste mesmo período ocorreu uma enorme penetração no mercado

americano por empresas químicas européias e japoneses. Isto se deu principalmente através

de fusões, particularmente no segmento de especialidades, "joint-ventures", expansão de

operações já existente e aumento de gastos em P&D nos EUA. O resultado disto foi um

aumento da participação das empresas européias para 25% do mercado americano, segundó

um estudo do MIT(1989). Para ilustrar, no ano de 1986, 9 empresas químicas americanas

foram adquiridas por firmas européias, a um custo total de 7 bilhões de dólares, destacando-

se entre elas a ICI, SHELL, CIBA-GEIGY, BASF, BAYER, RP e HOECHST.29

29Talvez a maior aquisição que tenha sido feito nos EUA foi a CELANESE americana pela HOECHST, em
1986, ao preço de 2,8 bilhões de dólares. A experiência da Celanese na produção e pesquisa na área de fibras
sintéticas e plásticos encaixa-se como uma luva nos desenvolvimentos pretendidos pela Hoechst em novos
materiais. Assim, em 1986, a empresa destinou 5,6% de seu faturamento para pesquisas nesta área (1,1
bilhão).
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Por fim, houve um significativa expansão da produção química em países de terceiro

mundo ou em desenvolvimento. A expansão, liderada no início da década de 80 por países

produtores de petróleo, intensificou-se de forma a abranger novos países produtores de

petróleo ( ex. indonésia), e os "tigres asiáticos" (Taiwan, Cingapura e Coréia). Estas novas

capacidades de "commodities"e "pseudocommodities" entram em operação

coincidentemente com mais um ciclo de baixa , início dos anos 90, e uma forte recessão

mundial. No momento, a super-oferta de petroquímicos continua generalizada. Esta

situação induziu novamente a uma nova "rodada"de racionalização. Na Europa, os

segmentos de "commodities"e pseudocommodities" fazem cada vez menos parte dos

"portfólios" das grandes empresas.ê?

Com relação aos asiàticos, em 1988, a capacidade produtiva de etileno (principal produto da

petroquímica) na Coréia estava em 500 mil toneladas anuais. Em 1993, a previsão é de 3,2

milhões. A China tem pretenção de elevar a sua capacidade de 1,8 milhão em 1990 para 3,7

milhões em'1995. A Tailândia, Indonésia, Taiwan e Malásia devem adicionar 2,4 milhões

de toneladas também em 1995. A previsão é despejar toda esta capacidade principalmente

na Europa. Na Coréia, a HYUNDAI e a SAMSUNG foram autorizadas a começar suas

operações petroquímicas em 1991, sob a condição de exportarem metade de suas

produções. Nos primeiro cinco meses de 1992, as exportações coreanas cresceram 82% em

relação a igual período de 1991, atingindo US$ 1,5 bilhão. A SAMSUNG exportou 55% de

sua produção. Mesmo assim, as empresas coreanas têm enfrentado perda de lucratividade

30Um fato importante aqui é que o processo de reetruturação química em nível mundial, foi, em alguns
casos(Japão, Itália e França), fortemente influenciado por políticas industriais explícitas do Estado,
referenciadas pelas estratégias das grandes empresas do setor, No caso Françes, por exemplo, onde a indústria
possuia um grande número de empresas nacionais e estrangeiras, o governo Miterrand optou pela adoção de
um programa de concentração e especialização das empresas, e, alegando razões sociais, não deu importância
a cortes na capacidade produtiva. Atuando ao lado de algumas poucas grandes empresas estrangeiras,
permaneceram até o início deste ano, apenas três grandes grupos franceses, que haviam sido estatizados e
agora "privatizados", mas que passaram a operar em linhas especializadas, determinadas pelo Ministério de
Indústria da França. O grupo Elf-Aquitaine na petroquímica básica; o CDF-Chimie na química á base de
carvão e a RHÔNE-POULENC nos segmentos de alto valor agregado (química fma e especialidades).
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em função da elevada competição em preços no mercado internacional ( com os atuais

níveis de oferta disponíveis). Devemos lembrar que, estas novas capacidades de produção

da região "Far East" que estão sendo adicionadas á produção mundial, eram países que, .

tradicionalmente, importavam petroquímicos e que passaram á categoria de exportadoras.

Estes países constituíam o destino natural das exportações dos EUA, Europa e de parcela

significativa do Brasil. Voltaremos a falar melhor neste assunto.

A indústria tem engajado mais recentemente, principalmente no final dos anos 80 e início

dos anos 90, em um intenso processo de fusões e aquisições com o objetivo de aumentar

economias de escalas, diversificação dos produtos, e deslocar a produção para mais perto

das fontes de materias-primas e mercados consumidores. Sem contar também as alianças e

outros tipos de associações com outras empresas. Muitas empresas estão diversificando

para mercados cujos ganhos não sejam afetados por fatores cíclicos, como é o caso das

"commodities" e algumas "pseudocommodities".

Podemos notar duas tendências básicas de reorientenção estratégica mais recente. A

primeira, as empresas mais próximo ao petróleo, como Exxon, Shell, Chevron, BP ("

British Petroleum"), Enichem, etc., tem procurado integrar- se na primeira e segunda

geração da química e, algumas especialidades. De outro lado, um segundo grupo de

empresas, tem procurado integrar-se na segunda geração da química, especialidades e

química fina. Ou seja, um caminho mais para "ponta da indústria". É um movimento de

acomodação nos portfólios das empresas, iniciado no início dos anos 80 e, que tomou-se

forte agora. Geralmente, são produtos ainda produzidos em menores volumes, mas cuja

rentabilidade é mais elevada. Exemplos deste tipo de empresa, são: Rhône-Poulenc, ICI (

desmembrou-se em duas recentemente, sendo uma a química "tradicional"e a outra Zeneca

mais voltada para "biosciences", mais para "health"), Du Pont, Dow, etc.
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Neste sentido, a direção destas aquisições e fusões tem sido para os segmentos de química

fina e especialidades, às vezes, chamada de "SAÚDE", que exige tecnologia avançada

(forte barreira à entrada). Exemplo bem sucedido é a Rhône-Poulenc. Empresa de origem

francesa e "ex-estatal" ( entre as sete maiores empresas químicas do mundo), jà em 1986

comprou a Rorer, uma empresa norte-americana e, que na época, estava entre as 300

maiores empresas americanas. Com esta penetração no enorme mercado americano, ate

então a empresa era concentrada na Europa, ela iniciou um processo de descentralização

geográfica e aumentar seus negócios na aréa de "Saúde", ou seja, farmacêutica, veterinária,

agro química, etc. Agora, A Rhône-Poulenc Rorer está entre as 50 maiores empresas

farmacêuticas americanas, com um faturamento de mais de 3 bilhões de dólares. Seus

investimentos nesta área continuaram e, atualmente controla quase 100% do Instituto

Pasteur. Ela investiu em empresas e "joint-ventures" na Ásia e desfez-se de negócios

menos rentàveis, e ao que indica, o sucesso desta reorientaçao estratégica está dando seus

primeiros resultados: em 1992 e 1993, o setor de Química fina e especialidades (Saúde)

passou a representar mais de 50% do faturamento da empresa.

As empresas européias dominam o mercado químico mundial, principalmente as três

grandes empresas' alemãsBASF, HOECHST e BAYER, que têm sido durante décadas os

maiores produtores químicos do mundo (veja gráfico abaixo). Estas empresas têm sua

origem com o desmembramento da I.G. Farben Químico Grupo, após a Segunda Guerra

Mundial, em três grandes áreas: Basf na área de fertilizantes e plásticos, Hoechst na

Farmacêutica e Fibras e Bayer na área de pesticidades e química industrial. ICI ("Imperial

Chemical Industry") da Inglaterra e Rhône-Poulenc (França) são o 40. e 60. maior grupo

químico europeu.31 Dos 13 maiores grupos químicos do mundo, apenas dois não são

europeus.

31A 5a. maior empresa é a Dow Chemical dos EUA.
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Maiores Grupos Químicos do Mundo por Vendas-1991, em US$ Bilhões
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Fonte: Chemical Insight e The Economist. As empresas farmacêuticas foram excluídas, Para a Basf, Du Pont,
Shell, Exxon e BP os negócios com petróleo foram desconsiderados.

Os maiores ,grupos químicos americanos são Dow Chemical, Du Pont, Exxon, Monsanto,

etc.

O mercado mundial químico foi estimado em US$ 500 bilhões em 1988. Os paíse da

OCDE (maior parte países desenvolvidos) representam cerca de 75% do CONSUMO

mundial dos produtos, como vemos abaixo. A Europa é o maior mercado, seguida pelos

EUA e Japão. O Japão tem apresentado a maior taxa de crescimento da demanda por

químicos. Os países em desenvolvimentos represetam 1/4 da demanda. A tendência da

demanda é variada na química. A demanda para química industrial, que são usados pela

maioria dos outros setores da indústria, depende do crescimento econômico e está sujeita a

fatores cíclicos. Tal demanda foi afetada fortemente pela recessão mundial atualmente. A

consequência foi uma oferta mundial de produtos químicos muito acima da demanda (

queda em função da recessão) e, conseqüentemente, preços deprimidos. Os efeitos do
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meio-ambiente e de safra afetam particularmente os agroquímicos, Com relação ao setor

farmacêutico, a demanda é relativamente inelástica e depende de fatores como tamanho e

composição da população, incidência de doenças e nível de renda real. A demanda por

produtos farmacêuticos tem sido forte a nível mundial.

ESTRUTURA GEOGRAFICA DO MERCADO QUÍMICO MUNDIAL
1989 - US$ Bilhões

Química Industrial Agroquímica Farmacêutica
$ % $ % $ %

USA 60 23 10 20 41 23
EUROPA 75 29 13 26 48 27
JAPÃO 55 21 8 16 36 20
OUTROSOCDE 8 3 2 4 4 3

TOTALOCDE 198 76 33 66 129 73
NÃOOCDE 62 24 17 34 48 27

TOTAL 260 100 50 100 177 100

Fonte: OCDE. Dados referem-se ao consumo estimado em USS e partiripaçlio do total.

Os países membros da OCDE, notadamente os EUA, Europa e Japão, representam 75% da

produção mundial-da indústria química. Aproximadamente, 33% está na Europa, 27% na

América do Norte, 15% no Japão, 13% nos países da Europa do Leste/Central e Rússia e

12% dos países em desenvolvimento (Ásiaticos, Brasil, México, Venezuela, etc.). Segundo

estimativas, 1/4 da produção de químicos nos países em desenvolvimentos é de empresas

multinacionais dos países desnvolvidos. A indústria química está entre os maiores setores

da indústria no mundo, contribuindo com 10% do valor da produção da indústria

manufatureira.
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A indústria química sempre teve um crescimento satisfatório até o início da década de 80.
Entre 1979 e 1982, a indústria química experimentou uma profunda crise devido a redução
de demanda, além é, claro, da crise do petróleo e a necessidade de se ajustar ao novo
controle ambiental. Na maioria dos países desenvolvidos, a indústria reestruturou-se e
racionalizou-se durante os anos 80 através de fechamentos de fábricas, "joint-ventures'',
aquisições, expansão para mercados estrangeiros e diversificação em mercados de
Especialidades Químicas e Química Fina. No final de 1980, a indústria apresenta alta
capacidade produtiva, refletindo a queda ocorrida entre 1982 e 1986. De 1987 a 1990, a
produção de todos químicos apresentaram taxas reais de crescimento de 3 a 4 por cento
anualmente.

Os países europeus, como dissemos, são os maiores produtores, liderados pela Alemanha e
França, neste período ( Veja gráfico abaixo). O Reino Unido, Itália, Suiça são outros
importantes produtores também. A estrutura abaixo, em termos relativos, não mudou muito

desde 1960:

Produção químicos por principais países -1989 - em bilhões US$

90T- ~ ~--------------~-----------

80+- --1 • Química Industrial t------
• Farmacêutica

70-f-----------~-------------1 .Agroquímlca

USA Japão Canada Austrália Europa

Fonte: OCDE
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Produçãoquímicos Europa - 1989- em bilhões US$
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Fonte: OCDE

Finalmente, diante desta ESTRUTURA apresentada acima, oligopolizada e concentrada,

economia de escala, forte densidade de capital, um processo contínuo de produção, etc.,

três tipos de BARREIRAS Á ENTRADA são importantes, variando entre os segmentos

que constituem à indústria química mundial:

1) VOLUME DE CAPITAL - A alta intensidade de capital e a alta escala de produção

necessária para garantir a competitividade das operações toma-o a principal barreira nos

segmentos de "commodities". As economias de escala são significativas na produção de

químicos básicos, orgânicos e inorgânicos. Embora as escalas de operação sejam menores

no segmento de "pseudocommodties", a necessidade de altos valores de investimentos é

dominante aqui.' O investimento unitário ( medido em unidades monetárias por unidade de

capacidade instalada) situa-se entre US$ 1.000 e US$ 1.500 para vários produtos. Assim,

uma planta de PEAB(polietileno de alta densidade) de 100.000 toneladas/ano, de porte
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econômico, mesmo que não seja de vanguarda internacional, pode representar um

investimento fixo em torno de US$ 100 milhões. De outro lado, uma unidade de eteno de

500.000 tlano, por craqueamento de Nafta, requereria cerca de US$ 500 milhões. Daí a

necessidade de aglutinar grandes investidores e a integração em alguns casos. Finalmente,

esta barreira é menos importante nos segmentos de Química Fina e Especialidades.

2) ACESSO ÁS MATÉRIAS-PRIMAS - O acesso ás matérias-primas é outra importante

barreira á entrada nos segmentos de "commodities" e "pseudocommodities". Mesmo que

seja comum o uso de contratos de fornecimento de matérias-primas, sistema de alianças e

parcerias, a forma de acesso ás matérias-primas pode inviabilizar o investimento, pelas

questões de garantia de fornecimento e preços praticados. Diante disto, resulta daqui um

importante fator de competitividade destes segmentos da indústria química, ou seja, a

operação de forma integrada (desde a matéria-prima), ao permitir a prática de preços de

transferência e garantia de abastecimento das matérias-primas básicas. Quanto ao

segmentos de química fina e especialidades, o acesso ás matérias-primas pode ser uma

berreira crucial, na medida em que uma determinada substância seja produzida por um

conjunto restrito de empresas, que deêm preferência a fornecimento de fábricas dentro do

próprio grupo, em diferentes partes do mundo.

3) A TECNOLOGIA - O acesso á tecnologia é outra barreira à entrada crucial nos

segmentos de química fina e especialidades. Os elevados gastos com P&D nestes

segmentos leva a uma não comercialização dos resultados destes investimentos, uma vez

que será na comercialização dos produtos obtidos com estes gastos que as empresas

poderão obter os retornos dos investimentos. Por isso, a Patente é o principal mecanismo

para garantir este retomo, e elas são em média, de 20 anos de duração. A tecnologia

representa também um fator de competitividade .inportantepara estes segmentos, na medida
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em que garanta às empresas um margem de lucro, ou então, um "premium prices"superior á

média do mercado. Um exemplo da importância da tecnologia é o fato de na indústria

farnacêutica existir cerca de 6/8 produtos com vendas mundiais, para cada produto

individualmente, superiores a um 1US$ bilhão.

Nos segmentos de "commodities"e "pseudocommodities" a tecnologia disponível é

relativamente alta, existindo a possibilidade de se obter pacotes que cobrem desde a

engenharia de processo (Know-how), passando pela engenharia básica e de detalhamento,

construção, montagem, até mesmo o finaciamento. Ainda que exista esta oferta de

tecnologias, o domínio tecnológico é um fator de vantagem competitiva importante nesses

segmentos.
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CAPÍTULO 2 - AS ORIGENS DA INDUSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA
E PAPEL DO ESTADO.

o desenvolvimento da indústria química brasileira pode ser dividido em três fases ou

etapas32, em função da evolução do aparato regulatório que a rege e da própria expansão do

setor. A primeira vai dos anos 30 ao anos 60, quando são feitos os primeiros investimentos

em São Paulo e, o regime de regulação do setor mantém-se indefinido.

A segunda etapa, marca a implantação da indústria pela instalação sequencial dos três pólos

petroquímicos, em São Paulo (1965/72), Camaçari/Bahia (1972/78) e TriunfolRio Grande

do Sul (1978/82), dentro de um regime regulatório específico, que vai amadurecendo de

. pólo a pólo.

A terceira etapa, que se estende até o fim dos anos 80, foi caracterizada, especialmente na

segunda metade da década, pelo simultâneo amadurecimento da indústria e pelo início da

deterioração do aparato regulatório. Os anos 90 assinalam uma nova fase no seu

desenvolvimento, caracterizada pela crise econômica e de regulação do setor.

2.1 - DOS ANOS 30 AOS 60 - PRIMEIROS INVESTIMENTOS NO SETOR
E REGIME DE REGULAÇÃO INDEFINIDO.

A origem da indústria química brasileira (lQB) está intimamente relacionada ao "modelo

empresarial TRIPLICE ALIANÇA fI.

32Com relaçao 'as duas primeiras etapas, ver BASTOS (1988), que nos mostra claramente a historiografia do
período.
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Apesar de ter se consolidado como modelo na década de 70, o modelo tríplice aliança

(MTA) teve sua origem na década de 30. Ele se traduzia no que se conhecia como

"Tecnocracia estatal", conceito advindo das idéias populistas de 1930. BRESSER

PEREIRA (1981) destaca com clareza este ponto, colocando que, o pacto populista - cujas

principais ações se deram a partir da década de 30 - fora substituído por um Estado

industrializador que direciona todos os grandes empreendimentos nas indústrias básicas.

Esses fatores não se deram de forma isolada, mas como parte do modelo de

desenvolvimento adotado pelo Brasil a partir de 1930, ou seja, o Modelo de Substituição de

Importação (TAVARES, 1982; FURTADO ,1982). O Estado industrializador que surgia,

substituia, ao mesmo tempo, a burguesia agrário-exportadora que estava em crise, como

alavanca para a acumulação capitalista. Este dinamizaria a economia brasileira via

investimentos diretos e/ou subsídios e outros mecanismos de fomento. Aqui encontrava-se

o embrião da "Tecnobucracia Estatal" e, o consequente MTA.

Um elemento que germinava simultaneamente foi o sentimento nacionalista com este

movimento, ou seja, o "industrialismo nacionalista". O "Pacto Populista" (BRESSER

PEREIRA, 1986) assentado na fraca burguesia industrial e nos trabalhadores dos grandes

centros, não se mostrava adepto do capital multinacional. A Era de Vargas era

extremamente nacionalista.

Com o Modelo Substituidor de Importação (MSI), aumentou-se significativamente a

demanda por produtos tanto da indústria petrolífera como da química. A economia

brasileira não estava preparada a fornecer os produtos demandados pelo setores da indústria

emergente.A produção em grande escala na IQB só foi significativa a partir da década de

30, período em que grandes multinacionais começaram a realizar investimentos externos

diretos no setor. De acordo com SUZIGAN (1986), os investimentos externos diretos,

através de grandes firmas estrangeiras, juntamente com os investimentos e finaciamentos do
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governo foram os fatos mais decisivos para que o setor se desenvolvesse e se

diversificasse, como também, entrasse definitivamente, na produção de químicos

industriais pesados. Tal tendência continuou nas décadas seguintes.

A partir de então, começou haver um esforço por parte do governo para organizar as

atividades das duas indústrias citadas acima. Vários orgãos e empresas setoriais estatais

foram sendo criados nas décadas seguintes, e muitas discussões sobre qual a melhor

estrutura industrial para os dois setores foram travadas, resultando em enormes quantidades

de Decretos, Leis, Decreto-leis, Resoluções, entre outros, que tratavam, desde as

prioridades nos setores, até quem caberia o fornececimento de determinados produtos, se

ao capital privado nacional, se ao estrangeiro e/ou estatal.

Neste contexto que surge a campanha nacionalista do petróleo. Pela grande importância

estratégica desse mineral, o governo resolveu então organizar o emergente setor petrolífero.

Para isto, criou-se o CNP - Conselho Nacional do Petróleo em 29.04.38, através do

Decreto-Lei no. 395. Era claro, nesse instruinento, a ideologia nacionalista do modelo de

desenvolvimento brasileiro. Postulavam-se" ... os elevados interesses da segurança do país e

da economia nacional". Estabelecia de utilidade pública o abastecimento nacional do

petróleo.

Tal processo cumina com a criação em 3.10.53, através da Lei no. 2004, a Sociedade por

Ações Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima ou PETROBRÁS S.A.. Essa Lei declarou

monopólio da União a extração e refino de petróleo no Brasil .e estabeleceu medidas

significativas para o futuro da petroquímica brasileira. Com relação à petroquímica,

estabeleceu-se que, pela sua grande diversificação, "a implantação da indústria

petroquímica deve caber, tanto quanto possível, à iniciativa privada".
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A iniciativa privada, porém, não foi capaz de apresentar um projeto para a produção da

matéria-prima básica da Petroquímica: o ETENO.

Diante deste quadro, no final da dácada de 50, a Petrobrás, com o aval do CNP, deu início

a construção de uma fábrica para produzir Eteno, em Cubatão, São Paulo. Tem-se início a

um processo de maior participação do Estado brasileiro na Petroquímica. A Petrobrás foi

autorizada a atuar no setor para garantir o suprimento de matérias-primas básicas e produtos

essenciais. Assim, neste período, os investimentos no setor foram liderados pela Petrobrás,

que produz quantidades reduzidas de aromáticos, eteno e propeno na refinaria de Cubatão

em São Paulo e SBR na Fabor (atualmente Petroflex - privatizada) e por firmas

multinacionais nos setores finais, principalmente termoplásticos, elastômeros e

intermediários para fibras. A participação de capitais privados, como dissemos, e quase

negligenciável.

A escala das plantas e muito reduzida (28 mil t para eteno, 10 mil t para PVC, 7 mil t para

PEAD, etc.) e a tecnologia e toda importada. Não obstante, registram-se importantes

esforços de assimilação da tecnologia na Fabor e de nacionalização dos serviços de

engenharia e de bens de capital, fruto dos investimentos da Petrobrás em formação de

recursos humanos e domínio da tecnologia na área de refino.

Os anos 50 foram marcados pelo grande número de laboratórios de grandes companhias

americanas e alemãs. Foi a década da indústria farmacêutica. Não havia, nesta êpoca,

nenhum laboratório nacional que produzisse em larga escala. Quase toda produção de

fármacos que chegavam aos principais mercados brasileiros era resultante de investimentos

externos diretos. As principais empresas foram: SQUIB, LEPETIT, FARMITALlA

CARLO ERBA, ETC.
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Até este período, entretanto, não era muito-claro a regulação estatal da indústria química

brasileira. Tal situação muda com o regime político adotado com o golpe militar de 1964.

2.2 - IMPLANTAÇÃO DA INDÚSTRIA EM TRÊS PÓLOS
PETROQUÍMICOS E REGULAÇÃO DO SETOR.

o regime político que se estabelece após o golpe de 1964 atribuiu prioridade à indústria

química, notadamente a petroquímica, com forte viés privatista. Dá-se os primerios passos

de um regime de regulação estatal no setor. Em 1965, uma Resolução do CNP impacta o

setor, ao criar incentivos para projetos aprovados pelo Grupo Executivo da Indústria

Química ( OEIQUIM) do Conselho de Desenvolvimento Industrial: isenção de impostos

para importação de matérias-primas; garantias de financiamentos ou aval do governo para

empréstimos externos, proteção tarifária e administrativa contra importações de produtos

similares e, finalmente, a não aprovação de projetos competitivos. De outro lado, à equipe

do BNDE ( Banco Nacional de Desnvolvimento Econômico) e da Petrobrás elaboravam

estudos visando ampliar a participação estatal na petroquímica.

Diante disto várias empresas multinacionais e nacionais elaboraram projetos de "joint-

venture" para o setor. Muito não lograram êxito, seja por problemas técnicos, seja por

problemas financeiros.

Até o final da década de 60, a indústria química brasileira apresentava dimensões

relativamente modestas, composta de poucas unidades produtivas isoladas, sem

ARTICULAÇÃO entre elas. Tais unidades fabris eram localizadas basicamente em São
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Paulo, cujas propriedades eram de grupos estrangeiros e, utilizavam matérias-primas

oriundas de refinarias de petróleo.

Para prencher este "espaço vazio" na indústria (principalmente a fragilidade financeira e

técnica do capital privado nacional), a Petrobrás seguiu, a partir de estudos do BNDE e da

própria equipe técnica da Petrobrás, duas recomendações concomitantes que foram

tomadas a partir destes estudos e que tiveram grande influência no futuro da IQB:

1) Expansão, em bloco e em toda linha, da indústria química, notadamente a petroquímica;

2) Criação da PETROQUISA, i.e., Petrobrás Química S.A. em 1967, uma subsidiária da

Petrobrás, a qual seria o braço estatal para a realização de estudos básicos, programação e

implantação de uma indústria moderna, de porte internacional, e sempre que necessário

podendo participar do capital acionário das várias empresas quefossem criadas.

Dado as relações intra e intersetoriais próprias da indústria química, como o fato de ser um

processo contínuo de produção, e que demanda muito insumo da própria indústria, a

execução do projeto acima pela Petroquisa revelou rapidamente que a ação da petroquisa

não deveria se limitar à realização de investimentos parciais, recomendando-se a construção

de um conjunto completo. Outras duas características da indústria induziam a este ponto:

a) economia de escala

b) economias de aglomeração

Ou seja, quanto maior o tamanho das unidades produtivas, menor o investimento médio

unitário. Além disso, quando implantada de forma concentrada (proximidade física de todas

plantas industriais), isto proporcionaria o que se chama de "economias de
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aglomeração",33 Com isto, concluiu-se que a produção concentrada numa única planta ou

central petroquímica e que pudesse atender a todos os usuários, induziria a um enorme salto

em escala, perimitindo reduções no investimento requerido e nos custos operacionais

médios.

Este modelo foi concebido originalmente pelos japoneses, e um pólo concebido desta forma

compreenderia:

a) todas unidades produtivas em um mesmo local

b) serviços centralizados de manutenção pesada

c) serviços centralizados de tratamento de ej1uentes e outros

Assim, entre 1968/1972 introduz-se no Brasil o 10. pólo petroquímico, localizado em Sào

Paulo o qual, como dissemos, ainda de pequena escala, e era o principal centro consumidor

do país. Mas, avançou muito no pólo de Camaçari - Bahia (1972/1978) - COPENE, depois

em Triunfo - Rio Grande do Sul (1978/1982) - COPESUL e, programado para o próximo

pólo em Itaguaí (RJ). 34 A Petroquisa assume em 1968 participação acionária na PQU

(Petroquímica União - Central de matérias-primas) , produtora de um do principais

produtos da indústria, o eteno e, que havia sido criada por uma "joint-venture" entre alguns

grupos nacionais (Ultra, Moreira Sales e Capuava) e a PhilipsPetroleum (cuja associação

nao teve sucesso), tomando-se poucos anos depois acionista majoritário. A jusante, várias

filiais de grupos internacionais, como Rhodia, Dow Química, Union Carbide, Solvay e

outras, já instalados no país ampliam seus investimentos. Grupos nacionais, como Ultra,

Capuava (posteriormente Unipar) e Cevekol, estabelecem "joint-ventures" com firmas

33Dado um mercado final estimado e certas técnicas anteriormente selecionadas, a aplicação de coeficientes
em cadeia permite dimensionar o tamanho da plantas para produzir produtos intermediários e básicos ou
primários.
34Veja os quadros a seguir, para maior detalhamento dos pólos.
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estrangeiras. Algumas delas, assumem a forma tripartite com a participação acionária da

Petroquisa e o sócio estrangeiro fornecendo a tecnologia, o que mais tarde será

generalisado.

o objetivo do Estado brasileiro por trás da construção deste pólo ( em São Paulo -:-PQU )

residia no modelo de desenvolvimento brasileiro baseado na substituição de importação

(MSI), sem que o Estado tivesse seriamente preocupado quanto ao capital que iria

controlar a indústria, ou as empresas. Uma vez que a política industrial procurava

basicamente a substituição de importações, o Estado procurou proteger e manter reserva de .

mercado para as empresas ( seja elas nacionais ou estrangeiras) instaladas no país. Além

disso, procurava-se com isso, estabelecer no país uma indústria complexa, dinâmica, e

autonôma, capaz de gerar um crescimento sustentado. Para isto, a indústria química e de

vital importância. Existia aqui, as discussões do que foi chamado "pólo petroquímico", e

sua implamtação no Brasil. Havia uma convicção de que este deveria ser um bloco

completo de indústria , o qual seria então incorporado à matriz industrial brasileira. no

processo de substituição de importação.

A central de matérias-primas em Sào Paulo ( Pólo) era, de qualquer forma, modesta em

dimensão para acompanhar o crescimento econômico projetado para o Brasil nos anos 70.

O país necessariamente teria que expandir as importações - dentro das restrições impostas

pelas divisas - dado a alta elasticidade-renda do consumo desses produtos. De fato, a

expansão da economia brasileira no período do milagre ecnonômico, multiplicou o

consumo de produtos petroquímicos por 2,3. Esta crescente demanda foi atendida por

importações, que passaram a atender a demanda de 33% para 42% num espaço de tempo

de apenas 4 anos (1968-1972). Convém salientar que, as importações cresceram

especialmente em produtos intermediários, onde respondem por 54% do consumo em 1972,

contra 35% em 1968. Dentro deste contexto que foi implantado os pólos do Nordeste e do
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Sul, ao longo dos anos 70 e início dos 80. A única diferença com relação a implantação do

pólo Sul e que houve neste uma maior preocupação com a assimilação da tecnologia ,

contrariamente aos primeiros, por parte do governo central.

As plantas do pólo de Camaçari tinham escalas internacionais ( por exemplo, eteno 388

mil t, MVC 150 mil t, PEBD 100 mil t). Segundo estimativas de ERBER (1992), a

participação nacional em equipamentos e materiais foi de 61% e nos gastos em engenharia

e serviços contratados de 47%. Estes referem-se basicamente à engenharia de detalhe e

outros serviços técnicos, posto que a tecnologia de processo foi suprida do exterior, seja

contratada seja como aporte de capital dos sócios estrangeiros (nas empresas ajusante).

A localização na Bahia deve-se ao fato de que era o principal centro produtor de petróleo e

contava com jazitas de potássio e salgemas próximos. Além do fato de se buscar uma maior

descentralização regional. O terceiro pólo, em Triunfo no Sul do país, residia no fato de

que respondia por 20% do mercado interno de produtos petroquímicos, tinha acesso fácil a

outros mercados, inclusive na América Latina, contava com uma refinaria, embora tivesse

longe do suprimento de petróleo, e atendia aos objetivos de descentralização. As plantas

estabelecidas tinham dimensão internacional e capacidade maior que a dos outros pólos (

eteno: 420 mil t; PEBD 115 mil t, PEAD 104 mil t ), A maior diferença entre este pólo e os

demais está no fato da ênfase oficialmente declarada na questão da tecnologia, em

consonância com o li PND.

O resultado desse processo foi que o Estado encarregar-se-ia do setor petrolífero e das

matérias-primas petroquímicas (ou seja, o Estado participava como produtor direto nos

empreendimentos "downstream", além de deter o controle acionário das centrais de

matérias-primas : pnmeiro a PQU e depois a COPENE/CamaçarilBahia e a

COPESULIRS). Para o restante da química, a base seria um modelo conjunto, a tríplice
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aliança, onde atuariam o Estado, o capital privado nacional e o estrangeiro. Ao estrangeiro,

caberia o papel fundamental no processo tecnológico do parque industrial. O capital

privado nacional não contava ainda com a acumulação de recursos(financeiro e

tecnológico) suficiente para assumir o papel acima. Por isso, o Estado brasileiro iria

desempenhar papel preponderante no desenvolvimento da indústria química brasileira.

Desta forma, consolida-se o MTA. De qualquer modo, crucial para o desenvolvimento da

indústria neste período - além da atuação do Estado como produtor direto- foi a

participação estatal na formulação da política industrial e regulamentação do setor.

PATRIMONIO LIQUIDO DO CONJUNTO DAS
EMPRESAS PETROQUÍMICAS BRASILEIRAS
POR BLOCO ACIONARIO

1989

DISCRIMINAÇÃO US$ MILHÕES %

4.400 54.7
2.666 33.1

675 8.4
305 3.5

8.046 100.0

Estatais ( PetroquisalBNDES)
Privados Nacionais
Estrangeiros
Outros *

Total

Fonte: Petroquisa
• Investidores institucionais, como Fundos de Ações.

O reflexo disto tudo pode ser visto no quadro acima, o qual reflete o amadurecimento deste

modelo. Destaque deve ser dado a participação da Petroquisa na composição acionária da

IQB e da maioria privada e nacional, já que ao capital externo podia obter no máximo 1/3

da composição acionária de um determinada empresa, por lei:
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Os anos 80 marca o amadurecimento da indústria, uma vez que os projetos de investimento

realizados no setor entram em operação. Porém, a crise econômica mundial iniciada nos

fins da década de 70, com o choque do petróleo e dos juros internacionais, impacta

negativamente a economia brasileira , inclusive a indústria química. Exceto no Plano

Cruzado e alguns raros anos da década de 80, este período foi marcada por estagnação

econômica. Foi o período que se convencionou chamar de "década perdida".

Além disso, em 1982 o Brasil tem também a crise da dívida externa e, posteriormente, a

crise fiscal do Estado Brasileiro. A partir de então; o país deixou de receber importantes

recursos financeiros da comunidade financeira internacional e, ao mesmo tempo, passou a

envir cerca de 5% do PIB como pagamento dos serviços do estoque de dívida existente. Na

metade dos anos 80, o Estado brasileiro apresenta um déficit volumoso, o qual passou a ser

financiado de forma inflacionária, via emissão de títulos públicos no mercado financeiro a

taxas de juros altíssimas, entre 25%-40% de juros reais ao ano, apenas para a "rolagem da

dívida pública". Este fato induziu a um deslocamento dos investimentos produtivos

privados para o financiamento do setor público. Mesmo os investimentos das empresas

estatais sofreram com esta situação, pois também cairam substancialmente.

O reflexo disto na indústria química pode ser visto no gráfico abaixo. Os projetos de

construção de novos pólos químicos foram adiados, e mesmo o do Sul sofreu com isto, pois

estava planejado a contrução de novas unidades fabris que não foram realizadas. O pólo de

Itaguaí, no Rio de Janeiro, não chegou a receber os recursos para sua efetiva implantação.

Associado à interrupação dos projetos para o setor, os investimentos de

"manutenção"também foram reduzidos. Tem-se aqui o início de uma redução da

participação estatal no setor, inclusive de regulação.
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Tal processo cuminará, como veremos, com a privatização das indústrias químicas estatais

e com a abertura comercial do país, ambas iniciadas no governo Collor em 1990. Os aos 90

marcará uma nova fase, uma fase de maior exposição da indústria aos concorrentes

internacionais entrantes (tigres asiáticos) ou não, bem como uma maior penetração do

capital privado nacional na composição acionária do setor através da privatização

atualmente em curso ( por exemplo, os grupos Econômico, Unipar, Odebrecht, Mariani

Bittencourt, etc.)..

2.3 - O DESEMPENHO DA INDÚSTRIA E REGULAÇÃO ESTATAL.

Vimos como foi importante, senão vital, a participação do Estado na constituição da

indústria química brasileira. Isto exigiu um volume considerável de investimentos, não só

nas unidades industriais mas também em termos de infra-estrutura de transportes,

comunicações e de preservação ambiental, sem contar com os recursos destinados ao

treinamento e qualificação da mão-de-obra.

Para ilustrar este fato, vemos pela tabela abaixo que os. investimentos do sistema

Petroquisa ( todo o conjunto de empresas que são controladas e coligadas por ela)

totalizaram US$ 10.3 bilhões entre 1968-1990, a dólares de Outubro de 1990.
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SISTEMA PETROQUISA - PARTICIPAÇÃO NO PATRIMÔNIO LíQUIDO: PETROQUISA
31/12/1989

EMPRESA PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL
SOCIAL (%)

PARTICIPAÇÃO NO PATRIMÔNIO
LÍQUIDO (US$ mil)

Álcalis 92,50 75.205
Copesul 67,22 644.203
Petroflex 100,00 396.117
PQU 67,79 591.194
Acrinor 17,66 15.837
Alclor 24,37 14.083
CBE 23,04 10.538
CBP 23,87 10.899
Cinal 15,61 15.279
Ciquine 33,88 81.685
Copene 36,09 759.390
Coperbo 27,89 57.146
CPC 16,98 61.370
CQR 36,89 44.088
Deten 31,38 39.331
EDN 26,74 74.792
FCC 40,00 16.747
Metanor 18,41 6.398
Nitriflex 40,00 74.201
Nitrocarbono 18,98 29.057
Nitroclor 15,91 20.807
Oxiteno 23,66 61.454
Petrocoque 35,00 17.958
Pet. Triunfo 56,58 65.914
petrorio 28,00 6.098
polialden 13,62 20.805
Po1ibrasil 25,70 52.786
Poliderivados 47,90 8.926
Poliolefinas 31,47 82.243
Polipropileno 33,98 33.567
polisul 30,98 50.445
politeno 24,91 53.961
PPH 19,00 23.213
Pronor 34,91 143.264
Salgema 29,15 222.304

Total 3.878.303
-------------------------~-----------------------------------------------------------
Fonte: Petroquisa



Investimentos Sistema Petroquisa (1968-1990) - em US$ Milhões
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Fonte: Petroquisa

Convém salientar que o sistema petroquisa foi responsável por cerca de 80% do total de

investimentos no setor petroquímico brasileiro entre 1968-1988, segundo a própria

Petroquisa. Considerando o conjunto das empresas que compõe o sistema acima, o

faturamento conjunto atingiu em 1989, US$ 5,8 bilhões, de um total estimado de 9,3

bilhões de dólares do setor como um todo.

Convém salientar que, a participação do Estado não era somente a nível de produtor, como

também influenciava na própria estrutura de custo da indústria ao fixar o preço da principal

matéria-prima da la. geração de produtos químicos, ou seja, da NAFTA.

o Estado fixava o preço dela a níveis inferiores ao que era praticado no mercado

internacional. Além disso, garantia o fornecimento de petroquímicos básicos para as
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empresas "downstream", reduzindo a preocupação dessas corri o controle de fontes de

matéria-primas. Ora, como veremos, o acesso à matéria-prima e uma barreira a entrada

considerável. Com relação aos preços a política estava voltada para, principalmente na

década de 80, garantir a viabilidade financeira dos empreendimentos petroquímicos, ainda

que algumas vezes o controle de preços dos produtos dessa indústria tenham sido usados

no combate à inflação, prejudicando a rentabilidade das empresas, notadamente às estatais.

Veja no quadro abaixo como era a regulação do setor no final de 89:
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REGULAÇÃO ESTATAL NO SETOR PETROQUIMICO -198935

1)MECANISMOS REDUTORES DE INCERTEZA DO INVESTIMENTO
-Proteção contra importações - CACEX e CPA
-Seleção de participantes do setor - CDI
- Fornecimento de matérias-primas -PETROBRAS (Nafta) e PETROQUISA (Centrais do

pólos).
-Aportes de capital de risco - PETROQUISA, BNDE E FINOR

-Escolha de tecnologia - PETROQUISA

2)MECANISMOS REDUTORES DE CUSTO DO INVESTIMENTO
-Crédito favorecido para capital fixo - BNDE

-Crédito para atividades tecnólogicas - FINEP
-Apoio técnico para implantação de fábricas e atividades tecnológicas - PETROQUISA e

PETROBRAS.
-Incentivos fiscais para equipamentos nacionais e importados - CDI

3)MECANISMOS REDUTORES DE CUSTO J)E OPERAÇÃO
-Preço da NAFTA - PETROBRAS
-Incentivos fiscais - isenção de imposto de renda (Bahia), crédito de imposto de circulação
de mercadorias (Bahia) e depreciação acelerada (todos).

4)MECANISMOS DE APOIO À EXPORTAÇÃO
-Preços diferenciados - PETROQUISA, PETROBRAS
-Incentivos fiscais - BEFIEX
-Comercialização - InterbráslPetrobrás.

5)PRESSÕES PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES TECNOLÓGICAS NO PAÍS.
-Na contratação de tecnologia importada - INPI

-Na concessão de crédito - BNDE
-Diretamente - Pettoquisa

35Fonte: Petroquisa e ERBER(l992).
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Em suma, diante disto, além das características "tradicionais" de uma indústria química 36,

a IQB apresenta (ou apresentou durante a maior parte de sua existência) outras específicas

a ela, quais sejam:

1. Mercado fortemente protegido, com várias restrições e limitações com relação à

importação ou entrada de produtos/empresas concorrentes. A Alíquota média de

importação do setor era, antes de do programa de abrtura em1990, cerca de 40%.

2. Controle por parte do Estado dofornecimento de matéria-prima e de produtos de la.

geração: Sistema Petroquisa:

3. Controle depreços e regulamentação estatal.

4. Estrutura empresarial extremamente pulverizada. Apesar de originada em tomo de

complexos integrados, a disseminação do modelo tripartite resultou na existência de um

excessivo número de empresas MONOPRODUTORAS, sem a necessária massa crítica para

diluir custos fixos e alavancar o esforço tecnológico, o que compromete a competitividade

do setor, como se verá adiante.

5. Empresas multinacionais centradas principalmente na "ponta'ída indústria, ou seja,

no final da cadeia produtiva, onde o valor adicionado da produção e maior, portanto a

rentabilidade também.

A dinâmica da IQB foi, como dissemos, fortemente influenciada pela recessão dos anos 80,

o qual alterou o quadro de forte crescimento nas vendas internas até então. Isto levou a

busca do mercado externo. Devemos .lembrar que, o PIB brasileiro apresentou uma taxa

36Sobre as características estruturais da indústria trataremos adiante.
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média de crescimento anual de 1.3% entre 1980-1992. A indústria manufatureira teve uma

queda de 7.4%: Somente os setores que enveredaram pela exportação conseguiram ampliar

suas atividades, de um modo geral. O investimento das empresas estatais, que representava

5% do PIB no final dos anos 70, agora está ao redor de 1.5% .

Diante desta situação o setor químico como um todo ainda conseguiu apresentar uma média

de crescimento neste período de +1.9%37. Para esta modesta performace, as exportações

contribuiram fortemente. De um déficit de US$ 307 milhões em 1980, o setor evoluiu para

um superávit de US$ 609 milhões em 1985. O valor das exportações somente neste período

apresentou um crescimento superior a 300%. De outro lado, a queda verificada nas

importações está associada ao desaquecimento econômico.

Devemos lembrar que esta boa performance das exportações foi em boa parte obtida graças

a atuação do Estado na formulação de preços e de vendas na cadeia produtiva, conforme já

havíamos salientado. Ao combinar incentivos fiscais e um critério para o preço do nafta

que garantia preços internos inferiores aos internacionais, o Estado permitiu à indústria

penetrar no comércio internacional. Entre 1981 e 1990, o setor petroquímico, por exemplo,

exportou em média 34% de sua produção para a América Latina, Africa, lndia e Sudeste

Asiático. Déficits esporádicos foram observados em 1986 (Plano Cruzado) e em 1989,

períodos de crescimento econômico.

As Vendas Totais do Setor atingiram no final de 80 cerca de US$ 9.3 bilhões, segundo

dados da ABIQUIM. As Exportações representaram um total em tomo de US$ 1 bilhão.

37Dados do IBGE e Banco Central- Brasil Programa Econômico, vários anos. Ver gráficos no Anexo, para
maiores detalhes.
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PRODUÇÃO E DEMANDA DE PETROQUÍMICOS
(1981-1990) - MILHOES TON.

Produção Consumo Exportação Exp./Prod
doméstico %

Eteno 12.4 8.5 3.9 31
Propeno 6.8 4.2 2.6 38
Butadieno 1.7 1.4 0.3 18
Benzeno 5.0 3.4 1.6 34
Outros= 5.4 3.2 2.2 41
Total 31.1 20.7 10.6 34

*Tolu"eno,Xilenos Mistos, o-Xileno, outros solventes aromáticos.
Fonte: ABIQUIM

A super oferta mundial de produtos químicos, principalmente os "commodities" ( primeira

e segunda geração) nos anos 90, diminuiu o ritmo de exportação do setor," e a média de

exportação sobre o faturamento da indústria caiu de 15% para 12% em 1992.

Exportações Sistema Petroquisa 1980-1990-US$ Milhões
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Fonte: Petroquisa e Exame Maiores e Melhores

Vejamos agora o desempenho do setor em termos de rentabilidade e outros indicadores

econômicos-financeiros, afetados pelos fatos mencionados acima.
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Com relação a rentabilidade da indústria,38 após atingir uma média de 16.4% em 1987, ela

começou a cair, alcançando 11.1% em 1989, abaixo dos 12% considerado como ideal do

ponto de vista internacional. Com a abertura comercial em 90 e a super-oferta de produtos

petroquímicos no mercado mundial, e, consequentemente preços em queda, a rentabilidade

média toma-se pela primeira vez desde a consolidação da indústria, negativa em 1990(-

9.3%))9 Tal tendência de queda é observada nos anos posteriores, como podemos observar

pelo gráfico abaixo. Por segmentos de mercado, as únicas que não registraram queda foram

as Centrais Petroquímicas. Mas, no ano de 1991 a rentabilidade das centrais também

caíram, para -2,3%.

Rentabilidade Indústria Quimica (1985-1992) - em %

20~--------------------------~--------------------------------------~--------------------~

85 86 87 88 89 90 91 92

Fonte: Balanço Anual Gazeta Mercantil e Abiquim. vário! anos.

A recessão econômica e a queda nos preços dos produtos petroquímicos a partir de então ( a

nível internacional), associada a uma maior abertura comercial do Brasil (reduçao tarifária e

38Usamos aqui a seguinte defmição operacional para o conceito de rentabilidade: lucro
operacional/patrimônio líquido.
39Dados da Gazeta Mercantil e ABIQUIM, vários anos.
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abertura de importaçoes), levaram a-perdas nas margens de lucro das empresas também,

além da redução da rentabilidade. As margens operacionais, que situavam-se em média ao

nível de 15% até 1989, caíram vertiginosamente em 1990 e 1991, alcançando

respectivamente nestes anos, -6.2% e -4.1%, segundo dados da ABIQUIM (1992).

Segundo um execelente Estudo da ABIQUIM ( p. 14,1992) a respeito da evolução da

Indústria Química entre 1988/1991, "o nível de capitalização e endividamento geral das

empresas do setor químico e petroquímico manteve-se constante em 1988 e 1989 (73% de

solvência e 27% de endividamento). Já em 1990, o indicador de solvência caiu para 58.16%

enquanto C),ueo endividamento geral subiu para 41.84%, representando acréscimo de

dívidas da ordem de 57,5%. Ou seja, verificou-se grande descapitalização do setor, tendo

como contrapartida a elevação do grau de endividamento geral."

Convém lembrar que, diante a crise econômica iniciada no final de 70e início dos anos 80,

as empresas. foram "obrigadas" a reduzir seu nível de endividamento, dado o elevado custo

de capital Ouros altos) e o deslocamento de uma parte substancial dos recursos para o setor

financeiro. Assim, o nível de endividamento ficou baixo na década de 80. A elevação no

final de 80 e início de 90 deve-se ao fato dos prejuízos sucessivos por parte das empresas.

Dados mais recente, mostra-nos que o grau de endividamento reduziu novamente para uma

média de 26.3% em 1992. As empresas do setor ainda contam com "espaço de manobra"

suficiente para alavancar recursos e investir em expansão da produção. Mas, como

veremos, isto não ocorreu ainda.
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Evolução do Endividamento e MargemOperacional da IQB (1987-1992) - em %
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l_margem operacional --+--endividamento

Fonte: ABIQUIM e Gazeta Mercantil - Balanço Anual, vários anos.

o pior desta situaçao é que o nível de Volume, foi neste período ( entre 1990-1992), igual

ou menor que que os anos anteriores. O faturamento do setor foi em média igualou

menor também. Em termos de utilizaçao da capacidade produtiva, segundo a mesma fonte

de informaçao mencionada acima, caiu de 95,58% no período de 1987-1989 para 84,44%

em 1992.

Diante deste quadro adverso exposto acima, a única alternativa para a maioria das

empresas foi adotar um PROGRAMA DE REESTRUTURAÇAO, de forma que reduzam

custos fixos e variáveis. Ora, dado que os preços ficaram sem regulaçao estatal, exceto o

preço da NAFTA, que tem sido causa de grandes discussoes ultimamente, e dado o fato de
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os preços da maioria dos produtos petroquímicos serem determinados por uma equaçao de

oferta/demanda a nível internacional ( o que quer dizer preços em dólares), para manter a

margem de lucro ou "reduzir"as perdas, a alternativa que restou as empresas foi se

reestruturarem, reduzindo seus custos. Além disso, dado as exigências a nível mundial e

mesmo a nível nacional mais recentemente, em termos de qualidade e padronização dos

produtos, a maioria das empresas procuraram aumentar sua eficiência produtiva via

modernizaçao produtiva, e posteriormente organizacional, conforme veremos adiante.
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CAPÍTULO 3 - CARACTERISTICAS E CONFIGURAÇÕES ESTRUTURAIS DA
INDUSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA.

3.1 - CARACTERIZAÇÃO DA INDÚSTRIA QUÍMICA NO BRASIL.

A indústria química brasileira é também intensiva em capital, e dados do censo do IBGE

de 1985 sugerem que sua participação no pessoal ocupado é de apenas 0,73% do total da

indústria de transformação. Além disso, a química representa 4% do valor bruto da

produção da indústria de transformação e 3,2% do valor agregado desta.

Segundo dados da Abiquim (1994), esta indústria emprega mais de 100 mil pessoas, sendo

a maioria pessoal de produção (60%). O salário médio pago de US$ 1.300 (sem encargos

sociais, pois com encargos seria de US$ 2.500) é um dos mais elevados do país, refletindo a

alta qualificação da mão-de-obra empregada. O faturamento líquido do setor têm estado em

tomo l)S$ 11-12 bilhões nos últimos três anos. Os gastos médios com P&D que situavam-

se em 0,3% do faturamento no início da década de 80 aumentou para 0,8% recentemente e,

segundo pesquisas realizadas pelo Estudo da Competitividade da Indústria Brasileira(1993), .

esta relação deve estar um pouco acima de 1%, muito aquém da média das maiores

empresas químicas do mundo (8-12%), conforme vimos no capítulo 1.

Dissemos no capítulo 2 que até 1990, além das características inerentes à indústria

química, a indústria química brasileira apresentava outras, específicas a ela e, que, depois

deste ano o quadro alterou-se, no tocante à regulação do setor, além é, claro, da própria

estrutura e padrão de concorrência. O quadro atual em nível de regulação, quando

comparado com o que prevalecia em 1990 e:
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1990

1) Mercado fortemente protegido;
2) Controle estatal do fornecimento de matéria

prima e de produtos de 1a. geração, através
do sistema Petroquisa=centrais petroquímicas;

3) Controle de preços e regulamentação estatal;
4) Estrutura empresarial extremamente

pulverizada, com um número excessivo de
empresas monoprodutoras;

5) Empresas multinacionais centradas
principalmente na "ponta da indústria".

1)Redução de barreiras.
2)Menor participação estatal via
privatização empresas.

3)Desregulamentação estatal e
liberdade de preços.

4)Excessivo números de empre-
sas monoprodutoras, pequena

reorientação de alguns segmentos.
5)Empresas multinacionais centra-

das na "ponta".

Vejamos agora, com maior profundidade as características e a configuração da indústria

brasileira, uma vez que com a abertura da economia brasileira iniciada em 1990 e os

"choques externos", bem como a desregulamentação estatal e a liberdade de preços do

setor, induziu a profundas mudanças na indústria. Estas mudanças ainda estão em curso, e

só recentemente a mioria das empresas recuperou ligeiramente a rentabilidade. Mesmo

assim, várias empresas consumidoras de petroquímicos têm pressionado o setor com

importações de produtos do exterior, além da ameaça de competidores internacionais

potenciais ou não.

Um dos primeiros impactos foi a necessidade das empresas reetrutúrarem-se diante desta

situação adversa, objetivando tomarem-se competitivas num cenário internacional. Assim, a

década de 90 está sendo marcada pela necessidade da busca das empresas químicas

brasileiras de maior eficiência e competitividade, num ambiente de deterioração de suas

margens de lucro e "saída" do estado das centrais petroquímicas, via privatização de suas

empresas.
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A indústria química, ou o complexo químico, engloba uma variedade muito grande de

produtos. Produz mais de 60.000 produtos diferentes, desde a química orgânica básica e

inorgância "commodity", usados em outros processos produtivos e produtos, até resinas

sintéticas, elastômeros, plásticos, química fina e outras especialidades químicas "tailored"

para propósitos específicos, além de produtos de consumo final como detergentes e

medicamentos. Apesar da classificacão da indústria ser difícil, ê comum classificá-la

também em quatros grandes blocos ou segmentos, como podemos ver no quadro abaixo:

1) "Commodities",

2) "Pseudocommodities",

3) Química fina,

4) Especialidades.

Outra forma comum de classificá-la é, como se segue: 1) Químicos industriais - produtos da

química básica (petroquímicos e plásticos), alguns intermediários de outras indústrias; 2)

Químicos da Agricultura ( fertilizantes, herbicidas, etc); 3) Químicos farmacêuticos(

medicamentos, vacinas, soros, etc.), além de produtos como adesivos, detergentes,

cosméticos, etc. Estes últimos não são levados em consideração aqui.

Cada bloco possui características tecnológicas e mercadológicas específicas que,

oportunamente, serão destacadas. A petroquímica, que representa maior parte da indústria

química, está contida no conjunto da química orgância.
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PRINCIPAIS SEGMENTOS DO COMPLEXOQUIMICO

PRODUTOS DEFINIDOS PELAS
ESPECIFICAÇÕES QUÍMICAS

"Commodities"

- Química Inorgânica Pesada (Sais,
Gases industriais, Ácidos,etc.)

- Intermédiarios Orgânicos de grande
tonelagem ( Eteno, Propeno, Culmeno,
xilenos, Fenol, Acrinolitrila, etc)

- Intermediários para fertilizantes
(Amônia, etc.)

Química Fina

- Fármacos
* Medicamentos, Vacinas, Soros,

ou humanos
* Veterinária
* Nutrição Animal

(Metionina, Rações, etc.)
- Agroquímicos

Pesticidas (Herbicidas,
Inseticidas e Fungicida),Fertilizantes
(Nitrogenados e fosfatos).

Fonte: KLINE e autor.

PRODUTOS DEFINIDOS PELO
DESEMPENHO

"Pseudocommodities"

- Plásticos
- Elastômeros ( borrachas sintéticas)
- Plastificantes
- Resinas termorrígidas

*PE, PEBD,PEAD, PP,etc.

Especialidades

- Aditivos diversos (Gasolina, etc.)
- Corantes
- Catalisadores
- Revestimentos Especiais
- Intermediários Químicos
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Em termos de Valor Adicionado da Indústria Química, podemos classificar a participação

dos principais segmentos da seguinte forma, segundo a KLINE:

Participação Estimada Valor Adicionado Total da Indústria

Especialidades
26%

Química Fina
9%

"Commodities"
42%

23%

Fonte: Kline.

Além disso, é comum sintetizar a indústria, como exposto acima, por categoria de

empresas e família de produtos, o que não diferencia substancialmente do que colocamos.

Ou seja, as categorias principais de empresas/produto seriam 40:

l)"Centrais petroquímicas";
2)Termoplásticos;
3)Intermediários diversos;
4)Elastômeros;
5)Multidivisionais;
6)lntermediários Fertilizantes;
7)lnorgânicos (Ácidos, Sais, Gases Industriais, etc.);
8)Química final Especialidades Químicas;

40Assim, a 1) representaria o segmento de "commodities", a 2), 3),4) e 5) "pseudocommodities", 6), 8) e 9)
química fma e especialidades e, 7) a química inorgânica, a qual não é levada em consideração aqui, por
simplificação.
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9)Tensoativos

A indústria química utiliza três substâncias minerais como base primária de suas matérias-

primas: a) o cloreto de sódio, ou simplesmente sal, que permite a produção de soda

cáustica, cloro e barilha, e, a partir daí, toda uma linha de produtos derivados; 41 b) o

enxofre, que permite a produção de ácido sulfúrico e, a partir daí, toda um série de produtos

derivados; c) o petróleo e o gás natural e, a partir de frações resultantes das refinarias, a

nafta e o gasóleo e, pelo seu processamento industrial, todo um conjunto de produtos

derivados. A maior parte da indústria está centrada nestas últimas substâncias, que e o

nosso foco de análise, ou seja, de origem petroquímica,

De uma maneira simplificada, a "árvore petroquímica" passa por três estágios de

processamento até chegar aos produtos finais da indústria. É comum denominar esses

estágios de produção como:

1) Produtos petroquímicos básicos, Química de Base, ou então, produtos de primeira
geração;

2) Produtos petroquímicos intermediários, Química industrial, ou produtos de segunda
geração;

3) Produtos petroquímicos finais, ou de .terceira geração, utilizados por vários setores
industriais.

As matérias-primas petroquímicas (nafta, gasóleo, gás natural e mesmo o àlcool etílico)- as

duas primeiras resultantes do refino de petróleo)42 alimentam as "centrais petroquímicas"

41 Este conjunto e convencionalmente também chamado de complexo soda-cloro, e a maioria das empresas
estão fechando seus negócios ou simplesmente vendendo, pois e muito poluente e tem sido alvo das novas
políticas ambientais adotadas por vários países no mundo, principalmente EUA e Europa.
42Note que os petroqufmicos básicos tanto podem ser obtidos a partir do gás natural, cuja produção dispensa
os investimentos em refrnaria, quanto da nafta e do gasóleo, que são sub-produtos de refrnarias. No caso da
utilização do gás natural, o investimento necessário por tonelada de etileno é menor, mas, ele é o único
produto obtido. Com a Nafta, mesmo que exija um maior investimento por tonelada produzida de etileno, ela
propicia a obtenção de outras olefrnas (propileno, butadieno e butenos) e aromáticos. A escolha entre qual
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SUB SETORES E PRODUTOS DA INDÚSTRIA PETROQUIMICA

1. PETROQufMICOS BÁSICOS
Olefinos: eteno; propeno; butadieno; isobuteno; butenos normais; isopreno
Aromáticos: benzeno; tolueno; xilenos
Amônia
Metanol

2. PETROQufMICOS INTERMEDIÁRIOS
Estireno
Óxido de eteno
Cloreto de vinila
Acetato de vinila
Cetanol
Acrilonitrila
Óxido de propeno
Fenol
Anidrido maleico
Caprolactama
Diisocianato de tolilenol (TDI)
Tereftalato de dimetila (DMT)
Ácido tereftálico (PTA)
Anidrido ftálico
Uréia

3. PRODUTOS FINAIS PETROQufMICOS
3.1. Resinas e Plásticos

Polietileno de alta densidade (PEAD)
polietileno de baixa densidade (PEBD)
Poli (cloreto de vinila) (PVC)
polipropileno
Poli (acetato de vinila) _ (PVAC)
policarbonato
Resinas alquídicas
Resinas poliéster insaturado
Resinas fen6licas
Resinas aminadas (melamínicas e uréicas)
Poliuretanas

3.2. Elastômeros
Copolímero de butadieno e estireno (SBR)
polibutadieno (PB)
Borracha de etileno e propileno (EPDM)
Poliisopreno (PI)
Borracha nitrílica

3.3. Fibras Sintéticas
Poliamídicas (nylon)
Poliéster
Fibras acrílicas

3.4. Tensoativos e Detergentes
Iônicos
NÃo-iônicos

3.5. Solventes
Cetônicos
Acéticos
Clorados

3.6. Antidetonantes
MTBE

FONTE: Abiquim e Oliveira(1990).



brasileiras, resultando nos produtos petroquímicos básicos ou a química de base (ou mesmo

produtos de la. geração). Até aqui as empresas que faziam parte deste conjunto eram de

origem estatal, ou pelo Sistema Petroquisa mencionado anteriormente. Os produtos

principais são: Eteno, Tolueno, Xilenos, Propeno, Benzeno, Butadieno, Amonia e Metanol.

O Brasil usa preponderantemente a nafta" e gasóleo, dado o programa brasileiro de

produção de petróleo. Estima-se que 80% dos produtos derivados da petroquímica são

oriundos destes dois elementos.

Como a maioria dos países, execeto os EUA e outros, optaram pela "rota do petróleo", a

transformação das matérias-primas oriundas do petróleo (Nafta e Gasóleo) se dão em

refinarias. A característica geral da refinação do petróleo+ é um processamento

excepcionalmente econômico dos óleos crus até os produtos comercializáveis. A refinação

dos produtos do petróleo e dos petroquímicos envolve dois ramos principais, as

modificações fisicas, ou operações de separação, e as modificações químicas, ou

conversões. ,

A princípio, a refinação envolvia a separação por destilação, que por seu turno, compreende

as operações unitárias de escoamento de fluidos, de transferência de calor e de destilação.

Estas separações puramente fisicas foram desde logo suplementadas pelas conversões

químicas no refino dos produtos do petróleo.

trajetória utilizar num determinado momento dependerá dos seguintes fatores: existência de reservas de gás
natural; relação entre preço da nafta e do gás natural; custos de equipamento, etc.
430 termo nafta refere-se a qualquer produto leve tendo propriedades entre as da gasolinas e as do querosene.
Elas são usadas extensamente como solventes industriais de tintas, em lavagem a seco, e principalmente como
matéria-prima para o eteno. _
44Ver Shreve & Brink Jr.(1977) para maiores detalhes, ou então Considine(1974) para esclarecimentos dos
processos químicos envolvidos na constituição dos principais produtos químicos.
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PRODUTOS BÁSICOS ORIUNDOS MATÉRIAS-PRIMAS BÁSICAS DA INDÚSTRIA QUÍMICA

GÁS NATURAL

" Negro do fumo

~ . Acetileno

~ Metano

" Negro fumo, Acetileno, Metano

PETRÓLEO == ~ Eteno

~ Propeno,Buteno,Benzeno,Tolueno,

Xileno, Naftaleno

CARVÃO MINERAL

" Benzeno, Tolueno, Xileno, Naftaleno

~ Coque

~ Outros

__ 1111---,_- _____ 1111 _

Matérias-primas la. Geração petroquímicos

o grande estímulo ao emprego das modificações químicas na fabricação de produtos

petrolíferos, tomou a pirolisação obrigatória dos produtos do petróleo, no qual, ..."no

processo conhecido industrialmente como craqueamento, as moléculas longas são

quebradas em moléculas mais curtas, convenientes, por exemplo, para a gasolina. Embora o

craqueamento, térmico ou catalítico, ainda seja a modificação química mais importante

usada na indústria de petróleo, outras conversões químicas têm sido usadas em grande
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escala nos últimos anos, para atender à demanda crescente de gasolina, álcool, acetona, e

outras substâncias derivadas do petróleo. Entre elas podemos citar a alquilação, a

isomerização, a polimerização, a hidrogenação, a reforma catlítica e a

desidrogenação"(Shreve & Brink Jr., 1977,p. 598). Hoje, os produtos químicos são tratados

ininterruptamente, em refinaria contínuas, que conseguem tratar mais de 400.000 barris

continuamente.

A partir daí, obtemos o principal produto da petroquímica brasileira e de todo mundo, o

qual representa cerca de 40% da produção de todos produtos petroquímicos do mundo, ou

seja, o ETENO(OU ETILENO), a partir do qual obtém-se uma série de produtos derivados

por processos químicos (misturas, reação a elevadas temperaturas,etc.). O eteno é ° mais

usado no Brasil e vários outros países na produção de intermediários, ou os produtos de 2a.

geração, principalmente os plásticos, elâstomeros, resinas, etc., que são os principais

produtos do segmento de "pseudocommodities".

O eteno, é uma substância química produzida em maior volume e pode ser obtido de

frações que variam do etano até gasóleo pesado. No caso aqui é do gasóleo. Isto depende de

custos associados'. Esta é, inclusive uma característica importante da indústria - diferenças

de rotas de produção e uso alternativo de tecnologia e produtos para se produzir

determinado produto. Pode-se construir usinas de capacidade tão grande quanto 500.000

ton/ano ou mais. O craqueamento da matéria-prima diluída com um gás inerte (usualmente

vapor de água) em temperatura tão elevada quanto 925 graus celsius, com um tempo de

residência muito curto (de 30 a 100 ms) dá um produto misturado, que deve ser separado

.nos seus constituintes úteis. Alguns estudos mostram que o craqueamento da nafta, muito

rápido, dá 1,2% de H2, 15,2% de metano, 1,3% de acetileno, 31,8% de eteno, 2,8% de

etano, 1,2% de propadieno, 11,6% de propeno, 0,3% de propano, 4,7% de butadieno, 2,2%

de buteno e 27,7% de hidrocarbonetos em C5 mais líquidos. Os gases são rapidamente
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arrefecidos, resfriados, desidratados e fracionados, a fim de que forneçam os componentes

individuais de elevada pureza, além de materiais indesejáveis que sãoreciclados. Por aqui,

percebemos uma forte razão do enorme uso do eteno, pois ele e obtido em grandes

quantidades a partir do nafta, quando comparado cornos demais, ou seja, uma razão

econômica.

o grande uso da família-etileno cresceu basicamente em função de seu uso

polimérico(monômeros, elâstomeros, etc.). Os derivados principais são: polietilenos de alta

e baixa densidade ( uso em filmes), copolímeros com propileno, acetato de vinil, polivinil

clorado, óxido de etileno, etileno glicóis, etc. Ou seja, boa parte dos produtos que compõe

o segmento de "psedocommodities".

Então, os produtos petroquímicos básicos, processados por empresas de segunda geração,

geram os produtos intermediários, que entram no processamento juntamente com outros

produtos(insumos) para produção de produtos finais da indústria propriamente dita. Os

principais produtos são: Estireno, Caprolactama, Tereftalato de Dimetila(DMT),

Acrinlonitrila, Alcoilbenzenos, Uréia, Butanol Octanol, Acetona, Acido Adípico, Cumeno,

Paraxileno, Fenol, etc. Aqui a estrutura empresarial e, como dissemos mixta, cem

participação do capital estrangeiro e nacional privado também.

A partir destes produtos intermediários tem-se os insumos para se produzir então os

produtos finais da indústria (terceira-geração), como por exemplo: Policloreto de Vinila

(PVC), Polietileno de Baixa Densidade (PEBD), Polietileno de Alta Densidade (PEAD),

Poliestireno, Polipropileno, Polibutadieno, Borracha SBR, Resinas Uréia Formaldeído,

LABS, Resinas Fenólicas, Fibras Acrílicas, Resinas ABS, Poliacetato de Vinila, Nylon

6, Nylon 6.6, Fibras Poliester, Poliuretanas, Plasticos, etc. Na terceira geração encontra-se a

maior parte das empresas químicas multinacionais instaladas no Brasil, como Rhodia, Du
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VINCULAÇÃO DA PETROQUIMICA COM OS.DEMAIS
SETORES INDUSTRIAIS
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Pont, Dow Química, leI, Basf, Bayer, Hoechst, Monsanto, Union carbide, etc. Pelo

processamento desses produtos intermediários, realizado na indústria terciária, são

transformados e incorporados a um elenco diversificado de bens de consumo imediato, bens

duráveis de consumo e bens de capital, conforme pode ser visto no quadro a seguir.

Finalmente, a indústria petroquímica liga-se a indústria de química fina e especialidades.

Percebemos também a importância de uma outra característica básica da indústria química,

ou seja, o alto grau de interdependência entre seus segmentos e com outros setores

industriais. Segundo dados da Abiquim, estima-se que 26,6% da produção total são

consumidos dentro do próprio complexo. Esse número é ainda maior, atingindo até 42%,

quando consideram-se apenas os segmentos das "commodities" e "pseudocommodities".

Apesar disso, a maior parte da produção da indústria é consumida por outros setores

industriais, como vimos, tomando o complexo químico, essencialmente, um produtor de

bens intermediários da matriz industrial.

Para se ter uma idéia mais precisa da relação que a indústria química tem com vários

setores da economia brasileira, vamos tomar o estudo feito por ARAÚJO JR.(1990) sobre

os complexos industriais e mercados intersetoriais da economia brasileira. Em termos

quantitativos, tendo como base alguns produtos finais da petroquímica e o ano de 1989, os

maiores demandantes são:

-Resinas ABS: 38% das vendas foram para indústria automobilística, 14%

Eletrodomésticos e 11% para a indústria de refrigeração.

-Nylon 6: 42% das vendas foram para a indústria de embalagens, 30% para automobilística,

12%para eletroeletrônica e 9% para a indústria mecânica.

-Nylon 6.6: 40% das vendas destinaram-se para a indústria automobilística, 30% para

eletroeletrônica, 12% para construção civil e mobiliário, e 5% para a mecânica.
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-LAB: 100% para os produtores de detergentes sintéticos;

-Resinas PBT: 39% das vendas foram para a indústria automobilística, 30% para a

eletroeletrônica, 11% para construção civil e mobiliário, e 4% para a mecânica.

-PEAD: 42% para embalagens, 10% brinquedos, 14% para utensílios domésticos, 13% para

preparação de filmes e 5% para preparação de peças técnicas.

-PEBD: 79% das vendas foram para filmes, 5% placas para calçados e 5% para fabricação

de mangueiras, tubos e frascos.

-Polipropileno: 24% indústria de embalagens, 12% para a têxtil, 10% para fibras, e o

restante para utensílios domésticos.

-Poliestireno: 26% das vendas foram para eletroeletrônica, 28% para embalagens, etc.

-PVC: 37% para tubos e conexões, 6% para calçados, 7% para embalagem, e 6% para fios e

cabos.

-Borracha SBR: 62% para indústria de pneumáticos, 14% peças e artefatos e 22% para

calçados.

3.2 - PRODUÇÃO, DEMANDA, PREÇOS, CUSTOS E MERCADO.

3.2.1- MATÉRIA-PRIMA.

Vimos que as matérias-primas básicas da indústria vem da rota do petróleo - a nafta e

gasóleo principalmente, no caso brasileiro.
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No caso da nafta, o equilíbrio entre a oferta e demanda de nafta depende das fontes

alternativas de matérias-primas para a petroquímica, do nível de evolução da indústria de .

cada país, bem como da dimensão do mercado de gasolina automotiva.

A nafta é utilizada diretamente como gasolina de baixa octanagem ou é direcionada para o

uso como matéria-prima petroquímica. Assim que, nos EUA, há um consumo de cerca de

30% do total de nafta produzida para o mercado petroquímico, dado que existe uma rica

disponibilidade de gás natural para a produção de eteno. Na Europa e na Ásia, países com

uma disponibilidade menor, a distribuição é mais equilibrada.

Na América Latina, o uso em grande escala de nafta como matéria-prima para a

PETROQUÍMICA está restrito ao Brasil, que não tem produção em grande escala de gás

natural( dado a baixa reserva existente deste produto e do programa brasileiro de explorar a

produção do petróleo), pois outros grandes produtores como a Venezuela e Argentina

possuem razoáveis reservas de gás natural, utilizadas na produção de eteno e de outros

petroquímicos.s- Veja os gráficos a seguir, para se ter uma idéia destas relações entre a

oferta/demanda e a forma de consumo de nafta, no caso a nafta virgem, sem ter passado por

um processo de separação e "purificação".

45No caso do Brasil, exiiste ainda o uso do álcool, pouco usado na petroqufrnica e usada em maior escala
como combustível, em função do programa brasileiro do álcool-PROÁLCOOL, iniciado na década de 70
como parte do programa brasileiro de substituição de energia, após a crise do petróleo.
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EQUILiBRIO MUNDIAL OFERTA DE NAFTA VIRGEM -1990
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Fonte: Chem Systems.

EQUILiBRIO MUNDIAL DE DEMANDA DE NAFTA VIRGEM -1990
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Em suma, a utilização finàl da nafta na petroquímica é dependente também da existência de

matérias-primas alternativas para a produção de eteno, como o gasóleo, GLP46, gás

natural(etano), etc. Enquanto nos EUA produz-se somente 25% do eteno via cargas

líquidas, a Europa Ocidental produz 80%. O Brasil produz 100%de seu eteno via nafta, não

dispondo a médio prazo de outras matérias-primas, como o gás natural ou GLP, mesmo que

haja unidades produtivas de várias empresas em condições de consumo alternativo (dado

suas flexibilidades operacionais) para tais produtos.

O definição de qual matéria-prima usar na produção de produtos da cadeia produtiva da

petroquímica é um importante fator da competitividade do setor, uma vez que isto afeta

diretamente os custos totais de produção. Estima-se que, em média, as matérias-primas

representam 45% do custo total de produção de produtos químicos. O gráfico abaixo,

mostra-nos os custos de produção de eteno originário de diversas matérias-primas em

diferentes países.

Devemos lembrar que, o preço da nafta" é definido pelo governo, que o tem praticado em

níveis inferiores ao praticado no mercado mundial. A Petrobrás detêm o monopólio do

fornecimento das matérias-primas básicas da química brasileira, e o governo brasileiro tem

usado o preço da nafta como variável de política econômica, principalmente visando

incentivar a la. e 2a. geração, ou seja as empresas do sistema Petroquisa, que se

beneficiaram desta política.

46GLP _ Gases liquefeitos de petróleo. Este termo é usado para descrever gases do petróleo usado em larga
escala como combustível, para uso doméstico, aquecimento, gás de cidade, e também em tratores, caminhões,
etc. Eles são conhecidos também como gases de petróleo engarrafado, onde os hidrocarbonetos leves, como o
propano e butano, que são produzidos como subprodutos da gasolina natural, são os principais gases
conhecidos.
47Segundo dados da ABIQUIM, o preço da nafta no Brasil equivale, em média, depois dos impostos, a 0,856
do preço da nafta européia, ou seja, 14,4% abaixo do praticado na Europa ao longo dos últimos anos.
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Assim que, na década de 80 foi comum a prática de preços baixos da nafta" de forma a

tomar as exportações uma fonte de divisas para o país diante de uma recessão interna

prolongada e de manter o crescimento do setor, que exportava 35% da produção total.

Havia, no período, um objetivo explícito do governo de aumentar esta participação das

exportações para 40%, o que não ocorreu, devido em parte pela crise mundial do setor e

também porque o maior mercado brasileiro até então, a Ásia, aumentou sua produção de

forma substancial e deixou de importar boa parte destes produtos brasileiros- 1990.

US$fT
ETENO

600

CUSTO DE PRODUÇÃO ETENO A PARTIR DA NAFTA -1993

500

400

300

200

100

o
EUA EUROPA BRASIL MEXICOCOREIA

Fonte: Chem Systems e Chemical Week.

48ANafta representa 70% dos custos de uma central petroquímica.

• CUSTO TOTAL

• RETORNO INVESTIMENTOS
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CUSTO PRODUÇÃO ETENO VIA ETANO EM 1991

400 US$/TETENO NAFTA
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Fonte: Chemical Week

Obs. Para efeito de comparação colocamos o Brasil, que não usa o etano.

Ao considerar-se a produção do eteno através de outras matérias-primas, não utilizadas no

Brasil por falta de oferta, os custos caem substancialmente, como podemos ver no gráfico

acima.

Essas diferenças de estrutura de matérias-primas permite a países como os EUA e Canadá,

obter maior competitividade num dos principais componentes do preço do produto da la. e

2a. geração da indústria, dado a existência de produção de eteno via gás natural. Isto é

evidente em épocas de grandes excedentes mundiais, e tais países destinam uma parte maior

desta produção para o mercado externo. Obviamente que isto afetará também o preço dos

produtos finais da indústria.
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o preço da nafta no Brasil tem sido historicamente abaixo da média mundial, como

dissemos. Para se ter uma idéia, em 1988 os preços praticados nos EUA, Europa e Brasil

eram, US$ 147, US$ 136, US$ 106, respectivamente. Em 1990, os preços praticados eram

US$ 146, US$ 155 e US$ 104 nestes países, repectivamente, segundo dados da própria

PETROQUISA. Dissemos que a indústria química é marcada por um comportamento

cíclico singular. A indústria petroquímica brasileira sempre esteve mais protegida dos

efeitos negativos destes ciclos. Mas, com o advento da abertura comercial em 1990, a

indústria doméstica ficou mais subordinada aos movimentos globais e, através de

imprtações, mais vulnerável aos efeitos da crise mundial. Assim que, em 1991,já observou-

se um aumento das importações que colaborou para uma maior equivalência de preços nos

mercados interno e externo.

Deoutro lado, o gás natural brasileiro para uso em petroquímica tem preço que inviabiliza

o seu uso em larga escala. Quando comparamos os preços com outros mercados, vemos

claramente a enorme dimensão: No Chile, o gás natural tem o preço de 0,30 US$/milhão

BTU; na Venezuela, este valor é de 0,50; na Argentina de 0,70; nos EUA é de 1,50 e no

Brasil 2,52 US$ por milhão de BTU. O Metanol importado, favorecido pelo baixo preço do

gás, chega ao Brasil, segundo OLIVEIRA(1990), por US$ 140/t CIF contra um custo

variável do metano I brasileiro da ordem de US$ 130/t.

Por fim, segundo um estudo do BNDES(1992), não há nehuma alternativa de matéria-prima

que seja capaz de substituir, em termos de vantagens de custos, volumes significativos de

nafta por longos períodos. Por outro lado, existe uma tendência de que a nafta se tome

progressivamente mais escassa, com consequente incremento nos preços, como ocorre.

Para suprir o déficit da nafta, pode-se fazer modificações no"mix "das refinarias. O

Suprimento de GLP na América do Norte, por exemplo, está equilibrado, enquanto a
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Europa importa cerca de 5 milhões tia. O Japão importa cercade 13 milhões tia, e estes dois

últimos deverão aumentar a demanda no futuro. O GLP deverá ser uma alternativa mais

atrativa do que a nafta. Mas, o preço do GLP tende a ser mais volátil e, por períodos mais

longos, muito mais caro. A flexibilidade para utilização do GLP poderá ser atrativa quando

houver proximidade com as fontes de abastecimento ou terminais, de tal forma que possa

ser utilizado em períodos de vantagem de preços.

Em suma, o ideal é que haja uma diversidade de matérias-primas que possam ser utilizadas

em função do comportamento dos preços. Tal diversidade somente pode ser obtida por

unidades químicas integradas com grandes refinarias eficientes e flexíveis.

3.2.2 - FORNECEDORES DE EQUIPAMENTOS.

Sabemos do capítulo 2 que o governo fez um enorme esforço de nacionalização da indústria

através do sistema Petroquisa e de regulação do setor. Esta política induziu a que a

participação da industria nacional (capital estrangeiro e/ou nacional) provesse entre 70-

90% o indíce de nacionalização dos equipamentos necessários à indústria.

O preço, entretanto, dos bens de capital adquiridos no mercado brasileiro é relativamente

elevado. Isto decorre de duas razões básicas: a) existência de um parque extremamente

diversificado em condições de produzir qualquer item e, igualmente, extremamente

pulverizado em número de empresas; b) os bens de capital sob encomenda nunca foram

objeto de preços controlados pelo Conselho Interministerialde Preços (CIP); com reserva

de mercado, a realidade mostrou que praticassem preços de monopólio. De outro lado, é

inegável a existência de produtores com tecnologia avançada, de porte internacional, que
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operam sob licença de fabricantes internacionais altamente qualificados, como por

exemplo: Mannesman Demag, Sulzer, Worthington Brasil, Alfa LAvaI, Confab, Asea

Brown Boveri, Weg, general Eletric, Siemens, Pirelli, Alcoa, dentre outros.

Assim que, dois pontos são centrais aqui: 1)preços elevados e 2) qualidade inferior, quando

comparamos com o mercado mundial.

3.2.3 - PRODUÇÃOIDEMANDA, CARACTERÍSTICAS E CONFIGURAÇÕES DA
INDÚSTRIA POR SEGMENTOS PRINCIPAIS.

3.2.3.1 - FOCO EM "COMMODITIES' E "PSEUDOCOMMODITIES".

Dissemos que a indústria química mundial, após anos de elevada rentabilidade em parte

devido à reestruturação ocorrida nos anos 80, voltou a deparar-se com mais um ciclo de

baixa rentabilidade desde 1990, coincidentemente com o programa de abertura comercial e

desregulamentação do setor no Brasil. A demanda mundial que vinha apresentando

crescimento mo~erado e regular, caiu a níveis de 1-2% anuais face. ao desaquecimento

econômico, principalmente nos principais centros consumidores, como os EUA, Japão e

Europa.

Por outro lado, a curva de oferta continua em crescimento, ou seja, dá-se novos acréscimos

na oferta de produtos químicos, notadamente os petroquímicos, oriundos da maturação dos

investimentos programados ( em novas plantas e capacidades e expansão das existentes)

desde 1987. Vimos que grande parte destes novos investimentos resultaram do grande

esforço dos países do leste asiático(Coréia do Sul, Cingapura, Tailândia , etc.) na
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construção de uma indústria química através de volumosos investimentos por parte do

governo com grupos estrangeiros e/ou nacionais. Sabemos que tais países, que eram

centros importadores tradicionais, de países corno EUA, Europa e Brasil, passaram então á

categoria de exportadores líquidos de petroquímicos.

Dissemos que o Brasil até 1970 era um importador líquido de produtos químicos em termos

quantitativos nos seus diversos segmentos, mas, com o esforço dos investimentos realizado

ao longo dos anos 70, tomou-se auto suficiente e passou a gerar importantes excentes para a

exportação. Assim que, o país passou de um déficit de US$ 360 milhões em 1970 para um

superávit de US$ 650 milhões aproximadamente em 1988. O fato é que, o reuzido nível de

atividade nos anos 80 levou o setor a exportar substancial parte sua produção. Mas, caso a

renda real per capta tivesse ostentato crescimento mais significativo, a elevada

elasticidade-renda do consumo de produtos petroquímicos provavelmente teria feito

desaparecer o saldo comercial. Desta forma, entre 1970-1988, as taxas e crescimento da

TAXAS CRESCIMENTO PRODUÇÃO/CONSUMO APARENTE QUIMICOS 1970-1988 em %

CONSUMO
APARENTE

Fonte: IBGE.

90



produção e do consumo aparente de produtos químicos no Brasil foram significativas,

quando comparadas ao crescimento do PIB, como vemos pelo gráfico acima.

Apesar do fraco desempenho da economia nacional como um todo nos anos 80,

principalmente o PIB por habitante, a expansão do consumo interno de produto

petroquímicos seguiu relativamente elevada. Calculando-se a elasticidade do consumo per

capta de produtos químicos relevantes em relação ao PIB per capta, chega-se a

coeficientes expressivo no período 1982/88, conforme quadro a seguir:

COEFICIENTES DE ELASTICIDADES DO CONSUMO DE QUIMICOS 1982/88

CoeficienteProduto

6,35
4,80
6,21
3,70
8,21
3,02
5,88
15,86
4,07
2,68

Eteno
Propeno
PEAD
PEBD
Polipropileno .
Poliestireno
Acido Tereftálico
Acrilonitrila
Caprolactama
Borracha SBR

Fonte: 0Iiveira(1990).

A partir de 1990 este quadro mudou. Com a abertura comercial e maior exposição da

indústria química mundial à concorrência internacional, associado a recessão mundial,

preços deprimidos em função de excesso de oferta, às exportações da indústria química

brasileira, que apresentava superávits comerciais líquidos ao longo dos anos 80 mostra

tendência de queda e perde seu dinamismo. Mesmo com recessão interna, o ritmo de

exportações começa a perder seu fôlego, para, pela primeira vez depois de mais de 10 anos,

apresentar um pequeno déficit comercial líquido no setor. Em 1993, a indústria química
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brasileira exportou 1,03 bilhões de dólares, contra US$ 1,05 bilhões de importações. Em

1990, primeiro ano do processo de abertura comercial, o país exportava US$ 1,04 bilhões e

importava US$ 706 milhões. Como vimos no capítulo anterior, boa parte das exportações

destinavam-se para os país asiáticos. Assim, coincidentemente com o programa de abertura

comercial, os países asiáticos começam a "colher os frutos de sua primeira safra", ao

passarem da condição de importadores líquidos de químicos à exportadores líquidos. Os

investimentos realizados no setor, principalmente governamental, começa a maturar e as

plantas entrarem em operação. O Brasil começa a perder um dos principais mercados e

deverá ganhar um enorme concorrente. A capacidade produtiva destes países está

expandindo a taxas muito superiores ao do país.

As importações, de outro lado, começam a apresentar sinais de incremento. Esta situação do

comércio exterior revela-nos a perda de competividade da indústria brasileira no comércio

internacional. Naturalmente, o país procurou exportar esta parte da produção,

tradicionalmente entre 35%-40% da produção para outros mercados. Assim que, as

exportações para países da América do Sul foram incrementadas. Destaque cabe a

Argentina, Bolívia e Colômbia, principalmente a Argentina, em função de sua proximidade

geográfica e os recentes acordos em torno do MERCOSUL. A COPESUL(Rio Grande ·do

Sul), em função de sua proximidade geográfica leva nítidas vantagens em termos de preços.

Apesar de no segmentos de "pdeudocommodities"ter apresentado incrementos em suas

importações, o país continua exportando uma parcela significativa deste segmento, cuja

exportações líquidas (saldo comercial deste segmento), juntamente com o segmento de

"commodities" estão em torno de US$ 300 milhões(1993), o que representa algo entre 25-

28% da produção destes segmentos. Mesmo assim, verifica-se uma redução da participação

relativa das exportações destes segmentos com relação a produção, que eram de 35-40%,

como mencionamos acima. O principal fator que contribuiu para isto foi uma perda em
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termos de valor, pois em volume ficou estável e, em alguns casos aumentou ligeiramente,

revelando os efeitos da abertura comercial nestes segmentos, que são os mais competitivos

do país.

Ao tomarmos a relação US$-fob/t de produtos exportados e importados, verificamos uma

queda tanto dos preços dos produtos exportados quanto dos importados, revelando a crise

mundial do setor e o efeito da reduçao tarifária com a abertura comercial iniciada no

governo Collor", que induziram a queda de preços dos produtos, tanto da lado das

importações quanto das exportações. Assim, uma parte desta menor receita com-

exportações deve-se a preços inferiores praticados no mercado mundial.50

Em termos de volumes fisicos, o país já vinha apresentando um déficit de 600 mil

toneladas em 1990, volume que incrementa em 1993, ao atingir quase 2 milhões de

toneladas em 1993.51

490S preços médios das importações, em US$ fob/t, cairam em cerca de 16% do início do programa de
abertura até recentemente, e do lado das exportaçoes a variaçao foi de aproximadamente 20%. Destaque cabe
a queda averiguada nos na relaçao US$-fob/t de exportações de"commodities"(28%) e alguns
"psedocommodities" (corantes e pigmentos caiu, por exemplo em 53%). Em 1993, os preços internacionais
dá seus primeiros sinais de recuperação e a relação US$/t para importações aumentou em 2,8% para o setor,
que vinha apresentando quedas desde 89. De outro lado, a queda averiguada na relação US$/t exportações
não deverá recuperar-se como nas importações, pois a queda foi em grande parte devido a perda de
competitividade do setorno mercado mundial, pós abertura da economia. A relação US$-fob/t exportações
caiu 11% em 1993.
50Devemos lembrar que a la. e 2a. geração da química é fortemente influenciada pelos custos com matéria-
prima, e que no Brasil as matérias-primas estão centralizadas na Petrobrás, que determina o preço por uma
lógica de política econômica. O preço da nafta é determinado a um nível inferior ao praticado no mercado
internacional, favorecendo estes segmentos em termos de custo e margem.
510país exportou 2,234 milhões de toneladas em 1993 contra uma importacão de 4,204 milhões de
toneladas.
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EXPORTAÇÕES/IMPORTAÇÕES PRODUTOS QUíMICOS BRASIL .1990/93

em milhões US$

• EXPORTAÇÕES
• IMPORTAÇÕES
• SALDO

1990 1991 1992 1993
·200..1.- ...,..... _

Fonte: Cacex.

Entretanto, para quem obtinha US$ 650 milhões em 1988 como receita líquida de

exportações, este déficit é um claro sinal de perda de dinamismo do setor no mercado

internacional.

Se abrirmos estes dados por segmentos da indústria, extraímos interessante conclusões

adicionais. Nos segmentos de "commódities" e "pseudocommodities" (menos aqui), ou

seja, principalmente os orgânicos básicos e resinas termoplásticas( maior participação no

valor agregado e nas exportações destes segmentos), o país ainda conseguiu obter uma

razoável exportação líquida (centraispetroquímicas - eteno e seus derivados), apesar de ter

declinado substancialmente em termos relativos. Nos segmentos química fina e

especialidades, o país incrementou o déficit líquido, já tradicional na química fina.

Lembrar que nestes segmentos estão a maior parte das empresas multinacionàis presentes
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no Brasil. Em função da discussão do capítulo 1, como VImos, sabemos que é pratica

comum entre estas empresas, de importar formulações, princípio ativo, ou seja, importar

produtos semi-elaborados de suas matrizes ou de outras fábricas existentes no mundo.

Assim, para se ter um exemplo, em 1990, exportamos US$ 121,3 milhões de produtos

orgânicos básicos e US$ 326 milhões de resinas termopláticas contra uma importação de

US$ 60,7 milhões e US$ 40,6 milhões, respectivamente. Em 1993, o quadro se altera um

pouco para as resinas, ou seja, exportamos US$ 112 milhões para os orgânicos básicos e

US$ 353,6 milhões de resinas, contra uma importação de US$ 49,2 milhões e 113,4

milhões, respectivamente. 52

EXPORTAÇÕES PRODUTOS QUIMICOS SELECIONADOS 1990-93
US$ MILHÕES

250

RESINAS TERMOPLÁSTICAS

400

350

300

ORGANICOS BASICOS

INTER. FERTILIZANTES

1993

Fonte: Cacex e SDI.

520 total de exportações do segmento de "commodities"e "pseudocommodities" é responsável por mais de
70% das exportações totais. Situação diferente do lado das importações, com os segmentos de química fina e
especialidades tendo maior participação, cerca de 50%. Devemos lembrar que estes setores são produzidos
em menores volumes do que os outros e, por isso, em termos de valor devemos relativizar a comparação.
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De outro lado, ao tomarmos o exemplo dos intermediários para fertilizantes ( química fina),

em 1990, as exportações, situadas em 30 milhões de dólares, permaneceram neste nível até

1993. De outro lado, as importações passaram de 91 milhões de dólares em 1990 para 234

milhões em 1993, revelando-nos dois aspectos: a) como já dito, refere-se basicamente à

importações de produtos semi-elaborados por parte das empresas multinacionais instaladas

no país e detentoras de parcela siginificativa do mercado; b) segundo, o fato é que no

processo de reestruturação mundial das empresas durante a década de 90 e devido em parte

ao processo de abertura comercial do Brasil, várias empresas deste mercado deixaram de

produzir vários produtos 'e desativaram várias unidades produtivas instaladas no país. A

partir de então, passaram a importar o produto acabado também diretamente do exterior e

não mais somente na forma de semi-elaborado, que continua existindo ainda para vários

outros produtos.

PARTICIPAÇÃO IMPORTAÇÕES POR SEGMENTOS QUíMICOS 1993.

quimlca fina
33%

"commodities"
18%'

16%

Fonte: CACEXlSDI.
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PARTICIPAÇÃO IMPORTAÇOES POR SEGMENTOS EM 1990

Quimica Fina
29%

Especialidades
27%

'Commodities"
33%

"Pseudocommodities

11%

Fonte: CACEXlSDl

Dissemos que o Eteno corresponde a mais de 40% do total da produção e consumo da

gama de produtos do segmento de "commodities", ou mais especificamente, dos chamados

orgânicos básicos. A partir dele, temos as resinas termoplásticas, que correspodem também

pela maior parte do segmento de "pseudocommodities", dentro os quais destaca-se o

polipropileno, poliestireno, polietileno (PEAD, PEBD, PEBDL) e policloreto de vinila.(2a.

geração).

A capacidade produtiva do país de eteno cresceu 5,4 vezes entre 1977 e 1993, ou seja, a

capacidade produtiva total de 370 mil toneladas em 1977 passou a ser de 2 milhões de

toneladas em 1993. Isto coloca o país entre os maiores produtores mundiais. O problema é,
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como veremos, as plantas de produção de eteno e de outros produtos da indústria química

brasileira de 1a.("commodities") e 2a("pseudocommodities") geração são "espalhadas" ou

descentralizadas geograficamente nos pólos petroquímicos. A capacidade produtiva está

"pulverizada", de forma não integrada entre várias empresas. Isto por causa do Modelo

desenvolvido para indústria, como vimos no capítulo 2, ou seja, empresas

mono produtoras.

o excessrvo número de empresas e o complexo modelo acionário adotado, onde a

Petroquisa detém, por enquanto, o controle acionário majoritário para a la. e 2a. geração é

um fator decisivo na competitividade da indústria, pois esta caracteristica singular da

indústria brasileira faz com que estas empresas tenham uma estrutura de custo fixo mais

"pesada". Ora, sabemos que a capacidade produtiva elevada das plantas das empresas

líderes no mercado mundial e um fator de competitividade importante, na medida em que

possam "diluir"os elevados custos fixos. Economia de escala tem se tomado um dos mais

importantes .fatores de competitividade da indústria.

Entre 1991-1992 a capacidade produtiva do país de eteno foi incrementada graças ao PNP-

Plano Nacional de Petroquímica de 1987. Novos investimentos governamentais foram

feitos, apesar de terem declinado relativamente à decada de 70, como vimos. Recentemente,

estes valores foram reduzidos e, simultaneamente, o processo de privatizaçao avança. Os

inestimentos foram canalizados para novas unidades da COPENE, POLITENO e

POLIOLEFINAS(PEBDL) e POLIBRASIL(Polipropileno). 53

53Devemos lembrar que o PNP de 1987 previa investimentos totais de US$ 5,2 bilhoes, com o objetivo de
atender a demanda interna e garantir saldos de produçao para exportar, da ordem de 20% da capacidade
instalada.
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CAPACIDADE INSTALADA ETENO EM PAÍSES SELECIONADOS -1970,1988 E 1992

PAÍSES CAPACIDADE (MIL T/ANO)
1970 1988 1992

EUA 10.520 17.100 21.379
Japao 5.130 4.880 6.152
Alemanha 3.650 3.300 4.020
URSS 1.270 3.550 nd
França 2.100 2.530 3.085
Holanda 2.330 2.360 2.645
Canadá 2.350 2.555
Reiná Unido 1.570 1.930 2.125
Arábia Saudita 1.970 2.620
Itália 1.770 1.500 1.710
Brasil 20 1.517 2.000
Taiwan 980 nd
Mexico 980 1.391
Coréia 470 3.150
China nd 990 3.100

Fonte: Stanford .research Institute - World Petrochemicals. Abiquim, Chemical Week, SRI International.

Vemos pelo quadro acima que o Brasil, apesar do enorme esforço realizado no setor por

parte do governo, tem perdido sua posição relativa na produção do mundo do etileno (ou

eteno). Segundo a SRl International, dados que apontam na mesma direção daqueles

apresentados no capítulo 1, em 1996 os países asiáticos (Cingapura, Hong-Kong, Coréia,

China e Tailândia) representarão entre 12-15% da capacidade produtiva mundial, contra 5%

dos países da América Latina, dos quais o Brasil representa com 43% do total e seguido

pelo México com 39%.

o eteno brasileiro é produzido em todos pólos petroquímicos brasileiros, e a capacidade

instalada de produção distribui-se da seguinte forma, em 1992, de acordo com a Anuário da

Indústria Química Brasileira da Abiquim(1993):
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CAPACIDADE INSTALADA PRODUÇÃO ETENO POR EMPRESAS - 1992

Empresa Localização Capacidade instalada (tlano)

CAN*
COPENE
COPESUL
PETROQUÍMICA
UNIÃO
SALGEMA *

PE
BA
RS

32.000
910.000
600.000

SP
AL

360.000
100.000

Total 2.002.000

Fonte: Abiquim(1993).
*Processo de produção Alcoolqufmico.

A capacidade instalada dos principais produtos do segmento de "pseudocommodities", ou

seja, Polietileno de Alta Densidade, Polietileno de Baixa Densidade, Polipropileno,

Policloreto de Vinila e Poliestireno em 1993 foi de 2,3 milhões de toneladas'". As

exportaçõesrepresentaram 29% deste total.

Estes produtos mais dinâmicos e modernos (com uso em larga escala) deste segmento, são

produzidos por 4/7 empresas diferentes no Brasil, de forma não intregada, contrariamente

ao que ocorre nos países desenvolvidos. Aqui é comum a participação do capital estrangeiro

como produtor e participante ( ou não) com a Petroquisa. Por exemplo, a SOLVAY tem

uma unidade produtiva de Policloreto de Vinila em São Paulo; a BASF, EDN,

MONSANTO têm unidades em São Paulo para produzir Poliestireno, mas todas elas com

capacidade produtiva pequena, com destaque para a unidade da MONSANTO, que tem

capacidade de produzir 48.000 toneladas/ano do produto. Na produção de Polietileno de

54Devemos lembrar que a capacidade utilizada de produção na química brasileira situa-se entre 86-90% em
média. Nestes segmentos, a média é de 86% de capacidade utilizada de produção.
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Alta e Baixa densidade, a Solvay e Union Carbide destacam-se, como empresas

estrangeiras.

As empresas que se destacam na indústria química/petroquímica e suas respectivas vendas,

são:

Vendas Indústria Química/Petroquimica Brasileira 1991

Empresas Vendas
US$ milhões

11.389
659
587
508
445
411
407
370
347
318
302
295
272
250
245
233
230
221

Petrobrás
Rhodia
Copene
Hoechst
Copesul
Petroquímica União
Bayer
White Martins
Ciba-Geigy
Kodak
Basf
Solvay
Du Pont
Glasurit
Poliolefmas
3M do Brasil
Dow Química
Tintas Coral

Fonte: Exame: maiores e melhores 1992.

A capacidade produtiva está difundida entre estas empresas e outras, nacionais e do sistema

Petroquisa. A capacidade média instalada é pouco superior a 150.000 toneladas/ano para as

empresas deste segmento, o que é bem inferior á internacional, que chega a 500 mil

toneladas/ano.
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As aplicações principais, como dissemos, são nos seguintes setores da econorma:

Brinquedos, Calçados, Filmes, Fios e Cabos, Frascos, Construção Civil, Eletrodomésticos,

Eletroeletrônico, Embalagens, etc.

Ao tomarmos outros produtos deste segmento, percebemos a existência de uma série de

pequenas empresas produzindo também um único produto, concorrendo com outras

empresas produzindo o mesmo produto, e em pequena escala. Existem 4 ou mais empresas

produzindo outros produtos. Por exemplo, existem 17 empresas para produzir um total de

55 mil toneladas/ano de Resina de melamina-formaldeído=. De outro lado, devemos

chamar a atenção para o fato de que uma parcela significativa destes produtos são usados

por estas empresas para produzir outros produtos. Mesmo assim, é considerável o número

de empresas produzindo de uma forma não-integrada. Este é o ponto central.

3.2.3.2 - FARMACÊUTICA.

Na terceira geração temos principalmente as empresas multinacionais produtoras de

medicamentos (farmacêuticos), produtos de uso na Veterinária(vacinas e soros),

alimentação animal (rações e outros), Agroquímica(Fertilizantes, herbicidas, inseticidas,

etc.) Neste segmento, contrariamente aos dois mencionados acima, a economia de escala

pode ser importante, mas não tão importante como para eles, no sentido de "diluição"dos

custos fixos. A importância da dimensão do mercado é mais importante aqui, ao permitir

obter retornos dos elevados gastos com Pesquisa e Desenvolvimento, conforme já

mencionado. A competição é muito acirrada aqui, e a inovação de produtos e a tecnologia é

crucial para a competitividade da química finas6 e especialidades. O mercado é mais

SSUtilizada principalmente no setor têxtil, tintas, papel e celulose e outros.
56Sabemos que a química fma compreende uma subdivisão, itermediários e especialidades, com distinção
quanto a característica de produção, tecnologia, comercialização e uso fmal. Os intermediários são espécies
químicas puras, comercializados de acordo com suas especificações, com a fmalidade de uso numa etapa
industrial subsequente. O destino dele pode ser tanto como matéria-prima de uma nova reação química (
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pulverizado, e no caso da Farmacêutica, a fatia de mercado é distribuída, de forma que 7%

seja algo considerado alto. O valor agregado é maior aqui.57

Nestes segmentos, o mais importante, e objeto de discussão mais aprofundada aqui é a

indústria farmacêutica.

O mercado internacional de produtos farmacêuticos é divido, comumente, em ético e não-

ético. Os produtos éticos são comercializados a nível profissional (profissões médica,

farmacêutica, e outros). Estes são preponderantemente os produtos (medicamentos)

vendidos exclusivamente via receita ( "prescription drugs") médica. Os não-éticos

representam principalmente os produtos de balcão, ou seja, os chamados OTe - OVER-

THE eOUNTER. Estes produtos não precisam de receita médica para serem

comercializados, e'não chegam a representar mais que 15% do total do mercado nos países

desenvolvidos.

Os medicamentos éticos são subdivididos em produtos genéricos e patenteados. Estes

últimos representam parcela principal do mercado e são mais dinâmicos. Além disso, são os

medicamentos mais avançados tecnologicamente e tem sua origem nos 'grandes

investimentos em P&D das grandes empresas do mundo. No Brasil, isto quase não existe,

intermediário de síntese) ou o de constituinte de uma mistura (intermediário de uso). O valor de um
intermediário de síntese é dado em função em função de suas características químicas próprias a ele,
independentemente do uso que vier a ter. Um intermediário de uso é tem seu valor pelas funções específicas
que sua molécula desempenhará em etapa posterior, dentor de uma formulação. As especialidades são
constituídas na maioria das vezes por misturas, ou seja, formulações de várias moléculas químicas que, no seu
conjunto, executam uma função. Sua caracetrística singular não é a constituição química, mas a especialidade
do uso, sem importância a composição da mistura ou natureza de seus constituintes. Aqui, existe uma grande
diversificação de produtos e, a tecnologia dos produtos é a barreira a entrada mais forte na competição. A
tecnologia do processo produtivo não é tão importante como no caso dos intermediários. O segmento mais
importante dentro da química fma é, como disse anteriormente, o de medicamento(farmacêutico), seguido
pelos defensivos agrícolas.

57A industria farmacêutica foi fortemente regulamentada pelo governo até recentemente, e por isso é um caso
particular. Os preços eram dados pelo governo, e isto afetou muito a rentabilidade da indústria.
Recentemente, com a desregulamentação estatal, a rentabilidade está subindo depois de anos de controle.
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ou seja, avanços nesta área. Em parte, por que o país não dispunha de uma Lei de Patentes

que garantisse proteção aos medicamentos produzidos, podendo ser imitados facilmente,

como de fato ocorreu e foi a base da implamtação da indústria local. Segundo, por que a

forte regulação estatal do setor ( principalmente em nível de preços), reduzindo as

perpectivas de retornos satisfatórios para justificar um investimento de porte significativo.

Todas as grandes inovações são feitas no exterior, inclusive a produção do principio ativo.

De outro lado, os produtos genéricos são os produtos cuja patentes foram expiradas e que

passaram a ser fabricados por outros produtores além daquele que já detinha a patente

original. Isto representa cerca de 30% do mercado americano, e tem recebido atenção

ultimamente por parte das empresas, pois tem apresentado crescimento favorável.,

o padrão competitivo diferencia-se entre estas categorias de medicamentos. Nos produtos

não-éticos, a concorrência está baseada principalmente nas marcas (publicidade). Já nos

produtos éticos patenteados, o maior e mais dinâmico, a capacidade de lançar novos

produtos é .a grande vantagem competitiva. No caso dos genéricos, o marketing e a

capacidade inovativa têm menor importância. A competição dá-se via preços, o que leva a

necessidade da tecnologia de processo e escalas mínimas de produção.

A competição em classes terapêuticas é uma característica importante aqui. Mesmo que as

grandes empresas detenham parcela relativamente pequena do mercado total, isso não

necessariamente significa um baixo grau de concentração na medida em que o controle

domercado seja exercido no interior das classes terapêuticas. Isto, entretanto, não obscurece

a intensa competição neste segmento da indústria. que está sempre alterando a configuração

da participação de mercado das empresas no interior de cada classe terapêutica. Esforços

notáveis em P&D, como vimos no capítulo I. são necessários para obter-se fluxos

contínuos de novos produtos e manter sua participação(ou aumentar) no mercado. Isto
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implica numa barreira à entrada considerável, associada ao fato de demandarem pessoal

altamente qualificado.

Algumas tendências tecnológicas, como já dito, devem ser mencionadas aqui. Primeiro, a

emergência de um novo paradigma tecnológico na indústria, baseado na biotecnologiaêê,

Apesar de várias controvérsias, existem sinais claros de que um processo de transição

tecnológica esteja em curso atualmente. Possivelmente a questão não esteja na substituição

do antigo paradigma de "síntese química" pelo novo paradigma "biotecnológico", mas na

transformação profunda da pesquisa e desenvolvimento farmacêutica, através do uso de

novas ferramentas, que levarão a mudanças na estrutura da indústria. 59

No Brasil, mais de 80% do mercado nacional de medicamentos é ocupado por empresas

estrangeiras. Outra característica é seu baixo grau de integração vertical (cujo segmento

produtor de insumos é ainda pouco desenvolvido), ao contrário do que ocorre nos países

desenvolvidos, onde elas atuam de forma integralizada em todos estágios de produção:

l)P&D de novos fármacos; 2) produção industrial do fámaco; 3) produção de

especialidades farmacêuticas (medicamentos) e; 4) marketing e comercialização das

especialidades. Assim, as grandes empresas multinacionais centralizam em seus países de

origem os dois primeiros estágios ( tecnologia e seu desenvolvimento) e em outros países

elas realizam a outras etapas.

58No Brasil é muito incipiente a bitecnologia, e não aprofundaremos aqui. Existe uma predominância do
investimento do setor público, sendo que mais de 80% das atividades e dos investimentos estão localizados
em universidades e instituições públicas de pesquisa, que concentram 90% do pessoal qualificado. Utilizam-
se um grau intermediário de sofisticação, como a cultura de tecidos, fermentações, etc. Em termos de áreas de
aplicação o destaque vai para a agrobiotecnologia, como consequência da tradição da indústria nacional em
pesquisa agrícola.
59Não é a polêmica existente com a "eficácaia"da biotecnologia que é fundamental aqui, ou seja, não é a
mudança na via de obtenção dos medicamentos o fenômeno central - de produtos obtidos por síntese para
produtos obtidos por biotecnologia, mas sim a mudança no direcionamento dos gastos com P&D da
farmacêutica. Trata-se da fusão entre duas bases de conhecimento científico a partir da qual surgem novas
ferramentas, novos instrumentos capazes de alterar substancilamente as rotinas tecnológicas da indústria. O
resultado poderia ser até um reforço do "paradigma síntese", isto é, novas moléculas descobertas com o
auxílio da biotecnologia e fabricadas segundo os procedimentos convencionais de síntese quimica.
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Outras tendências que vale a pena registrar são a redução das quantidades fisicas dos

produtos com ação terapêutica - implicando concentração. espacial da produçào químico-

farmacêutica, e a especialização crescente das instalações farmoquímicas, o que amplia a

possibilidade de subcontratação de etapas específicas de síntese por terceiros.

Outra caracetística marcante no caso brasileiro. é a forte descontinuidade entre os níveis de

capacitação tecnológica, financeira e de marketing requeridos para atuar no marcado de

produtos patenteados e no de genéricos. A quantidade de recursos e capacitação tecnológica

que são necessárias para realizar as atividades de P&D de novos fármacos e muito elevada

para o porte das empresas nacionais.

Assim, a concentração destas empresas brasileiras se deu nos produtos genéricos, onde se

parte de uma molécula já conhecida, que toma muito mais fácil para as empresas e são

necessàrios menos investimentos e capacitação tecnológica. Por fim, cabe dizer que, no

caso de produtos patenteados o país não tem condições nehuma de, no médio e longo prazo,

entrar no mercado de forma competitiva.

A indústria farmacêutica brasileira teve seu grande impulso na década de 80, como dito,

principalmente na área de fármacos descobertos - aos genéricos e aos "piratiados"(dado que

a legislação não reconhecia as patentes). O faturamento das empresas brasileiras pulou de

US$ 270 milhões em 1982 para US$ 500 milhões em 1991. O setor mantinha em média

um déficit comercial com o resto do mundo de US$ 160 milhões. Em 1991, este déficit

reduziu, em função de um aumento da produção interna. Em termos globais, as empresas

multinacionais somam vendas totais de US$ 2 bilhões, perfazendo um mercado total

brasileiro de US 2,5 bilhões.
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A indústria farmacêutica é fortemente internacionalizada, onde de um total de 450 empresas

do setor, as estrangeiras representam cerca de 20% deste total e detêm 80% do mercado

global. No gráfico abaixo, apenas três empresas entre as maiores do país são controladas

por capital nacional, são elas: Aché, Prodôme e Biolab.

Participação mercado brasileiro 30 principais laboratórios 1992

o 1 2 3 4 5 6 7

Fonte: IMS, Pharmaceutical MarketWorld Review, Gazeta Mercantil.
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Vendas Mercado Farmacêutico Brasileiro 1990
em US$ milhões

o 20 40 60 80 100 120 140 160

Fonte: idem

o Brasil representa 1,5%do mercado farmacêutico mundial, calculado em US$ 170 bilhões

em 1989. Em nível de país, Os EUA vem em primeiro com 26,2%, seguido pelo

Japão(18,4%), Alemanha(6,5%), França(5,4%), Itália(4,9%), Reino Unido(2,7%),

Canadá(2,1%), Espanha(2%). A Coréia representa 1,3% deste total. Assim, enquanto nos

EUA o consumo per capita é de 182 dólares e no Japão 256, o consumo no Brasil é de

apenas 17 dólares, revelando-nos um potencial de mercado elevado, apesar de que a

demanda desta indústria é, como vimos, fortemente influenciada pela estrutura etária e nível

de renda per capita, o que no Brasil é muito baixo. Isto sem considerar o alto grau de

concentração de renda existente no país60.

60Coino nosso objetivo aqui está centrado na indústria petroquímica (maior parte da indústria química
mundial e do Brasil, e que vai até a terceira geração) não aprofundaremos a análise nos casos das indústrias
agroquímica e veterinária. Falamos do caso farmacêutico para se ter um exemplo mais preciso, cujas
características se assemelham muito á estas, inclusive.
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3.3 - O PROCESSO DE REESTRUTURAÇÃO DA INDÚSTRIA QUÍMICA ATUAL.

A partir da análise elaborada até aqui, depreende-se que a indústria química brasileira está

passando por um momento decisivo na atualidade. Primeiro, porque o processo de

privatização atualmente em curso deverá provocar profundas mudanças na estrutura

empresarial e de competição do setor. A julgar pelo que está ocorrendo, a privatização

poderá prejudicar a competitividade do setor, principalmente nos segmentos de

"commodities"e "pseudocommodities". Isto nós dicutiremos no final.

Em segundo lugar, vários conjuntos de fatores (abertura econômica, reestruturação das

empresas do setor em nível mundial, mudança no padrão de concorrência mundial, o

excesso de capacidade produtiva, preços deprimidos, entrada de países asiáticos no

comércio mundial, etc.) estão atuando como elementos de ruptura do "paradigma

industrial"existente, tanto em nível mundial quanto nacional. A primeira reação das

empresas foi a busca de MODERNIZAÇÃO, com o intuito de aumentar sua

competitividade e rentabilidade.

Um elemento muito importante aqui é o impacto da microeletrônica na indústria química.

Em um primeiro momento, a tecnologia de informação é utilizada em sistemas de controle

de processo, substituindo a tecnologia elétrica analógica. Os sistemas digitalizados de

controle permitem a operação das plantas com maior nível de produtividade, devido à

possibilidade de monitorar as variáveis chaves do processo com mais precisão. No caso de

plantas que operam um garnde número de "grades" ou plantas multi-funcional (química fina

e especialidades), o controle digital permite maior flexibilidade e integração e,

consequentemente, menor tempo de mudança de produto, menor perda de produção fora de

especificações, etc.
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Entretanto, o enorme avanço, que o uso da microeletrônica permite à indústria química, é

quando se integra o controle de processo com a engenharia ( projetos) e com a área

corporativa ( sistemas gerenciais). O controle avançado - integração do controle de

processo e engenharia, permite a introdução de mudanças operacionais e técnicas a partir

da análise de dados produzidos "on-line"e sem necessidade de plantas piloto. Os sistemas

de simulação permitem, ainda, reprojetar ou projetar novos processos. A integração dos

níveis de controle e engenharia com os sistemas gerenciais introduz, na empresa química, o

conceito de CIM - Computer Integrated Manufacturing, que representa um dos estágios

mais avançado em termos tecnológicos e gerenciais. Por fim, é importante observar que, a

microeletrônica não modifica os processos. Ela é apenas um instrumento que otimiza o

controle e a engenharia de processos.

Vimos que o Governo Collor criou uma ruptura na indústria, ao abrir a economia ( alíquota

média da indústria é de 15%) e desregulamentar o setor. Na verdade, esta ruptura foi sentida

como uma necessidade para a modernização do país e "quebrar"a reserva de mercado

existente no Brasil há anos. Entendemos que isto tudo é reflexo do esgotamento do modelo

brasileiro de substituição de importações dado no início de 1980. De lá para cá, o país ficou

sem uma "estratégia"de desenvolvimento, e o Governo Collor intencionava dar um rumo

diferente ao país, procurando integrá-lo no mercado mundial, e para isto precisava primeiro

criar condições para tanto. Embora seja totalmente questionável suas realizações, que não

foram totalmente implementadas, a indústria química sentiu fortemente o impacto das

medidas, como vimos.

Entendemos também que esta falta de um novo modelo de desenvolvimento para o país é

refletida na crise política e institucional atual, ou seja, uma crise que passa pela discussão

de qual é o papel do ESTADO no Brasil, é uma crise de "identidade"do ESTADO, uma

crise FEDERATIVA, como bem disse Aspásia Camargo. Esta crise teve um papel
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fundamental no processo de privatização da indústria química, na medida em que a

privatização tomou-se imperiosa dentro de um discurso neo-liberal. Questionamos a

privatização não pelo ato em si mesmo, mas sim pela forma como foi e está sem feita, ou

seja, sem uma estratégia elaborada para garantir a própria competitividade das empresas no

mercado internacional, dado as características singulares da indústria química brasileira, e o

alto grau de globalização.

Dissemos que a maioria das empresas no Brasil adotaram programas de reetruturação

. após 1990, capítulo 2. Várias pesquisas setoriais em 1993 mostra-nos o esforço realizado

pelas empresas na busca de modernização. Em nível geral, o desempenho econômico da

indústria brasileira foi caracterizado por contração da produção, emprego e do

investimento. Além disso, o coeficiente de abertura da economia elevou-se.v! De outro lado,

o esforço de modernização pode ser sentido no amento dos gastos com P&D e em

Treinamento de mão-de-obra( este último elevou-se em 22% após 90). Sentiu-se uma maior

exposição ao ambiente competitivo, com cresente eficiência produtiva, mas ainda percebeu-

se uma postura estratégica defensiva com relação a capacitação tecnológica e investimento.

Este quadro não foi muito diferente para indústria química.

61Yer Coutinho, L. et alI (1993) para maiores detalhes.
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o DESEMPENHO BRASILEIRO RECENTE EM TERMOS DE QUALIDADE E
PRODUTIVIDADE.

INDICADOR BRASIL(1990) BRASIL(1993) MEDIA MUNDIAL62

Indice de Rejeição 23-28 mil em cada 11-15 mil em cada 200 em cada milhão
(Quant. peças defeituosas na milhão de peças milhão de peças de peças produzidas.
fabricação/milhões peças produzidas. produzidas.
produzidas).

Gastos com Assitência 2,7 do valor bruto 2% do valor bruto 0,1% do valor bruto
Técnica das vendas das vendas das vendas
(durante a garantia do

produto).

Retrabalho 30% 12-20% 2%
(% de peças que são

corrigidas).

Tempo Médio de Entrega 35 dias 20 dias 2-4 dias
(entre a chegada do pedido na

fábrica e a entrega do produto

no cliente).

Rotatividade do Estoque 8 vezes 8 - 14 vezes 60 - 70 vezes
(no. vezes que o estoque é
renovado/ano).

Quebra de M4quinas 40% 21% 15-20%
(% tempo parado)

"Setup'ída Fábrica 80 minutos 30-40 minutos 10minutos
(Tempo decorrido para

mudança de processo,

passando a fabricar

outro tipo de peça/produto)

No. Nfveis Hierárquicos 10-12 4-8 7
(da diretoria ao operário)

Sugestões (KA/ZEN) 0,1% 1- 2% 50%-70%
(% dos operários que
apresentam sugestões/ano)

Investimento em P&D < 1% 1-2% 3 - 5%
(% sobre faturamento)

Treinamento < 1% < 1% 5-7%
(hora/empregado/ano)

Fonte: Inmetro - Update, Câmara Americana do Comércio e IMAM - Consultoria Ltda.

62Devemos chamar atenção para o fato de que no Japão estes valores são muito inferiores à média mundial.
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A principal conclusão que chegamos, no caso da indústria química brasileira, na atualidade,

é que todo o processo de mudanças recente tem se traduzido em apenas modernização e

enxugamento de pessoal (redução de emprego) nas empresas. O investimento produtivo

(novas plantas e maquinário) tem sido quase nulo. Isto nos mostra dois fatores importantes:

(1) a "perversidade" da redução de emprego sem aumentos de produção, elevando a

produtividade do setor; (2) Falta de direcionamento, maturidade e dinâmica própria do setor

para capacitação de inovar. Por mais que a indústria química tenha assimilado

conhecimento tecnológico com parcerias e licenciamento de tecnologia com empresas

estrangeiras no Brasil e exterior, este tem se tornado obsoleto ou atrasado quando

comparados com os concorrentes internacionais de ponta, para a média da indústria.

Estamos sempre com um "gap"tecnológico. Não temos ainda um "state of art of

technology" suficientemente maduro e capaz de endogeinizar uma dinâmica de inovação no

país. Além disso, em segmentos que temos tecnologia compatível, a estrutura de custos é

um fator inibidor de uma maior competitividade no comércio internacional, principalmente

em função de juros, carga tributária e encargos sociais elevados. Além disso, o uso da nafta

como únicaforma para produzir o eteno, apesar de seu preço ser relativamente mais baixo

do que é praticado no mercado munidal (Governo), esta matéria-prima é mais cara do que

outras matérias-primas (gás natural, por exemplo) disponíveis nos principais mercados

mundiais para a produção do mesmo produto.

Dissemos que está em franca difusão no cenário internacional o chamado "NOVO

PARADIGMA INDUSTRIAL": Uma combinação de acelerada evolução tecnológica,

resultante principalmente do desenvolvimento da microeletrônica com preferências

crescentemente diferenciadas dos consumidores. O sucesso competitivo passa a ser

determinado, cada vez mais, pela capacidade das empresas colocarem nos mercados

produtos com níveis de qualidade e desempenho superiores à aqueles dos concorrentes. A

capacitação produtiva e para inovação torna-se crucial às empresas.
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Diante disto, as formas organizacionais das empresas, sofrem intensas alterações. Os níveis

hierárquicos e diferenças salariais diminuem, de modo a aproximar instâncias de decisão e

de operação; a qualificação técnica da força de trabalho é ampliada em termos de atributos e

áreas de conhecimento; com relação à produção a busca é de melhoria contínua. Tais

mudanças pressupõem fornecedores, clientes, empresários e trabalhadores compartilhando e

"explorando" interesses comuns, como, por exemplo, o crescimento sustentado do mercado.

As empresas são organizadas não ao longo de níveis hierárquicos, mas em tomo da

qualidade dos produtos, da gestão e dos processos.

Os equipamentos de base microeletrônica e novas técnicas organizacionais são os principais

instrumentos desta revolução na produção. Sua importância decorre do fato de serem

soluções aplicáveis à maioria das atividades, mesmo que a forma específica de utilização, às

taxas de difusão,. a intensidade de uso e as áreas de introdução variem consideravelmente

entre empresas, setores e países.

Os equipamentos de base microeletrônica são utilizados diretamente na produção ou para

monitorar, processar informações e controlar as diversas etapas de um processo produtivo,

desde a fase do projeto. Os mais conhecidos são: CAD/CAM, robôs, Controles Numéricos

Programáveis, Controladores Lógicos Programáveis e Sistemas Digitais de Controle

Distribuídos.

No caso das técnicas organizacionais incluem-se o "just-in-time" células de produção,

círculo de controle da qualidade, técnicas de controle estatístico da qualidade, etc. Existem

também conjuntos de procedimentos organizado sem normas técnicas (como ISO ou NBR

- 9000). Tais técnicas procuram a adoção de "filosofia da qualidade" nas empresas.

No Brasil, há pelo menos uma década, a estratégia de substituição de importações esgotou-

se, deixando como legado um parque industrial complexo e de porte significativo,
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principalmete na indústria química brasileira. Mesmo assim, uma de .suas características

centrais é a heterogeneidade, a convivência, em praticamente todos os setores, de empresas

bastante diferenciadas em termos de capacitação e desempenho produtivo. Portanto, de

capacidade competitiva. O "ambiente industrial" tem sido marcado por forte instabilidade

econômica, que afeta negativamente o estado de confiança e, conseqüentemente, à

disposição de investimentos dos agentes. Com a crise fiscal do estado brasileiro e o elevado

déficit público e seu financiamento inflacionário, a política econômica tem se caracterizado

nos últimos anos por uma política monetária restritiva com eievadas taxas de juros reais

(por volta de 30% ao ano) e, conseqüente retração da atividade econômica. Esta situação,

somado com inflação crônica que vivemos já há algum tempo, deslocou-se os ivestimentos

para o setor financeiro. Da média de 25% sobre o PIB no milagre econômico, o

investimento em capital fixo representa hoje cerca de 14,5%. De outro lado, o setor

financeiro vem apresentando crescimento elevado nos últimos anos.

3.3.1 - A ESTRATÉGIA DEFENSIVA DA INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA.

A indústria química cresceu 2,5% em média nos últimos 12 anos, acima da média do

crescimento do PIB de 1,2% e do próprio "PIB" da indústria manufatu:reira que foi de

7,4% negativo. Foi um dos poucos setores da economia que apresentou alguma

performance. Além. disso, foi um dos setores que mais rápido agiu na busca da

modernização e competitividade num contexto adverso e de maior exposição internacional.

Um dos fatores que contribuiu para esta relativa rapidez foi o fato da IQB ser caracterizada

por forte presença de empresas multinacionais na "ponta" da indústria, o que significa

aquisições de técnicas organizacionais gerenciais e produtivas de forma privilegiada. Isto

por sí só impacta positivamente toda a cadeia produtiva, tanto para frente quanto para trás,
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exigindo mais de seus fornecedores, produtos na especificação adequada às novas técnicas,

e, ao mesmo tempo, fornecendo insumos e produtos embutidos com a nova tecnologia.sê

Mas apesar de ter reagido relativamente rápido, a reação das empresas na IQB foi mais

defensiva do que ofensiva. Isto por conta da instabilidade econômica de que falamos

anteriormente. Os investimentos têm-se centralizado em racionalização da produção e a

nível organizacional e gerencial. O objetivo maior é reduzir custos de forma a se tomarem

mais competitivas .e enxutas. Praticamente não se instalaram novas fábricas nem se

ampliaram às já existentes. Cerca de 70% dos investimentos têm se dirigido para

modernização ( nos processos existentes) e informatização, segundo pesquisa da Abiquim

no setor.

É importante notar que este ajuste produtivo do setor químico, em geral, foi posterior

àquele feito no lado FINANCEIRO DOS NEGÓCIOS, quando a maioria das empresas

buscou reduzir substancialmente os níveis de endividamento ao longo dos anos 80 em

função da instabilidade econômica e da legislação(principalmente do lado fiscal).

63Devemos lembrar, entretanto, que nos segmentos de química fma e especialidades, a demanda é fortemente
condicionada pela dinâmica de outros setores industriais consumidores. A baixa sofisticação tecnológica
desses setores pode, então afetar o próprio desenvolvimento da química fma e de especialidades no país.
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Assim, o objetivo dos investimentos foi adaptar processos, "mix" de produtos e o

relacionamento com clientes e fornecedores a uma conjuntura de instabilidade e forte

desaquecimento das vendas. Esta estratégia defensiva não implicou utilização intensiva,

mas a introdução localizada de novas tecnologias, O lado perverso aqui foi a redução no

nível do emprego do setor sem crescimento de renda e produção, Estima-se que a

produtividade média do setor aumentou em mais de 20% entre 1990-1993, sem grande

variação de produção.

Mas, mesmo sendo pouco intensiva, a incorporação destas inovações leva a uma

progressiva conscientização dos empresários de que, ao contrário do que pregavam as

teorias organizacionais tradicionais, não existem "trade-offs" entre cust.o e qualidade.

Outro conjunto de fatores que influenciou esta estratégia diz respeito ao acirramento da

concorrência e das mudanças nos padrões de competíção. O que levaria as empresas a

atenderem consumidores cada vez mais exigentes. No caso aqui, tanto às exportações c.om.o

um processo de abertura às importações resultam em fortes pressões quanto à qualidade e

nível tecnológico dos produtos industriais. Deve-se mencionar ainda a busca, pelas

. empresas, de nichos de mercado para escoar produtos casa vez mais "customizados" para

atender às necessidades dos clientes.

Em suma, a busca da modernização e da competitividade pelas empresas do setor químico

brasileiro será fortemente condicionada também por uma correta percepção dos fatores

internos à empresa ( direcionamento c.orret.o da estratégia das empresas e enfoque em

P&D), e da própria evolução dos fatores estruturais mencionados. Deve-se assimilar o novo

"paradigma industrial" que está se formando. Com isto, procura-se criar condições para que

haja uma dinâmica de inovação na IQB, endógena, capaz de elevar a podutividade e

competitividade da Indústria.
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3.3.2 - A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA E A PRESERVAÇÃO
AMBIENTAL.

Sabemos que o movimento ambientalista tem crescido em todo mundo, e seus impactos já

são sentidos na indústria química, considerada uma indústria "agressiva"ao meio-ambiente.

o gráfico abaixo mostra a evolução exponencial do número de leis de proteção ambiental

nos EUA nos últimos 100 anos.

Evolução do número de leis ambientais nos EUA

Fonte: Revista Quimica Industrial (1993).

Este novo cenário tem feito com que as empresas químicas tenham direcionado uma parcela

significante dos investimentos para o meio-ambiente. Por exemplo, a DOW CHEMICAL,

gastou em 1990, US$ 12 milhões em campanhas para polir sua imagem frente à sociedade.
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No Brasil, boa parte das empresas ainda não se encontra preparada para atender

adequadamente os novos contornos ambientais, os quais exigem não apenas um produto de

qualidade, mas também que o mesmo seja elaborado por uma tecnologia "limpa".

Numa tentativa de melhor se adequarem ás novas tendências, a indústria química dos EUA

implementou em 1988,0 "responsible care". Este programa foi concebido no Canadá em

1985, e muda a maneira como as empresas realizam seus processos produtivos, ao integrar

mecanismos de preservação ambiental. No Brasil, a Abiquim coordena um programa

similar, chamado de "atuação responsàvel", cuja principal meta é a de promover a melhoria

contínua das condições de segurança, da proteção á saúde e ao meio ambiente na indústria

química do país.

Este aspecto no Brasil é ainda recente, apesar de que algumas empresas tem realizados

investimentos nesta direção, algumas construindo icineradores para queima de resíduos

tóxicos, ou fazendo o tratamento de efluentes. Mas, ainda não se tem dados agregados para

uma anàlise melhor.

Em 1991, as indústrias americanas trataram 350 milhões de toneladas de resíduos tóxicos, o

que representa quase 5kg/hab. estima-se que no ano 2000, este volume será de 500 milhões

de toneladas, consumindo 40 bilhões de dólares para sua destinação final. De acordo com a

CETESB, na região metropolitana de São Paulo são gerados, a cada ano, mais de 2,5

milhões de toneladas de lixo industrial das quais 180 mil são clasificadas como perigosas.

As empresas tem procurado desenvolver tecnologias alternativas de baixo impacto

ambiental no processo químico. Dentre elas, a catálise tem sido considerada como uma das

mais "environrnentally friendly technolgy". Por exemplo, na síntese de aldeídos e cetonas, o

processo WACKER ainda é o mais utilizado. Desenvolvidos na década de 50, o processo,
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embora de alta eficiência, produz uma série de sub-produtos organoclorados cuja destinação

final é bastante onerosa e problemàtica.

Um processo desenvolvido recentemente utiliza um novo sistema catalítico á base de

vanádio, reduzindo assim a concentração de cloreto em 400 vezes e a de paládio em 100

vezes, eliminou o cobre do processo e diminuiu sensivelmente a produção de organo-

clorados.

Estas tecnologias são chamadas de tecnologia "end of pipe", em alusão ao fato de ser uma

redução da poluição oriunda das emissões sólidas, líquidass e gasosas feita imediatamente

antes do descarte final do resíduo nomeio ambiente. No entanto, é importante ter em mente

que toda tecnologia utilizada no abatimento de carga poluente, seja ela uma tecnologia

moderna ou convencional, deve ser encarada como a última opção dentre uma série de

atitudes que podem ser tomadas para se minimizar a produção de resíduos. É vital para

indústria que o termo MINIMIZAÇÃO, seja praticado em sua plenitude. Resumidamente,

isto significa uma série de atitudes, como: 1) reciclagem; 2) substituição de matéria-prima;

3)remodernização de processos; 4) menores insumos energéticos; e 5) tratamento de

resíduos. Convém lembrar que, principalmente no Brasil, o tratamento de resíduos é

encarado como única forma.

Assim, como forma para atender às próprias exigências internacionais com relação ao meio-

ambiente, a indústria brasileira deverá destinar uma parcela de seus investimentos crescente

para atender ás novas exigências nos produtos com relação ao meio-ambiente. Devemos

lembrar que o Brasil assinou um acordo que trata da questão ambiental e às empresas na

ocasião do encontro de várias nações do undo na "ECO 92".
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3.3.3 - PATENTES NA INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA.

Apesar de toda controvérsia em torno do projeto de lei sobre propriedade intelectual e

industrial, aqui incluso a lei de patentes para a indústria químico-farmacêutica, e a longa

duração (mais de 5 anos tramitando no Congresso), o país acabou aprovando-a

recentemente, em Março deste ano.

Antes de mais, a patente contribui, ao modo de ver, para o avanço científico e tecnológico

do país, além de resguardar as idéias originais e proteção aos inventores e aos

consumidores.ê' Por isso, o patenteador deverá ressacir-se dos gastos em P&D, produção e

comercialização dos produtos desenvolvidos. Vimos que os gastos com o desenvolvimento

de um medicamento até sua comercialização está em torno de US$ 250 milhões, O retorno

é domorado, pois leva-se mais de 4 anos somente na etapa de pesquisa e desenvolvimento.

A convicção de que há garantias beneficiando o inventor estimula a criação e a difusão de

novos investimentos e pesquisas. Assim, no fundo, a patente é um instrumento de

desenvolvimento tecnológico. Daí, não é de se estranhar porque no Brasil a falta de

patentes acabou promovendo a imitação e "pirateamento"de produtos e, o pior, o não

desenvolvimento no país de grandes inventos, que irnpactam significativamente a estrutura

da indústria e desenvolva-a rumo a tecnologia de "ponta"(difundindo para a indústria a que

pertence e outras interligadas), principalmente quando associado coma reserva de mercado,

como foi durante anos.

640 princípio ético que fundamenta toda a legislação internacional de patentes é o que se refere a troca de
vantagens entre o inventor e a sociedade. Ao inventor é concedido o privilégio de explorar, com direito a
exclusividade, durante um certo período pré-estabelecido (cerca de 20 anos), algum invento ou descoberta
que possa ser industrializado e beneficie a sociedade. Deste inventor, são exigidos, de outro lado, a total
descrição das bases cientificas do invento, do método econômico-técnico mais adequado produção e
beneficio do uso deste.
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o resultado surpreendente de tudo isto, é que no Brasil, mesmo sem a Lei de Patentes, a

indústria local, tipicamente brasileira, detém 20% do mercado farmacêutico. É bom lembrar

que esta participação centra-se em produtos "marginais" (tecnologicamente), sobrevivendo

graças a forte regulação estatal e reserva de mercado.

Da origem do sistema internacional de patentes(1883 - Convenção de Paris) até 1949, O

Brasil reconheceu patentes sobre produtos químicos, passando, a partir de então, a

reconhecer apenas patentes sobre processos. Já a Lei 5.772, de 21112171, não reconhecia

patentes sobre produtos químicos como não protegia processos de produção de fármacos.

No caso de produtos fármacos, a maioria dos países somente adotou a Lei de patentes

muito depois da convenção de Paris, como vimos pelo gráfico abaixo. No caso da proteção

a processos, são poucos os países que ainda concedem o privilégio. As patentes são

fundamentais no segmento de Química Fina, como vimos.

ANO DE ADOÇÃO DE PATENTES FARMACÊUTICAS EM PAÍSES DESENVOLVIDOS.

PAÍS PROCESSO PRODUTO

EUA
Japão
Suiça
Alemanha
França
Itália
Inglaterra

* *
1976
1977
1977
1944
1978
1949

1976
1977
1968
1960
1978
1949

Fonte: Abifina, ABEQ.
* Desde a Convençilo de Paris em 1883.

o segmento de química fina ocupa-se da parte da indústria química de maior valor

agregado, como sabemos. São produtos produzidos em pequenos volumes de produção.
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Contrasta com a petroquímica ( "commodities"e "pseudocommodities"), que são

produzidos em grandes volumes e com preço unitário baixo, não superior a 2 US$lKg,

enquanto na química fina o preço médio é de 2-3 US$lKg.

Estes preços mais elevados, além de refletir o alto valor agregrado, indica-nos também o

fato de que a cocorrência aqui baseia-se na tecnologia, principalmente, e, diferenciação de

produtos. Por isso, mais uma vez, a proteção via patentes é importante aqui, e para

estimular a P&D (tecnologia), acreditamos na importância de uma lei de patentes que

permita o estímulo a pesquisa e desenvolvimento, e posterior difusão tecnológica,

necessàrio para dinamizar a indústria.
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CAPÍTULO 4 - PERSPECTIVAS GERAIS SOBRE A COMPETITIVIDADE DA
INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA.

No Brasil, os segmentos "commodities" e "pseudocommodities" situam-se num estágio de

desenvolvimento completamente distinto dos segmentos de química fina e especialidades;

Apesar de organizada em complexos, ou pólos integrados, o desenvolvimento do "modelo

tripartite" levou à formação de uma estrutura extremamente pulverizada nestes segmentos,

ou seja, um excessivo número de empresas monoprodutoras. A existência deste excessivo

número de empresas monoprodutoras, sem a necessária "massa crítica" para diluir custos

fixos e alavancar o esforço tecnológico, tem comprometido a competitividade desses

segmentos, principalemente o primeiro.

Devemos lembrar que nos países que têm grandes empresas de refino de petróleo, como a

Petrobrás, a integração com as centrais de matérias-primas é natural e faz parte da

estratégia de aumentar fatias de mercado derivados do petróleo. Vimos também que a

integração dos básicos com atividades "downstream"é prática comum entre as grandes

empresas. A situação brasileira foge completamente a estes casos. Enquanto a matéria-

prima principal, a nafta, situa-se como monopólio estatal, a produção de eteno e seus

derivados é realizada por empresas isoladas, com toda estrutura de custos em cadeia que

isto gera. Isto é uma estrutura ineficiente, que afeta negativamente a competitividade do

setor e seu futuro.

Esta característica singular gera sérios problemas para a competitividade destes segmentos:
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1)Impede a formação de escala justificável para a realização de dispêndios sistemáticos e

adequados em P&D. Assim, fica impossível de alcançar inovações tecnológicas, reduzindo

a capacidade de competir no longo e curto prazo.

2)Impede também que se ajuste a capacidade produtiva, mediante fechamento temporário

de fábricas, em épocas de crise de demanda, como é comum ocorrer. Fechar uma fábrica na

estrutura dada é o mesmo que desativar uma empresa. Daí resta saber qual empresa fechar e

quem pagará as "contas"do ajuste.

Um exercício feito pela Abiquim sugere que, no caso do Pólo de Camaçari a título de

exemplo, se aglutinasse todas empresas em uma só empresa, o faturamento desta empresa

atingiria US$ 4 bilhões, e poderia se economizar US$ 80 milhões por ano a título de

economias gerenciais. Isto sem contar os impostos, que incidiriam uma única vez, como o

PIS e FINSOCIAL. O total de economia aqui seria da ordem de US$ 120 milhões por ano.

Assim, as empresas "petroquímicas" brasileiras .não têm economia de escopo. Atuam em

segmentos(produtos) específicos, o que as impede de obter sinergias intra-setoriais, como

acontece com as grandes empresas em nível mundial.

Tal perda de dinamismo foi claro com o processo de abertura da economia brasileira pós-

90. Os indicadores de desempenho mostrou-nos esta faceta, mesmo considerando o fato de

que o preço da principal matéria-prima da cadeia utilizada no processo produtivo, a nafta,

ser inferior ao que é praticado no mercado internacional. Mas, o processo via nafta é mais

caro relativamente ao processo via gás natural, como vimos. O eteno produzido via gás

natural, uso quase nulo no Brasil, é muito mais barato do que o nosso.

Porém, existem outros fatores que oneram os custos e preços dos produtos destes

segmentos e outros, no Brasil: 1) Juros elevados e 2) Carga tributária. Enquanto os juros

reais praticados nos países desenvolvidos para financiamento de projetos de investimentos
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são da ordem de 3-4%, no Brasil a taxa de juros reais praticada pelo BNDES (único meio

de financiamento de investimentos produtivos no Brasil viável, do ponto de vista

econômico) e de 8-12% ao ano, conforme o setor e as características dos projetos. Isto gera

um multiplicador de 1,72 US$ de juros reais/ US$ tomados a mais do que se pratica num

país desenvolvido. Tal situação levou a uma forte redução no nível de endividamento das

empresas do setor, como vimos. Isto inibe a capacidade das empresas crescerem num

ambiente favorável de crescimento, principalmente para as empresas brasileiras que não

possuem acesso ao mercado financeiro internacional.65

Com relação a carga tributária, vale lembrar que no Brasil não incidem sobre os produtos

importados o PIS e o CONFINS. Apenas para ilustrar a diferença existente aqui entre a

carga tributária e os custos para se produzir os produtos destes segmentos. Estimativas da

Abiquim apotam uma diferença nos custos fixos desembolsáveis (BrasilX EUA) da ordem

de US$ 74/t, divididos da seguinte forma: 40% diferenças de estrutura/escala empresarial,

40% de custos de encargos sociais sobre os salários e 20% por razões de menor

produtividade da mão-de-obra e automação das plantas industriais.

No tocante aos salários, podemos dizer o seguinte, segundo a Abiquim(1992): No Brasil, o

salário médio mensal nos setores químico e petroquímico, em 1991, foi de US$ 910,

enquanto que o custo médio mensal atingiu US$ 1.940. Pode-se concluir que o salário

médio no Brasil é baixo, da ordem de US$ 5,69/h. Entretanto, dada a atual estrutura de

encargos fiscais sobre o fator trabalho, emerge um custo médio elevado da ordem de US$

12,13/h, similar aos da indústria química americana (13,53US$/h). Nos EUA, a média de

encargos sobre a mão-de-bra equivale a apenas 37% dos salários pagos, enquanto no Brasil,

como acabamos de observar, o custo da mão-de-obra é mais do que o dobro do salário.

650 custo anual de capital do "hot money"no Brasil, e do capital de giro, situa-se na faixa de 140% e
230%, respectivamente. Isto é muito diferente dos 4% praticados nos EUA, 5% do Japão e 10% da França.

126



Dissemos que os segmentos de "commodities"e "pseudocommodities" têm uma estrutura

empresarial pulverizada=. Nos segmentos de química fina e especialidades o quadro

estrutural é de fragmentação e não-integração. Existe um segmento que atua na ponta do

consumo (farmacêutica, aditivos, defensivos, veterinários, etc.) mas que depende do

fornecimento externo de matérias-primas. Existe também um certo número de empresas

atuando, apenas, na produção de insumos (principalmente fármacos) e que depende de

clientes que atuam na ponta do consumo. Estes segmentos são fortemente

internacionalizados. Vimos que na farmacêutica 80% das vendas são de empresas

estrangeiras. Elas importam os insumos e/ou produtos semi-elaborados de suas matrizes e

exploram o mercado de consumo final.

Com relação ao desempenho da indústria, sumanzemos a relação entre

exportações/importações, que é um indicador muito importante. Podemos concluir o

seguinte:

a) O saldo de produtos orgânicos e petroquímicos é superavitária, mas têm decrescido nos

últimos anos, indicando uma certa competitividade destes produtos.

b) O saldo da química fina e especilidades são deficitários, o que corrobora o que temos

dito sobre a importação destes produtos pelas empresas multinacionais presentes no país,

indicando uma indústria local não competitiva internacionalmente.

Em relação á eficiência produtiva, apenas a indústria petroquímica pode ser analisada. Em

pesquisa realizada no pólo petroquímico de Camaçari pela Abiquim, constatou-se que as

66Na petroquímica, devemos lembarar que as estratégias empresariais são fortemente condicionadas pelo
modelo acionário adotado. As unidades produtivas, empresas em geral monoprodutoras, sempre tiveram
muito pouca autonomia para estabelecerem estratégias de longo prazo, uma vez que estão limitadas pelas
estratégias dos seus grupos controladores.
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empresas operavam, em média, 25% acima das capacidades nominais (capacidades

definidas em projeto), sendo que o intervalo de variação ia de 12% a 65%. Esses resultados

são obtidos através de operações de "desgargalamentos", otimização e de pequenas

mudanças técnicas realizadas pelas equipes de engenharia das próprias fábricas.

No caso da química fina e especialidades, segmentos intensivos em tecnologia e com

estruturas de produção extremamente diferenciadas, não cabe analisar a eficiência

produtiva. Os indicadores mais adequados de competitividade seriam a capacidade de

resposta ás necesidades do mercado (capacitação tecnológica) e o grau de integração das

empresas, o que indica domínio de todas as fases do processo produtivo. No caso da

Farmacêutica, como vimos, as empresas nacionais não têm competividade face a enorme

presença das empresas estrangeiras no mercado brasileiro, que atuam aqui de forma

integrada com suas matrizes. Aqui, a etapa que se realiza .é a produção final e

comercialização dos produtos. Além disso, a indústria nacional não realizou investimentos

na inovação tecnológica, seja por carência de recursos, seja pela forma como foi

desenvolvida, calcada em imitação de produtos existentes ou produção de produtos cujas

patentes foram expiradas. Isto é válido também para a Veterinária e Agroquímica.

Assim, de uma forma geral, nestes dois segmentos, ás empresas estrangeiras procuram

explorar o mercado de consumo final a partir da importação dos insumos das suas matrizes.

A verticalização para trás só acontece de forma limitada, e seguindo a lógica estratégia do

grupo como um todo. No caso das empresas nacionais, faltam-lhes capacidade tecnológica

e porte empresarial para romperem o círculo vicioso: não têm mercado pois não são

integradas a jusante, não são integradas porque os mercados já estão dominados por

empresas estrangeiras que possuem fonte de suprimento alternativa, mas que ás vezes cara

o suficiente para se desejar o fornecimento no mercado local.
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As empresas do setor petroquímico adquiriram razoável capacitação tecnológica ao longo

das duas últimas décadas. Essa capacitação foi devido.em grande parte por um processo de

absorção de tecnologia do exterior, e não desenvolvida internamente. Isto se reflete nos

indicadores analisados aqui. Mas, a acumulação de capacidade para realizar inovações foi

muito limitada. Para se ter uma idéia, em 1984, as empresas controladas e associadas á

Petroquisa gastaram quase US$ 10 milhões em P&D próprio e contratado. Esse número

aumentou para US$ 53 milhões em 89, correspondendo a 0,8% do faturamento. Mais,

recentemente, esta relação passou ligeiramente de 1% (1992). Ora, a nível internacional,

uma empresa líder tem vendas totais de US$ 15 bilhões e gasta em tomo 8-11% deste total

com P&D, como vimos, ou seja, um valor acima de US$ 1 bilhão por ano. O fato é que,

mesmo adquirindo tecnologia do exterior, o país está sempre defasado tecnologicamente, e

não desenvolveu um "stateart oftechnolgy"sufientemente maduro, capaz de endogeinizar a

dinâmica de inovação no país.

No caso das especilidades e química fina, vimos que a capacitação tecnológica é muito

limitada. Criou-se a CODETEC - Conselho de desenvolvimento tecnológico, cuja tentativa

foi de avançar nesta direção. Aproveitando-se da impossibilidade de patenteamento de

processos e produtos farmacêuticos, de acordo com o Código de Propriedade Industrial

Brasileiro, a CODETEC desenvolvia processos imitativos para produtos constantes da

RENAME(Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) da CEME - Central de

medicamentos. O processo obtido era repassado a empresas brasileiras interessadas, sem

ônus, uma vez que a CODETEC era financiada por instituições governamentais (FINEP,

SIT, CNPQ). O resultado disto não foi satisfatório, como vimos quando falamos do -caso

farmacêutico. As empresas nacionais ficaram liamargem"da indústria.
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4.1 - POLITICA INDUSTRIAL E PAPEL DO ESTADO.

A proposta de poítica industrial e de comércio exterior do governo Collor não foi

implementada integralmente. De um lado, foram extintos mecanismos de proteção -

liberação de importações, subsídios, controle de preços, etc. Por outro lado, os programas

de incentivo à capacitação tecnológica e aumento da produtividade não se tomaram

realidade, com execessão do PBQP- Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade.

Isso significa que o ajuste "competitivo" teria que ser feito de uma forma rápida, numa .

conjuntura de mercado muito desfavorável, devido à recessão interna e excesso de

capacidade mundial, com uma política industrial iriadequada e sérios problemas de

infraestrutura.

Para a indústria química, o projeto de privatização é o mais importante e que terá efeitos

profundos na estrutura da indústria. Havia uma discussão de que "modelo empresarial"

para o setor seria melhor antes mesmo do Plano Collor. Discutia-se, essencialmente, qual o

papel da PetrobráslPetroquisa e a necessidade de se criar "massa crítica", através de fusões

e incorporações, que conferisse porte e integração ás empresas.. Essa discussão foi

atropelada pelo Programa Nacional de Desestização, que propõe a retirada da

PetrobràslPetroquisa do setor.

o problema aqui é que, ao invés de resolver os dois entraves fundamentais - porte

empresarial e integração produtiva, este programa afrofunda-os. No que se refere ao porte,

a Petroquisa é a maior "holding". do setor, além de ser a que promulgava harmonia nas

relações inter-setoriais até 1989. Em resumo, a privatização em curso conduzida pelo

BNDES, supõe que o mercado encontre soluções para os problemas do setor, e que o

Estado não deve interferir no processo de reestruturação, mesmo sendo proprietário da

130



maior parte dos ativos. Na verdade, trata-se de uma questão de oportunidade única do setor

de aumentar escala e se integrar, para obter competitividade suficiente em nível

internacional. Porque não privatizar de forma orientada, ou seja, vendê-las em "pacote",

sob a forma desejada de integração, reordenando os portfólios existentes na direção do

porte necessário para ser competitiva. Ou seja, falta aqui uma visão do setor e de

planejamento estratégico, como foi o caso de países como França e Itália.

Para os setores de química fina e especialidades, a questão mais importante é com relação a

PROPRIEDADE INTELECTUAL. Ora, até a pouco tempo não havíamos uma Lei de

Patentes para a indústria farmacêutica, o que seria desejável aqui, de forma a estimular a

Pesquisa & Desenvolvimento. Aliás, muito mais que isto. Devemos criar um canal, seja via

Universidades, Seminários, Pesquisadores, Laboratórios, etc., que estimulasse o

desenvolvimento científico, novas descobertas e inovações. Uma política industrial

comprometida com estes temas, e que estimulasse o investimento em P&D nestes

segmentos.. A proteção com uma Lei de patentes é um forte incentivo à entrada de

investimentos diretos nesta direção.
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5 - CONCLUSÃO.

De uma maneira geral, podemos sumarizar aqui os fatores de competitividade da indústria

química em três diferentes categorias, os quais sugerimos como fundamentais para a

competitividade da indústria química brasileira no longo prazo:

1) A grande ênfase em P&D pelas empresas líderes em nível mundial, uma vez que a

indústria é altamente globalizada. Há uma carência no país em investimentos nesta direção,

como vimos. Para tanto, a empresa deveria manter cooperação com universidades,

laboratórios de pesquisa, seminários internacionais, etc., e estar atenta a vantagens

tecnológicas advindas de "joint-ventures", aquisão e contratos de licenciamento de

tecnologia. As empresas que atuam nos segmentos de química fina e especialidades, é

fundamental para sua competitividade a capacidade de responder rapidamente, com

soluções tecnológicas, às alterações do mercado.

2) Forte orientação para o mercado. O mercado deve orientar o desenvolvimento de novos

produtos e aplicações. Esta orientação deveria substituir acultura tradicional na indústria

que, historicamente, foi voltada para produção e que se apoia em estratégias de menor

custo.

3) Ênfase em produtividade, qualidade e gerência de recursos humanos. Esta parte refere-se

aos elementos do que falamos do "novo paradigma organizacional". Altos níveis de

produtividade, qualidade total e recursos humanos motivados, são requisitos de

competitividade, principalmente quando levamos em consideração a intensidade

tecnológica da indústria e os elevados custos de produção envolvidos. Como dissemos, a

grande corporação química, centralizada e burocratizada, esta passando por uma
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transformação profunda em suas estruturas, de forma a se adaptarem ao novo ambiente

competitivo. A simplificação das estruturas e dos sistemas de controle e a adoção de

filosofias gerenciais que privilegiem a iniciativa e a capacidade de decisão são os elementos

chaves aqui. O objetivo é fazer com que a empresa seja capaz de responder pronta e

agilmente ás alterações das mudanças do mercado e preferências dos consumidores.

Em nível estrutural, podemos dizer que os fatores de competitividade mais importante a

serem levados em consideração, são:

1) O acesso á matéria-prima. Sabemos como a matéria-prima é importante para as empresas

químicas. A garantia de fornecimento, mesmo que estabelecidas em contratos, é fator chave

para a rapidez da empresa na resposta das alterações do mercado, bem como impactam

diretamente seus custos. O uso adequado de determinada matéria-prima, sua proximidade

geográfica, etc., é uma condição findamental para uma empresa química ser competi tiviva.

Vimos que no Brasil, o uso quase restrito da nafta, impacta toda cadeia produtiva, uma vez

que é mais cara do que o gás natural americano, por exemplo.

2) Elevadas escalas de operação. Nos segmentos de "commodities"e pseudocommodities",

economias de escala são fundamentais para a competitividade, ao guardar relação forte com

os custos de produção. Porém, além das economias de escala das plantas, existem também.

economia de escala empresariais. Ou seja, a empresa deve ter tamanho suficiente para

diluir seus custos fixos( comercial, administrativo, financeiro, etc.), além de seu esforço

tecnológico, por unidades e volume de produção considerável. Além disso, devemos dizer

que, o processo de reestruturação ocorrido na indústria em nível mundial, nos últimos anos,

através-de fusões e aquisões de empresas menores e/ou fechamento de unidades fabris,

elevou a capacidade produtiva média da indústria. No Brasil, isto não ocorreu, como vimos.

A capacidade média de nossa indústiaestá descolando da mundial, afetando nossa
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competitividade. Isto sem considerar o fato da existência de empresas monoprodutoras, que

perdemos economias de escalas gerenciais, como vimos.

3) Tamanho e grau de sofisticação da demanda. No segmento de "commodities", o tamanho

do mercado determina a escala de operação. No segmento de "pseudocommodities", .a

diversificação do consumo de resinas tennoplásticas, por exemplo, determina a

possibilidade de desenvolvimento de produtos e aplicações. Essa diversificação não guarda

somente relação com o tamanho do mercado, mas também com a distribuição de renda. Na

química fina e especialidades, a própria existência da produção de produtos avançados

tecnologicamente só é possível quando há uma demanda sofisticada por parte de outros

setores industriais.

Em relação a fatores sistêmicos, os mais importante são:

·1) Política cambial, uma vez que a indústria é altamente globalizada, a detenninaçao da

taxa de câmbio é um fator fundamental para as empresas, além da carga tributária e

encargos sociais, política industrial, etc.

2) Infraestrutura tecnológica. O desnvolvimento de uma indústria "science based"

obviamente requer uma qualificada estrutura de suporte aos laboratórios de P&D das

empresas.

A verdade é que o padrão de competição da indústria química mundial está sendo

"contestado" nos últimos anos. Primeiro, pelos países produtores de petróleo (Arábia

Saudita e Venezuela) e depois pelos asiáticos, produtores em grandes volumes de produção.
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Isto têm afetado a ind'sutria química mundial, obrigando-a a se reestruturar, o que tem

levado a uma estrutura economicamente mais concentrada ( capacidade produtiva mais

elevada, em função das alianças estratégicas, fusões e aquisões ocorridas). Neste novo

padrão de concorrência, os produtores marginais deverão "sair de cena". Isto é mais

acentuado em função do fato de que passamos por um movimento cíclico de baixa na

indústria, em nível mundial, o que acaba erodindo as margens de lucro, obrigando as

empresas a acelerar o processo.

A expectativa é de que a indústria mundial siga, a partir de agora, calcada nos seguintes

moldes:

- Nos segmentos de "commodities" e, em menor grau, de "pseudocommodities'', estarão

presentes um número maior de nações com capacidade de produção competitiva, em nível

mundial, mas que cujo consumo doméstico seja insuficinete para sustentar sua utilização.

- Maior integração da indústria;

- O número de empresas participantes nos diversos segmentos do mercado mundial terá

diminuído e seu porte médio aumentado.

- Produções com desvantagem em custo ( disponibilidade de matéria-prima, consumo de

energia, geração de efluentes tóxicos e reduzida necessidade de suporte tecnólogico) ainda

serão cetradas para países de industrialização mais recente, como o Brasil. Mas, esta

tendência tende a diminuir em função da globalização da indústria.
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As fragilidades estruturais da indústria química brasileira foram evidenciadas pela abertura

às importações e pelas pressões que o excesso de capacidade mundial vem exercendo sobre

os preços do setor. O que podemos extrair está intimamente relacionado como este setor foi

estruturado no Brasil, como discutimos. No Brasil, as firmas são pequenas, embora

tenhamos fábricas com porte internacional, no segmento de "commodities"e

"pseudocommodities". A participação de grupos empresariais e estrangeiros em toda cadeia

petroquímica e nas empresas, é muito fragmentada e não estimula as economias de escala

empresariais. Além disso, em alguns casos, como poiletilenos e propileno, existe uma

capacidade instalada excessiva, acima da demanda doméstica, em função da política do

governo voltada para exportação de algo em torno de 40% desta. Isto não ocorreu, e a

capacidade de exportar foi reduzida. Tal fato induziria a remanejamento de produção ou

desativar unidades produtivas, o que poderia corresponder a fechamento de empresas. Isto

não ocorreu, e a grande questão é quem sofrerá isto, e qual empresa?

Com efeito, dado o baixo grau de integração vertical da petroquímica brasileira e do

excessivo número de empresas monoprodutoras que a integram, surgem vários obstáculos à

obtenção das economias de escala e de escopo necessàrias para atingir melhores condições

competitivas no novo padrão de concorrência que se estabelece em nível mundial.

Sabemos que o "overhead"( % sobre a receita) do setor é de 30-50% maior do que dos

competidores internacionais e, que, na média, os custos fixos superam em 10-12%, os

níveis obtidos pelas empresas mais bem posicionadas no mercado mundial.

Outro ponto importante para a competitividade do setor éa definição de uma estratégia

empresarial definida de participação da Petrobrás na indústria petroquímica, supondo-se a

manutenção do monopóleo do petróleo. Não trata-se apenas de estabelecer uma política de

preços criteriosa para a nafta, mas de definir a participação da estatal na petroquímica,
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redesenhando um modelo para as centrais e empresas de 2a. geração; uma estratégia que

aufira o maior número de beneficios da integração vertical, reconhecendo que o país, em

termos de disponibilidade e custo de matérias-primas básicas, detêm uma posição mediana

no cenário internacional, lembrando que a indústria faz uso quase exclusivo de nafta, cujo

custo é maior quando comparamos com outras matérias-primas disponíveis (gás natural,

etc.).

Finalmente, a assimilação/internalização tecnológica da indústria tem sofrido um maior

desgaste com a atual crise, que conduziu uma forte redução de gastos governamentais,

desmobilização de equipes de engenharia e pesquisa e desenvolvimento. Mesmo o atraso

porte parte de várias empresas na adoçãode equipamentos de automação digital, indicador

do alcance de programas tecnológicos das empresas, é frequentemente mencionado como

exemplo de defasagem do setor nacional em relação ás congêneres no exterior.

Esta estrutura que foi posta em cheque com o processo de privatização e crise internacional,

além do processo de. abertura, exigindo das empresas uma melhoria de sua posição em

custo. Dentro deste contexto é que está se dando as REESTRUTURACÕES das empresas,

numa primeira fase via modernização de suas unidades fabris, e posteriormente, numa

segunda fase, via mudanças em nível de formas gerenciais e organizacionais. Com isto, a

produtividade do setor tem elevado-se substancialmente, desde 1990. A próxima etapa

deverá esbarrar na estrutura da indústria, e a privatização do setor é crucial aqui.

No ínicio do Programa Nacional de Desestatização (PND), executado pelo BNDES, este

era tido como uma oportunidade para acelerar a reestruturação da indústria. Acreditava-se

que o programa abriria espaços para se criar um ambiente competitivo em um setor que

emergiu sob marcante presença do Estado. Esperava-se que o processo avançaria rumo à
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formação de verdadeiras megaprodutoras multipropósito, com tecnologias mais avançadas,

ostentando uma série de características que se exigia do setor para ser competitiva.

Diante disto, existe, como já dito, a necessidade de formar três ou quatro grandes grupos

megaprodutores ( temos mais de 40 empresas) capazes de competir internacionalmente,

rumo as propostas iniciais de privatização do setor: 1) A Petroquisa seria privatizada

desmembrando-se em três ou quatro empresas, reunindo em tomo de cada uma das centrais,

as participações da Petroquisa nos respectivos pólos; e 2) a privatização da Petroquisa em

bloco.

. Porém, a decisão de acelerar o processo, os interesses envolvidos, e os entraves

naturalmente impostos pelos acordos de ecionaistas e pela presença de sócios estrangeiros,

levaram à adoção da venda isolada das centrais e das participações da Petroquisa nas

empresas de 2a. geração.

Dada sua menor complexidade, o pólo do Sul foi escolhido como ponto de partida. A idéia

inicial era de formar uma "holding"que congregasse as empresas de 2a. geração. Tal

solução foi rejeitada pelas empresas, que argumentavam ter interesse em participar, da

central, de forma a garantir o suprimento de matéria-prima, mas não em adquirir

participações em outras empresas a jusante, ou seja, em negócios distantes de seus "core-

business".

Realizou-se a privatização parcelada, primeiro da COPESUL e a seguir das participações da

Petroquisa na 2a. geração. A partir daí, a privatização continuou rumo a PQU e a COPENE,

embora muitas discussões, atrasos, e outros entraves têm atrasado o cronograma..Mas, a

julgar pelas privatizações que já ocorreram, veja quadro abaixo, as lideranças empresariais

estão buscando fortalecer posições em segmentos de mercado específicos (caso dos
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termoplàsticos). Há uma tendência de concentração horizontal e não-vertical. Desta forma,

ainda não se avista uma formação de grandes grupos verticalmente integrados, configuração

mais desejável do ponto de vista da competição internacional.

MODIFICAÇÃO DE ESTRUTURA DO CAPITAL ACIONÁRIOIMAJORIT ÁRIO
NA PRIVATIZAÇÃO DA IQB.

Empresa! Acionistas Participação (%)
Anterior Posterior

l.Petroflex
Petroquisa 100
Consórcio PIC: Suzano 20.4

Norquisa 10.4
.Unipar 10.2

Coperbo 10.0
Capital estrangeiro 0.4
Empregados 10.0
Outros 38.6
Total 100 100.0

2.Copesul
Petroquisa 67.2 15:0
BNDESPAR 30.7
PPE-Consórcio Empetro 28.8
Capital. estrangeiro 5.0
Instituições fmanceiras( diversas) 17.0
Empregados 10.0
Outros 2.\ 24.2
Total 100.0 100.0

3.Polisul
Petroquisa 33.3
Ipiranga 33.3 60
Hoechst 33.3 40
Total 100.0 100

4.PPH
Petroquisa 20
Petropar 30 37.5
Himont 30 37.5
Odebrecht 20 25.0
Total 100 100.0

5.CBE
Monsanto 48.3 48.3
Unigel 27.8 50.9
Petroquisa 23.0
Outros 0.8 0.8
Total 100.0 100.0
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6.Poliolefinas
Petroquisa 31.5
Unipar 31.5 31.5
Odebrecht 31.5 62.9
Outros 5.6 5.6
Total 100.0 100.0

7.0xiteno
Ultraquímica 60.6 69.3
Monteiro Aranha 11.3 . 11.3
Outros 18.1 19.4
Total 100.0 100.0

8.Nitriflex
Petrofértil 40
ltap 60 100.0
Total 100 100.0

Fonte: BNDES.

A Poliolefinas (Odebrecht Química e Unipar), produtora de polietilenos, e a PPH

(Odebrecht Química e Himont), que atua no mercado de polipropileno, estão constituindo

uma única grande empresa no segmento de poliolefinas. A Polibrasil está se organizando

com vistas a unificar, sob comando único, suas três unidades produtoras de polipropilenos.

o importante a reter aqui, é que ainda não se definiu uma configuração para o setor químico

brasileiro, especialmente o petroquímico. Por isso, acreditamos que o processo de

privatização das empresas estatais no setor, deveria ser feito SOD a ótica de uma indústria

altamente globalizada e de forte concorrência internacional, e que a privatização seria uma

oportunidade, sem precedentes, rumo a formação de grupos de maior porte para fazer face à

competição internacional.

De outro lado, devemos cnar mecanismos, via política industrial, para perseguir

desenvolver internamente um "state art of technology" maduro e endógeno, capaz de

dinamizar ainda mais a indústria e todos outros setores industriais envolvidos. A grande
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participação de empresas estrangeiras na "ponta" da indústria deveria ser visto como uma

oportunidade para alavancarmos a almejada tecnologia de "ponta", e não como ameaça. A

empresa estrangeira é vista ainda no país com uma certa "discriminação". É muito forte a

distinção entre empresas nacionais e estrangeiras. Em minha opinião, diante de uma

indústria altamente globalizada, a tendência da economia mundial em formação de blocos

econômicos, e todas derivações emergentes daqui, indica-nos a necessidade de uma

definição rápida do Brasil no tocante ao modelo de desenvolvimento econômico, bem como

a inserção da indústria química brasileira no cenário mundial, que almejamos diante destes

novos contornos mundiais. As empresas globalizadas não tem pátrias. Uma política

industrial que vise colaboração e aproveitamento de oportunidades na competição

internacional (em termos tecnológicos ou outros), naturalmente favorecerá o país. A

presença de empresas estrangeiras no país é muito grande, ti isto é decisivo e deveria ser

levado em consideração na elaboração de políticas industriais.
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CONSUMO APARENTE DE PRODUTOS PETROQUIMICOS SELECIONADOS
1979-1988

(Mil t)

PRODUTO
------------------------------------------------------------------------------------------

19881979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
------------------------------.------------------------------------------------------------
I - BÁSICOS

BENZENO
produção
importação
exportação
Consumo aparente

BUTADIENO
produção
importação
exportação
Consumo aparente

ETENO
produção
importação
exportação
Consumo aparente

PROPENO
produção
importação
exportação
Consumo aparente

11 - INTERMEDIÁRIOS

ÁCIDO TEREFTÁLICO
produção
importação
exportação
Consumo aparente

ACRILONITRlLA
produção
importação
exportação
Consumo aparente

ADIPATO DE HMDA
produção
Importaçll!o
Exportaçll!o
Consumo aparente

261
20

O

281

132
30
3

159

633
9

O

642

311
O

O

311

67
2

O

69

3

23
O

26

45
5

O

50

308
27

O

335

134
32

O

166

712
16

O

728

400
O

O

400

73
2

O

75

50
1

20
31

51
5

O

56

316
O

41
275

359
O

6
353

141
14

O

155

150
10

O

160

720
3

8
715

852
O

10
842

422
O

O

422

461
O

2
459

57
5

O

62

57
O

35
22

45
O

O

45

435
O

75
360

161
O

15
146

1163
O

85
1078

593
O

3

590

49
8

O

57

57
O

25
32 _

46
O

O

46

490
O

80
410

197
O

19
178

1262
O

127
1135

674
O

66
608

64
O

1

63

58
O

31
27

45
O

O

45

517
O

100
417

220
O

33

187

1302
O

71
1231

738
O

95
643

80
O

1

79

70
3

24
49

48
O

O

48

527
O

48
479

207
5

4

208

1302
O

27
1275

721
O

59
662

75
O

2

73

70
7

13
64

51
O

O

51

604
O

101
503

1390
O

38
1352

89
O

3

86

69
6

2

73

58
O

O

58

590
O

76
514

202
O

14
188

205
9

O

214

1436
O

17
1419

781
O

93
688

761
O

49
712

96
O

3

93

96
1

3

94

76
5

O

81

79
1

O

80

58
O

O

58

50
O

1

49



CAPROLACTAMA
Produção
ImportaçlEo
ExportaçlEo
Consumo aparente

DIMETOLTEREFTALATO
ProduçãolEo
ImportaçlEo
ExportaçlEo
Consumo aparente

ESTIRENO
produçãolEo
Impo"rtaçlEo
ExportaçlEo
Consumo aparente

FENOL
ProduçãolEo
ImportaçlEo
ExportaçlEo
Consumo aparente

LINEAR ALQUILBENZENO
ProduçãolEo
ImportaçlEO
ExportaçlEo
Consumo aparente

MDI
ProduçãolEo
ImportaçlEo
ExportaçJ€o
Consumo aparente

OCTANOL
ProduçãoJEo
ImportaçlEo
ExportaçlEo
Consumo aparente

ÓXIDO DE ETENO
ProduçãoJEo
ImportaçJEo
ExportaçJEo
Consumo aparente

ÓXIDO DE PROPENO
ProduçãolEo
ImportaçlEo
ExportaçlEO
Consumo aparente

189
5

O

194

29
12

O

41

51
1

11
41

193
8

O

201

69
7

O

76

o
2

O

2

o
5

O

5

27
1
O

28

86
O
O

86

89
O

10
79

35
18

O

53

56
O'

8

48

87
2
O

89

O

2

O

2

O

4

O

4

30
7
O

37

115
O
O

115

91
O

11,
80

27
1

4
24

60
1

22
39

187
1

35
153

203
O

28
175

73
1

1
73

22
4

O

26

O

3
O

3

33
1
4

30

104
O
O

104

124
O
O

124

96
O

42
54

33
O

O

33

54
O

15
39

204
O

47
157

91
3

7

87

39
1

O

40

O

4

O

4

33
O

11
22

135
O
O

135

91
O

16
75

36
O

5
31

55
O

20
35

233
O

33

200

96
1

10
87

100
2

11

91

53
O

4
49

2

3

O

5

34
6

11
29

143
O
O

143

99
O

17
82

43
1
8

36

65
O

21
44

241
2

9
234

102
O

14
88

65
O

21
44

8

1

3

6

40
9

16
33

148
O
O

148

98
O

19
79

i04
O
9

95

42
O

6

36

60
O

19
41

276
8

6

278

101
10
1

110

75
O

31
44

11

1

3

9

74
O

36
38

149
O
O

149

113
O

16
97

48
O

2
46

72
O

25
47

277
3

25
255

91
O

29
62

13
1

2

12

81
O

33
48

54
3

11

46 '

52
11
14
49

76
O

29
47

74
1

30
45

291
1

42
250

102
14

O

116

112
22
11

123

109
O

44
65

110
O

42
68

14
1

O

15

22
1

O

23

87
O

50
37

89
O

48
41

137
O
O

137

148
O
O

148

103
O

15
88

118
O

28
90



TDI
ProduçãoJEo
ImportaçJEo
ExportaçJEo
Consumo aparente

111 - ELAST6MÉROS

POLIBUTADIENO
ProduçãoJEo
ImportaçJEo
ExportaçJEo
Consumo aparente

SBR
produçãoJEo
ImportaçJEo
ExportaçJEo
Consumo aparente

SSBR
ProduçãoJEo
ImportaçJEo
ExportaçJEo
Consumo aparente

IV - FIBRAS QUíMICAS

FIBRAS ACRíLICAS
ProduçãoJEo
ImportaçJEo
ExportaçJEo
Consumo aparente

NYLON 6
ProduçãoJEo
ImportaçJEo
ExportaçJEo
Consumo aparente

NYLON 66

ProduçãoJEo
ImportaçJEo
ExportaçJEO
Consumo aparente

POLIÉSTER
ProduçãoJEo
ImportaçJEo
ExportaçJEo
Consumo aparente

11
14

O
25

34
1
O

35

157
1

15
143

173
2

12
163

9
O
O
9

21
4
3

22

34
6
O

40

40
2

O

42

114
3

9

108

18
5
O

23

40
1
O

41

151
2

21
132

11
O
O

11

23
6
3

26

41
2
O

43

42
4

O

46

121
2

8

115

20
1
4

17

44
1
5

40

154
1

42
113

6
O
O
6

20
5
4

21

28
2
O

30

38

3

1

40

112
1

27
86

107
1

11
97

28
1
4

25

39
1
3

37

151
O

33
118

9
O
O
9

22
1
O

23

29
1
O

30

37
1

O

38

24
O
3

21

35
1
4

32

170
O

44
126

8
O
O
8

19
O
2

17

26
O
O

26

34
O

O

34

105
1

16
90

127
1

34
94

24
O
6

18

48
1
5

44

176
1

38
139

10
O
O

10

21
O
4

17

30
1
1

30

30
1

1

30

26
O
4

22

50
1
1

50

192
2

40
154

13
O
O

13

23
O
1

22

34
1
1

34

37
1

1

37

120
1

13
108

129
1

5

125

24
13

O
37

53
1
2

52

184
2

25
161

12
O
O

12

27
O
1

26

37
1
2

36

43
1

1

43

26
4
4

26

32
O
7

25

56
O
1

55

62
i
4

59

178
2

25
155

14
O
O

14

14
O
O

14

28
1
1

28

30
O
2

.28

38
1
O

39

35
1
1

35

41
1

O

42

35
O

1

34

141
O

7

134

142
1

23
120



V. TERMOESTÁVEIS

POLIURETANAS
ProduçãoJEo
ImportaçJEo
ExportaçJEo _
Consumo aparente

RESINAS EPÔXI
ProduçãoJEo
ImportaçJEo
ExportaçJEo
Consumo aparente

VI. TERMOPLÁSTICOS

POLI ESTIRENO
ProduçãoJEo
ImportaçJEo
ExportaçJEo
Consumo aparente

PEAD
ProduçãoJEo
ImportaçJEo
ExportaçJEo
Consumo aparente

PEBD
ProduçãoJEo
ImportaçJEo
ExportaçJEo
Consumo aparente

POLIPROPILENO
Produção
ImportaçJEo
ExportaçJEo
Consumo aparente

PVC
produçãO
ImportaçJEo
ExportaçJEo
Consumo aparente

53
1
1

53

10
O

O

10

122
i
4

119

119
19

2

136

291
11

5

297

96
4

9

91

211
99

O

310

49
2
2

49

13
O

O

13

121
1

4

118

128
4

9

123

309
32

9

332

119
2

12
109

341
26
3

364

36
1
1

36

13
O

O

13

100
2

24
78

107
2

9
100

53
1

1

53

13
O

O

13

102
1
9

94

204
3

77
130

474
2

150
326

204
2

76
130

293
3

48
248

44
1

1

44

13
O

O

13

121
O

21
100

207
1

92
116

497
1

159
339

236
1

103
134

326
1

76
251

37
1

1

37

11
O

1

10

149
O

37
112

214
O

101
113

557
5

218
344

253
1

83
171

51
1

1

51

12
O

O

12

180
O

28
152

233
1

47
187

596
5

159
442

-2551

1

60
200

361
5

43
323

398
4

16
386

61
1
2

60

16
1

O

17

Fonte: Petroquisa.
------~-----------------------------------------------------------------------------

114
2

26
90

138
4

20
122

326
12
68

270

348
3

37
314

130
2

50
82

158
2

43
117

256
7

25
238

313
6

9

310

59
2

1

60

60
1

O

61

13
1

1

13

13
1

4
10

156
O

10
146

157
O

17
140

262
1

65
198

269
O

66
203

629
4

172
461

623
2

169
456

289
1

68
222

295
O

80
215

437
17
6S

389

457
S

66
396
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