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Indústria química tem o melhor terceiro trimestre dos últimos 12 anos
Mas produção acumulada do ano ainda sente os efeitos da greve dos caminheiros
e tem recuo em relação ano anterior

O índice de produção de químicos de uso industrial no terceiro trimestre do ano cresceu 8,44% e o de vendas
internas 13,89% em comparação com o segundo trimestre, cujos resultados foram impactados pela greve dos
caminhoneiros. Em relação ao terceiro trimestre do ano passado, os índices do período julho-setembro de 2018
também foram positivos: a produção cresceu 1,45%, o que o torna o melhor terceiro trimestre dos últimos 12 anos, e
as vendas internas foram 1,9% superiores.
O consumo aparente nacional (CAN), que mede a produção mais a importação menos a exportação, também
apresentou melhora no terceiro trimestre, com resultado 15,8% superior ao registrado no trimestre anterior e 4,9%
maior do que o CAN de igual período do ano passado.
No acumulado de janeiro a setembro de 2018, o segmento de produtos químicos de uso industrial apresenta
crescimento de 1,84% no volume de vendas internas sobre igual período do ano anterior. Já o índice de produção
apresenta recuo de 2,62% nos últimos nove meses, em relação aos mesmos meses de 2017. A taxa de utilização da
capacidade instalada ficou em 77%, de janeiro a setembro, um ponto abaixo da registrada em igual período do ano
passado.
O desempenho do setor no terceiro trimestre foi positivo, apesar da queda no índice de produção de 5,92% e de
7,82% no índice de vendas internas, em setembro, em relação ao mês anterior. A diretora de Economia e Estatística
da Abiquim, Fátima Giovanna Coviello Ferreira, explica que a menor atividade, no último mês de análise, foi causada
por paradas pontuais para manutenção, com impacto nos volumes de produção, pela demanda desaquecida em
relação aos dois meses anteriores e em menor proporção pelo número reduzido de dias úteis do mês, em relação a
agosto. Também tem trazido instabilidade ao mercado a questão da volatilidade cambial, tanto na compra de
insumos importados quanto na exportação de produtos acabados.
“Tradicionalmente, no segmento de produtos químicos de uso industrial, os meses de julho a outubro são os
melhores do ano, em razão das encomendas de Natal, festas e descartáveis para o período de verão, o que gerou

uma recuperação no acumulado do ano. No entanto, continua a preocupação com o volume das importações dos
produtos amostrados pela Abiquim, que no terceiro trimestre em relação ao segundo trimestre, cresceu 41%, quase
cinco vezes mais que a produção local, e 6,3% se a comparação for com igual período do ano passado”, explica
Fátima.
Para a diretora da Abiquim, a atividade econômica apresenta resultados aquém do que se esperava e as principais
cadeias demandantes de produtos químicos não tem tido uma boa performance, apesar da melhora dos últimos
meses. “Adicionalmente os segmentos mais expostos ao mercado internacional e que trabalham com produtos que
podem ser facilmente transacionados com o mercado externo, como o químico, não tem conseguido competir, pois o
elevado custo Brasil, atrelado aos altos custos com aquisição de matérias-primas e energia, e também a deficiência
logística, impõem um custo ao produtor local que, muitas vezes, nem mesmo a depreciação do Real compensa”,
conclui.

“Seminário Saneamento 2019-2020” promove debate sobre mecanismos
para incentivar a qualidade dos serviços em saneamento

A Confederação Nacional da Indústria (CNI), a Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos
de Água e Esgoto (Abcon) e o Sindicato Nacional das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto
(Sindcon) realizam o “Seminário Saneamento 2019-2020”, no dia 7 de novembro, no Auditório Monteiro Neto da CNI,
em Brasília, das 8h30 às 12h45.
O evento, que tem apoio da Abiquim, terá debates sobre os mecanismos para incentivar a qualidade dos serviços
prestados em saneamento. A mesa redonda “Oportunidades de um legado ao Brasil e a MP844/18”, terá a
participação do coordenador da Comissão de Saneamento e Tratamento de Água da Abiquim, José Eduardo Gobbi; da
chefe da Assessoria Especial da Casa Civil, Martha Seillier; do presidente da Associação Brasileira da Indústria de
Máquinas e Equipamentos (Abimaq), José Velloso Dias Cardoso; do presidente da Câmara Brasileira da Indústria da
Construção (CBIC), José Carlos Martins; e apresentação será feita pelo líder de Operações em Infraestrutura do Banco
Mundial, Paul Procee.

A mesa-redonda “Investimento e eficiência na prestação do serviço de saneamento”, terá a participação da diretorapresidente da Agência Nacional de Águas (ANA), Christianne Dias; do coordenador do Comitê de Recursos Hídricos e
Saneamento Básico da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib), Rogério Tavares; do
presidente do Conselho de Administração da Abcon, Santiago Crespo; e terá apresentação da presidente do banco
Goldman Sachs no Brasil, Maria Silvia Bastos Marques; e a moderação será feita pela CEO da BRK Ambiental, Teresa
Vernaglia.
O seminário ainda tem prevista uma apresentação sobre a necessidade de investimentos para a universalização dos
serviços, que será feita pela consultoria KPMG, e o Instituto Trata Brasil realizará a apresentação “A Infraestrutura
que Salva Vidas – Benefícios Socioeconômicos da Expansão do Saneamento – Brasil, Estados, Capitais e RMs”.
As inscrições para o “Seminário Saneamento 2019-2020” são gratuitas e as vagas são limitadas.
Clique aqui para fazer sua inscrição.
Clique aqui para visualizar a programação provisória.

Associados da Abiquim recebem capacitação sobre
Manual da CNI a respeito de Compras Governamentais
Foto: Abiquim/Divulgação

Da esquerda para a direita: Ignacio Alcazar (MDIC), Fabrizio Panzini (CNI); Renato Baumann (MPDG) e Denise Naranjo (Abiquim)

Em 29 de outubro, a Abiquim recebeu apresentação do Manual sobre Acordos de Compras Governamentais,
elaborado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), com o objetivo de ampliar o conhecimento e estimular o

aproveitamento de empresas dos acordos comerciais que envolvem compras públicas.
No treinamento, o analista da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) Ministérios da Indústria, Comércio Exterior e
Serviços (MDIC) Ignacio Alcazar, e o secretário-adjunto de Assuntos Internacionais do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão (MPDG), Renato Baumann, dialogaram com profissionais de empresas associadas à
Abiquim sobre as principais características dos acordos de compras governamentais, as potencialidades de uso desses
acordos como oportunidades comerciais para as empresas do setor químico, bem como orientar sobre onde
encontrar informações referenciais dos textos legais e de licitações no exterior.
O gerente de Negociações Internacionais da CNI, Fabrizio Panzini, apresentou dados estatísticos gerais sobre o perfil
no exterior em compras públicas que movimentam, em média, 12% do PIB dos países, o que coloca as estatais entre
os principais consumidores no comércio internacional. Ainda segundo ele, esses acordos estabelecem regras de
tratamento igualitário entre empresas nacionais e estrangeiras e de transparência, bem como compromissos de
abertura de mercado, desempenhando importante papel nas negociações internacionais de comércio.
Para a diretora de Assuntos de Comércio Exterior da Abiquim, Denise Naranjo, as contratações públicas são uma
importante porta de acesso em condições competitivas de mercado aos produtos brasileiros no mercado
internacional. “Parcerias como esta da Abiquim e CNI com o Governo são muito importantes para a capacitação dos
gestores de empresas brasileiras, tanto da indústria quanto de serviços, para um uso mais adequado das
oportunidades no exterior em termos de compras de governo nas mais variadas esferas administrativas: de órgãos da
administração central (federal) até o nível de municipalidades”, destaca Denise.
Clique aqui para acessar a íntegra do Manual sobre Acordos de Compras Governamentais.

MAPA institui Programa Brasileiro de Operador Econômico
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) instituiu, por meio da publicação da Instrução
Normativa MAPA 45/2018 publicada no Diário de Oficial da União (DOU) de 31 de outubro de 2018, o Programa
Brasileiro de Operador Econômico Autorizado (programa OEA-Agro). O referido programa OEA-Agro desenvolvido
pelo MAPA é um módulo complementar ao programa brasileiro de Operador Econômico Autorizado da Receita
Federal do Brasil (RFB).
Segundo o MAPA, entende-se por Operador Econômico Autorizado (OEA-Agro) o interveniente certificado no módulo
de certificação principal, com base nas modalidades do Programa OEA estabelecidas na Instrução Normativa RFB
1.598/2015, que de forma voluntária cumpra com os critérios de conformidade com a defesa agropecuária,
demonstre atendimento aos níveis de conformidade e confiabilidade exigidos pelo Programa OEA-Agro.
O programa OEA-Agro terá como foco os exportadores de produtos de interesse agropecuário e os importadores de

mercadorias, bens e materiais de interesse agropecuário, inclusive embalagens e suportes de madeira, que se
habilitarem no referido programa. O MAPA informa que os objetivos do OEA-Agro são: as declarações agropecuárias
do trânsito internacional (DAT’s) serão direcionadas em maior proporção relativa para os níveis de fiscalização
agropecuária simplificado (verde) e intermediário (amarelo), preferencialmente através de sistema eletrônico; a
análise fiscal será prioritária para as DAT's selecionadas nos níveis de fiscalização agropecuária intermediário
(amarelo) e completo (vermelho), preferencialmente através de sistema eletrônico; a emissão de certificado sanitário
internacional ou fitossanitário será realizada de forma prioritária em unidades do Vigiagro; a emissão de certificado
sanitário internacional ou certificado fitossanitário em unidades do Vigiagro ou central de certificação em regime de
plantão exclusivo; a certificação sanitária internacional ou fitossanitária poderá ser remota, externamente à unidade
de despacho, no âmbito de atuação do Vigiagro; a Coordenação-Geral do Sistema de Vigilância Agropecuária
Internacional (CGVIGIAGRO) designará um servidor como ponto de contato com as empresas OEA-Agro; e a
CGVIGIAGRO poderá conceder outros benefícios, além dos estabelecidos no anexo da Instrução Normativa a serem
informados.
Para mais informações contatar a equipe de Assuntos de Comércio Exterior da Abiquim no telefone (11) 2148-4743.

Uso do Manual de Atendimento a Emergências com Produtos Químicos Perigosos
é tema de treinamento para bombeiros
Foto: Abiquim/Divulgação

Oficiais do 11º e 17º Grupamentos de Bombeiros no Campo de Treinamento da BASF

A Secretaria de Estado de Segurança Pública da Polícia Militar do Estado de São Paulo promoveu dois cursos sobre o

uso do Manual de Atendimento a Emergências com Produtos Químicos Perigosos da Abiquim, que foram ministrados
pelo assessor técnico da gerência de Gestão Empresarial da Abiquim, Willian Matsuo.
No dia 19 de outubro, foi realizado o curso para os alunos da Escola Superior de Bombeiros (ESB), em Franco da
Rocha (SP), e no dia 22 de outubro, o curso foi destinado aos oficiais do 11º e 17º Grupamentos de Bombeiros no
Campo de Treinamento da BASF, em Guaratinguetá (SP).
O Coronel PM Valdir Pavão, que comanda a ESB, destacou a troca de experiências e o auxílio mútuo entre o setor
químico e os diversos órgãos que participam do atendimento a emergências por todo o País e agradeceu o apoio e
participação da Abiquim nos treinamentos, o que consolida a sinergia entre as entidades em prol da segurança.
Foto: Abiquim/Divulgação

O assessor técnico da Abiquim, Willian Matsuo, diploma aluno da Escola Superior de Bombeiros

A realização dos cursos é uma das ações para promover e valorizar o Programa Atuação Responsável®, que
demonstra o comprometimento voluntário da indústria química na melhoria contínua de desempenho em saúde,
segurança, meio ambiente e sustentabilidade. A Abiquim, como coordenadora do Programa Atuação Responsável®
no Brasil, tem participado de programas de capacitação à prevenção e atendimento a emergências junto a entidades
públicas e privadas.
Para mais informações sobre o Manual de Atendimento a Emergências com Produtos Químicos Perigosos da Abiquim,
entre em contato com o assessor técnico Willian Matsuo, pelo e-mail: willian.matsuo@abiquim.org.br.

Dados econômicos e de produção da indústria química em 2018
serão apresentados no 23º ENAIQ

O 23º ENAIQ – Encontro Anual da Indústria Química será realizado no dia 7 de dezembro, no Hotel Unique. O evento
terá apresentações sobre os desafios da indústria química diante do novo cenário político, a divulgação dos dados
referentes ao faturamento, participação no PIB e balança comercial do setor em 2018, além dos números de
faturamento da indústria química por grupos de produtos – químicos de uso industrial; produtos farmacêuticos,
fertilizantes; higiene pessoal, perfumaria e cosméticos; defensivos agrícolas; sabões e detergentes; tintas, esmaltes e
vernizes; fibras artificiais e sintéticas; e outros.
Na ocasião também serão anunciados os vencedores do 17º Prêmio Kurt Politzer de Tecnologia e será feita uma
homenagem aos estudantes que receberam medalhas na International Chemistry Olympiad (50th IChO) e na 23ª
Olimpíada Iberoamericana de Química.
O ENAIQ deverá receber um público de 600 participantes entre executivos da indústria química, representantes da
academia, do governo, além da imprensa, deverá ter em sua programação apresentações e debates com
representantes do Governo, dirigentes da indústria química e setores diversos da indústria nacional, acadêmicos,
além da divulgação do desempenho do setor em 2018.
O evento já tem o patrocínio das empresas: BASF, Braskem, Cesari, Deten, Eastman, Elekeiroz, Ingevity, Innova, Nitro
Química, Nouryon, Oxiteno, Rhodia Solvay, Suatrans, Unigel e Unipar Carbocloro. As empresas interessadas em
conhecer os pacotes de patrocínio para o 23º ENAIQ devem entrar em contato com o assessor de Marketing da
Abiquim, Fernando Tavares, pelo telefone (11) 2148-4715 ou pelo e-mail fernando.tavares@abiquim.org.br.
O Hotel Unique está localizado na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 4700, na capital paulista. O 23º ENAIQ será
realizado no período da manhã, seguido por um almoço.

Prêmio Fiesp de Mérito Ambiental está com inscrições abertas
A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) está com as inscrições abertas para a 25ª Edição do Prêmio
Fiesp de Mérito Ambiental, que reconhece e homenageia as empresas que se destacaram e trouxeram resultados
significativos na implementação de projetos ambientais no estado de São Paulo.
O prêmio está dividido nas categorias: indústria de micro/pequeno porte, indústria de médio/grande porte e
responsabilidade socioambiental. As inscrições para o prêmio estão abertas até 22 de março e as finalistas serão
contempladas com o troféu e o selo do Mérito Ambiental.
Clique aqui para fazer sua inscrição.

A principal aplicação industrial do cloro é na fabricação de PVC (cloreto de
polivinila), plástico utilizado em escala industrial desde 1930. Devido à sua
natureza versátil, tem aplicações industriais e comerciais nas áreas de
construção civil, medicina, alimentos (insumo para a produção de embalagens),
calçados, brinquedos, ﬁos e cabos, revestimentos e outros. Como isolante
térmico é muito utilizado em janelas, portas e forros.
Fonte: Abiclor

SERVIÇOS

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

✓ Gazeta – Indústria pede ao presidente eleito reformas e garantia de benefícios
✓ O Globo – Indústria pede ao presidente eleito reformas e garantia de benefícios
✓ Academia de Ciências da Bahia – Estão abertas as inscrições para o Prêmio Kurt Politzer
✓ Revista Plástico Sul – Comissão Setorial de Colas, Adesivos e Selantes da Abiquim apresenta as

tendências para o mercado calçadista, de embalagens e tecnologia renováveis
✓ IndustriAtividade – Déficit em produtos químicos se agrava com turbulento cenário econômico
✓ Aberje – Projeto Armazenagem Responsável une setor químico e órgãos públicos em ações de
segurança das comunidades do entorno
✓ Portal do Agronegócio – Fertilizantes puxam déficit em produtos químicos
✓ O Globo – Indústria quer manter benefício fiscal e ministério para o setor
✓ Portos e Navios – Indústria diz a candidato que é preciso exigir contrapartida de abertura comercial
✓ A Gazeta – Fertilizantes puxam déficit em produtos químicos
✓ El País – Indústria cobra mais precisão de Bolsonaro sobre plano econômico

Notícias das associadas
Press releases distribuídos pelas empresas

A Huntsman apresenta soluções inovadoras para o mercado da América do Sul na Feiplar Composites & Feipur
2018
Dow apresenta soluções em poliuretano para o conforto dos consumidores
Grupo Air Liquide cresce 6,6% no terceiro trimestre
Desmodur® MTX6076 - Desmodur® MT99xx: a inovadora alternativa ao MOCA
Baulé® Easy Services: otimizando a produtividade e qualidade com as máquinas da Covestro
Arquiteto Maurício Arruda apresenta soluções para levar mais conforto aos consumidores
Dow apresenta soluções em poliuretano para o conforto dos consumidores
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02 - Dia de Finados

07 - 23º Encontro Anual da Indústria Química (ENAIQ)

05 - Os impactos do e-Social na Indústria Química:
obrigações, regras e pontos críticos

19 - Indicadores do Atuação Responsável: esclarecendo as
dúvidas sobre o preenchimento dos indicadores

08 – Fundamentos de Segurança de Processo

25 - Natal

15 - Proclamação da República
30 – Classificação e Comunicação de perigos segundo o
GHS/RJ

PRÓXIMOS CURSOS COM INSCRIÇÕES ABERTAS
08/11 – Fundamentos de Segurança de Processo
30/11 – Classificação e Comunicação de perigos segundo o GHS/RJ
19/12 – Indicadores do Atuação Responsável: Esclarecendo as Dúvidas sobre o Preenchimento dos Indicadores

AGENDA DE REUNIÕES DAS COMISSÕES

Reuniões programadas nos dias 6 a 12 de novembro:
06 de novembro
08h00 – Comissão Setorial de Resinas Termoplásticas (Coplast)
09h00 – Comissão Temática de Gestão do Atuação Responsável
07 de novembro
09h00 – Comissão Temática de Imagem e Comunicação
12 de novembro
14h00 – Comissão Setorial de Poliuretano
14h00 – Comissão Setorial de Insumos para Borracha

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