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RECE 

Quantidades importadas são recorde e déficit soma US$ 9 bi  
entre janeiro e abril 

Forte oscilação cambial e baixa atividade econômica com Covid-19 
 não desaceleram compras do exterior 

 

 
 

Nos quatro primeiros meses do ano, as importações de produtos químicos movimentaram 14,6 milhões de 

toneladas, aumento de 10,5% na comparação com iguais meses de 2019, recorde em quantidades adquiridas 

para o período, tendo sido registrados aumentos importantes em praticamente todos os grupos acompanhados, 

sobretudo em produtos químicos inorgânicos (11%), orgânicos (14,2%) e em resinas e elastômeros (7,6%), todos 

com significativa fabricação nacional. Já o volume das exportações, de janeiro a abril, chegou a 5 milhões de 

toneladas, aumento de 21,3% em relação aos quatro primeiros meses de 2019, crescimento concentrado 

especialmente em produtos inorgânicos (43%). 

O déficit da balança comercial de produtos químicos teve um leve recuo de 1,1% em relação ao mesmo período 



de 2019 e atingiu US$ 9 bilhões nos quatro primeiros meses deste ano, mesmo em meio aos graves impactos 

econômicos decorrentes da redução da atividade econômica nesse momento de enfrentamento da pandemia 

da Covid-19. De janeiro a abril de 2020, foram importados US$ 12,7 bilhões e exportados US$ 3,7 bilhões em 

produtos químicos, respectivamente reduções de 3,7% e de 9,3%. Em termos de representatividade no total do 

comércio exterior brasileiro, os produtos químicos responderam por 22,9% do total de US$ 55,6 bilhões em 

importações e 5,5% dos US$ 67,4 bilhões em exportações do País. 

No acumulado dos últimos 12 meses (maio de 2019 a abril de 2020), o déficit é de US$ 31,8 bilhões, valor 

somente inferior ao recorde de 2013, de US$ 32 bilhões. Também nessa base anualizada, foram despachadas ao 

exterior 14,7 milhões de toneladas e, pela primeira vez em todo o histórico de acompanhamento da balança 

comercial de produtos químicos (desde 1991), foram movimentadas mais de 49 milhões de toneladas 

importadas, comportamento que não foi desacelerado nem pela forte desvalorização do real frente ao dólar e 

nem mesmo pela sensível queda da atividade econômica nacional no enfrentamento da pandemia do 

coronavírus. 

Para o presidente-executivo da Abiquim, Ciro Marino, os resultados da balança comercial em produtos 

químicos, até abril, são alarmantes e, somados aos enormes desafios de saúde pública e econômicos no 

enfrentamento da pandemia, colocam ainda mais prioridade sobre a agenda de reformas estruturais da 

economia brasileira e de ajustes competitivos, que serão fundamentais no momento de retomada da economia. 

“Nosso papel como setor essencial é preservar vidas no presente e é também pensar no futuro. É fundamental 

nos programarmos e agirmos ainda com mais velocidade e objetividade para o fortalecimento da 

competitividade, possibilitando a manutenção das plantas em operação e a atração de novos investimentos 

para recuperação da economia, sempre tendo como prioridade a vida”, destaca Marino. 

  
 
LIVE DA ABIQUIM 

Representantes da academia e indústria analisam as adaptações do  
setor químico para o momento e o futuro pós-pandemia 

 
Foto: Reprodução YouTube/Abiquim 



 
 

A Abiquim realizou, no dia 15 de maio, a live “Indústria Química no Enfrentamento à Covid-19: Cenários Durante 

e Pós-Pandemia”, que teve a participação do economista, diretor da consultoria Elabora e professor assistente-

doutor da Escola Politécnica da USP, João Furtado; e do coordenador da Comissão Temática de Economia e 

Competitividade da Abiquim e presidente da Deten Química, José Luís Gonçalves de Almeida; com mediação do 

presidente-executivo da Abiquim, Ciro Marino; e da gerente de Comunicação da Associação, Camila Matos.  

O presidente da Deten Química e coordenador da Comissão Temática de Economia e Competitividade da 

Abiquim, José Luís Gonçalves de Almeida, afirmou que principal preocupação do setor é com a segurança de 

seus colaboradores. “Entre as medidas tomadas pelo setor visando a segurança dos colaboradores, incluíram 

ações como o afastamento dos funcionários enquadrados no grupo de risco, a adoção do trabalho remoto pelos 

colaboradores da área administrativa e mudanças nos turnos de trabalho em acordo com os sindicatos 

trabalhistas”.  

O professor da USP, João Furtado, explicou que a Covid-19 deverá gerar mudanças nos hábitos das pessoas até a 

criação de uma vacina, o que segundo ele pode levar até 18 meses para acontecer. “A vida precisará seguir com 

o máximo de inteligência e respeito aos terceiros”.  

Essa mudança nos hábitos de vida, incluindo as atividades profissionais aceleraram alguns processos na 

indústria. Segundo Almeida, a pandemia acelerou processos que já estavam em curso como a adoção do 

trabalho remoto, a maneira que as reuniões são organizadas e a digitalização de processos industriais. “Acredito 

que essas formas de trabalho serão implementadas cada vez mais”.  

A importância do fluxo de caixa e crédito para a manutenção da cadeia produtiva foi destacada pelos 

convidados. “Há um problema muito grave, que é perder cadeias inteiras se nós não nos organizarmos. Sou um 

entusiasta e acompanho a química há mais de 20 anos, a virtude de se relacionar com várias cadeias vai ser 

posta a prova. Precisamos olhar e ver o que podemos fazer. Porque se eles (clientes) não sobreviverem, a 



química terá mais dificuldades. O desafio é reestruturar a forma de olhar os clientes afetados pela pandemia de 

forma diferente uns dos outros”, avalia o professor João Furtado.  

Segundo o coordenador da Comissão Temática de Economia e Competitividade da Abiquim, José Luís Gonçalves 

de Almeida, as grandes empresas estenderam os prazos de recebimento de pagamentos. “O cliente que hoje 

precisa é o parceiro de amanhã, só existimos por causa deles. Nossas empresas precisam entender como ajudar, 

principalmente os pequenos que não tem recursos, para manter os clientes do futuro”.  

O professor João Furtado deu um conselho para empresários de todos os segmentos: pensar e estudar as 

possibilidades futuras. “As empresas precisam destacar uma pessoa para cuidar dos temas que estão surgindo. 

A realidade está impondo desafios que não cabem no organograma. É necessário destacar uma célula 

inteligente e capaz para fazer isso oito horas por dia, cinco dias da semana, como mitigar os riscos e avaliar 

quais países tem experiências bem sucedidas. É indispensável tratar a crise como algo sério. Pessoas destacadas 

para isso, que possam acionar os níveis hierárquicos e recolher as experiências para orientar a organização”, 

finaliza.  

A próxima Live da Abiquim será realizada no dia 22 de maio, às 14 horas e será focada nos desafios logísticos em 

meio à pandemia. Mais detalhes nos canais da Abiquim durante a semana. 

Clique aqui para acessar o canal da Abiquim no YouTube e assistir a live “Indústria Química no Enfrentamento à 

Covid-19: Cenários Durante e Pós-Pandemia”. 

 

FERRAMENTAS 

Brazilian Chemicals apresenta informações  
sobre produtos químicos e seus fabricantes   

 

 
 

No site da Abiquim é disponibilizada de forma gratuita a ferramenta de busca Brazilian Chemicals, com 

https://www.youtube.com/results?search_query=abiquim


informações sobre produtos químicos e as empresas fabricantes no Brasil. Apesar do cenário de pandemia 

causada pela Covid-19, a equipe da Abiquim mantém a atualização das informações sobre os produtos químicos, 

as empresas e seus contatos.  

Clique aqui para acessar. 

 

EDUCAÇÃO 

Workshop Pellet Zero será realizado no formato online  
 

A Plastivida optou pela realização online do workshop para a implementação do Pellet Zero para os produtores 

de resinas associados à Abiquim, signatários do “Compromisso Voluntário a Favor da Economia Circular”. A 

escolha pelo formato online deve-se em função do cenário atual de pandemia e falta de previsão para realização 

de eventos presencias. 

O workshop será realizado durante a semana do Meio Ambiente, no dia 5 de junho, no período da manhã a 

programação será destinada para a indústria e à tarde para as transportadoras parceiras. 

O convite com mais informações foi encaminhado pela Plastivida às associadas da Abiquim, signatárias do 

“Compromisso Voluntário a Favor da Economia Circular”. 

Mais informações pelo e-mail: claudiaveiga@plastivida.org.br, com a assessora de Comunicação da Plastivida, 

Claudia Veiga, ou pelo e-mail: carolina.poncedeleon@abiquim.org.br, com a assessora de Comissões Setoriais 

da Abiquim, Carolina Ponce de Léon. 

 

EDUCAÇÃO 

EPL realiza webinar sobre transporte aquaviário  

A Empresa de Planejamento e Logística (EPL), que é vinculada ao Ministério da Infraestrutura, realiza no dia 19 

de maio, a partir das 9 horas, o webinar gratuito “Transporte Aquaviário no Plano Nacional de Logística”, na 

plataforma Microsoft Teams.  

O webinar abordará os temas do Plano Nacional de Logística 2035, em desenvolvimento pela EPL e faz parte de 

uma série de seminários para o debate sobre os estudos da empresa para o planejamento setorial de 

transportes.  

A apresentação terá a participação de técnicos do governo e entidades representativas do setor e abordará o 

https://brachem.abiquim.org/INDEX/
mailto:claudiaveiga@plastivida.org.br
mailto:carolina.poncedeleon@abiquim.org.br


transporte por hidrovias, cabotagem e longo curso e como o tema está sendo estudado no planejamento 

estratégico de longo prazo. Além das palestras técnicas, os participantes poderão interagir com os 

apresentadores e esclarecer eventuais dúvidas sobre os trabalhos realizados.  

Clique aqui para fazer sua inscrição. 

 

CAMPANHA 

BNDES promove campanha de financiamento coletivo para Santas Casas 

 
O BNDES lançou o programa de financiamento coletivo “Matchfunding Salvando Vidas”, para investir na 

aquisição de material, insumos e equipamentos de proteção para os médicos, enfermeiros e outros profissionais 

de saúde do sistema de Santas Casas. 

A iniciativa funciona somando recursos não reembolsáveis do BNDES Fundo Social ao financiamento coletivo – 

doações diretas e campanha de arrecadação com pessoas físicas e jurídicas – por meio da plataforma de 

matchfunding no site www.benfeitoria.com/salvandovidas. A cada R$ 1 doado pela sociedade civil ou por 

empresas, o BNDES aportará mais R$ 1 no projeto, até o limite de R$ 50 milhões. Assim, o Banco dobrará o 

apoio da população. 

A campanha será realizada até o final de junho e já arrecadou mais de R$ 9 milhões. “Trata-se não só de apoio 

financeiro, mas de uma demonstração de que a sociedade pode enfrentar o problema de forma colaborativa. O 

BNDES usa sua capacidade de articulação para atender o que é prioritário para as pessoas agora: salvar vidas. 

Esperamos que a iniciativa tenha efeito multiplicador, estimulando pessoas, empresas e grandes doadores a se 

engajar no projeto”, destaca o diretor do BNDES, Petrônio Cançado. 

 
CAMPANHA 

Programa Na Mão Certa alerta sobre os perigos  
do isolamento social para crianças e adolescentes  

 
Imagem: Programa Na Mão Certa 

https://www.epl.gov.br/epl-promove-discussao-sobre-transporte-hidroviario
http://www.benfeitoria.com/salvandovidas


 
 

Desde 2000, no dia 18 de maio é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de 

Crianças e de Adolescentes. A proposta da campanha, que em 2020 comemora o 20º ano de mobilização, é 

destacar a data para mobilizar, sensibilizar, informar e convocar toda a sociedade a participar da luta em defesa 

dos direitos de crianças e adolescentes.  

A Childhood Brasil disponibiliza materiais da campanha para as empresas participantes do Programa Na Mão 

Certa, da qual a Abiquim é signatária, que serão divulgados nas redes sociais da Associação até o fim de maio. 

Levando em consideração o contexto de pandemia de Covid-19 as ações serão exclusivamente online.  

A campanha destaca a necessidade de todos estarem atentos e refletir sobre crianças e adolescentes que, por 

permanecerem em isolamento, muitas vezes com seu abusador (no caso da violência intrafamiliar), perderam 

seus laços de confiança mais comuns para a efetivação da denúncia, como professoras/es, médicas/os, 

cuidadoras/es, entre outros. Para auxiliar neste processo Childhood Brasil disponibiliza a página “O Covid-19 

também é perigoso para crianças e adolescentes”, com dicas de como enfrentar e prevenir a violência sexual de 

crianças e adolescentes durante o período de quarentena.   

Clique aqui para acessar a página “O Covid-19 também é perigoso para crianças e adolescentes”. 

Mais informações pelo e-mail: rodrigo.falato@abiquim.org.br, com o assessor de Assuntos Técnicos da 

Associação, Rodrigo Falato.  

 

LEGISLAÇÃO 

Prazo para cadastramento de veículos isentos do rodízio par e ímpar e possível 

https://www.childhood.org.br/covid
mailto:rodrigo.falato@abiquim.org.br


cancelamento de multas se encerra no dia 20 de maio 
 

As isenções ao rodízio estabelecido pelo Decreto nº 59.403, que determinava a circulação de veículos com 

dígitos finais da placa ímpares nos dias ímpares e dos veículos com dígitos finais pares nos dias pares, não se 

aplicam ao rodízio tradicional que voltou a vigorar na capital paulista no dia 18 de maio. 

 

Os profissionais que se cadastraram e conseguiram isenção não receberão as autuações eventualmente 

aplicadas por infringir o rodízio que ficou em vigor entre os dias 11 e 17 de maio. Quem não se cadastrou e tinha 

direito à isenção no rodízio emergencial, deve fazê-lo até o dia 20 de maio para garantir o cancelamento das 

multas aplicadas, caso tenha circulado com o veículo. 

A Prefeitura de São Paulo disponibilizou para o cadastro dos veículos que se enquadram nos regimes de exceção 

o e-mail: isencao.covid19@prefeitura.sp.gov.br e criou uma página de atendimento com os requisitos 

necessários para solicitar a isenção ao rodízio.  

Clique aqui para acessar a página de cadastramento de veículos isentos do rodízio estabelecido pelo Decreto nº 

59.403. 

Mais informações pelo e-mail: rodrigo.falato@abiquim.org.br, com o assessor de Assuntos Técnicos da Abiquim, 
Rodrigo Falato. 
 
 
CAMPANHA 

Conselho Federal de Química lança campanha #QuímicaIndispensável” 
 

Foi lançada nesta terça-feira (12) pelo Conselho Federal de Química (CFQ) uma nova campanha publicitária 

institucional. Com o mote #QuímicaIndispensável, a iniciativa tem como objetivo ressaltar a importância dos 

profissionais da Química para assegurar a saúde e o bem-estar da população, especialmente pela fabricação de 

produtos como o álcool em gel, além de garantir a qualidade de alimentos, combustíveis e até da água que 

consumimos. 

Motivada pela pandemia de Covid-19 (doença provocada pelo novo coronavírus), a ação terá diversas peças 

veiculadas nas redes sociais até o dia 5 de junho. 

Confira abaixo o vídeo geral da campanha, disponível no canal do CFQ no Youtube.  

https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/portal/servicos/informacao?servico=3682
mailto:rodrigo.falato@abiquim.org.br
https://www.youtube.com/channel/UC_9-qPe0jz7hRa1MQLkk51w/videos


 

  

  
 

 
 

Nenhum país reúne as condições que estimulam a biodiversidade como o 
Brasil. Entretanto, o bom aproveitamento depende do barateamento dos 
custos de produção: a maioria dos mercados não aceita pagar preços mais 
elevados do que os pagos pelos produtos petroquímicos tradicionais. 
 
Fonte: estudo “Um Outro Futuro é Possível” 

 

 

 

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 

https://abiquim-files.s3-us-west-2.amazonaws.com/uploads/guias_estudos/Um_outro_futuro_e_poss%C3%ADvel.pdf
https://www.facebook.com/abiquimoficial/
https://www.instagram.com/abiquim.oficial/
https://www.youtube.com/user/VideosAbiquim
https://www.youtube.com/channel/UC_9-qPe0jz7hRa1MQLkk51w/videos


 

Twitter.com/abiquimoficial 

 

 

✓ Confederação Nacional das Instituições Financeiras – Pequena empresa encontra obstáculo para obter 

recursos  

✓ Valor Econômico – Pequenas empresas ainda veem obstáculos no acesso a recursos  

✓ SEGS – Continental explica diferenças entre tacógrafo digital e analógico  

✓ Química.com – Novo Marco Legal do Saneamento trará segurança jurídica  

Notícias das associadas  

Press releases distribuídos pelas empresas  

Evonik investirá 25 milhões de euros para aumentar a fabricação de APIs e intermediários na Alemanha 

Embalagens térmicas doadas pela Termotécnica farão transporte de amostras para testagem do Covid-19 em 

Joinville, sede da empresa  

 

AGENDA DE REUNIÕES DAS COMISSÕES* 

Reuniões programadas nos dias 19 a 25 de maio   

19 de maio  

10h00 – Comissão Temática de Recursos Humanos e Assuntos Trabalhistas 

21 de maio 

09h00 – Comissão Temática de Segurança, Saúde e Higiene do Trabalhador (SSHT)  

09h00 – Comissão Setorial de Gases Medicinais  

09h00 – Comissão Temática de Assuntos Aduaneiros e de Facilitação de Comércio Exterior 

14h00 – Comissão Temática de Comércio Exterior 

 

*todas as reuniões serão realizadas por videoconferência  

Confira a grade completa de cursos em https://abiquim.org.br/cursos 
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Para a inclusão de profissionais de sua empresa que queiram receber o Abiquim Informa, envie uma mensagem para abiquiminforma@abiquim.org.br 
ou imprensa@abiquim.org.br informando os dados dos interessados (nome, e-mail, telefone, empresa e endereço comercial). 

 

 

 

 

 

 

 


