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AÇÕES DA ABIQIUIM 

Coalizão Indústria apresenta diagnóstico do setor industrial  
ao Governo Federal 

 
A Coalizão Indústria apresentou, no dia 7 de maio, em Brasília, ao Presidente da República, Jair Bolsonaro; ao 

Ministro da Economia, Paulo Guedes; o Ministro da Casa Civil, general Braga Netto; e ao secretário Especial de 

Produtividade, Emprego e Competitividade, Carlos Alexandre Da Costa, o atual diagnóstico da indústria 

brasileira, que em alguns setores tem uma taxa de ociosidade de 60%, e a necessidade da retomada produtiva 

no Brasil, após o período de isolamento, de forma segura a todos os profissionais envolvidos. 

Os representantes setoriais ainda apresentaram as ações sociais realizadas pela indústria no enfrentamento à 

Covid-19; a vulnerabilidade da produção nacional frente ao mercado asiático, que já retoma sua produção; o 

impacto do custo Brasil no setor produtivo; a importância de conscientizar a população brasileira a comprar 

produtos nacionais; e a necessidade dos recursos disponibilizados pelo governo federal para gerar fluxo de caixa 

às empresas, principalmente pequenas e médias, chegarem ao setor produtivo.  

Segundo o presidente-executivo da Abiquim, Ciro Marino, que participou por meio de videoconferência da 

reunião, o governo federal se mostrou preocupado com a manutenção da produção do setor industrial, em criar 

um cenário mais competitivo para a indústria nacional, por meio da redução do Custo Brasil e em não permitir 

uma invasão de forma predatória dos produtos importados.  

Marino esclarece que o setor industrial trabalha no desenvolvimento de guias para a retomada da produção 

mantendo a segurança dos colaboradores do setor, do momento em que esse profissional deixe sua residência 

até o relacionamento com os colegas de trabalho, e que o setor tem trabalhado incessantemente para fornecer 

os insumos necessários na fabricação de itens que são fundamentais no combate à pandemia, e as plantas têm 

funcionando respeitando os protocolos exigidos para proteger a vida de seus funcionários. 



Em relação às ações para aumentar a competitividade do setor químico, Marino destacou a manutenção das 

reformas estruturais, como a reforma tributária, que além de elevada é complexa gerando riscos jurídicos ao 

setor produtivo. 

Além da Abiquim, a Coalizão Indústria é formada pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos 

Automotores (Anfavea); Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos (Abrinq); Associação Brasileira das 

Indústrias de Calçados (Abicalçados); Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma); Associação 

de Comércio Exterior do Brasil (AEB); Associação Brasileira Indústria Elétrica Eletrônica (Abinee); Associação 

Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq); Associação Brasileira da Indústria do Plástico 

(Abiplast); Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT); Associação Brasileira de Cimento 

Portland (ABCP); Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros); Câmara Brasileira 

da Indústria da Construção (CBIC); Instituto Aço Brasil; e Grupo FarmaBrasil.  

Clique aqui para ouvir a entrevista concedida pelo presidente-executivo da Abiquim, Ciro Marino, ao Jornal 

Gente da Rádio Bandeirantes, no dia 8 de maio.  

 

NOTA OFICIAL ABIQUIM  

A razão de ser da indústria química é a vida  
 

A Associação Brasileira da Indústria Química, Abiquim, representa as empresas que fabricam matérias-primas 

para todos os produtos industrializados. Somos um setor industrial que tem como objetivo a vida e o bem-estar 

da população. Somos uma indústria essencial para que todos os outros setores possam produzir, embalar e 

distribuir. 

Essa característica de ser essencial tornou-se mais evidente nesta época de crise pandêmica, quando aumentou 

muito a demanda por alguns produtos específicos, como as matérias-primas para álcool em gel e sanitizantes, 

máscaras e EPIs, remédios.  

Por isso, as plantas industriais químicas não pararam de funcionar desde que o novo coronavírus chegou ao País. 

Estamos seguindo as medidas de proteção à saúde preconizadas pela OMS, o Ministério da Saúde e demais 

autoridades médico-sanitárias, e assim continuamos entregando os produtos que têm ajudado a manter as 

mãos limpas, os rostos protegidos e tudo o mais que os brasileiros têm consumido nestes meses atípicos. 

Além disso, nossas associadas têm se movimentado para adequar suas produções para as necessidades mais 

urgentes da população, e têm feito grandes doações de produtos e insumos para o sistema público de saúde em 

diversos municípios. 

https://www.youtube.com/watch?v=cWPkAJBIf0E


A Abiquim vem a público reafirmar esse compromisso, com a saúde e a qualidade de vida do brasileiro. Isso está 

e sempre estará em primeiro lugar.  

 
AÇÕES DA ABIQUIM 

Extensão do trabalho remoto dos colaboradores e terceirizados da Abiquim  
 

O GT Crise da Abiquim Coronavírus se reuniu, no dia 8 de maio, para avaliar a necessidade de extensão do prazo 

da adoção do trabalho remoto pelos colaboradores e terceirizados da Abiquim, e seguindo as recomendações 

das autoridades governamentais, a Abiquim manterá a modalidade de trabalho remoto até 31 de maio, com 

retorno previsto dos colaboradores e dos terceirizados ao escritório no dia 1º de junho de 2020. 

Os membros do GT farão uma nova avaliação sobre o retorno do trabalho presencial próximo a data acima 

mencionada. 

A Abiquim informa que sua equipe se prepara e atende as recomendações das autoridades de saúde, para 

assegurar que em seu retorno, todos possam voltar às atividades em segurança. 

Presidência-Executiva, Diretorias e Gerências 
Abiquim 

 

AÇÕES DA ABIQUIM 

Abiquim estreia programação de lives no YouTube  
 

A Abiquim estreará na sexta-feira, 15 de maio, às 14 horas, uma programação de lives em seu canal no YouTube. 

A programação será dedicada a temas que afetam a operação das indústrias químicas no Brasil como as ações 

de enfrentamento à Covid-19, logística, consequência da pandemia no setor.  

A primeira live “Indústria Química no Enfrentamento à Covid-19: Cenários Durante e Pós-Pandemia” tem 

confirmada a participação do economista, diretor da consultoria Elabora e professor assistente-doutor da Escola 

Politécnica da USP, João Furtado; 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.  

Clique aqui para acessar o canal da Abiquim no YouTube.  

 

AÇÕES DO GOVERNO 

Finame Direto permite financiamento de insumos da indústria química 
Para combater falta de liquidez no mercado, BNDES amplia 

 escopo de linha para máquinas e equipamentos 

https://www.youtube.com/user/VideosAbiquim


 

O BNDES lançou o Finame Direto, ampliação do conhecido Financiamento de Máquinas e Equipamentos, com 

duas novidades: passa a ser contratável em modalidade direta (sem a participação de bancos) e permite 

também o financiamento da aquisição de bens industriais e insumos, como plásticos, pigmentos, borrachas e 

outros. 

“Acreditamos que o Finame Direto terá um impacto amplo e irá beneficiar muitas empresas na cadeia de 

produção da indústria química”, afirma Flavio Mota, chefe do Departamento das indústrias de Base do BNDES. 

“É uma forma eficiente de atacar a questão da escassez de liquidez, sobretudo para médias empresas.” 

Podem pleitear essa linha de crédito quaisquer empresas e sociedades com faturamento anual superior a R$ 40 

milhões e municípios. Para organizações já habilitadas no BNDES, a linha de crédito sai em aproximadamente 40 

dias e a liberação dos recursos no dia seguinte ao envio da NF-e da aquisição pelo portal do Banco. 

Os recursos, em valor mínimo de R$ 10 milhões por requerente, podem ser utilizados para financiar insumos 

comprados até 12 meses atrás. Para a compra de máquinas e equipamentos, o prazo pode ser de até 16 anos, 

com três de carência. Para a compra de produtos, o prazo máximo é de sete anos, com dois de carência. A linha 

de crédito fica aberta por dois anos e pode ser estendida por mais um ano. 

“Para cada pedido de liberação, o empresário pode escolher a configuração de prazo mais adequada ao seu 

negócio. Ele pode fazer uma simulação no nosso portal, e considerar o impacto do custo. Não tem burocracia 

nessa fase”, explica Pedro Dias, gerente setorial no Departamento de Indústrias de Base.  

O Banco tem uma série de ações para mitigar os efeitos deletérios do coronavírus no Brasil. Veja mais nos links 

abaixo. 

Clique aqui e saiba mais detalhes do Finame Direto. 

Clique aqui e saiba mais sobre as iniciativas do BNDES contra o coronavírus. 

 

LOGÍSTICA 

Prefeitura de São Paulo cria página para  
cadastramento de veículos isentos do novo rodízio  

 
O Art. 8º do Decreto nº 59.403 estabelece que a restrição prevista no Decreto não se aplica aos caminhões, que 

permanecem regulados pelas normas específicas. O Decreto, publicado no dia 8 de maio pela Prefeitura de São 

Paulo, institui o regime de restrição de circulação de veículos no município de São Paulo por conta da pandemia 

decorrente da Covid-19. 

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-finame-direto
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/bndes-contra-coronavirus


O regime de restrições é válido para veículos automotores nas vias públicas da cidade de São Paulo, 

independente da localidade de licenciamento do veículo. O Decreto estabelece que nos dias ímpares poderão 

circular veículos com dígitos finais da placa ímpares e nos dias pares poderão circular veículos com dígitos finais 

pares. A circulação estará proibida da 0h até as 23h59min59s, ou seja, o dia inteiro. Apenas haverá exceção no 

domingo dia 31 de maio, quando os veículos de placas pares e ímpares poderão circular.  

Também são listados no Decreto os casos de exceção à nova forma de rodízio. 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 ler o Decreto nº 59.403.  

Clique aqui para acessar a página de cadastramento de veículos isentos do rodízio durante a pandemia de Covid-

19  

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

Rodrigo Falato.  

 

EDUCAÇÃO 

Rede Brasil do Pacto Global da ONU debate efeitos  
da pandemia de Covid-19 no meio ambiente e na sustentabilidade 

 
A Rede Brasil do Pacto Global da ONU realiza a programação de webinars “Quarentena com o Pacto” para 

discutir os impactos gerados pela pandemia de Covid-19. Segundo o secretário-executivo da Rede Brasil do 

Pacto Global, Carlo Pereira, a pandemia trouxe de maneira abrupta e potente o que cientistas do clima há muito 

mostram, as consequências de uma interferência na natureza. “As empresas têm um papel fundamental nessa 

discussão, não apenas em controlar suas emissões ou se prepararem para as mudanças já em curso, como 

também influenciar pares e governos para uma economia de baixo carbono e mais justa”, explica Pereira.  

Foto: Rede Brasil do Pacto Global 

mailto:isencao.covid19@prefeitura.sp.gov.br
http://www.docidadesp.imprensaoficial.com.br/NavegaEdicao.aspx?ClipID=b27d4c500c3d2f7145a8ad953082cf1a&PalavraChave=59.403
https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/portal/servicos/informacao?servico=3682
mailto:rodrigo.falato@abiquim.org.br


 
O coordenador do MapBiomas e do SEEG, Tasso Azevedo 

 

Como forma de discutir o tema, o Pacto Global promoverá no dia 14 de maio, das 14 às 15h30, o webinar 

“Covid-19 e Clima: Efeitos da pandemia nos padrões de emissões e agenda de enfrentamento das mudanças 

climáticas”, que terá a participação do coordenador do projeto de mapeamento anual da cobertura e uso do 

solo no Brasil (MapBiomas) e do Sistema de Estimativa de Emissões de Gases de Efeito Estufa do Observatório 

do Clima (SEEG), Tasso Azevedo. “A queda das emissões globais como consequência da pandemia pode ser um 

efeito efêmero ou duradouro, as decisões que vamos tomar agora para o pós crise definirão para que lado 

vamos”, explica.  

A Abiquim é signatária da Rede Brasil do Pacto Global, que também realizará o webinar internacional “Business 

Ambition for 1.5°C: Uniting Business to Recover Better”, no dia 19 de maio, às 11 horas, com transmissão em 

inglês, que debaterá a necessidade de incentivar uma recuperação econômica respeitando os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) e o Acordo de Paris. 

Clique aqui para fazer sua inscrição no webinar “Covid-19 e Clima: Efeitos da pandemia nos padrões de emissões 

e agenda de enfrentamento das mudanças climáticas”.  

Clique aqui para fazer sua inscrição no webinar “Business Ambition for 1.5°C: Uniting Business to Recover 

Better”. 

Mais informações pelo e-mail: aline.bressan@abiquim.org.br, com a gerente de Sustentabilidade da Abiquim, 

Aline Bressan.  

 
 
EDUCAÇÃO 

Live internacional sobre o mercado de couro chinês e italiano 
 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcvf-qurD0oEtyYslCkQITV9BPKGEBgeOz7?utm_campaign=2020-5_-_quarentena_com_o_pacto_2_-_clima&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://zoom.us/webinar/register/WN_bICdt-TyRyq-UVyy5PvF2g?utm_campaign=2020-5_-_quarentena_com_o_pacto_2_-_clima&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
mailto:aline.bressan@abiquim.org.br


 
 

O Brazilian Leather, projeto fruto de uma parceria entre o Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil (CICB) e a 

Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), que tem o objetivo de promover 

o couro brasileiro no mercado internacional, mantém sua agenda de lives sobre mercados internacionais de 

couro e no dia 13 de maio, às 8h30 realiza a live “Panorama atual da China e da Itália para o mercado do couro”.  

A live internacional terá a participação do presidente da Associação da Indústria do Couro da China, Li Yuzhong; 

e do diretor-adjunto da Associação Italiana da Indústria Curtidora, Luca Bolttri, que apresentarão dados, 

perspectivas e o momento que o couro vive na China e Itália.  

As apresentações terão tradução simultânea do inglês para o português. Clique aqui para fazer sua inscrição.  

 
 
  

  
 

 
 

A crescente preocupação com a proteção ao meio ambiente abriu espaço, nos 
últimos anos, para que o Brasil se tornasse referência mundial em produtos 
derivados de matérias-primas renováveis, que podem substituir matérias-
primas de derivados do petróleo. 
 
Fonte: estudo “Um Outro Futuro é Possível” 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_j3kRdfC5SsCQ_nHIS0Suzw
https://abiquim-files.s3-us-west-2.amazonaws.com/uploads/guias_estudos/Um_outro_futuro_e_poss%C3%ADvel.pdf


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 de S. Paulo – Pandemia remodela papel de cadeias globais de produção  

✓ Química.com.br – Indústria química é reconhecida como atividade essencial  

✓ Household Innovation – Indústria química é reconhecida como atividade essencial  

✓ Cosmetic Innovation – Indústria química é reconhecida como atividade essencial  

✓ Revista Facto Abifina – Desafios à recuperação da produtividade  

✓ Jovem Pan – Indústria química vê atividade despencar, mas aposta em diversificação para sair da crise  

✓ Jovem Pan (YouTube) – Indústria química vê atividade despencar, mas aposta em diversificação para 

sair da crise  

✓ Jorplast – Pandemia de Covid-19 gera queda na demanda por produtos químicos a partir de abril  

✓ Agrolink – Covid-19 gera quebra na demanda de produtos químicos  

✓ Agriworld – Pandemia de Covid-19 gera queda na demanda por produtos químicos a partir de abril  

Notícias das associadas  

Press releases distribuídos pelas empresas  

Alta qualidade: Evonik recebe certificação de alimentos para o carbonato de potássio 

https://www.facebook.com/abiquimoficial/
https://www.instagram.com/abiquim.oficial/
https://www.youtube.com/user/VideosAbiquim
https://twitter.com/abiquimoficial
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/05/pandemia-remodela-papel-de-cadeias-globais-de-producao.shtml
https://www.quimica.com.br/industria-quimica-e-reconhecida-como-atividade-essencial-abiquim/
https://householdinnovation.com.br/industria-quimica-e-reconhecida-como-atividade-essencial/
https://cosmeticinnovation.com.br/industria-quimica-e-reconhecida-como-atividade-essencial/
http://www.abifina.org.br/flippage/facto62/html5/index.html
https://jovempan.com.br/programas/jornal-da-manha/industria-quimica-ve-atividade-despencar-mas-aposta-em-diversificacao-para-sair-da-crise.html
https://www.youtube.com/watch?v=piyW_mR2Jo4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=piyW_mR2Jo4&feature=emb_title
https://jorplast.com.br/pandemia-de-covid-19-gera-queda-na-demanda-por-produtos-quimicos-a-partir-de-abril/
https://www.agrolink.com.br/noticias/covid-19-gera-quebra-na-demanda-de-produtos-quimicos_433316.html
http://www.agriworld-revista.com/2020/04/30/pandemia-de-covid-19-gera-queda-na-demanda-por-produtos-quimicos-a-partir-de-abril/
http://abiquim.org.br/comunicacao/noticiasAssociadas


 

Oxiteno faz balanço de 2019 e estabelece Plano Estratégico de Sustentabilidade para 2030  

 

AGENDA DE REUNIÕES DAS COMISSÕES* 

Reuniões programadas nos dias 12 a 18 de maio   

12 de maio  

09h00 – Comissão de Assuntos Jurídicos e Tributários 

14h00 – Comissão Temática de Diálogo com a Comunidade 

13 de maio 

09h00 – Comissão Temática de Imagem e Comunicação  

09h00 – Comissões Temáticas de Logística e Parceiros do Atuação Responsável   

14 de maio  

09h00 – Comissão Setorial de Gases Medicinais  

 

*todas as reuniões serão realizadas por videoconferência  

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

 

 
 Expediente 
 ABIQUIM INFORMA - É livre a transcrição, desde que citada a fonte. 
 Edição: Ricardo Ueno E-mails: abiquiminforma@abiquim.org.br 

 
 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

http://abiquim.org.br/comunicacao/noticiasAssociadas
https://abiquim.org.br/cursos
mailto:abiquiminforma@abiquim.org.br

