Ano 31 - nº 740 – 5 de maio de 2020

RAC

Pandemia de Covid-19 gera queda na demanda
por produtos químicos a partir de abril
Setor tem cenário heterogêneo com ociosidade de algumas empresas passando os 40%
e outras operando em plena capacidade

Segundo dados da Abiquim, a pandemia de Covid-19 afetou a produção e o consumo de insumos químicos, em
abril. Entre as empresas que responderam à pesquisa qualitativa da Associação, 36% mantiveram o ritmo de
utilização da capacidade instalada em abril, ou seja, de cerca de 70%, enquanto 50% reportaram elevação da
ociosidade para níveis acima de 40-50% e 7% operaram à plena carga, com níveis acima de 90% de utilização da
capacidade instalada.
A diretora de Economia e Estatística da Abiquim, Fátima Giovanna Coviello Ferreira, lembra que a ociosidade,
em níveis de 40 – 50%, pode não representar a realidade percebida mais na ponta da demanda, devido às

características do setor, que trabalha em processo contínuo e precisa manter um nível operacional mínimo. Das
empresas que responderam à pesquisa, 77% indicaram queda nas vendas internas e também nas externas,
dando nitidamente um quadro mais real do forte recuo da demanda por produtos químicos. “As empresas
precisam manter um nível mínimo de operação para a manutenção da produção das plantas industriais e
poderemos ter paradas programadas de algumas empresas devido ao excesso de estoque”, explica Fátima.
Outra dificuldade sofrida pelas empresas é o recuo expressivo ou até postergação dos investimentos a partir de
abril, motivado pelo encarecimento do crédito e/ou dificuldade em alguns casos de acesso ao mesmo, quadro
agravado pela inadimplência e pedidos para postergação de prazos de pagamento por parte de alguns clientes.
Em relação aos empregos, 92% das empresas declararam manutenção do quadro de trabalhadores em abril e
apenas 8% reportaram algum recuo. A indústria nacional também sente o agravamento da diferença entre a
precificação interna e a que se pratica no mercado internacional, especialmente em relação ao gás natural.
“Nesse momento delicado, de recuo expressivo de preços do petróleo, não dá para as nossas empresas
continuarem pagando um gás referenciado a um óleo de US$50-60/barril. Não dá para competir. Entendemos a
situação, mas esse delay precisa ser diminuído”, complementa a diretora.
Essa diferenciação na precificação interna tem gerado a perda de competitividade do produto nacional em
relação ao importado e levando em consideração os últimos 12 meses, de abril do ano passado a março de
2020, a participação do produto importado sobre o consumo nacional de produtos químicos alcançou o nível
recorde de 44% e a ociosidade ficou em 30%.
A diretora da Abiquim lembra que a química foi considerada atividade essencial por meio do Decreto nº 10.329,
de 28 de abril de 2020. “O setor fornece insumos usados como matéria-prima para a transformação dos
plásticos, dos detergentes, dos desinfetantes, das borrachas, dos intermediários para fibras têxteis, alimentos e
bebidas, descartáveis e uma série de produtos utilizados no combate e no tratamento da Covid-19, o que gerou
o aumento de produção em algumas empresas”.
No primeiro trimestre de 2020, o setor estava se recuperando com um crescimento de 4,4% na demanda por
produtos químicos em relação ao mesmo período do ano passado. “Apesar de um primeiro trimestre
relativamente bom, a nossa expectativa agora é a de expressivo recuo nas vendas de produtos químicos em
geral a partir de abril especialmente pela forte queda da demanda em diversos importantes segmentos clientes
da química, como construção civil e automobilístico”, analisa Fátima.

SUPORTE AOS ASSOCIADOS

Governo Federal atende pleito da Abiquim e prorroga prazo para pagamento de
tributos previstos nos atos concessórios do regime aduaneiro especial de Drawback

O Governo Federal publicou no Diário Oficial da União (DOU) de 4 de maio de 2020, a Medida Provisória nº 960,
de 30 de abril de 2020, que prorroga por mais um ano, em caráter excepcional, os prazos de pagamentos de
tributos previstos nos atos concessórios do regime aduaneiro especial de drawback, de que trata o art. 12 da Lei
nº 11.945, de 4 de junho de 2009, que tenham sido prorrogados por um ano pela autoridade fiscal e que
tenham término em 2020. Para operacionalização da medida pelas empresas junto ao Governo Federal, a
Subsecretaria de Operações de Comércio Exterior (SUEXT) do Ministério da Economia (ME) publicou também,
no dia 4 de maio, a Notícia Siscomex nº 022/2020, que orienta as empresas beneficiárias interessadas a solicitar
a prorrogação dos atos concessórios com base na Medida Provisória nº 960/2020.
A Abiquim exerceu papel fundamental na defesa da aplicação desta medida pelo Governo Federal, que
certamente beneficiará as indústrias químicas que abriram atos concessórios de Drawback em 2008, que
vencem em 2020. Para o gerente de Assuntos de Comércio Exterior da Abiquim, Eder da Silva, as medidas de
facilitação de comércio exterior são imprescindíveis para o enfrentamento da pandemia da Covid-19 e também
para a amenização dos impactos financeiros para as empresas associadas em decorrência da pandemia. “A
Abiquim de forma propositiva e pragmática defendeu a prorrogação dos tributos previstos nos atos
concessórios do regime aduaneiro especial de Drawback, neste momento de enfrentamento da pandemia do
Covid-19, por meio da Comissão de Assuntos Aduaneiros e de Facilitação de Comércio Exterior, tanto em nível
tático, se posicionando na consulta pública da SECEX (Secretaria de Comércio Exterior) recentemente lançada,
como por meio de Ofício ao Ministro da Economia, visando assim, ampliar o pulmão financeiro das empresas
associadas neste momento crítico”, destaca Eder da Silva.
Clique aqui para acessar a Noticia Siscomex Exportação nº 022/020.
Mais informações podem ser obtidos com a equipe de Assuntos de Comércio Exterior da Abiquim pelo telefone
(11) 2148-4743 e pelo e-mail: diego.hrycylo@abiquim.org.br.

AÇÕES DA ABIQUIM

Abiquim estreia programação de lives no YouTube
A Abiquim estreará na sexta-feira, 8 de maio, às 15 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, entre outros.
Clique aqui para acessar o canal da Abiquim no YouTube.

MEIO AMBIENTE

ANA prorroga até dezembro outorgas de direito e
outras autorizações para uso de águas da União
A Agência Nacional de Águas (ANA) prorrogou, por meio da Resolução nº 21, os prazos de condicionantes, as
vigências das outorgas de direito de uso das águas de domínio da União, sejam elas interestaduais,
transfronteiriças ou de reservatórios federais, e as Declarações de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH),
até 31 de dezembro de 2020.
A prorrogação tem o objetivo de minimizar os impactos econômicos nos setores produtivos, que captam águas
da União e a medida vale para 166 documentos, que venceriam entre 20 de março e 30 de dezembro deste ano.
Segundo a agência, a prorrogação não impedirá a análise dos pedidos de renovação, alteração ou transferência
de outorga protocolados antes de 20 de março e mesmo durante o período até 30 de dezembro.
A prorrogação foi feita devido à suspensão de viagens dos servidores da ANA, o que impossibilita a verificação
presencial do cumprimento das condicionantes de outorgas e devido às dificuldades de envio, por parte dos
usuários, dos pedidos de renovação de outorgas, que vencem nos próximos meses, e dos pedidos para as
autorizações que já venceram. Nessa situação os usuários estariam sujeitos à aplicação de penalidades e à perda
do direito de uso de águas da União para suas atividades produtivas, o que agravaria a situação econômica de
muitos usuários.
Clique aqui para ler a Resolução nº 21, de 20 de abril de 2020.
Mais informações pelo e-mail: aline.bressan@abiquim.org.br, com a gerente de Sustentabilidade da Abiquim,
Aline Bressan.

LOGÍSTICA

Porto de Santos tem novas normas de atracação e
prioridades de acesso de embarcações
A Santos Port Authority (SPA) estabeleceu novas normas de atracação e prioridades de acesso de embarcações
para operação nas instalações do Porto de Santos, no litoral de São Paulo, por meio da Resolução Dipre 59.2020,
que também altera a resolução da extinta Portobrás, responsável por regular a atividade há mais de 40 anos.
Segundo a SPA, o novo regramento foi concebido a partir das melhores práticas internacionais e discutido com a
comunidade portuária, por meio de consulta pública em fevereiro, que teve objetivo de dar absoluta

transparência às alterações e estabelecer uma harmonização entre os usuários do Porto.
A Resolução incluiu sugestões do setor químico, elaboradas e apresentadas pela Comissão Temáticas de
Logística da Abiquim, alinhadas com a Agenda Estratégica de Logística do Setor Químico. Entre as sugestões
aceitas está a necessidade de que a atracação de navios que recebem mercadorias para exportação seja
autorizado apenas quando o mesmo dispuser de carga pronta para embarque, ou seja, a carga deverá estar
desembaraçada e disponível nos depósitos portuários ou pátios alfandegados. Nos casos de navios de carga
geral e porta-contêiners, 60% da carga deverá estar engajada, e no caso de granéis sólidos e líquidos o
percentual exigido será de 85% da carga.
Com a nova norma, todos os navios que demandarem ao Porto de Santos serão tratados com isonomia,
obedecendo à ordem de recebimento de NOR (Notice of Readness), aviso de prontidão informando que o navio
está preparado para a operação de carregamento ou descarregamento, e com observância se serão atracações
imediata, preferencial, prioritária e sequencial.
Outra novidade é a Requisição Virtual de Atracação, estabelecendo que as demandas de atracação sejam aceitas
somente por meio eletrônico, inicialmente via e-mail e, por sistema próprio no futuro. A medida possibilitará
alinhar os processos com as novas tecnologias disponíveis, instituindo o fim das reuniões presenciais.
As principais mudanças apresentadas na nova Resolução serão explicadas pela consultoria Leggio na reunião da
Comissão Temática de Logística, que será realizada no dia 13 de maio, por meio de videoconferência.
Clique aqui para ler a Resolução Dipre nº 59.2020.
Mais informações pelo e-mail: rodrigo.falato@abiquim.org.br, com o assessor de Assuntos Técnicos da
Associação, Rodrigo Falato.

REGULAÇÃO

Comitê Brasileiro de Química publica seis normas técnicas em abril
O Comitê Brasileiro de Química da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT/CB-010) mantém o trabalho
de revisão e publicação de normas técnicas durante o período de quarentena instituído por estados e
municípios.
O CB-010 trabalha na normalização no campo da química formado por produtos químicos orgânicos, produtos e
preparados químicos diversos, no que concerne a terminologia, requisitos, métodos de ensaio e generalidades.
O Comitê está no âmbito da Abiquim e tem em sua superintendência a assessora de Assuntos Regulatórios da
Associação, Camila Hubner Barcellos Devincentis; e na chefia de secretaria a assessora de Comissões Setoriais e
Normas Técnicas, também da Abiquim, Renata Fernandes Souza.

Em abril, a Comissão de Estudo de Derivados de Óxido de Eteno do CB-010 publicou três revisões de normas
técnicas: ABNT NBR 9003:2020 - Monoetileno glicol - Determinação do teor de dietileno glicol por
cromatografia em fase gasosa, que revisa a norma ABNT NBR 9003:2012; ABNT NBR 8333:2020 - Triéteres
glicólicos - Determinação do teor de diéteres por cromatografia em fase gasosa, que revisa a norma ABNT NBR
8333:2012; e ABNT NBR 9906:2020 - Acetato de etilglicol - Determinação do teor de etilglicol por
cromatografia em fase gasosa, que revisa a norma ABNT NBR 9906:2012.
A mesma Comissão ainda lançou duas novas normas: ABNT NBR 16842:2020 - Etilglicol e etildiglicol Determinação da pureza por cromatografia em fase gasosa; e ABNT NBR 16850:2020 - Determinação do índice
de refração em compostos líquidos orgânicos - Método de ensaio.
Já a Comissão de Estudo de Poliuretano publicou, em abril, a norma ABNT NBR 16847:2020 - Espuma flexível de
poliuretano - Contagem do número de células por centímetro linear.
Mais informações sobre as normas publicadas e sobre o trabalho do CB-010 pelo e-mail:
renata.souza@abiquim.org.br, com a chefe de secretaria do CB-010, Renata Fernandes Souza.

REGULAÇÃO

Anvisa realiza webinar para tirar dúvidas sobre notificações de saneantes
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) realiza no dia 7 de maio, às 10 horas, um webinar para
esclarecimento de dúvidas sobre as notificações de saneantes, informações que o fabricante desses produtos
precisa comunicar previamente, por meio do sistema de peticionamento da Anvisa.
Para participar do webinar, basta acessar o link disponível no site da Anvisa, no dia 7 de maio, a partir das 10
horas. Não é necessário fazer cadastro prévio.
Clique aqui para acessar o link disponível no site da Anvisa.
Mais informações pelo e-mail: camila.barcellos@abiquim.org.br com a assessora de Assuntos Regulatórios da
Abiquim, Camila Hubner Barcellos Devincentis.

EDUCAÇÃO

Live internacional sobre o mercado de couro norte-americano

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, realiza no dia 7 de maio, às 17 horas (horário de Brasília), a Live
Brazilian Leather: “Setor de Couros e o Mercado Norte-Americano no Panorama Atual”.
A live internacional será realizada com o objetivo de apoiar as empresas de couro brasileiras neste momento e
terá a participação do vice-presidente sênior da Associação Norte-Americana de Calçados e Confecções
(American Apparel & Footwear Association – AAFA), Nate Herman; e do presidente do Conselho Americano de
Couros e Peles (Leather & Hide Council of America – LHCA), Stepphen Sothman.
A live terá tradução simultânea para o português. Clique aqui para fazer sua inscrição.
Mais informações pelo e-mail: projects@brazilianleather.com.br com a responsável pela promoção comercial da
Brazilian Leather, Bianca Corrêa, ou pelo e-mail: carolina.poncedeleon@abiquim.org.br com a assessora de
Comissões Setoriais da Abiquim, Carolina Ponce de Léon.

A indústria química produz insumos presentes em quase todos os bens de
consumo e em todas as atividades econômicas. Ela pode desenvolver e
fornecer materiais que reduzem cada vez mais os riscos de contaminação, além
de próteses mais leves e resistentes e medicamentos mais eficientes.
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
Twitter.com/abiquimoficial

✓ Jovem Pan – Diretora da Abiquim relata queda na demanda por produtos químicos
✓ Valor International – Chemical companies report rising slack
✓ Valor Econômico – Químicas operam com ociosidade acima de 50%
✓ Tn Petróleo – Indústria química é reconhecida como atividade essencial
✓ Assintecal – Coalizão indústria monitora medidas apresentadas ao governo federal
✓ Valor Econômico – Geradoras calculam alta de 2,5% nas tarifas reguladas
✓ Revista Tratamento de Água & Efluentes – Abiquim participou do desenvolvimento do
posicionamento global do Internacional Council of Chemical Associations - ICCA
✓ TV Paint & Pintura – Abiquim e fornecedores debatem os efeitos da pandemia na cadeia de
suprimentos
✓ Self Logística – Abiquim participa do desenvolvimento de posicionamento global do Conselho
Internacional de Associações Químicas
✓ Instituto Millenium – Pandemia e alta do dólar desafiam a indústria a nacionalizar fabricação de

insumos
✓ O Globo – Pandemia e alta do dólar desafiam indústria a nacionalizar fabricação de insumos
✓ Revista Tintas & Vernizes (YouTube) – Ciro Marino, presidente-executivo da Abiquim
✓ Pirajuí Rádio Clube – Indústria brasileira já solicita proteção contra invasão externa
✓ Portal da Indústria – A indústria essencial hoje, amanhã e depois
✓ JCNet – Indústria brasileira já solicita proteção contra invasão externa
✓ O Noroeste – Indústria brasileira pede proteção contra invasão externa
✓ Folha de S. Paulo – Indústria brasileira pede proteção contra invasão externa
✓ Revista Borracha Atual – Abiquim lança página que destaca ações do setor no combate à Covid-19
✓ Plásticos em Revista – Acredite se quiser
✓ Sociedade Brasileira de Química (SBQ) – Notícias Abiquim: Extensão da adoção do trabalho remoto
pelos colaboradores da Abiquim
✓ Paint & Pintura – Abiquim e fornecedores debatem os efeitos da pandemia na cadeia de suprimentos
na TV Paint & Pintura
✓ Exame – Sob pressão, compulsório sobre lucro de empresas é tirado de pauta
✓ Construchemical – Déficit soma US$ 6,8 bilhões frente a alta de 3,2% no volume importado no
trimestre
✓ Folha ABC – Sob pressão, PL que cria compulsório sobre lucro de empresas é tirado de pauta
✓ UOL – Sob pressão, PL que cria compulsório sobre lucro de empresas é tirado de pauta

Notícias das associadas
Press releases distribuídos pelas empresas
Evonik é campeã nas seis categorias do Life Science Leader CMO Leadership Awards de 2020
Chemours inaugura novo centro de excelência global em inovação
Termotécnica tem índices positivos em prevenção de acidentes em comparação à média nacional
Artecola mantém produção para atividades essenciais

AGENDA DE REUNIÕES DAS COMISSÕES*
Reuniões programadas nos dias 5 a 11 de maio
05 de maio
09h00 – Comissão Temática de Gestão do Atuação Responsável
06 de maio
09h30 – Comissão Temática de Meio Ambiente
11 de maio

14h00 – Comissão Setorial de Resinas Termoplásticas (Coplast)

*todas as reuniões serão realizadas por videoconferência
Confira a grade completa de cursos em https://abiquim.org.br/cursos
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