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Marcos De Marchi é eleito presidente do Conselho Diretor da Abiquim
em Assembleia Geral Ordinária
O diretor-presidente da Elekeiroz, Marcos Antonio De Marchi, foi eleito na Assembleia Geral Ordinária (AGO) da
Abiquim, realizado no dia 29 de março, presidente do Conselho Diretor da Associação. O executivo exercia
interinamente a presidência do conselho desde junho de 2016.
A AGO é o órgão máximo deliberativo da entidade, responsável por apreciar as demonstrações contábeis e
financeiras da associação. Sua realização é anual e a cada dois anos é promovida a eleição do Conselho Diretor e do
Conselho Fiscal da associação.
Os trabalhos da AGO foram conduzidos pelo presidente do Conselho Diretor, Marcos De Marchi, que contou com o
auxílio do conselheiro e diretor-geral da Croda, Marco Antônio Carmini, e da assessora jurídica da Abiquim, Luiza
Ribeiro. Na AGO foram aprovadas as contas referentes ao ano de exercício 2016 e o valor das contribuições para o
ano de exercício 2017.
Para presidir a mesa eleitoral foram convidados o conselheiro e presidente da Unigel, Reinaldo Kroger, que recebeu
o auxílio do conselheiro Fiscal e diretor de Relações Governamentais da Rhodia, Marcelo Perracini. Além da
presidência foram escolhidos os vice-presidentes, os membros do Conselho Diretor, os membros do Conselho Fiscal
e seus suplentes.
Também foi aprovada pela AGO a participação nas reuniões do Conselho Diretor do presidente do Sindicato da
Indústria de Produtos Químicos para Fins Industriais do Estado do Rio de Janeiro (SIQUIRJ), Isaac Plachta, e do
presidente do Sindicato das Indústrias de Produtos Químicos para Fins Industriais e da Petroquímica no Estado de
São Paulo (Sinproquim), Nelson Pereira dos Reis, representantes dos sindicatos do setor.

Sobre o presidente do Conselho Diretor
Marcos Antonio De Marchi é Engenheiro Mecânico, formado pela FEI-SP, tendo realizado cursos como Programa
de Gestão Avançada da Fundação Dom Cabral e do INSEAD (Fontainebleau), além de diversos outros em renomadas
instituições internacionais, como Columbia University e IMD-Lausanne. Entre 2005 e 2012 foi presidente da Rhodia
América Latina, empresa na qual trabalhou por 32 anos.

Na Abiquim, coordena a Comissão de Economia e participa da vida associativa também como vice-presidente da
FNQ- Fundação Nacional da Qualidade e como membro do Conselho Superior de Economia da FIESP.
A composição completa do conselho da Abiquim está disponível no site da entidade. Clique aqui.

MME recebe Frente Parlamentar da Química para debater
políticas para o uso do gás e petróleo
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A dir. de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Abiquim, Marina Mattar; o presidente-executivo da associação, Fernando Figueiredo;
o deputado João Paulo Papa, presidente da Comissão Executiva da Frente Parlamentar da Química; o ministro de Minas e Energia,
Fernando Coelho Filho e o secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do ministério, Márcio Félix.

O Ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, e o secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
do ministério, Márcio Félix, receberam no dia 29 de março, no Ministério de Minas e Energia (MME), o deputado
federal João Paulo Papa (PSDB/SP), presidente da Comissão Executiva da Frente Parlamentar da Química e a
Abiquim, representada por seu presidente-executivo Fernando Figueiredo e pela diretora de Relações Institucionais
e Sustentabilidade, Marina Mattar.
Durante a reunião foram debatidos temas como fornecimento de matérias-primas ao setor.

Abiquim integra comitiva empresarial brasileira em nova rodada das negociações
Mercosul – União Europeia
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Embaixador Ronaldo Costa (centro), chefe da delegação dos negociadores brasileiros, ladeado por representantes setoriais

Entre os dias 20 e 24 de março, foi realizada, em Buenos Aires, nova rodada de negociações no âmbito do Comitê
de Negociações Birregionais (CNB) Mercosul-União Europeia, com o propósito de estabelecer um acordo de
associação abrangendo as áreas de cooperação, diálogo político e liberalização econômica. Na ocasião, a Abiquim
esteve representada pela diretora e pelo gerente de Assuntos de Comércio Exterior, Denise Naranjo e Éder da Silva,
que integraram a comitiva da Coalização Empresarial Brasileira (CEB) da Confederação Nacional da Indústria (CNI)
e participaram de briefings diários com os negociadores brasileiros com o intuito de atualizar o setor privado
brasileiro, particularmente nos temas relacionados à indústria química, sobre os resultados das negociações.
Para a diretora Denise Naranjo, a postura de permanente disposição ao diálogo das autoridades negociadoras com
o setor privado e a massiva participação presencial de representantes de vários dos segmentos mais importantes
da economia brasileira, tanto da indústria quanto do comércio e serviços e do agronegócio, demonstram que o
momento é favorável a um avanço estruturado e consistente das negociações e que é possível e desejável a célere
conclusão do Acordo de Livre Comércio Mercosul‐UE, respeitando as sensibilidades setoriais brasileiras e tendo em
vista firmes compromissos de eliminação de barreiras comerciais, técnicas e regulatórias no comércio birregional.
“A Abiquim historicamente é favorável ao acordo Mercosul‐UE, mas, para que ele realmente adicione valor em
nossas trocas comerciais com a comunidade europeia, a agenda negociadora deverá ir além de uma abertura
comercial equilibrada e coerente à realidade dos dois blocos e garantir a previsão de mecanismos formais de
facilitação de comércio, de cooperação em temas decisivos para a indústria, como tecnologia, regulação e
investimentos, e de eliminação de práticas desleais e ilegais de comércio”, destaca Denise. A próxima rodada das
negociações deverá ser realizada no início de julho, em Bruxelas, na Bélgica, e as lideranças diplomáticas dos dois

blocos trabalham com a possibilidade de o acordo ser celebrado ainda no segundo semestre de 2017 ou nos
primeiros meses do próximo ano.

Importações de produtos químicos somam US$ 5,3 bilhões no primeiro bimestre
O déficit acumulado da balança comercial de produtos químicos atingiu US$ 3,2 bilhões nos dois primeiros meses
do ano. O valor representa aumento de 1,7% em relação ao mesmo período do ano passado. No primeiro bimestre
de 2017, as importações de produtos químicos, de praticamente US$ 5,3 bilhões, registraram uma elevação de 6,2%
em relação ao mesmo período de 2016. Já as exportações, de US$ 2,1 bilhões, apresentaram crescimento de 14,0%
na mesma comparação.
Especificamente no mês de fevereiro, as compras externas de produtos químicos chegaram a US$ 2,57 bilhões, um
decréscimo de 6,8% em relação ao mesmo mês no ano passado. Já as exportações atingiram praticamente US$ 1,0
bilhão, equivalentes a uma retração de 8,2% em igual comparação.
Puxada por forte alta de 64,7% em valor e de 93,9% em volume importado, os intermediários para fertilizantes
foram o principal item da pauta de compras externas brasileiras de produtos químicos, com aquisições de US$ 1,0
bilhão e de 4,6 milhões de toneladas no primeiro bimestre deste ano. Já as resinas termoplásticas foram os produtos
químicos mais exportados pelo País com vendas de US$ 395,4 milhões, um aumento de 9,4% em relação ao primeiro
bimestre de 2016.
Nos últimos 12 meses (março de 2016 a fevereiro de 2017), o déficit em produtos químicos é de praticamente US$
22,1 bilhões, fato que deve ser circunstanciado pela tendência de retomada de importações verificada nos últimos
meses, mas a preços muito abaixo do histórico verificado nos últimos anos. “Desde o último trimestre de 2016, é
inquestionável a intensificação do volume das importações brasileiras de produtos químicos, principalmente
daqueles relacionados ao agronegócio. Essa é uma das grandes preocupações para a indústria química no contexto
da possível retomada econômica que se espera para 2017, uma vez que, caso os preços médios estivessem nos
níveis verificados nos últimos anos (atualmente estão 48,6% menores em relação ao preço médio de 2013), o déficit
setorial poderia ter sido recorde para os primeiros meses do ano”, alerta a Diretora de Assuntos de Comércio
Exterior da Abiquim, Denise Naranjo.
Mais informações, acesse www.abiquim.org.br

1º bimestre de 2017 tem queda de vendas internas de produtos
químicos industriais, enquanto importações aceleram

Segundo levantamento preliminar da Abiquim, os produtos químicos de uso industrial brasileiros têm perdido
espaço para os produtos importados. No primeiro bimestre do ano, em comparação com o mesmo período do ano
anterior, as importações dos produtos da amostra do RAC, cresceram 67,4% em volume, sobretudo pelo aumento
das compras de intermediários para fertilizantes, que cresceram 118%. Neste mesmo período de análise a produção
nacional cresceu apenas 3,06%, já as vendas internas caíram 0,33%.
O Consumo Aparente Nacional (CAN) apresentou crescimento de 18,1% no 1º bimestre deste ano, sobre iguais
meses de 2016. O aumento da demanda foi atendido basicamente por elevações das importações, que voltam a
pressionar a balança de pagamentos da química, elevando o peso dos produtos fabricados no exterior sobre a
demanda doméstica. Na média do 1º bimestre de 2017, o índice de utilização da capacidade instalada, que ficou
em 77%, teve redução de dois pontos em relação ao valor de igual período do ano anterior. Deve-se registrar que
esses dados foram impactados pelo menor número de dias úteis de fevereiro, pela ocorrência de algumas paradas
programadas para manutenção, bem como por problemas relacionados com o suprimento de matérias-primas em
algumas unidades.
Após oito meses consecutivos de resultados positivos na comparação mês contra igual mês do ano anterior, em
fevereiro registra-se recuo de 3,22% nas vendas internas, sobre fevereiro do ano passado.
Na análise dos últimos 12 meses, sobre os 12 meses imediatamente anteriores, os índices de volume são positivos:
produção subiu 4,05%, mantendo esse ritmo anualizado há três meses consecutivos, enquanto as vendas internas
cresceram 4,96%. Levando-se em consideração os produtos da amostra do RAC, o CAN cresceu 8,7% nos últimos 12
meses encerrados em fevereiro, em relação aos 12 meses imediatamente anteriores, taxa que vem crescendo desde
setembro do ano passado. As variáveis inseridas nesse cálculo tiveram o seguinte desempenho: produção subiu
+4,05%, exportações +9,7% e volume importado, dos mesmos produtos, teve crescimento de 25,3%.
Segundo a diretora de Economia e Estatística da Abiquim, Fátima Giovanna Coviello Ferreira, esses números
comprovam que o setor vem perdendo espaço para os importados. “A desvalorização do Real no ano passado
trouxe impactos positivos para a balança comercial de produtos químicos. No entanto, deve-se registrar que o
câmbio apenas não é suficiente para estimular uma competição mais efetiva no mercado internacional e alavancar
a produção”.
Mais informações, acesse www.abiquim.org.br

Frente Parlamentar da Química realiza primeiro encontro do ano
no Congresso Nacional
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Deputado João Paulo Papa discursa durante primeiro encontro da Frente Parlamentar da Química

Foi realizado nesta quinta-feira (30), o primeiro café da manhã do ano da Frente Parlamentar da Química. O
encontro reuniu parlamentares, representantes do Poder Executivo e da indústria química.
O presidente da FPQuímica, deputado João Paulo Papa (PSDB/SP), saudou os presentes e lembrou que a Frente
conta com membros e apoiadores conscientes de que o potencial gerador de desenvolvimento do setor químico é
vital para a retomada da economia do País. O deputado também ressaltou a necessidade da indústria química de
mostrar à sociedade o seu potencial inovador e sua contribuição para o desenvolvimento sustentável.
Já o presidente-executivo da Abiquim, Fernando Figueiredo, afirmou que a entidade está disposta a participar de
todas as políticas de estímulo à economia, pois é fundamental a efetivação de uma política industrial.
Na sequência, o Superintendente de Indústrias de Base do BNDES, Mauricio dos Santos Neves, apresentou o Estudo
de Diversificação da Indústria Química, realizado pelo consórcio Bain&Company e Gas Energy, encomendado pelo
BNDES. O Estudo que tem como objetivos principais identificar oportunidades de atração de investimentos para
diversificar a indústria.
Além das autoridades já mencionadas, estiveram presentes os deputados Adelmo Leão (PT/MG), Daniel Almeida
(PCdoB/BA), Davidson Magalhães (PCdoB/BA), Givaldo Vieira (PT/ES), Jerônimo Goergen (PP/RS), José Ricardo
Trípoli (PSDB/SP), Orlando Silva (PCdoB/SP), Vinicius Carvalho (PRB/SP), coordenador de química verde, Walter
Ihoshi (PSD/SP). Também estiveram presentes representantes do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior e Serviços (MDIC), Ministério da Saúde, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), além
de lideranças sindicais e associações setoriais e empresários do setor químico.
O próximo café da manhã acontecerá no dia 27 de abril, na sala VIP do Senac, no 10º andar do anexo IV da Câmara
dos Deputados
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O superintendente de Indústrias de Base do BNDES, Maurício dos Santos Neves, apresenta o estudo
“Oportunidades de Diversificação da Indústria Química Brasileira” aos membros da Frente Parlamentar da Química

Reunião debaterá perspectivas para o 8º Fórum Mundial da Água
O Fórum Mundial da Água acontecerá pela primeira vez na América Latina. Em sua 8ª edição, o Fórum, organizado
pelo Conselho Mundial de Água, será realizado em Brasília em março de 2018.
Ao longo de 2017, serão realizados encontros preparatórios para promoção de debates sobre o detalhamento dos
temas a serem discutidos. O Fórum será estruturado em seis temas centrais - clima, desenvolvimento, ecossistemas,
financiamento, pessoas e urbano – e três temas transversais - governança, compartilhamento e capacidades.
Nos dias 26 e 27 de abril será realizada, a 2ª Reunião de Consulta às Partes Interessadas, que deve receber cerca de
700 participantes, entre brasileiros e estrangeiros, de diversos públicos como: governos, empresas, instituições
financeiras, universidades e organizações não governamentais (ONG). Durante a reunião, os participantes poderão
avaliar temas de potenciais sessões temáticas sugeridas por pessoas do mundo todo. A discussão permitirá que os
coordenadores das comissões envolvidas na organização do Fórum possam avaliar a evolução dos conteúdos
produzidos desde 2016. A reunião ocorrerá no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, e pretende
ter como resultado a divulgação de um documento oficial sobre as perspectivas para o 8º Fórum Mundial da Água,
além da proposta de conteúdo das sessões, que farão parte da programação oficial.
A reunião é aberta e gratuita, mas as vagas são limitadas. Clique aqui para fazer sua pré-inscrição. As confirmações
das inscrições serão enviadas pelos organizadores por e-mail.
Para mais informações, entre em contato com a assessora de Meio Ambiente da Abiquim, Aline Caldas Bressan,
pelo e-mail: aline.bressan@abiquim.org.br.

Norma de Revisão do CB-10 de Espuma Flexível de Poliuretano é publicada
Com o comprometimento de manter o setor e o acervo da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
atualizados, no dia 23 de março foi publicada a norma ABNT NBR 8517:2017 - Espuma flexível de poliuretano Determinação da passagem de ar através da espuma, que revisa a norma ABNT NBR 8517:2003. Esse projeto foi
desenvolvido pela Comissão de Estudo de Poliuretano (CE 010:501-009), que pertence ao Comitê Brasileiro de
Química - ABNT/CB-10 - cuja superintendência está no âmbito da ABIQUIM. Essa norma especifica o método para
determinação da passagem de ar através de espuma flexível de poliuretano. O ensaio consiste em sujeitar um corpo
de prova de espuma flexível a um diferencial de pressão de ar constante e pré-especificada. A taxa de fluxo de ar
necessária para manter esse diferencial de pressão é dada como valor de passagem de ar, expresso em centímetros
cúbicos por segundo.
Para detalhes sobre a norma publicada ou sua aquisição. Clique aqui.
Para mais informações entre em contato com a assessora de normas técnicas da Abiquim, Renata Fernandes Souza,
pelo e-mail: renata@abiquim.org.br.

Entrega do Relatório Anual do IBAMA será prorrogada para 31 de maio
O Ibama prorrogou para 31 de maio o prazo para a entrega do Relatório Anual de Atividades Potencialmente
Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais (RAPP). A extensão do prazo, que vencia no dia 31 de março, se
deve à instabilidade nos sistemas do Ibama que inviabilizou o acesso nos últimos dias. A nova data limite também
se aplica aos Relatórios de Pneumáticos e ao Protocolo de Montreal.
O Ibama recomenda que os usuários evitem deixar a entrega para as últimas semanas, pois o grande volume de
acessos simultâneos pode sobrecarregar os sistemas.
Clique aqui para mais informações ou entre em contato com a Assessora de Meio Ambiente da Abiquim, Aline
Caldas Bressan, pelo e-mail aline.bressan@abiquim.org.br

Exército Brasileiro promoverá treinamento gratuito para Importadores
e Exportadores de Produtos Controlados em São Paulo
O Exército Brasileiro, por intermédio da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC), promoverá com
apoio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), um treinamento gratuito voltado para
importadores e exportadores de produtos controlados pelo Ministério da Defesa, a ser realizado no próximo dia 3
de maio, das 8h00 às 18h00, no Salão Nobre da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), na Avenida
Paulista, nº 1313, 15º andar, São Paulo/SP.

A DFPC esclarece que o treinamento visará capacitar empresas que exportam ou importam produtos controlados
pelo órgão para os novos processos de controle, remodelados no contexto do Portal Único de Comércio Exterior.
As vagas estão limitadas a 250 participantes e as inscrições deverão ser realizadas diretamente neste link.
Mais informações sobre o evento podem ser obtidas com o assessor de assuntos de comércio exterior da Abiquim,
Diego Hrycylo, pelo telefone (11) 2148-4743.

Programa da ABDI premia startups e incentiva sua integração
com empresas e instituições de apoio
A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) lançou o edital Conexão Startup Indústria, que
selecionará indústrias, startups e instituições de apoio ao desenvolvimento de negócios para a participação no
Programa Nacional Conexão Startup Indústria. O Programa tem o objetivo de promover o ambiente de negócios
entre startups e indústrias, contribuindo para o aumento da competitividade e produtividade da indústria brasileira
por meio da inovação.
Entre os benefícios esperados, podemos citar acesso real ao mercado para as startups, além de possíveis aportes
financeiros, que podem variar de R$ 150 mil a R$ 700 mil. Como benefício para as empresas participantes, o
programa proporcionará o acesso a startups qualificadas, que desenvolverão soluções customizadas sem a
necessidade de aportes financeiros.
O prazo final para inscrição no programa é o dia 12 de abril. A ABDI realizará eventos para detalhar o programa no
dia 4 de abril às 10 horas, no auditório do Parque Tecnológico da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e
no dia 6 de abril, às 14h30 será realizado um webinar na página do programa no Facebook
(https://www.facebook.com/startupindustria).
Para mais informações sobre o Programa Nacional Conexão Startup Indústria, acessar o edital e fazer sua inscrição.
Clique aqui.

“No mundo, as novas expansões de capacidade produtiva na indústria química
estão sendo construídas pelo aproveitamento total do gás natural. No Brasil, a
busca pela diversificação das cadeias produtivas, com elevação de valor agregado,
também se dará pela oportunidade que o Pré-Sal traz. É preciso transformar essas

oportunidades em empregos e impostos, gerando benefícios sociais com efeitos
multiplicadores na economia”.

 Valor Econômico – Setor privado comemora aumento da “segurança jurídica”
 Folha Vitória – Abiquim: déficit comercial de produtos químicos atinge US$ 3,2 bi no 1º bimestre
 Valor Econômico – Exportação de produtos químicos sobe 14% no 1º bimestre, diz Abiquim
 Diário do Grande ABC – Abiquim: déficit comercial de produtos químicos atinge US$ 3,2 bi no 1º
bimestre
 IstoÉ Dinheiro – Abiquim: déficit comercial de produtos químicos atinge US$ 3,2bi no 1º bimestre
 Estado de Minas – Abiquim: déficit comercial de produtos químicos atinge US$ 3,2bi no 1º
bimestre
 DCI – Abiquim: déficit comercial de produtos químicos atinge US$ 3,2bi no 1º bimestre

Notícias das associadas
Press releases distribuídos pelas empresas

 Participe do concurso promovido pela Knauf Isopor
 Huntsman anuncia reposicionamento de Araldite no Brasil
 Unipar Carbocloro Recebe Prêmio Nacional
 Braskem inaugura planta de UTEC® nos Estados Unidos
 Daniel Schönfelder assume a Divisão de Materiais de Performance da BASF para a América do Sul
 Desafio Imagine Chemistry da AkzoNobel recebe mais de 200 ideias sustentáveis
 Negócio de químicos para couro da BASF torna-se parte do Grupo Stahl
 AkzoNobel fecha parceria com piloto da Stock Car
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01 – Recesso Abiquim
20 – Classificação Fiscal de Mercadorias

12 -Legislação do Transporte de Produtos Perigosos no
Modal Rodoviário
14 - Paixão de Cristo
21 - Tiradentes
25 -Fundamentos de Segurança de Processo
28 - Introdução ao Sassmaq

AGENDA DE REUNIÕES DAS COMISSÕES
Reuniões programadas nos dias 3 a 7 de abril:
3 de abril
09h00 – Comissão Temática de Meio Ambiente
4 de abril
09h00 – Comissão Temática de Gestão do Atuação Responsável
5 de abril
10h00 – Comissão Temática de Saúde, Segurança e Higiene do Trabalhador (SSHT)
14h00 – Comissão Setorial de Colas, Adesivos e Selantes
6 de abril
09h30 – Comissão Setorial de Solventes de Uso Industrial
10h30 – Comissão Setorial de Gases Medicinais
13h00 – Comissão Setorial de Poliuretano

PRÓXIMOS CURSOS COM INSCRIÇÕES ABERTAS

12/04 – Legislação do Transporte de Produtos Perigosos no Modal Rodoviário
25/04 – Fundamentos de Segurança de Processo
25 a 27/04 – Curso de Formação de Auditores Líderes SASSMAQ – Módulo Estação de Limpeza. Edição
2016
25/04 – Legislação do Transporte de Produtos Perigosos no Modal Rodoviário – Resolução ANTT
5232/2016 – Rio de Janeiro
28/04 – Introdução ao SASSMAQ
Confira a grade completa de cursos em www.abiquim.org.br/curso-e-evento/lista-de-curso

Para inclusão de notícias na página Notícias das Associadas, no site da Abiquim, envie o
texto no padrão de press release da empresa para imprensa@abiquim.org.br
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