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Governador João Doria discute ações para aumentar a competividade
da indústria química com executivos do setor
Foto: Abiquim/Divulgação

O vice-governador, Rodrigo Garcia; o presidente do Conselho Diretor da Abiquim, Marcos De Marchi; o governado João Doria; o
presidente-executivo da Abiquim, Fernando Figueiredo; o secretário Henrique Meirelles, a secretária Patrícia Ellen da Silva;
e o coordenador da Secretaria da Fazenda, Gustavo Ley

O governador do Estado de São Paulo, João Doria, foi recebido pelo Conselho Diretor da Abiquim, em reunião
realizada no dia 22 de abril, na capital paulista. Doria estava acompanhado pelo vice-governador e secretário de
governo, Rodrigo Garcia; pelo secretário da Fazenda e Planejamento, Henrique Meirelles; pela secretária de
Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen da Silva; e pelo coordenador de Administração Tributária da
Secretaria da Fazenda, Gustavo Ley.
Durante o encontro, o presidente do Conselho Diretor da Abiquim, Marcos De Marchi, apresentou ao

governador e sua equipe a indústria química brasileira e os obstáculos que o setor enfrenta para poder competir
e igualdade de condições com as empresas estrangeiras, entre eles: o elevado custo do gás natural, a deficiência
logística e o excesso de burocracia.
O governador João Doria explicou que seu governo tem um posicionamento liberal e visa reduzir o tamanho do
Estado, por meio de privatizações. Ele explicou que o governo atua para criar um mercado aberto e regulado
sem monopólios na questão do gás natural. Doria ainda informou que o governo elabora a criação de um
programa de polos industriais, com vantagens competitivas para as empresas que decidirem investir no Estado.
A promoção da competitividade no custo do gás natural foi lembrada pelo vice-governador e secretário de
governo, Rodrigo Garcia. Ele afirmou que o governo irá atuar para que os custos do insumo sejam mais
transparentes, com o objetivo de aumentar a competividade no custo do gás natural.
Segundo o secretário da Fazenda e Planejamento, Henrique Meirelles, falta competitividade para toda a
economia, sendo necessário aumentar a participação da indústria brasileira no mercado nacional e estimular as
exportações. A privatização e quebra de monopólios na distribuição do gás natural foram apontadas pelo
secretário como ações para tornar o insumo mais competitivo.
Foto: Abiquim/Divulgação

Conselho Diretor recebe o governador João Doria, o vice-governador, Rodrigo Garcia, e os secretários Henrique Meirelles e Patrícia Ellen

Para a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen da Silva, o setor químico é um gerador de
riquezas para São Paulo. Patricia explicou que o governo trabalha para oferecer mais estabilidade institucional a
quem pretende investir no estado. A redução da burocracia também está na pauta de sua secretaria, que
pretende reduzir para 24 horas o tempo necessário para se abrir uma empresa.

Ao final do encontro, o governador e sua equipe ainda atenderam a questões diversas levantadas pelos
conselheiros presentes, incluindo a pauta segurança pública, no qual o governador explicou que o Estado atua
para aumentar o número de policiais militares, que serão mais equipados incluindo a implantação de veículos
blindados.

Abiquim entrega estudo “Uma Agenda de Competitividade para a Indústria Brasileira”
para secretário especial Marcos Troyjo
Documento defende um processo de inserção comercial gradual, equilibrado e atrelado às reformas estruturais
(previdência, tributária, logística) e a ajustes competitivos (energia, gás natural, matérias-primas)

Foto: Clessio Ferreira Rocha

O conselheiro e coordenador da Comissão de Comércio Exterior da Abiquim, João Benjamin Parolin, entrega o estudo para
o secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais, Marcos Troyjo

Em audiência realizada no dia 17 de abril, na Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais
– SECINT do Ministério da Economia, em Brasília/DF, o secretário especial Marcos Troyjo, acompanhado do
secretário-executivo da Câmara de Comércio Exterior, Carlos Pio, e do secretário de Comércio Exterior, Lucas
Ferraz, recebeu a Abiquim, representada pelo membro do Conselho Diretor e Coordenador da Comissão de
Comércio Exterior, João Benjamin Parolin pelas diretoras de relações institucionais e sustentabilidade e de
assuntos de comércio exterior, Marina Mattar e Denise Naranjo, pelo gerente de Comércio Exterior, Eder da
Silva, e por grupo composto por profissionais de empresas associadas integrantes das Comissões de Relações
Governamentais e de Comércio Exterior da Entidade.
A diretora Marina Mattar, representando o presidente-executivo, Fernando Figueiredo, agradeceu o secretário

especial Marcos Troyjo pela oportunidade e destacou o engajamento do setor em trabalhar em conjunto com o
Governo nas reformas estruturantes nacionais. Disse que o motivo da audiência era o de entregar o estudo
elaborado para a Abiquim pela GO Associados, intitulado “Uma agenda de competitividade para a indústria
brasileira”, com o objetivo de apresentar uma visão da indústria química sobre o processo de inserção comercial
brasileira concomitante às reformas geridas pelo Governo.
O conselheiro, João Benjamin Parolin, falou da importância de um processo de inserção comercial transparente,
gradual, negociado, debatido com os setores, de forma a garantir segurança jurídica e sustentabilidade à
competitividade brasileira. Lembrou que o setor sempre esteve ao lado do Governo na busca por mais
integração comercial do Brasil ao mundo, seja via OMC (rodada Doha), nas negociações com parceiros
estratégicos (União Europeia, México, entre outros), e na consistente lição de casa no Mercosul, destacando o
resultado do processo voluntário de revisão das tarifas, coordenado pela Abiquim com suas congêneres na
Argentina (CIQyP) e no Uruguai (Asiqur), o qual se traduziu, depois de três anos de tramitação no bloco, na
redução para 2% da TEC aplicada para 49 produtos químicos; uma decisão que significa uma economia de mais
de US$ 10 milhões por ano com a eliminação de impostos de mercadorias que deixaram de ser fabricadas no
Mercosul.
Foto: Abiquim/Divulgação

O secretário especial Marcos Troyjo fala do papel do comércio exterior para a retomada do crescimento econômico sustentável no Brasil

O professor Gesner Oliveira, responsável técnico da GO Associados, detalhou que é preciso haver um
sincronismo entre abertura comercial e redução do “Custo Brasil”, o que se traduz em uma Agenda de
Competitividade que: alie medidas graduais de abertura comercial com uma redução do Custo Brasil; contemple
reformas estruturais como a da Previdência e a Tributária; esteja de acordo com normas internacionais; garanta
a efetividade dos mecanismos de defesa comercial e identifique as diferenças e importâncias estratégicas dos

setores.
O vice-coordenador da Comissão de Comércio Exterior, Marcelo Perracini, registrou que o estudo fornecia uma
visão acadêmica isenta, que orientou a discussão mostrando as experiências de inserção comercial dentro e fora
do Brasil e algumas simulações dos seus impactos diretos ao setor químico.
Foto: Clessio Ferreira Rocha

Secretário especial Marcos Troyjo e representantes da Abiquim e de empresas associadas

No final da reunião, o secretário Troyjo colocou sua equipe à disposição da Abiquim para avançar na discussão
de propostas relacionadas à inserção comercial, tanto nas frentes relacionadas a tarifas quanto de facilitação de
comércio. Mais informações sobre o estudo e sobre o tema podem ser obtidas com o gerente de Assuntos de
Comércio Exterior da Abiquim, Eder da Silva, pelo telefone: (11) 2148-4742.

Abiquim discute Novo Mercado de Gás Natural
Foto: Abiquim/Divulgação

O sócio fundador da Gás Energy, Marco Tavares

Na última quarta-feira, 17, a Abiquim reuniu membros do Conselho Diretor da entidade; da comissão de
Economia e dos grupos de trabalho com foco em Gás Natural; Matéria Prima e Energia para discutir questões
relacionadas ao novo Mercado de Gás Natural. Marco Tavares, sócio fundador da Gás Energy, consultoria que
atua nas áreas de gás, petróleo e energia, fez uma apresentação destacando os problemas de monetização do
gás e a competitividade do novo gás do Pré-Sal.
Tavares abordou que o cenário atual é um excelente momento para discussão sobre a competitividade do Gás
Natural, dada a atenção que o novo Governo tem dispendido para o assunto: “É a primeira vez, em vinte anos,
que o gás está sendo olhado como item relevante dentro do processo econômico do setor de energia, e o
governo federal mostra-se interessado na criação de políticas de óleo e gás”, ressaltou. O especialista também
falou sobre a necessidade de atualização do modelo de gestão de energia, que atualmente conta com
crescimento de apenas 4% ao ano, mesmo tendo capacidade para crescer mais.

Foto: Abiquim/Divulgação

O sócio fundador da Gás Energy, Marco Tavares

Segundo Tavares, o GN é uma grande oportunidade para investimentos, dada sua vasta disponibilidade,
inclusive, nas áreas de exploração do Pré-Sal. Ao contrário do que comumente pensa-se, explicou Tavares, há
campos de exploração do pré-sal que não possuem CO2 em seu processo de exploração, o que facilita a
obtenção do gás natural. Ainda como fonte de oportunidade, Tavares explicou que a competitividade do gás
natural depende, intrinsecamente, do crescimento da demanda industrial. “O gás natural, dada à falta de
políticas de incentivo ao consumo, possui pouca relevância econômica, e essa questão precisa ser solucionada,
do contrário, um grande recurso energético continuará sendo desperdiçado”.

MAPA discute procedimentos para tratamento de embalagens de madeira
em operações de comércio exterior de produtos químicos
Foto: Abiquim/Divulgação

O chefe do serviço de Vigilância Agropecuária no Porto de Santos, André Minoru Okubo;
o chefe do serviço de Sanidade Vegetal, Maurício de Souza Feijó da Silva

Os representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Maurício de Souza Feijó da
Silva, chefe do serviço de Sanidade Vegetal, e André Minoru Okubo, chefe do serviço de Vigilância Agropecuária
no Porto de Santos, participaram da reunião da Comissão de Assuntos Aduaneiros e de Facilitação de Comércio
Exterior realizada no dia 18 de abril, na sede da Abiquim, para atualizar os presentes a respeito da nova
plataforma tecnológica (SIGVIG/Portal Único de Comércio Exterior), do compartilhamento de informações entre
a Receita Federal do Brasil (RFB) e o MAPA sobre embalagens de madeira, bem como receber em mãos do
Coordenador da Comissão, Roberto Dimas Palma, a proposta de alteração da Instrução Normativa MAPA nº
32/2015, que estabelece procedimentos de fiscalização e certificação fitossanitária de embalagens, suportes ou
peças de madeira, em bruto, que serão utilizadas como material para confecção de embalagens e suportes,
destinados ao acondicionamento de mercadorias importadas ou a exportar.
Para o gerente de Assuntos de Comércio Exterior da Abiquim, Eder da Silva, a discussão de melhorias nos
procedimentos de comércio exterior de produtos químicos é uma agenda contínua na entidade e,
especificamente, o tratamento de embalagens de madeira em aeroportos e em portos brasileiros é um dos
principais assuntos no âmbito de facilitação de comércio exterior que a Abiquim deseja discutir em 2019. “A
Comissão de Assuntos Aduaneiros e de Facilitação de Comércio Exterior da Abiquim manterá diálogo ativo e
frequente com os órgãos anuentes que atuam no comércio exterior na busca da implantação de novas medidas
de facilitação de comércio exterior visando a redução de custos e prazos no desembaraço aduaneiro de
produtos químicos nas principais aduanas do País”, destaca Eder da Silva.

Seminário Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho
terá apresentação sobre saúde e segurança da Abiquim
A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), em parceria com a Secretaria de Inspeção do
Trabalho (SIT) e a Superintendência Regional do Trabalho em São Paulo (SRTb/SP), órgãos do Ministério da
Economia, realizam no dia 30 de abril, o Seminário Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho
(CANPAT 2019). A campanha do governo federal tem como tema este ano a “Gestão de Riscos Ocupacionais: O
Brasil contra acidentes e doenças do trabalho”.
A programação do seminário reunirá autoridades e especialistas para debater a CANPAT 2019 e temas como a
segurança e saúde no trabalho (SST), normas técnicas, boa gestão de SST, entre outros. A mesa de abertura do

evento contará com a presença do presidente do Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região, desembargadora
Rilma Aparecida Hemetério; o procurador chefe da Procuradoria Regional do Trabalho – 2ª Região, Erich Vinicius
Scharmm; superintendente Regional do Trabalho, Marco Antonio Melchior, entre outros.
A Abiquim é uma das entidades convidadas a integrar a programação, o gerente de Gestão Empresarial, Luiz
Shizuo Harayashiki, fará a apresentação “Benefícios de uma boa gestão de SST”, que faz parte da programação
do painel “Sistemas de Gestão em Segurança e Saúde no Trabalho – SST”, que ainda contará com as
apresentações “Gestão de SST: Normas Técnicas, que será feito pelo pesquisador Titular da Fundacentro, Gilmar
Trivelato; e “Sistemas de Gestão na Ótica do Negócio”, engenheiro de segurança da FIESP, Luiz Antonio
Chiummo.
A CANPAT é um conjunto de ações que visam à promoção de uma cultura de segurança e saúde no trabalho, de
cunho essencialmente prevencionista, cuja origem está ligada à Semana de Prevenção de Acidentes do
Trabalho, instituída em 1953. Em 1971 foi instituída a CANPAT, que se tornou de caráter permanente. Seu
objetivo é implementar uma cultura de prevenção de acidentes do trabalho em nosso País, despertando a
consciência da população para os danos que tais eventos causam em nossa sociedade.
O seminário será realizado das 13h30 às 17 horas, no prédio da FIESP, localizado na capital paulista, na Avenida
Paulista, nº 1313, 15º andar. As inscrições para o evento são gratuitas. Clique aqui para ler a programação
completa e fazer sua inscrição.

Unidades do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul realizam treinamento sobre
prevenção e atendimento a emergências com substâncias químicas
Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação

O gerente de Gestão Empresarial da Abiquim, Luiz Shizuo Harayashiki, realiza treinamento para bombeiros do Rio Grande do Sul

O Comando do Corpo de Bombeiros dos municípios de Santa Cruz do Sul, Venâncio Aires, Lajeado, Estrela, Cachoeira
do Sul, Vera Cruz, Encruzilhada do Sul e Rio Pardo, todos no Rio Grande do Sul, promoveu, no dia 12 de abril, um
treinamento para 80 militares, incluindo 30 alunos em formação sobre a prevenção e atendimento a emergências
envolvendo substâncias químicas.
O treinamento foi realizado pelo gerente de Gestão Empresarial da Abiquim, Luiz Shizuo Harayahsiki, e incluiu o
Programa Atuação Responsável®, a Preparação e Atendimento a Emergências (PAE) e o Manual de Atendimento a
Emergências da Abiquim.

CB-010 apresenta normas criadas para promover o desenvolvimento da
química e beneficiar a sociedade em reunião da ABNT
Foto: Abiquim/Divulgação

A assessora técnica da Abiquim, Camila Hubner Barcellos, em reunião do Conselho Técnico da ABNT

Na última reunião do Conselho Técnico da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), realizada no dia 17 de
abril, a Abiquim, por meio da assessora técnica e superintendente do ABNT CB-010, Camila Hubner Barcellos, e da
assessora técnica e chefe de secretaria, Renata Souza, apresentou as atividades que o comitê vem desenvolvendo ao
longo dos anos, bem como informações gerais da indústria química.
Camila destacou os trabalhos das comissões de estudos na elaboração e revisão de normas, apresentando em
números os resultados do comitê em 2018, bem como os esforços que a Abiquim vem despendendo na criação de
normas técnicas que tragam aumento da competividade para a indústria química, desenvolvimento sustentável e
benefícios para a sociedade.
A superintendente do ABNT CB-010 também enfatizou os casos de sucesso, onde as normas técnicas desenvolvidas
pelo comitê tornaram-se compulsórias e auxiliam na implementação da legislação brasileira. Atualmente o CB-010

possui 5 comissões de estudo ativas, possui 99 normas em seu acervo e trabalha no desenvolvimento e revisão de 20
normas.
Para mais informações sobre o comitê entre em contato com a assessora técnica e chefe de secretaria do CB-010,
Renata Souza pelo endereço de e-mail: renata.souza@abiquim.org.br.

O futuro do profissional de suprimentos frente a revolução industrial 4.0
Foto: Abiquim/Divulgação

Consultor Renato Honorato no I Encontro da Comissão de Suprimentos da Abiquim

A Indústria 4.0 tem introduzido marcas importantes no setor produtivo. Os benefícios do desenvolvimento de
tecnologias como Big Data e Internet das Coisas (IoT), no entanto, vão além da manufatura e devem causar
também uma profunda transformação na cadeia de Supply Chain. Como consequência, a interação entre
empresas ganhará uma nova perspectiva dentro desse contexto afirma o consultor e diretor Estratégico da
consultoria Vorätte, Renato Honorato, que realizou uma apresentação no I Encontro da Comissão de
Suprimentos da Abiquim, realizado no dia 9 de abril, que teve como tema “O Futuro do Profissional de Compras
frente a Quarta Revolução Industrial”.
O consultor que atendeu ao convite da vice-coordenadora da Comissão Temática de Gestão de Suprimentos
(Gesup) e representante da Messer Gases, Karina Peralta, afirmou que o uso das tecnologias deixará as relações
mais intuitivas, ágeis e assertivas e que a colaboração passará a ganhar mais forma, e a integração no momento
da troca de informações tomará mais força, pois os dados serão transmitidos de modo mais rápido e eficiente.
Segundo Honorato, a importância da Indústria 4.0 dentro da cadeia de suprimentos será criar um ambiente
digital no qual os diferentes atores estarão inseridos e poderão se conectar, promovendo uma intensa troca de
dados e informações capazes de criar uma série de novas possibilidades para todos.
“Agora, imagine todos esses dados gerados nesses ambientes digitais sendo transformados em informações

úteis para as empresas. Tendo, por exemplo, estatísticas de desempenho e tempo de execução, os gestores
poderão fazer planejamentos mais assertivos, que possibilitem o aumento eficiente da capacidade dos recursos”
lembra Honorato.
Além disso, de acordo com o consultor, os processos também podem ser revistos a partir da leitura desses
dados. “Pois fica muito mais fácil ver o que está ou não dando certo e visualizar mudanças ou adaptações com
mais precisão dentro da cadeia de suprimentos”.
Ao final de sua apresentação Honorato, levantou o seguinte questionamento aos presentes: “a sua empresa
está preparada para este momento?”.

Universidade Federal do Rio Grande do Sul realiza
evento para conectar indústria e academia
O Instituto de Química da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e a Secretaria de
Desenvolvimento Tecnológico (SEDETEC), juntamente com o Zenit Parque Científico e Tecnológico, realizam, no
dia 18 de junho, o Academic Industry Meeting – AIMday, evento que tem o objetivo de conectar profissionais da
indústria química e petroquímica com pesquisadores da UFRGS para debater as questões e os desafios para o
desenvolvimento das atividades industriais, científicas, tecnológicas e de inovação sustentável.
Os profissionais da indústria química e petroquímica podem cadastrar, até o dia 30 de abril, questões sobre os
desafios relacionados ao setor. Após recebidas as questões a UFRGS convidará os pesquisadores da
universidade para participarem das rodadas de discussões que serão realizadas no dia 18 de junho. As sessões
de discussão terão a duração de 1 hora e ocorrerão no prédio Centro Cultural da UFRGS – Sala Abacateiro – Av.
Paulo Gama, 110 – Campus Central. O AIMday da UFRGS tem o apoio da Abiquim.
As questões para serem debatidas nas sessões do AIMday podem ser cadastradas até o dia 30 de abril. Clique
aqui para cadastrar.
Clique aqui para mais informações sobre o AIMday.

A adoção das 73 propostas do estudo “Um outro futuro é possível” ainda
permitirá que os empregos da indústria química saltem de 400 mil em 2018

para 763 mil em 2030 – 225,2 vagas a mais do que as geradas sem as
medidas sugeridas no estudo.
Fonte: Estudo Um Outro Futuro é Possível
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Acesse os canais da Abiquim nas redes sociais e saiba como a Química está #365DiasComVc:
Facebook.com/abiquimoficial
Instagram.com/abiquim.oficial
Youtube.com/vídeosabiquim
Twitter.com/abiquimoficial

 Conselho Regional de Química IV Região – Indústria – Pesquisa confirma queda na produção e
consumo de químicos em 2018
 Truck Brasil – Diretora da Abiquim, Marina Mattar, é escolhida para comitê do CPLC, projeto global do
Banco Mundial
 Cargo News – Diretor da Abiquim, Marina Mattar, é escolhida para comitê do CPLC, projeto global do
Banco Mundial
 Brazil Modal – Abiquim vê com otimismo a criação do Comitê de Promoção de Concorrência do
Mercado de Gás Natural no Brasil
 TN Petróleo – Troca de boas práticas em saúde, segurança e meio ambiente acontece durante

encontro com empresas do setor químico
 Química.com.br – Nova plataforma torna busca por transportadora mais ágil
 Petronotícias – Abiquim apoia a criação do novo mercado do gás e vê crescimento do setor químico
no Brasil
 TN Petróleo – Abiquim vê com otimismo a criação do Comitê de Promoção da Concorrência do
Mercado de Gás Natural no Brasil

Notícias das associadas
Press releases distribuídos pelas empresas
Artecola Química está entre as Campeãs da Inovação do Sul do Brasil
Evonik expande capacidade de produção para poliamidas transparentes em Marl
Henkel lança produto e promove experiências na Automec 2019
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01 - Dia do Trabalho

11 e 12 - Formação de Auditor Interno do SASSMAQ - 3ª
Edição

07 e 08 – Capacitação para Interpretação da FISPQ – Módulo
I

16 e 17 - Formação de Auditor Interno do Sassmaq Estação
de Limpeza

09 – Capacitação para Interpretação da FISPQ – Módulo II

19 - Sexta-feira Santa

09 e 10 - Auditor Líder Sassmaq Rodoviário - 3ª Edição

21 - Páscoa e Tiradentes
21 - Páscoa e Tiradentes

PRÓXIMOS CURSOS COM INSCRIÇÕES ABERTAS
25 e 26/04 – Formação de Auditores Internos do Sistema de Gestão do Atuação Responsável - Camaçari
07 e 08/05 – Capacitação para Interpretação da FISPQ – Módulo I
09/05 – Capacitação para Interpretação da FISPQ – Módulo II

09 e 10/05 – Auditor líder Sassmaq Rodoviário 3ª Edição

AGENDA DE REUNIÕES DAS COMISSÕES
Reuniões programadas nos dias 23 a 29 de abril:
23 de abril
10h00 – Comissão Temática de Preparação e Atendimento a Emergência (PAE)
25 de abril
13h00 – Comissão Setorial de Silicones
26 de abril
10h00 – Comissão Temática de Relações Governamentais

Confira a grade completa de cursos em https://abiquim.org.br/cursos
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