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Revogação do REIQ agravará situação da Indústria Química Brasileira
Ante o presente cenário de crise nos setores de combustíveis e transporte do País, o Governo Federal colocou em
tramitação no Congresso Nacional a Medida Provisória 836/2018 que revoga o Regime Especial da Indústria
Química (REIQ), criado em 2013, com o objetivo de auferir maior competitividade ao setor químico brasileiro por
meio da desoneração das alíquotas de PIS/Cofins incidentes sobre a compra de matérias-primas básicas
petroquímicas.
A revogação do REIQ, a ser iniciada em setembro de 2018, representa um retrocesso para a indústria química.
Estima-se alto impacto nas contas das empresas, uma vez que inviabiliza decisões já tomadas com base no
incentivo fiscal. A estimativa feita pela Abiquim é da ordem de R$ 300 milhões para os quatro meses restantes de
2018 e de R$ 900 milhões por ano, a partir de 2019.
Atualmente, a indústria química opera com um baixo nível de utilização da capacidade instalada, que foi de
apenas 74% nos quatro primeiros meses do ano, os produtos importados representam 38% do mercado nacional
e a situação pode ser agravada. A MP 836/2018 representa, em termos práticos, o risco de fechamento de
inúmeras plantas fabris, desestímulo à continuidade das operações das empresas e impacto direto na
manutenção de empregos e na competitividade da indústria.
A Abiquim, junto com as empresas do setor, concentra esforços para estudar medidas que não onerem ainda
mais a indústria química e interfira nas contas do setor, impedindo assim a continuidade de investimentos.

Instituto Aço Brasil, AEB e Abiquim realizam coletiva para a imprensa sobre as
dificuldades enfrentadas pela indústria nacional
O Instituto Aço Brasil, a Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB) e a Abiquim promovem no dia 6 de
junho, quarta-feira, às 15 horas, uma entrevista coletiva com os presidentes das entidades para abordar sobre as
dificuldades enfrentadas pela indústria nacional e os impactos das recentes medidas tributárias do governo
federal na indústria de base.

Participarão do evento o presidente-executivo da Abiquim, Fernando Figueiredo, o presidente executivo do
Instituto Aço Brasil, Marco Polo de Mello Lopes e o presidente da (AEB), José Augusto de Castro.
A coletiva de imprensa será realizada na sede da Abiquim, em São Paulo (Av. Chedid Jafet, 222, Auditório do
Condomínio Millenium Office Park, Vila Olímpia).
O credenciamento de imprensa deve ser feito por meio do endereço de e-mail: imprensa@abiquim.org.br ou pelo
tel: (11) 2148-4777, com o assessor de imprensa da Abiquim: Ricardo Ueno.

Custo Total da mão de obra no segmento de produtos químicos de uso industrial
é o dobro do salário pago
Medida permitirá a realização de leilão específico do óleo e do gás da União para industrialização nacional

A Abiquim lança o estudo “O Custo Total da Mão de Obra no segmento de produtos químicos de uso industrial –
CTMO”, produzida pela equipe de Economia e Estatística da associação.
Segundo dados apurados, em 2017, os salários pagos, que são aqueles efetivamente registrados nas carteiras de
trabalho (CLT), representaram 49% do total do custo da mão de obra, enquanto os outros pagamentos em
dinheiro tiveram um peso de 15%, os encargos sociais pagos ao governo de 24% e os benefícios ficaram com 12%.
No Brasil, para as empresas fabricantes de produtos químicos de uso industrial, o CTMO representa entre 10 e
12% das receitas líquidas das companhias.
Em 2017, o custo total da mão de obra no segmento de produtos químicos de uso industrial por empregado foi de
US$ 5.037 por mês, 17,2% maior se comparado à média do ano anterior. O salário pago, também por empregado,
foi de US$ 2.453 por mês, elevação de 16,6% em comparação com 2016. Em reais, o custo total da mão de obra
médio mensal por empregado subiu 8,0% em 2017, sobre o ano anterior. Na mesma comparação, o salário pago
por empregado teve elevação de 7,5%, também sobre o resultado de 2016.
Na análise histórica dos últimos 24 anos, a composição do CTMO no segmento de produtos químicos de uso
industrial aponta melhora na proporção de salários pagos, que passou de 46% do custo em 1994 para 49% em
2017. No entanto, os encargos sociais subiram em igual proporção, de 21% do custo em 1994 para 24% em 2017.
Essas elevações foram compensadas pelo recuo na proporção do pagamento variável, que engloba o 13º salário,
as férias, o abono sobre as férias, as participações nos lucros, as gratificações de função, o adicional por tempo de
serviço, o aviso prévio, as parcelas rescisórias e o prêmio de assiduidade, que caíram de 19% em 1994 para 15%
em 2017. O pagamento de benefícios também caiu e passou de 14% para 12%, na mesma comparação.
O documento também divulga informações comparativas sobre os custos de mão de obra na indústria química

em 19 diferentes países.
Para adquirir o estudo “O Custo Total da Mão de Obra no segmento de produtos químicos de uso industrial –
CTMO”, entre em contato com o Centro de Documentação (CEDOC) da Abiquim pelo e-mail:
cedoc@abiquim.org.br.

Novos Procedimentos para comprovação de origem nas exportações amparadas
pelo Sistema Geral de Preferências (SGP) para a Suíça e para a Noruega
O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) comunicou que as autoridades alfandegárias da
Suíça e da Noruega deixarão de aceitar, a partir de 1º de julho de 2018, o Certificado de Origem Formulário A
(form A) nas exportações amparadas pelo Sistema Geral de Preferências (SGP). A partir desta data, a
comprovação de origem nas operações deverá ser feita, exclusivamente, pelo Sistema REX (Registered Exporter
System).
Segundo o MDIC, o novo procedimento se baseia numa declaração em formato de autocertificação de origem
efetuada pelos próprios exportadores, que traz uma série de medidas de simplificação administrativa com
significativos benefícios e reduções de custos nas operações de comércio exterior brasileiras.
Para usar a nova Declaração de Origem, o MDIC informa que é preciso estar cadastrado no Sistema REX. Para isso,
os exportadores brasileiros deverão solicitar ao governo brasileiro registro no mesmo, por intermédio do
Departamento de Negociações Internacionais (Deint) da Secretaria de Comércio Exterior (Secex).
O registro no sistema REX não implica em custo financeiro adicional para o exportador. Para as exportações que
não ultrapassem CHF 10.300 (10.300 francos suíços) ou NOK 100.000 (100.000 coroas norueguesas) não é
necessário registro no Sistema REX e os procedimentos atuais permanecem inalterados.
Mais informações sobre o novo formulário podem ser obtidas com o assessor de Assuntos de Comércio Exterior
da Abiquim, Diego Hrycylo, pelo telefone (11) 2148-4743.

Abertura do Congresso Atuação Responsável terá palestrantes internacionais e do
governo para debater desafios e estratégias da indústria química após 2020

O 17º Congresso de Atuação Responsável, que será realizado nos dias 15 e 16 de agosto, no Novotel Center
Norte, na capital paulista, terá como tema a “Química do Futuro: Universo de Possibilidades e Desafios”.
A sessão plenária desta edição do Congresso contará com a participação de convidados internacionais,
representantes da indústria e do governo, que abordarão os desafios e estratégias da indústria química no
mundo.
O palestrante internacional será o vice-presidente de governança corporativa e questões públicas da Solvay e
chairman do Grupo de Líderes do Responsible Care® no International Council of Chemical Associations (ICCA)
Patrick Vandenhoeke, que apresentará as estratégias do programa voluntário da indústria diante dos desafios
globais. Já a coordenadora-geral de Qualidade Ambiental e Gestão de Resíduos do Ministério do Meio Ambiente
(MMA), Letícia Reis Carvalho, que representa o Brasil na Abordagem Estratégica para a Gestão Internacional de
Produtos Químicos (SAICM) apresentará as demandas mundiais deste Fórum após 2020.
A indústria química nacional será representada pelo presidente do Conselho Diretor da Abiquim, Marcos De
Marchi; pelo coordenador do Comitê de Sustentabilidade da Associação, Weber Porto; e pelo coordenador da
Comissão de Gestão do Atuação Responsável, Marcos Barros Cruz.
Outro importante painel internacional na abertura do evento será a celebração oficial do acordo de cooperação
regulatória entre Brasil e Argentina, ação pioneira e que visa criar um canal onde os dois países tratarão das
questões de regulação das substancias químicas de modo a facilitar o comércio entre os países e alavancar, de

forma competitiva, as exportações argentinas e brasileiras no mercado internacional.
A programação preliminar do 17º Congresso de Atuação Responsável está disponível no hotsite do evento:
www.congressoar.com.br. Nele também é possível fazer a inscrição para o principal evento técnico do País
direcionado a profissionais da indústria química, representantes do governo, associações, sindicatos, sociedade
civil, cientistas, academia, ongs, e que reúne a cada edição um público de mais de 500 pessoas.
O 17º Congresso de Atuação Responsável tem o patrocínio da Arlanxeo, Basf, Birla Carbon, Braskem, Chemours,
Clariant, Comissão Setorial de Silicones, Covestro, Croda, Dow, ExxonMobil, Huntsman, Ingevity, Innova, Nitro
Química, Oxiteno, Rhodia, Unigel e Unipar Carbocloro.
O evento tem o apoio da Associação Brasileira de Engenharia Química (ABEQ), Associação Brasileira da Indústria
de Cloro-Álcalis e Derivados (Abiclor), Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos e Inspeção (Abendi),
Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais (ABHO), Associação Brasileira de Tecnologia da Borracha (ABTB),
Associação Brasileira dos Distribuidores de Produtos Químicos e Petroquímicos (Associquim), Associação
Brasileira dos Fabricantes de Tintas (Abrafati), Instituto Brasileiro do PVC (IPVC), Instituto Ekos Brasil, Plastivida,
Sindicato das Indústrias de Produtos Petroquímicos para Fins Industriais e da Petroquímica no Estado de São
Paulo (Sinproquim) e Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).
As empresas interessadas em conhecer os pacotes de patrocínio para o 17º Congresso de Atuação Responsável
podem clicar aqui.
Clique aqui para fazer sua inscrição no 17º Congresso de Atuação Responsável.

Plástico Brasil é promovida em eventos do setor
de embalagens e de ferramentas no mês de maio
Foto: Abiquim/Divulgação

Vista geral da primeira edição da Plástico Brasil, realizada em 2017

A Plástico Brasil – Feira Internacional do Plástico e da Borracha realiza ao longo de 2018 uma série de ações, como
a participação em eventos nacionais e internacionais, para promover a segunda edição da feira, que será
realizada de 25 a 29 de março de 2019, no São Paulo Expo Exhibition e Convention Center, na capital paulista.
Em maio, a Plástico Brasil patrocinou dois eventos da indústria nacional: a 27ª edição do Prêmio Embanews,
realizado no dia 17 de maio, em São Paulo, que premiou os cases de embalagens usadas como ferramenta de
marketing; e o 11º Encontro Nacional de Ferramentarias — ENAFER 2018 —, em Caxias do Sul (RS), evento que
reuniu profissionais do setor industrial e de serviços para debater sobre a inovação por meio da indústria 4.0.
A segunda edição da Plástico Brasil – Feira Internacional do Plástico e da Borracha é uma iniciativa da Associação
Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) e da Abiquim com promoção e organização da
Informa Exhibitions. A feira deve atrair mais de 500 marcas expositoras e 45 mil visitantes.
As empresas que desejarem participar da Plástico Brasil podem entrar em contato com a equipe comercial da
Informa Exhibitions. Mais informações clique aqui.
Clique aqui para acessar o blog Mundo do Plástico.

Entre os trabalhos realizados pela Comissão Setorial de Gases Medicinais
da Abiquim está a participação na revisão da RDC 70/2008, que dispõe
sobre a notificação de gases medicinais. Por meio de dados técnicos, a
Comissão contribui com informações à Anvisa sobre o uso e aplicação dos
gases medicinais.

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

 Folha online – O preço do trabalho
 Agência de Notícias Brasil – Árabe – Brasil consumiu menos produtos químicos industriais
 Valor online – Demanda mais fraca de químicos confirma desaceleração econômica
 Valor online - Setor de químicos de uso industrial perde US$ 1,2 bi com greve
 Portal Agrolink – Consumo de produtos químicos tem queda de 10%

 GS Notícias – Demanda mais fraca de químicos confirma desaceleração econômica
 Portal Segs – Indústria 4.0 exige novo jeito de pensar, apontam especialistas no IV Seminário Dia da
Indústria
 Valor online – Abiquim alerta para risco de falta de água potável em razão da greve
 O Petróleo – Até quando exportaremos petróleo e gás e importaremos combustíveis?
 Green Road – Até quando exportaremos petróleo e gás e importaremos combustíveis?
 Revista Fórum – Até quando exportaremos petróleo e gás e importaremos combustíveis?
 Porto Alegre 24 horas – Com greve de caminhoneiros, já começam a faltar remédios e gás
 Panorama Farmacêutico – Com greve de caminhoneiros, já começam a faltar remédios e gás
 CFA Soluções – Fábricas de celulose e papel podem parar por falta de insumos químicos

Notícias das associadas
Press releases distribuídos pelas empresas
 Compostos para moldagem PLEXIGLAS®, da Evonik, recebem certificação com sucesso
 WPC 2018: Solvay leva inovações para a maior feira de fragrâncias do mundo
 BASF apresenta ômega 3 de alga e soluções funcionais na Expo Ingredients
 Duas importantes certificações para a MK

CALENDÁRIO DE CURSOS E EVENTOS ABIQUIM

DOM SEG
3
10
17
24

4
11
18
25

Junho
TER QUA QUI
5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

SEX SÁB
1
2
8
9
15
16
22
23
29
30

07 – Novos Indicadores de Segurança de Processo – Porto
Alegre

Julho
DOM SEG TER QUA QUI SEX SÁB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 12
13
14
15
16
17
18 19
20
21
22
23
24
25 26
27
28
29
30
31

11- Novos Indicadores de segurança de Processo - Camaçari

03 e 04 - Classificação e Comunicação (rotulagem e FISPQ)
de Perigos de Produtos Químicos
18 e 19 - Formação de Auditor Interno do Sassmaq
Rodoviário 3ª Edição - Porto Alegre

13- Confiabilidade Humana aplicada a Segurança de
Processo - Recife

23 - Curso de Classificação Fiscal de Mercadorias

13 - Atualização da Legislação do Transporte Terrestre de
Produtos Perigosos - Porto Alegre

31 e 01 de agosto - Toxicologia

18 - Atualizações da Legislação do Transporte Terrestre de
Produtos Perigosos
26 - Novos Indicadores de Segurança de Processo

PRÓXIMOS CURSOS COM INSCRIÇÕES ABERTAS
07/06 – Novos Indicadores de Segurança de Processo (Porto Alegre/RS)
11/06 – Novos Indicadores de Segurança de Processo (Camaçari/BA)
13/06 – Atualização da Legislação do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos (Porto Alegre/RS)
18/06 – Atualização da Legislação do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos
26/06 – Novos Indicadores de Segurança de Processo
03 e 04/07 – Classificação e comunicação (rotulagem e FISPQ) de Perigos de Produtos Químicos
18 e 19/07 – Formação de Auditor Interno do Sassmaq Rodoviário 3ª Edição (Porto Alegre/RS)
23/07 – Curso de Classificação Fiscal de Mercadorias
31/07 e 01/08 – Toxicologia

AGENDA DE REUNIÕES DAS COMISSÕES
Reuniões programadas nos dias 5 a 11 de junho:
05 de junho
09h00 – Comissão Temática de Gestão do Atuação Responsável®
08 de junho
14h00 – Comissão Temática Consultiva do Sassmaq
11 de junho
14h00 – Comissão Setorial de Insumos para Borracha
14h00 – Comissão Setorial de Poliuretanos

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