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Demanda, produção e venda de produtos químicos cresce em 2016
Conforme dados preliminares da Abiquim, os volumes de produção, vendas internas e demanda dos produtos
químicos de uso industrial do último bimestre do ano passado confirmaram o cenário positivo e de melhora das
atividades do setor. No acumulado de 2016, sobre o ano anterior, todas as variáveis que medem o desempenho
da química fecharam positivas, tendo sido puxadas pelos resultados especialmente do segundo semestre: índice
de produção (+4,04%), vendas internas (+3,92%) e consumo aparente nacional - CAN (+5,2%). O nível de utilização
da capacidade instalada melhorou dois pontos, fechando com média de 80%, permanecendo uma ociosidade
expressiva e que precisa ser preenchida para que o País volte a atrair investimentos no setor.
A melhora no ambiente econômico e político, a partir de meados do ano passado, foi importante para o resultado
positivo do setor. Na avaliação da diretora de Economia e Estatística da Abiquim, Fátima Giovanna Coviello
Ferreira, a direção parece estar correta uma vez que houve percepção de melhora do ambiente geral de negócios.
Destaca-se também o recuo da inflação, que deve fechar 2017 em um dígito, e a decisão do Banco Central em
reduzir os juros a um ritmo mais acentuado. “Para a química, esses fatores possuem alta relevância, uma vez que
o setor é fornecedor de produtos para uma vasta e ampla cadeia de outras indústrias”, explica.
Apesar desse crescimento, se comparado aos resultados de 2007, para uma avalição decenal, o nível atual de
produção é praticamente o mesmo daquele registrado dez anos atrás e, no que se refere às vendas internas, o
setor ainda está quase cinco pontos abaixo da referência. Ou seja, não houve crescimento nos últimos 10 anos, o
que comprova um período de dificuldade e de falta de competitividade, que culmina no elevado índice de
ociosidade atual e na falta de atratividade para novos investimentos.
No que se refere ao índice nominal de preços, houve deflação de 9,9% no acumulado de 2016, mas, descontados
os efeitos da inflação, os preços médios reais do segmento de produtos químicos de uso industrial caíram 12,9%,
se considerado o IPA-Indústria de Transformação, da FGV, como deflator. Se for utilizado o dólar, os preços
médios reais estão 8,0% acima em relação àqueles praticados nos 12 meses anteriores e, em relação ao euro, os
preços exibem alta de 11,4%, na mesma comparação. Vale lembrar que os preços do setor químico estão sendo
fortemente impactados pelo recuo do barril do petróleo e, consequentemente, da nafta petroquímica no
mercado internacional.

O setor também é dependente de matérias-primas e de insumos energéticos, o que explica boa parte da baixa
dinâmica e da falta de competitividade dos últimos anos. O Programa Gás para Crescer, cujas diretrizes foram
aprovadas pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) em dezembro de 2016, pode trazer benefícios
importantes para a competitividade da atividade de óleo e gás no País e resultar em atração por novos e
importantes investimentos. Destaca-se a necessidade urgente dessas regras e de um marco regulatório
transparente. “O setor está confiante de que com a iniciativa do Ministério de Minas e Energia (MME) de enviar
uma proposta de diretrizes ao congresso nos próximos 90 dias o programa modificará o cenário do setor nacional,
com possibilidade de atrair investimentos importantes em infraestrutura e, principalmente, na elevação da oferta
de energia, dois pontos fundamentais para a competitividade do País e da química”, explica Fátima.

Deputado Antonio Imbassahy é nomeado ministro da Secretaria de Governo
Foto: Beto Barata/Presidência da República

Presidente Michel Temer cumprimenta o novo Secretário de governo Antonio Imbassahy

O deputado federal Antonio Imbassahy, foi nomeado pelo Presidente da República Michel Temer para assumir a
função de ministro de Estado da Secretaria de Governo. A cerimônia de posse de Imbassahy para o novo cargo foi
realizada no dia 3 de fevereiro e a Abiquim, como representante do setor químico, esteve presente no evento por
meio do presidente executivo, Fernando Figueiredo, e da diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade,
Marina Mattar. Na ocasião, o presidente Temer também anunciou a criação da Secretaria-Geral da Presidência,

que terá Moreira Franco como ministro, e o Ministério dos Direitos Humanos, que contará com Luislinda Valois
como ministra, e também anunciou a ampliação da pasta da Justiça.
Imbassahy foi vice-presidente da Frente Parlamentar da Química (FPQuímica) e participou da última edição do
Encontro Nacional da Indústria Química (ENAIQ), realizado em 2 de dezembro de 2016.
O deputado federal está em seu segundo mandato e foi líder do PSDB na Câmara dos Deputados, presidiu a
Assembleia Legislativa da Bahia, foi deputado estadual, prefeito de Salvador por dois mandatos e governou
interinamente o Estado da Bahia por oito meses. Frente à prefeitura de Salvador foi eleito por vários anos o
melhor prefeito do Brasil pregando um modelo de gestão participativa com ONGs e outras instituições. O
parlamentar também presidiu a Companhia de Energia Elétrica da Bahia (COELBA) e foi Conselheiro da Empresa
Baiana de Águas e Saneamento S.A. (Embasa).

Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social
forma grupos de trabalho para apontar gargalos do País
Os grupos de trabalho (GT) do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social – CDES, batizado de Conselhão,
se reuniram nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro para definirem os principais gargalos enfrentados pelo País.
As reuniões foram realizadas na Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) e a abertura do encontro
contou com a participação do Ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha; do presidente da ENAP, Francisco Gaetani; e
da Secretária do CDES, Patricia Audi. Os gargalos levantados pelos grupos de trabalho serão apresentados ao
presidente Michel Temer, em 7 de março.
O Ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, destacou em seu discurso as melhoras nos últimos índices econômicos.
Também foi foco do discurso a liberação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e a modernização da lei
trabalhista. Eliseu Padilha colocou que o foco dos trabalhos deve ser a busca de medidas de curto prazo na
microeconomia, que sejam capazes de estimular a geração de emprego, visto que o objetivo do governo federal
será a aplicação de ações para a retomada do emprego no País.
O Presidente do Conselho Diretor da Abiquim, Marcos De Marchi, é um dos membros do Conselhão e participou
das discussões do grupo de trabalho sobre produtividade e competitividade para o qual foi acompanhado pela
diretora de Economia e Estatística, Fátima Giovanna Coviello Ferreira, assessora nas discussões sobre o tema. Os
conselheiros do GT avaliaram que os problemas na área são profundos e possuem múltiplas causas.
O debate foi polarizado entre os conselheiros que preferem tratar de problemas mais sistêmicos e aqueles que
acreditam que os principais entraves são de natureza microeconômica. Os participantes estabeleceram que os
principais problemas são: inadequação profissional, complexidade tributária e regulatória, infraestrutura
inadequada, inadequação das relações/legislações trabalhistas, deficiência de inovação, gestão, tecnologia e
empreendimento, ineficiência do Estado, inexistência de políticas setoriais de longo prazo.
No GT de Desburocratização e Modernização do Estado, os principais problemas elencados foram: ineficiência

gerada pela falta de integração de bancos de dados e falta de compartilhamento de informações; falta de
presunção de boa-fé dos atos do cidadão diante do Estado que gera controles excessivos; falta de planejamento
de longo prazo.
Os conselheiros do GT de Educação Básica apontaram os seguintes entraves: baixa atratividade das carreiras de
professor e de gestor e inadequação das suas formações; currículos inadequados para o século XXI, especialmente
para a vida em sociedade e para o mundo do trabalho; e cuidados e educação inadequados na primeira infância,
especialmente em contexto de maior vulnerabilidade.
No GT de Agronegócio os principais problemas elencados foram: necessidade de planejamento da política
agrícola; déficit na geração e difusão de tecnologia sustentável; limitação na abertura e ampliação de mercado;
logística e infraestrutura deficientes e custos elevados.
As dificuldades apontadas pelo GT de Ambiente de Negócios foram: complexidade tributária; complexidade das
relações trabalhistas e insegurança jurídica.
Nos dias 14 e 15 de fevereiro serão realizadas novas rodadas de reuniões para seleção de três propostas de cada
grupo para apresentação ao Presidente Temer na próxima reunião do Conselho, a ser realizada no início de
março.

BNDES apresenta as suas novas políticas operacionais
para solicitação de financiamento
Na próxima sexta-feira, em 10 de fevereiro, no auditório da Abiquim, em São Paulo (SP), o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES apresentará as suas novas políticas operacionais para solicitação de
financiamento.
O evento será realizado com o apoio da Abiquim e do Sindicato das Indústrias de Produtos Químicos para Fins
Industriais e da Petroquímica do Estado de São Paulo (Sinproquim). A apresentação será realizada pela chefe do
Departamento de Indústria Química do BNDES, das 10h às 12h30. No período da tarde, das 14h às 16h, a equipe
do BNDES estará disponível para ser reunir com as empresas que tenham planos de investimento.
Confirmações de presença no evento e agendamento de reunião com o BNDES devem ser enviados para a
assessora de eventos da Abiquim, Daiane Becker, no e-mail daiane@abiquim.org.br.
Restam poucas vagas para o atendimento individualizado.

Abiquim participa do desenvolvimento da Agenda Legislativa da Indústria
A Abiquim, como representante do setor industrial químico brasileiro, participou do Seminário RedIndústria –
Construindo a Agenda Legislativa 2017, realizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) nos dias 1 e 2 de
fevereiro, em Brasília (DF).
A Agenda Legislativa da Indústria da CNI é elaborada anualmente e identifica as principais proposições legislativas

de interesse do setor industrial em tramitação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, priorizadas por sua
abrangência e relevância e classificadas por temas de interesse geral da indústria ou por indicações setoriais.
Os trabalhos do Seminário RedIndústria foram realizados em grupos temáticos e reunião plenária. Os grupos de
trabalho tiveram a responsabilidade de organizar uma proposta de agenda para os seguintes temas: Legislação
Trabalhista e Indicações Setoriais; Regulamentação da Economia (Direito de Propriedade e Contratos,
Desenvolvimento Científico e Tecnológico e Comércio Exterior), Infraestrutura e Indicações Setoriais;
Regulamentação da Economia (Microempresas, Integração Nacional e Relações de Consumo), Sistema Tributário,
Custo de Financiamento e Indicações Setoriais; e Questões Institucionais, Meio Ambiente, Infraestrutura Social e
Indicações Setoriais.
A Abiquim participou de todos os grupos temáticos, defendendo os interesses do setor, representada pela
assessora de Assuntos Jurídicos, Luiza Helena da Matta Ribeiro; pelo assessor de Assuntos de Comércio Exterior,
Diego Antonio Albuixech Hrycylo; pela assessora Iana Silvestre e por Thiago Godoy ambos da área de Relações
Institucionais e Sustentabilidade; e pela assessora da Frente Parlamentar da Química, Lidiane Soares da Silva. A
equipe da Abiquim conseguiu defender a presença de pleitos do setor químico entre os temas prioritários a serem
trabalhados pela CNI em 2017, incluindo os dois Projetos de Lei prioritários para o setor na Agenda Legislativa;
além de outros projetos de extrema importância que norteiam questões referentes a energia, segurança e saúde
no trabalho e infraestrutura.
As propostas organizadas pelos grupos de trabalho foram validadas na reunião plenária do seminário e irão
compor a Agenda Legislativa. O documento final será submetido à diretoria da CNI, que poderá aprova-lo de
forma integral ou parcial, adicionando ou excluindo proposições ou efetuando alterações.
O lançamento da Agenda Legislativa da Indústria ocorrerá em evento promovido pela CNI, programado para o
mês de março de 2017.

Recicla Plástico Brasil disponibiliza cotas de patrocínio
em ação focada na educação ambiental

Perspectiva do estande da Recicla Plástico Brasil

A programação paralela da Plástico Brasil – Feira Internacional do Plástico e da Borracha, iniciativa da Abimaq e da
Abiquim, contará com o projeto Recicla Plástico Brasil, promovido pela Plastivida, Instituto Brasileiro do PVC,
Abimaq e Abiquim, com o objetivo de disseminar a educação ambiental em torno da reciclagem do plástico e sua
reutilização bem como promover sua imagem.
O projeto tem o apoio da Secretaria do Verde e Meio Ambiente da cidade de São Paulo e vai acontecer em três
momentos que mostrarão o ciclo de vida dos plásticos e como ele participa do dia a dia das pessoas. Em um
estande serão destacadas as aplicações dos plásticos no dia a dia, com espaços que simulam uma cozinha, uma
sala, um home office, áreas de lazer e brinquedos, e uma área médica com produtos feitos de plástico como
frascos de medicamentos, próteses, bolsas de sangue, seringas etc.
Durante a feira uma linha de reciclagem e transformação reciclará ao vivo os resíduos gerados no evento, que
serão tratados e transformados em produtos reciclados. A ação também contempla a realização de dois
workshops. No Workshop de Sustentabilidade serão abordados os temas: Fórum Setorial dos Plásticos – Por um
Mar Limpo; Estudo de Ecoeficiência de Janelas de PVC – Prêmio Fiesp de “Mérito Ambiental”; Programa Atuação
Responsável® - melhoria contínua da indústria química; Reciclagem de EPS; e Sistema Completo de Reciclagem de
Material Pós-Consumo. No Workshop Mobiliários Adaptados em PVC serão realizadas oficinas que ensinarão os
participantes a montar mobiliários como cadeiras, mesas, andadores e outros produtos feitos com PVC,
adaptáveis a crianças com disfunção neuromotora.
As empresas que desejarem patrocinar a Recicla Plástico Brasil e terem sua marca no estande da ação podem
entrar em contato com a equipe comercial da Informa Exhibitions pelos números: (11) 3598.7817 / (11) 35987850 / (11) 3017.7877 / (11) 3598.7833 / (11) 3598.7876. A Plástico Brasil deverá receber entre os dias 20 e 24 de

março, no São Paulo Expo, 40 mil visitantes formado por profissionais dos setores consumidores de
transformados plásticos.

Conheça o perfil da cadeia de transformação de plástico nacional
O blog Mundo do Plástico apresenta artigos, matérias e estudos sobre a cadeia de plástico no Brasil. Na seção
“Materiais para Download” o visitante pode fazer o download de materiais incluindo o estudo “A indústria de
transformação de Plástico no Brasil”, que contém informações como o número de empresas do setor; divididas
por tamanho e perfil de mix de produtos; faturamento; a distribuição dos segmentos consumidores; e dados de
exportação.
Para fazer o download do estudo clique aqui.

Participe da Plástico Brasil
O credenciamento para profissionais que desejarem visitar a Plástico Brasil – Feira Internacional do Plástico e da
Borracha é gratuito e deve ser feito por meio do site da feira (www.plasticobrasil.com.br), na opção
“Credenciamento”. Depois de preencher a ficha, o visitante pode imprimir a credencial em casa ou nos totens
eletrônicos na entrada da feira.
A entrada é gratuita e restrita ao público com idade acima de 16 anos. Alunos de escolas técnicas entre 14 e 16
anos só terão acesso ao pavilhão acompanhados pelo professor ou coordenador que tiver feito credenciamento
prévio pela Internet. Os educadores devem primeiro credenciar no site a instituição de ensino e seus dados
pessoais, e então aguardar a liberação para o cadastro dos alunos.
A Plástico Brasil – Feira Internacional do Plástico e da Borracha será realizada de 20 a 24 de março de 2017, no São
Paulo Expo Exhibition & Convention Center. O evento é uma iniciativa da Associação Brasileira da Indústria de
Máquinas e Equipamentos (Abimaq) e da Abiquim, com organização e promoção da Informa Exhibitions.
Para mais informações e participar da Plástico Brasil acesse o hotsite da feira clicando aqui.

“A indústria química brasileira gera 2 milhões de empregos diretos e
indiretos. Com salários que são o dobro da média da indústria de
transformação, a indústria química investe em treinamentos que
excedem as exigências legais e colabora para a formação de uma

mão de obra especializada com conceitos e comportamentos
sustentáveis”.
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NEWSLETTER ENAIQ 2016
Clique aqui para acessar o informativo especial com a cobertura completa do 21º Encontro
Anual da Indústria Química.

DESEMPENHO DA INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA EM 2016
A publicação apresenta os números referentes ao faturamento, balança comercial, entre
outras estatísticas da indústria química nacional até o ano de 2016. Acesse clicando aqui.

CURSOS AICHE-ABIQUIM PARA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SETOR QUÍMICO
A fim de proporcionar conteúdo atualizado e de qualidade, a Abiquim desenvolveu uma
parceria inédita com a AIChE Academy, instituição norte-americana especializada na oferta
de cursos destinados a aumentar o nível de capacitação dos profissionais das indústrias
químicas de forma prática e dinâmica. Os cursos são online e ministrados em inglês. Mais
informações e inscrições em: www.abiquim.org.br/cursos/aiche

GUIA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA A CRISE HÍDRICA
Clique aqui para acessar gratuitamente este material, que serve de base para o
desenvolvimento de um plano de contingência com ações mitigatórias em casos de
restrição hídrica para a indústria química.

ESTUDO DO POTENCIAL DE DIVERSIFICAÇÃO DA INDÚSTRIA QUÍMICA
O relatório final do Estudo está disponível para download no site da Abiquim. Clique aqui
para acessar o PDF.

LINKEDIN
Conecte-se à Abiquim pelo canal da associação no Linkedin e acesse notícias relacionadas
à indústria química, informações sobre os eventos e cursos realizados pela associação e
outras novidades do setor. Clique aqui e acesse.

YOUTUBE
Acesse o canal da Abiquim no Youtube para assistir a palestras, cursos e trechos de
eventos realizados pela associação: youtube.com/VideosAbiquim

SILICONEWS
Para receber o informativo da Comissão Setorial de Silicones da Abiquim em seu e-mail,
entre em contato com camila@abiquim.org.br. Acesse aqui a última edição.

AGENDA DE REUNIÕES DAS COMISSÕES
Reuniões programadas de 06 a 10 de fevereiro:
07 de fevereiro
09h00 – Comissão de Gestão do Programa Atuação Responsável
08 de fevereiro
09h00 – Comissão de Recursos Humanos e Assuntos Trabalhistas
14h00 – Comissão Setorial de Colas Adesivos e Selantes
09 de fevereiro
14h00 – Comissão Setorial de Poliuretano
10 de fevereiro
09h00 – Comitê para o Desenvolvimento Sustentável

PRÓXIMOS CURSOS COM INSCRIÇÕES ABERTAS
23 e 24/02 – Formação de Auditores Internos do SASSMAQ – Módulo Rodoviário (3ª Edição 2014)
20/03 – Classificação Fiscal de Mercadorias
27 e 28/03 – Formação de Auditores Internos do SASSMAQ – Módulo Rodoviário (3ª Edição 2014)

Confira a grade completa de cursos em www.abiquim.org.br/curso-e-evento/lista-de-curso

Notícias das associadas
Press releases distribuídos pelas empresas

 Solvay nomeia Carmelo Lo Faro para dirigir a Unidade Global de Negócios Composite Materials
 Indústria de bebidas aposta em Plástico Verde
 Henkel inova e desenvolve no Brasil nova tecnologia com alta performance para embalagens
 Novas soluções da BASF promovem produtividade e lucratividade na obra
 BASF é eleita uma das empresas mais amadas por seus colaborados pela plataforma Love
Mondays
 Evonik - Foco no essencial: A nova série de antiespumantes TEGO® para revestimentos
arquitetônicos faz com que isso seja possível!
 Conselho da Braskem autoriza acordo para a compra da Cetrel

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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