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RECE  

Déficit em produtos químicos é de US$ 30 bi nos últimos 12 meses 
Importações a preços preocupantes deslocam produtos nacionais no contexto de recente retomada econômica 

 

 
 

O Brasil importou US$ 3,7 bilhões em produtos químicos no mês de setembro, valor que representa 

considerável aumento de 10,2% em relação ao anterior mês de agosto, ao passo que o valor exportado, de US$ 

871,4 milhões, apontou apenas um leve aumento de 1,5% na mesma comparação. Os produtos químicos mais 

importados foram os intermediários para fertilizantes, cujas compras externas totalizaram US$ 716,7 milhões no 

mês, aumento de 11,1% contra o mês imediatamente anterior. Já as mercadorias mais exportadas foram as 

resinas termoplásticas com vendas de US$ 103,5 milhões, redução de 13,4% contra agosto e de expressivos 

23,1% na comparação com setembro do ano passado. 

No acumulado do ano, as compras de produtos químicos vindos do exterior somam US$ 30,3 bilhões, um recuo 

de 9% frente ao mesmo período de 2019, enquanto as vendas para o estrangeiro totalizaram US$ 8,3 bilhões, 

valor 14,8% abaixo do que o registrado entre janeiro e setembro de 2019. Em termos de quantidades físicas, 



porém, as importações de produtos químicos, até setembro, são recorde e superam 37 milhões de toneladas, 

aumento de 6,9% em relação ao igual período do ano passado (34,6 milhões de toneladas), o qual já havia sido, 

até então, o maior registro para o acumulado entre janeiro e setembro de um mesmo ano. No contexto das 

fortes retrações dos preços médios dos produtos transacionados entre o Brasil e o mundo (respectivamente 

quedas de 14,9% nos importados e de 19,7% nas exportações), deslocando os produtos nacionais tanto no 

mercado interno quanto no cenário internacional, o déficit na balança comercial de produtos químicos, até 

setembro, chegou a US$ 22 bilhões, valor 6,7% menor do que em igual período de 2019.  

Já nos últimos 12 meses (outubro de 2019 a setembro deste ano), o déficit já atingiu US$ 30 bilhões, validando 

mês após mês as expectativas de que, apesar dos graves impactos econômicos da pandemia de Covid-19, o 

indicador não deverá, até o final do ano, ser muito aquém daqueles resultados dos últimos anos, de saldos 

negativos de US$ 29,6 bilhões, em 2018, e de US$ 31,6 bilhões, em 2019. 

Para o presidente-executivo da Abiquim, Ciro Marino, a recente recuperação da atividade econômica trouxe 

alívio ao setor e sinaliza que o ‘fundo do poço’ parece realmente ter ficado para trás, mas a conjuntura ainda é 

delicada e exige soluções em pautas críticas para o setor químico. “Caso alguns desafios competitivos consigam 

ser superados rapidamente, como a regulamentação do novo mercado do Gás e o reequilíbrio da agenda 

internacional, com políticas comerciais alicerçadas em facilitação de comércio, cooperação internacional, 

competitividade e segurança jurídica do sistema de defesa comercial, temos todo o potencial para, já no curto 

prazo, ampliar a utilização da capacidade instalada e seguirmos mantendo a garantia de total disponibilidade de 

atendimento da demanda interna com fabricação nacional e de colocarmos o Brasil em uma posição favorável 

para atração de investimentos externos nesse momento de reavaliação de grandes economias sobre seus 

interesses geopolíticos em relação à produção e consumo de bens nas cadeias de valor”, destaca Marino. 

 

LIVE ABIQUIM  

Abiquim promove live sobre lições do Atuação Responsável®  
no enfrentamento à Covid-19 

 

 



 
A Abiquim realiza, no dia 23 de outubro, às 14 horas, a live “As lições do Atuação Responsável® no 

enfrentamento à Covid-19”, dentro da programação de lives “Química em Pauta”.  

O debate terá a participação do diretor de Desenvolvimento Sustentável da Braskem, Jorge Soto; do diretor 

geral da Croda para América Latina, membro do Conselho Diretor da Abiquim e coordenador da Comissão de 

Gestão do Atuação Responsável da Associação, Marco Carmini; e do relações institucionais da Ceslog, empresa 

do Grupo Cesari, Sérgio Sukadolnick. A moderação será feita pelo presidente-executivo da Abiquim, Ciro 

Marino.  

Clique aqui para assistir a live “As lições do Atuação Responsável® no enfrentamento à Covid-19”. 

 

SAÚDE E SEGURANÇA 

A fiscalização do trabalho e ações de prevenção à Covid-19 foram destaques do 
Encontro Técnico da Comissão de SSHT da Abiquim  

 

A Comissão Temática de Saúde, Segurança e Higiene do Trabalhador (SSHT) da Abiquim promoveu, no dia 19 de 

outubro, o “3º Encontro Técnico da Comissão de SSHT”. O evento online teve o tema “Fiscalização do Trabalho 

na Pandemia Covid-19 e o Setor Químico”, e seu objetivo foi orientar sobre os cuidados necessários para as 

empresas operarem garantindo a segurança de seus colaboradores e seguindo as legislações vigentes, no 

contexto atual, ainda de enfrentamento à pandemia de Covid-19.  

A chefe da Seção de Segurança e Saúde no Trabalho na Superintendência Regional do Trabalho de São Paulo 

(SRTE/SP), Renata Matsmoto, enfatizou a importância das empresas eliminarem os riscos de transmissão da 

Covid-19, no deslocamento dos funcionários, nos casos em que elas são responsáveis pelo transporte; 

implantarem barreiras físicas; adotarem medidas administrativas como a comunicação sobre os riscos de 

contaminação, adequação  da organização do trabalho para evitar aglomerações; além da adoção de máscaras 

no ambiente da empresa. 

Renata reforçou que em casos de contaminação de um colaborador pela Covid-19 é necessário que seja feita 

uma investigação para saber onde o mesmo foi contaminado, se foi no ambiente profissional ou pessoal. A 

chefe da Seção de Segurança e Saúde no Trabalho lembrou que o inciso II do artigo 20 da Lei nº 8.213, de 1991, 

estabelece: “doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais 

em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente”. “Dessa forma, havendo suspeita de 

causalidade é necessário solicitar a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT)”, esclareceu Renata. 

O atual cenário das fiscalizações do trabalho foi explicado pelo coordenador dos projetos de Prevenção de 

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


Acidentes e Doenças no Trabalho e Fiscalização de Máquinas e Equipamentos na SRTE/SP, Guilherme Garnica. “As 

fiscalizações têm sido direcionadas com foco na Portaria Conjunta nº 20, de 18 de junho de 2020, que estabelece 

as medidas a serem observadas visando à prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão da Covid-19 

nos ambientes de trabalho; e nos itens focados no combate e transmissão da Covid-19 das Normas 

Regulamentadoras 1, 6, 9 e 24. Além de averiguação de como as empresas informaram sobre os riscos e ações de 

prevenção no local de trabalho”, explicou. 

Garnica ressaltou que as empresas precisam produzir um relatório comprovando as medidas criadas no 

transporte, e em suas dependências, incluindo as áreas de vestiário e refeitórios para minimizar os riscos de 

contaminação com a Covid-19. Este relatório deve ser enviado ao auditor fiscal do trabalho. “Também devem ser 

incluídos no material as ações como adoção do teletrabalho ou trabalho remoto e as ações de higienização dos 

locais de trabalho”, completou.  

O auditor do trabalho na SRTE/SP, Vasilios Stergiou, explicou como deve ser a adoção das máscaras e de outros 

equipamentos como o face shield no ambiente de trabalho. E orientou que além de fornecer as máscaras para uso 

no ambiente profissional, as empresas precisam desenvolver instrumentos que comprovem o fornecimento desses 

equipamentos aos colaboradores. Stergiou ainda alertou: “As máscaras de tecido e cirúrgicas devem ser adotadas 

no ambiente do trabalho, exceto nos locais onde já é determinado o uso de um equipamento de proteção 

individual (EPI) específico para a função que será desempenhada”.  

O gerente de Gestão Empresarial da Associação, Luiz Shizuo Harayashiki, destacou que a indústria química tem um 

longo histórico em ações para aumentar a segurança dos seus colaboradores e da população, por meio de 

programas como o Atuação Responsável®, SASSMAQ, Olho Vivo na Estrada, entre outros.  

O setor químico tem trabalhado em soluções para ajudar no combate à Covid-19, incluindo a alteração de linhas 

produtivas para colaborar na produção de álcool em gel, além de fornecer insumos para cadeias essenciais como o 

médico-hospitalar. O gerente da Abiquim também apresentou o “Guia Orientativo para a Continuidade das 

Atividades face à pandemia de Covid-19” e a página dedicada ao tema Covid-19, no site da Abiquim, as ações da 

Associação e das empresas associadas no combate à doença.  

A abertura do “3º Encontro Técnico da Comissão de SSHT” foi feita pelo superintendente do SRTE/SP, Marco 

Antonio Melchior; e pelo coordenador-executivo da Comissão de Saúde, Segurança e Higiene do Trabalhador 

(SSHT) da Abiquim e assessor de Assuntos Técnicos da Associação, Willian Matsuo. A moderação foi feita pelo 

auditor fiscal do Ministério do Trabalho e Previdência, Antonio Pereira do Nascimento. 

Mais informações sobre a Comissão Temática de Saúde, Segurança e Higiene do Trabalhador (SSHT) da Abiquim, 

com o coordenador-executivo da Comissão, Willian Matsuo, pelo e-mail: willian.matsuo@abiquim.org.br. 

mailto:willian.matsuo@abiquim.org.br


 

PRÊMIO KURT POLITZER  

Estão abertas as inscrições para o Prêmio Kurt Politzer de Tecnologia  
 

 
 

As inscrições para a 19ª edição do Prêmio Kurt Politzer de Tecnologia podem ser feitas no site da Abiquim até 31 

de outubro. A premiação tem o objetivo de estimular a pesquisa e a inovação na área química e está dividida em 

três categorias: Empresas Nascentes de Base Tecnológica (Startups), Empresa e Pesquisador.  

Na categoria Empresa Nascente de Base Tecnológica (Startup), podem ser inscritos projetos nacionais 

desenvolvidos por companhias em estruturação empresarial, sem posição definida no mercado, inseridas ou não 

em incubadoras, que busquem oportunidades em nichos de mercado com produtos ou serviços inovadores e de 

alto valor agregado. Na categoria Empresa, podem participar as organizações que tenham desenvolvido no Brasil 

projetos e cases de inovação tecnológica na área química que levem à modernização e ao aumento da 

competitividade do parque industrial brasileiro. Na categoria Pesquisador, podem participar os profissionais que 

tenham desenvolvido projetos na área química com potencial de aplicação industrial. 

Cada participante pode cadastrar mais de um trabalho, desde que indique a categoria a qual pretende concorrer. 

Os trabalhos serão mantidos em sigilo e qualquer divulgação dos projetos só será feita com autorização da 

empresa ou pesquisador. A comissão julgadora é formada por importantes representantes do setor químico do 

País. Os vencedores serão anunciados durante o 25º Encontro Anual da Indústria Química – ENAIQ, que será 

realizado no formato virtual no dia 4 de dezembro.  

Em 2019, o vencedor da categoria Startup foi a T.N.S. Nanotecnologia pelo projeto “Substituição de Solventes 

Tóxicos e Diminuição do Consumo Energético no Processo Produtivo de Antimicrobianos para a Indústria Têxtil”. 

Na categoria Empresa a vencedora foi a Solvay com o trabalho “EON – Solução Inovadora e Sustentável para 

Aumento de Produtividade”. Já na categoria Pesquisador, os vencedores foram Frank Nelson Crespilho e Graziela 

Sedenho pelo projeto “Baterias Orgânicas e Orgometálicas não corrosivas, seguras, sustentáveis e com baixa 



toxicidade”. 

Clique aqui para fazer sua inscrição. 

 

FRENTE PARLAMENTAR DA QUÍMICA  

Coordenador da FPQuímica, deputado Vitor Lippi, debate  
reforma tributária com representantes da indústria química  

 
  

Representantes da indústria química e da Abiquim se reuniram com o coordenador estadual de São Paulo da 

Frente Parlamentar da Química (FPQuímica), deputado Vitor Lippi (PSDB/SP), para debater sobre temas que 

impactam o setor, como a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 45/2019, a taxação de carbono, a agenda 

comercial e o fortalecimento do sistema de defesa comercial. 

Durante o encontro, foi destacado ao parlamentar que o setor é a favor da aprovação da PEC 45/2019, que 

altera o Sistema Tributário Nacional, considerada uma das prioridades do País, pois atende aos princípios de 

simplificação defendidos pela indústria. Sobre a taxação de carbono, os representantes do setor lembraram que 

ela gera riscos de aumento na base das Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), sendo que 

o mais apropriado seria a criação de um mercado de carbono para não ser gerado outro custo à indústria.  

Os representantes da indústria química ainda lembraram que a Abiquim construiu uma agenda emergencial por 

uma política comercial equilibrada, que trata do engajamento do Poder Legislativo na redefinição estratégica da 

agenda comercial e o fortalecimento do sistema de defesa comercial.  

O deputado Vitor Lippi defendeu a PEC 45/2020 e a adoção de Imposto sobre o Valor Agregado (IVA) e explicou 

que as alíquotas de serviço e indústria seriam as mesmas, o que desoneraria a indústria, mais penalizada com 

taxações. Lippi afirmou que a carga tributária deve diminuir na indústria, de 40% para cerca de 25%, isso 

resultaria em redução do custo final dos produtos, o que pode estimular a exportação de bens de maior valor 

agregado. Contudo, lembrou que essa alíquota não está estabelecida e existe o risco de definição por meio de 

lei complementar ou mesmo por uma portaria ministerial.  

O parlamentar ainda afirmou que a manutenção de regimes especiais poderia gerar um sistema “dual”, o que 

manteria problemas de complexidade e insegurança jurídica. Lippi ainda destacou outros problemas que 

desestimulam investimentos, como questões trabalhistas e previdenciárias, minimizados com a aprovação das 

respectivas reformas.    

Os integrantes da Comissão Temática de Relações Governamentais da Abiquim e a equipe de Relações 

Institucionais da Associação trabalham em uma agenda de reuniões com os membros da Comissão Especial que 

https://abiquim.org.br/abiquim/premioKurt


profere parecer sobre a PEC 45/2019.  

Também participaram da reunião, realizada no dia 15 de outubro, a assessora do deputado, Deli Dias. O setor 

químico foi representado pelo coordenador da Comissão Temática de Relações Governamentais da Abiquim e 

gerente de Relações Institucionais da Oxiteno, Frederico Marchiori; pelo diretor de Relações Institucionais da 

Abiquim, André Passos; e pelos assessores de Relações Institucionais da Associação, Lidiane Soares e Pável 

Pereira. A Umbelino Lôbo foi representada pelo assessor Leonardo Nunes. 

 

GÁS NATURAL  

BNDES recebe manifestações de interesse de indústrias  
em contratos de aquisição de gás natural  

 

 
 

O Banco Nacional de Desenvolvimento  Econômico e Social (BNDES) recebe, até 16 de novembro, manifestações 

de interesse das indústrias sobre contratos de aquisição de gás natural que atendam às suas expectativas e 

viabilizem operações de produção com uso do gás no País.  

Podem contribuir as indústrias nacionais ou internacionais, que já possuem operações consumidoras ou 

potencialmente consumidoras de gás natural no Brasil, ou que tenham interesse em instalar no País novas 

operações consumidoras de gás natural.  

As informações fornecidas não representam compromisso de qualquer tipo de instrumento e serão tratadas de 

forma consolidada com objetivo de manter o sigilo empresarial de cada interessada. As informações coletadas 

ajudarão o BNDES a elaborar propostas que contribuam para o desenvolvimento do mercado de gás natural no 

País.  

Clique aqui para acessar o formulário de manifestação de interesse por gás natural e fazer sua contribuição.  

 

GÁS NATURAL II  

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/onde-atuamos/infraestrutura/cooperacao_gas


ANP lança Anuário sobre o desempenho da indústria e do  
sistema de abastecimento de petróleo, gás natural e biocombustíveis 

 

 
 
A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) publicou, no dia 15 de outubro, o “Anuário 

Estatístico Brasileiro do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 2020”, que contém o desempenho da indústria e 

do sistema de abastecimento de petróleo, gás natural e biocombustíveis de 2010 a 2019. 

A publicação apresenta tabelas, gráficos, quadros, cartogramas e análises destes dados. O anuário está organizado 

em seis seções: Panorama Internacional, Indústria Nacional, Comercialização, Biocombustíveis, Rodadas de 

Licitações e Resoluções ANP. 

A primeira seção traz um panorama da indústria mundial de petróleo e gás natural, destacando seus níveis de 

reservas, produção, capacidade nominal de refino e consumo. Na segunda seção há informações sobre o 

desempenho da indústria brasileira do petróleo da exploração ao refino até o processamento, além de dados 

sobre comércio exterior, dependência externa e preços.  

A seção Comercialização contempla a distribuição e a revenda de derivados de petróleo e gás natural, a 

infraestrutura existente, além de indicadores da qualidade dos combustíveis. Também apresenta a evolução dos 

preços ao consumidor de derivados de petróleo e as ações de fiscalização do abastecimento. 

A quarta seção apresenta os dados relacionados à produção, comercialização e preços dos biocombustíveis. Já a 

quinta seção traz uma síntese das rodadas de licitações de blocos para exploração e produção de petróleo e gás 

natural realizadas pela ANP. Na última seção são listadas as Resoluções ANP publicadas em 2019.  

Clique aqui para acessar “Anuário Estatístico Brasileiro do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 2020”. 

http://www.anp.gov.br/publicacoes/anuario-estatistico/5809-anuario-estatistico-2020


 

MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE  

Webinar debate impulso para inovação em energias limpas no Brasil 
 
A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) das Nações Unidas, o Centro de Gestão e Estudos 

Estratégicos (CGEE), a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e a Agência Internacional de Energia (IEA) realizam, 

em parceria, o webinar gratuito “Big Push Energético: impulsionando a inovação em energias limpas no Brasil”, no 

dia 23 de outubro, das 10h às 12h. 

Durante o webinar serão apresentados quatro relatórios do projeto Energy Big Push (EBP) ou Grande Impulso 

Energia Brasil, debatidas as implicações das principais descobertas e os próximos passos para aprimorar os 

subsídios para o futuro da energia limpa.  

O relatório “Um grande impulso para a sustentabilidade  no setor energético do Brasil: subsídios e evidências para 

a coordenação de políticas” é uma síntese dos relatórios: “Panorama dos investimentos em inovação em energia 

no Brasil: dados para um grande impulso energético”; “Indicadores de desempenho associados a tecnologias 

energéticas de baixo carbono no Brasil: evidências para um grande impulso energético”; e “Mecanismos de 

incentivo à inovação em energias limpas no Brasil: caminhos para um grande impulso energético”. Todos 

disponíveis para download, nos idiomas português e inglês.  

A programação do webinar será iniciada com uma sessão com as participações do presidente da EPE, Thiago 

Barral; do presidente da CGEE, Marcio Miranda. Também foram convidados o secretário executivo adjunto da 

Cepal, Mario Cimoli; e o diretor-executivo adjunto em exercício e chefe do Escritório de Iniciativas Estratégicas da 

IEA, Dave Turk.  

Em seguida, será realizado o painel “Dados, evidências e caminhos para um grande impulso energético: principais 

achados” com a participação da analista de Pesquisa Energética da EPE, Camila Ferraz; da assessora técnica do 

CGEE, Barbara Bressan; e do diretor do escritório da CEPAL no Brasil, Carlos Mussi, que apresentarão os relatórios 

produzidos.  

O painel seguinte focará nas implicações dos principais achados do EBP Brasil com a participação da pesquisadora 

do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), Fernanda de Negri; do assessor da Diretoria da Empresa 

Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), Fabio Stallivieri; e do oficial de Inovação em Energia da 

(IEA), Jean-Baptiste Le Marois. Também foi convidada a diretora da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), 

Elisa Bastos. 

A sessão de encerramento abordará os próximos passos e os caminhos para o desenvolvimento futuro do EBP com 

a participação da chefe da Assessoria Especial em Assuntos Regulatórios, Ministério de Minas e Energia (MME) 



Agnes da Costa. Também foi convidado o diretor do Departamento de Tecnologias Estruturantes, Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), Eduardo Soriano. 

O Energy Big Push (Grande Impulso Energia) Brasil (EBP) é uma iniciativa colaborativa, iniciada em 2019, que busca 

apoiar a promoção de mais e melhores investimentos públicos e privados em energias sustentáveis, com ênfase 

em inovação, contribuindo para um grande impulso energético no Brasil. O projeto é coordenado pelo CGEE, EPE, 

CEPAL e IEA, e envolve a participação de instituições e especialistas que atuam nas áreas de energia e inovação.  

Clique aqui para fazer sua inscrição no webinar “Big Push Energético: impulsionando a inovação em energias 

limpas no Brasil”. 

Clique aqui para fazer o download do relatório “Um grande impulso para a sustentabilidade no setor energético do 

Brasil: subsídios e evidências para a coordenação de políticas” em inglês e português.  

Clique aqui para fazer o download do relatório “Panorama dos investimentos em inovação em energia no Brasil: 

dados para um grande impulso energético” em inglês e português. 

Clique aqui para fazer o download do relatório “Indicadores de desempenho associados a tecnologias energéticas 

de baixo carbono no Brasil: evidências para um grande impulso energético” em inglês e português. 

Clique aqui para fazer o download do relatório “Mecanismos de incentivo à inovação em energias limpas no Brasil: 

caminhos para um grande impulso energético” em inglês e português. 

Mais informações com a gerente de Sustentabilidade da Abiquim, Aline Bressan, pelo e-mail: 

aline.bressan@abiquim.org.br.   

 

NEGÓCIOS  

Câmara de Comércio Árabe Brasileira realiza  
“Fórum Econômico Brasil & Países Árabes” 

 

 
 

A Câmara de Comércio Árabe Brasileira realiza até o dia 22 de outubro o evento online “Fórum Econômico Brasil & 

https://www.cepal.org/pt-br/eventos/big-push-energetico-impulsionando-inovacao-energias-limpas-brasil#:~:text=Desde%20o%20in%C3%ADcio%20de%202019,transi%C3%A7%C3%A3o%20energ%C3%A9tica%20sustent%C3%A1vel%20no%20pa%C3%ADs
https://www.cepal.org/pt-br/publicaciones/45695-grande-impulso-sustentabilidade-setor-energetico-brasil-subsidios-evidencias
https://www.cepal.org/pt-br/publicaciones/45908-panorama-investimentos-inovacao-energia-brasil-dados-grande-impulso-energetico
https://www.cepal.org/pt-br/publicaciones/45943-indicadores-desempenho-associados-tecnologias-energeticas-baixo-carbono-brasil
https://www.cepal.org/pt-br/publicaciones/45944-mecanismos-incentivo-inovacao-energias-limpas-brasil-caminhos-grande-impulso
mailto:aline.bressan@abiquim.org.br


Países Árabes”, que tem como tema “O Futuro é Agora”. O fórum é gratuito e é organizado em parceria com a 

União Geral das Câmaras Árabes e tem o apoio da Liga dos Estados Árabes. 

O objetivo do Fórum é promover e estreitar as relações comerciais e culturais entre os países, propondo uma 

reflexão sobre como estas relações podem crescer e se fortalecer de forma sustentável. A programação inclui 

painéis com representantes do governo federal brasileiro e de especialistas de negócios dos países árabes, que 

debaterão temas como a segurança alimentar e a governança ambiental, social e corporativa. 

Clique aqui para fazer sua inscrição e participar do “Fórum Econômico Brasil & Países Árabes”. 

 

LOGÍSTICA  

Ministério da Infraestrutura promove curso online  
sobre concessão de rodovias federais  

 
 

A Secretaria Nacional de Transportes Terrestres (SNTT), em parceria com a Agência Nacional de Transportes 

Terrestres (ANTT), promove o curso online “Concessão de Rodovias Federais”.  

O curso é aberto ao público e suas aulas são apresentadas no canal do Ministério da Infraestrutura no YouTube, 

sem necessidade de inscrição prévia, e tem o objetivo de capacitar servidores envolvidos com o processo de 

modernização de infraestrutura e geração de empregos em rodovias federais.  

Nos cursos são abordados temas como a história das concessões rodoviárias, as etapas da estruturação e 

principais características dos contratos, a atuação da ANTT, arbitragem e atuação dos órgãos de controle, 

inovações e gestão dos contratos, além do panorama do atual do programa de concessões rodoviárias do Governo 

Federal. 

O curso foi iniciado no dia 13 de outubro e ainda tem aulas programadas para os dias 21, 26 e 27 de outubro, das 

17h às 20h. As primeiras aulas realizadas, nos dias 13, 14 e 20 de outubro, estão disponíveis no canal do Ministério 

da Infraestrutura no YouTube.  

Clique aqui para acessar o canal do Ministério da Infraestrutura no YouTube.  

 

WORKSHOP 

AEB, CNI e Firjan realizam workshop sobre a estratégia de inserção do Brasil  
no novo contexto mundial  

 

https://www.forumcamaraarabe.com.br/
https://www.youtube.com/c/MInfraestrutura/videos


A Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a Federação das 

Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) realizam o workshop virtual “Estratégia de inserção do Brasil no 

novo contexto mundial”, no dia 22 de outubro, das 09:00 às 12:30 h. 

O workshop é gratuito e a programação abordará como as principais economias do mundo estão implementando 

suas políticas comerciais, em especial no combate a práticas desleais de comércio, que poderão servir de 

referência para o governo brasileiro, sempre respeitando as regras multilaterais de comércio; além da necessidade 

do Brasil combinar sua agenda de abertura econômica com a redução do reconhecido Custo-Brasil, em paralelo ao 

desenvolvimento do sistema de defesa comercial embasado no corpo jurídico do Acordo Geral da Organização 

Mundial do Comércio (OMC), visando a garantir o livre comércio e a justa concorrência. 

Durante o workshop, também serão analisadas as experiências de países tradicionais no contexto do comércio 

internacional frente ao novo cenário mundial, permitindo uma discussão mais aprofundada das estratégias e 

políticas que podem e devem ser implementadas pelo Brasil, com vistas a salvaguardar sua competitividade e 

inserção no mercado global. 

Clique aqui para fazer sua inscrição no workshop “Estratégia de inserção do Brasil no novo contexto mundial”. 

Mais informações podem ser obtidas no Whatsapp Business (21) 2544-0180.  

  

 
 

Desde 2016, o diálogo das sócias colaboradoras com a comunidade faz parte 
dos Indicadores do Atuação Responsável®. Em 2018, o número de reclamações 
(procedentes ou não) da comunidade recebidas pela unidade industrial foi de 
16 e o percentual de reclamações da comunidade recebidas pelas unidades 
industriais, que foram solucionadas e realizadas devolutivas às partes 
interessadas foi de 100%. 
 
Fonte: Relatório de Desempenho Indicadores do Programa Atuação 
Responsável® ano base 2018  

 

 

 

SERVIÇOS 

 

http://aeb.org.br/estrategiadeinsercao
https://abiquim-files.s3-us-west-2.amazonaws.com/uploads/guias_estudos/Relatorio_-_indicadores_AR_(web)_.pdf
https://abiquim-files.s3-us-west-2.amazonaws.com/uploads/guias_estudos/Relatorio_-_indicadores_AR_(web)_.pdf


 

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 

 

 

✓ Abiclor – Deputado Afonso Motta é o novo presidente da Frente Parlamentar da Química  

✓ Sindicato dos Metalúrgicos de Jabtoticabal e Região – Indústria sente falta de insumos e pode até 

parar 

✓ TN Petróleo – Encontro Anual da Indústria Química será realizado no formato virtual, no dia 4 de 

dezembro  

✓ Empresas & Negócios – Área química  

✓ Jornal Empresas & Negócios – Área química  

✓ Meio Filtrante – Abiquim registra crescimento na produção e as vendas internas de químicos de uso 

industrial pelo terceiro mês consecutivo  

✓ Plástico Sul News – Produção, vendas internas e demanda dos produtos químicos de uso industrial 

sobem pelo terceiro mês seguido  

Notícias das associadas  

Press releases distribuídos pelas empresas  

 

Evonik lança nova tecnologia para formas farmacêuticas orais de revestimento gastrorresistente com rápida 

https://www.facebook.com/abiquimoficial/
https://www.instagram.com/abiquim.oficial/
https://www.youtube.com/user/VideosAbiquim
https://twitter.com/abiquimoficial
http://www.abiclor.com.br/deputado-afonso-motta-e-o-novo-presidente-da-frente-parlamentar-da-quimica/
https://sindicatometalurgicosjab.com.br/2554-2/
https://sindicatometalurgicosjab.com.br/2554-2/
https://tnpetroleo.com.br/noticia/encontro-anual-da-industria-quimica-sera-realizado-no-formato-virtual-no-dia-4-de-dezembro/
https://tnpetroleo.com.br/noticia/encontro-anual-da-industria-quimica-sera-realizado-no-formato-virtual-no-dia-4-de-dezembro/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-08-10-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/wp-content/uploads/2020/10/pagina_03_ed_4216.pdf
https://www.meiofiltrante.com.br/Noticia/85762/abiquim-registra-crescimento-na-producao-e-as-vendas-internas-de-quimicos-de-uso-industrial-pelo-terceiro-mes-consecutivo-
https://www.meiofiltrante.com.br/Noticia/85762/abiquim-registra-crescimento-na-producao-e-as-vendas-internas-de-quimicos-de-uso-industrial-pelo-terceiro-mes-consecutivo-
http://www.plasticosulnews.com.br/2020/10/producao-vendas-internas-e-demanda-dos.html
http://www.plasticosulnews.com.br/2020/10/producao-vendas-internas-e-demanda-dos.html
https://abiquim.org.br/comunicacao/noticiasAssociadas


 

liberação no intestino delgado superior  

Braskem fecha primeira parceria para retirada de resíduos plásticos domiciliares de aterro sanitário na 

Grande São Paulo  

BASF abre sua própria plataforma virtual para a Fakuma 2020 

Evonik amplia plataforma de pó ômega 3 de alta concentração AvailOm® para suplementos alimentares  

 

AGENDA DE REUNIÕES DAS COMISSÕES*  

Reuniões programadas nos dias 22 a 26 de outubro    

22 de outubro 

09h00 – Comissão Temática de Comércio Exterior 

09h00 – Comissão Setorial de Gases Medicinais  

12h30 – Comissão Setorial de Silicones  

 

*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). 
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