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BENCHMARK DO SETOR QUÍMICO 

 

Empresas associadas da Abiquim já podem cadastrar cases no site “Contribuições do 

Setor Químico Brasileiro aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”  

 

 

 

O site “Contribuições do Setor Químico Brasileiro aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”, lançado pela 

Abiquim no mês de outubro do ano passado, já permite que as empresas associadas à entidade inscrevam cases 

corporativos de contribuições feitas a fim de se alcançar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

propostos pela Organização das Nações Unidas – 17 ODS da ONU.  

 

Nesta nova fase, projetos e ações implementados no Brasil pelas empresas do setor químico poderão ser 

divulgadas no novo site, a fim de que se estabeleça um benchmark do setor químico ligado aos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável. Os cases e projetos inscritos podem fazer referência a um ou mais dos 17 ODS 

que cobrem diversos âmbitos de atuação social, tais como geração de emprego e renda, produção e 

 



conservação dos alimentos, cuidado à saúde, higiene pessoal e tratamento da água, entre outros aspectos que 

colaboram para um planeta mais sustentável e igualitário.  

Os cases só poderão ser inscritos por empresas associadas à Abiquim. Para verificar as regras e inscrever cases, 

clique aqui. 

 

 

 

COMÉRCIO EXTERIOR 

SECEX e RFB anunciam novas entregas para o Novo Processo de Importação do 

Programa Portal Único Siscomex 

 

A Secretaria de Comércio Exterior (Secex) e a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), ambas do 

Ministério da Economia, anunciaram no dia 19 de julho novas entregas para o Novo Processo de Importação 

(NPI) do Programa Portal Único de Comércio Exterior (acesse aqui) .  

A principal novidade no NPI é a permissão para que empresas sem certificação no Programa Operador 

Econômico Autorizado (OEA) realizem importações amparadas pelos benefícios do novo processo. Dessa forma, 

o NPI alcança uma cobertura potencial de aproximadamente 30% do valor total das importações brasileiras. A 

novidade facilita, também, a atuação de operadores que promovem grande número de importações ao 

possibilitar o registro, retificação e consulta à Declaração Única de Importação (Duimp), graças à integração 

entre os sistemas próprios dos importadores e a plataforma governamental (webservice). 

Outras melhorias privilegiam recintos alfandegados e o módulo de Pagamento Centralizado do Comércio 

Exterior (PCCE), além do aprimoramento da ferramenta Classif, que auxilia os operadores privados na 

classificação fiscal das mercadorias exportadas ou importadas. O Novo Processo de Importação do Programa 

Portal Único de Comércio Exterior deve ser implementado integralmente até o final de 2022. 

O Programa Portal Único de Comércio Exterior é uma iniciativa do Governo Federal para reduzir a burocracia, o 

tempo e os custos nas exportações e importações brasileiras, a fim de atender com mais eficiência às demandas 

do comércio exterior. Seus principais objetivos são reformular os processos de exportação e importação, 

tornando-os mais eficientes e harmonizados, e criar um guichê único para centralizar a interação entre o 

governo e os operadores privados atuantes no comércio exterior. 

http://ods.abiquim.org.br/adicionar-case
https://portalunico.siscomex.gov.br/portal/


Acompanhe aqui a lista dos itens lançados na nova versão do Portal Único de Comércio Exterior 

Acesse aqui o cronograma de implementação do Portal 

Mais informações ou esclarecimentos podem ser obtidas com a Abiquim pelo e-mail: eder.silva@abiquim.org.br 

 e/ou diego.hrycylo@abiquim.org.br 

 

LOGÍSTICA 

Institucionalização de documento de transporte eletrônico 

obrigatório é aprovada na Câmara dos Deputados 

Tema de extrema relevância e que vem sendo monitorado ativamente pela Comissão de Logística da Abiquim, a 

institucionalização do documento eletrônico de transporte foi aprovada pela Câmara dos Deputados por meio 

da Medida Provisória 1051/2021 (DT-e), na forma do Projeto de Lei de Conversão (PLV) 16/2021.  

Conforme Exposição  de Motivos EMI nº 00016/2021 MINFRA ME MJSP MME que acompanha a Mensagem de 

Encaminhamento nº 208 de 18 de maio de 2021,  “a instituição do DT-e  tem por objetivo estabelecer 

documento eletrônico obrigatório que consolidará o conjunto de documentos físicos necessários ou exigidos 

para as operações realizadas por qualquer modo de transporte, seja rodoviário, ferroviário, aquaviário, aéreo ou 

dutoviário, visando desburocratizar, simplificar, reduzir custos, harmonizar, modernizar e ampliar a qualidade e 

a segurança dos transportes  no País e das prestações  de serviços de transporte de cargas”.  

Na prática, significa por exemplo, reunir num único documento: 

• dados e informações cadastrais, contratuais, logísticas, registrais, sanitárias, de segurança, ambientais e 

comerciais; 

• informações de pagamento, inclusive o valor do frete e dos seguros contratados; 

• dados decorrentes de outras obrigações administrativas relacionadas às operações de transporte. 

O projeto de Lei da Conversão (PLV) 16/2021, que agora segue para apreciação do Senado,  está alinhado à 

filosofia da Abiquim, que não só preza pela desburocratização, sobretudo nos processos logísticos brasileiros - 

garantindo dessa forma, mais eficiência, qualidade nos dados e redução de custos operacionais das operações 

https://docs.portalunico.siscomex.gov.br/rn/r36-guaiba/
http://siscomex.gov.br/conheca-o-programa/cronograma-de-implementacao/
mailto:eder.silva@abiquim.org.br
mailto:diego.hrycylo@abiquim.org.br


de transporte – como apoia iniciativas que vislumbrem o futuro almejado do supply chain da Indústria Química 

Nacional. 

Para ter acesso à MP 1051, clique aqui 

Clique aqui para ter acesso à integra do Projeto de Lei 16/2021. 

Mais informações podem ser obtidas na Comissão de Logística da Abiquim, pelo e-mail 

rodrigo.falato@abiquim.org.br 

 

EVENTO 

Associação Brasileira de Normas Técnicas realiza reunião de abertura  

de Comissão de Estudo Especial de Produtos de Defesa 
 

Como único Foro Nacional de Normalização, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT),  realizará no dia 

05 de agosto, das 14 às 16 horas, reunião de abertura da  Comissão de Estudo Especial (ABNT/CEE-300), cuja 

missão será discutir e estabelecer, por consenso, regras e diretrizes para a  normalização no campo de Produtos 

de Defesa. Farão  parte do escopo do novo grupo a normalização no campo de produtos de defesa (PRODE), 

compreendendo uniformes; armamentos leves, como revólveres e pistolas; munições, incluindo insumo de 

munições ou de pirotécnicos; e produtos não letais, no que concerne à terminologia, classificação, requisitos, 

métodos de ensaio e generalidades.  

Excluem-se os sistemas de blindagem tratados pela ABNT/CEE-161.  

Após a apresentação da ABNT na abertura da Comissão, já haverá a indicação de candidatos(as) ao cargo de 

coordenação para posterior homologação, conforme PI/DT 00.00.07 e a definição de programa de trabalho, entre 

outros assuntos.   

 

Para participar da reunião,  basta clicar aqui 

 

Informações e esclarecimentos podem ser obtidos na Abiquim pelo e-mail renata.souza@abiquim.org.br 

 ou na própria ABNT com o analista Antônio Cordeiro no antonio.cordeiro@abnt.org.br 

https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/148500
https://abiquim-files-payer.s3-us-west-2.amazonaws.com/uploads/estudos/Relat%C3%B3rio%20final%20MPV%201051.2021%20-%20PLV%2016.2021.pdf
mailto:rodrigo.falato@abiquim.org.br
https://iso.zoom.us/j/97040811915?pwd=QUFNWXRrbm1XYVc1bFViU3R6QlZDQT09
mailto:renata.souza@abiquim.org.br
mailto:antonio.cordeiro@abnt.org.br


 

WEBINAR 

Sindicato das Indústrias de Produtos químicos promove webinar  

sobre Revalidação de Produtos Químicos 

 

O que é mais viável para o setor: a revalidação ou o reteste de produtos químicos? Este será o tema tratado no 

webinar que será promovido no dia 06 de agosto, às 10h, pelo Sindicato das Indústrias de Produtos Químicos 

(Sinproquim), com o apoio da Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim).  O evento, que contará com 

a participação da assessora do Sinproquim, Gloria Benazzi, será apresentado por Luciana Rodrigues Oriqui, 

doutora em Engenharia Química pela Universidade Estadual de Campinas, e sócia-diretora da Circular Químicos, 

empresa que tem como foco estudos e técnicas para viabilização da extensão da validade de produtos químicos.  

Hoje, uma quantidade considerável de produtos químicos que poderia ser utilizada ou reaproveitada em 

processos industriais é descartada diariamente no Brasil, causando perdas econômicas de recursos naturais e de 

energia, além dos potenciais impactos ambientais negativos. Como há muitos produtos químicos que mantêm 

suas características e propriedades, mesmo após o término do prazo de validade, a Companhia Ambiental do 

Estado de São Paulo (Cetesb) criou um grupo de trabalho, que tem a participação do Sinproquim, para discutir 

exatamente esta validade, visando a extensão do seu uso ou reaproveitamento. Vale saber que em vários outros 

países, não há essa obrigatoriedade e a extensão do uso do produto químico é, em geral, permitida. 

Para participar do evento, inscreva-se aqui 

 

SAL GEMA 

 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUqc--vpzMoGNdw6q2PrUgux_Y6CU_ZDcUS


Federação das Indústrias do Espírito Santo promove evento para divulgar 

edital 4ª Rodada de Disponibilidade de Áreas 
 

No dia 04 de agosto, às 16h, a Federação das Indústrias do Espírito Santo (FINDES) realizará um encontro para  

divulgar o edital da Agência Nacional de  Mineração (ANM) da 4ª RODADA DE DISPONIBILIDADE DE ÁREAS, 

destinada a conferir o direito de requerer, com prioridade e em prazo determinado, autorização de pesquisa 

sobre as áreas objeto dos processos listados. 

Tais áreas referem-se à maior jazida de Sal Gema da América Latina, que estão localizadas nas cidades de 

Conceição da Barra, Ecoporanga e Vila Pavão, todas no Espírito Santo. 

Na programação, serão apresentados dois painéis. O primeiro - "Oportunidades para a Indústria" – contará com 

a participação da ANM, Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) do Ministério da 

Economia e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); o outro - "Visão de Mercado" – 

será conduzido por instituições e empresas. 

O evento será virtual e poderá ser acompanhado pelo canal do Youtube da FINDES. Clique aqui para acessá-lo. 

 

TECNOLOGIA 

Governo aprova Estratégia Nacional de Inovação para 2021 a 2024 

No dia 26 de julho foi publicado no Diário Oficial a Estratégia Nacional de Inovação para o período de 2021 a 

2024, aprovada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, através da Resolução 1/21. 

Entre as metas, destacam-se aumentar o  volume de investimento empresarial em inovação em relação ao 

faturamento, a taxa de inovação das empresas brasileiras e o número de empresas que usam os benefícios 

fiscais da Leis de Incentivo à inovação - como a Lei do Bem -, além de atingir  5,2 no  Índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica (Ideb) do Ensino Médio. 

A Estratégia apresenta ainda Planos de Ação Temáticos para os Eixos de Fomento, Base tecnológica, Cultura de 

inovação, Mercado para Produtos e Serviços Inovadores e Sistemas Educacionais.  Estão previstas ações para 

diversas áreas, como por exemplo, saúde, biocombustíveis e combustíveis fósseis, biogás, agropecuária, 

Internet das Coisas (IoT) e inteligência artificial.  

Assim como as atividades previstas, os planos descrevem seu público alvo, seu orçamento, a fonte principal dos 

recursos e o órgão responsável por sua implementação. Vale saber que a Câmara de Inovação poderá revisar as 

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


ações estratégicas da Estratégia Nacional de Inovação a cada 2 anos, bem como aprovar novos planos temáticos 

e setoriais a qualquer tempo. 

 

Para conferir a Resolução na íntegra, clique aqui 

 

Informações adicionais podem ser obtidas com a Abiquim pelo e-mail: aline.bressan@abiquim.org.br 

REGULAMENTAÇÃO 

 

Secretaria Especial de Previdência e Trabalho prorroga prazo de início 

de vigência de Normas Regulamentadoras 

 

No dia 26 de julho, foi publicada no Diário Oficial da União, a Portaria nº 8.873, de 23 de julho de 2021 que 

prorroga para o dia 03 de janeiro de 2022 o prazo de início de vigência das seguintes Normas Regulamentadoras: 

.  nº 01 - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais;  

. nº 07 - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO;  

. nº 09 - Avaliação e Controle das Exposições Ocupacionais a Agentes Físicos, Químicos e Biológicos; 

.  nº 18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção; 

.  subitens específicos da nº 37 - Segurança e Saúde em Plataformas de Petróleo. 

Alinhada às mudanças, a Abiquim já vem trazendo suas contribuições com o objetivo de ser uma facilitadora de 

todos os processos que envolvam segurança e saúde do trabalhador, entre elas, por exemplo, seu apoio 

institucional à Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes e Doenças do Trabalho (Canpat) 2021. 

Acesse a Portaria na íntegra aqui 

Para esclarecer dúvidas ou obter mais informações, fale com a Abiquim pelo e-mail: 

willian.matsuo@abiquim.org.br 

 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-ci-n-1-de-23-de-julho-de-2021-334125807
mailto:aline.bressan@abiquim.org.br
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-8.873-de-23-de-julho-de-2021-334083465
mailto:willian.matsuo@abiquim.org.br


 

 

 
 

A Abiquim promove uma série de cursos voltados ao setor químico. A vasta 
experiência da entidade somada a expertise dos instrutores possibilita que 
associados e não-associados tenham contato com os temas mais diversos 
relacionados ao setor, oferecendo uma grande oportunidade de troca de 
aprendizados. No próximo dia 10 de agosto, por exemplo, haverá um curso de 
reciclagem para auditor do Sistema de Gestão do Programa Atuação Responsável, 
e no dia 17 uma nova edição do curso de capacitação em Petroquímica! Ficou 
interessado? Clique aqui e não perca nenhuma novidade! 
 

 

 

  

 

 

 

✓ Revista Exame – A indústria química no centro de um debate parlamentar 

✓ FSP (Painel) – Indústrias químicas de Brasil, Argentina e Uruguai se unem contra proposta de Paulo 

Guedes 

✓ Valor Econômico – Déficit comercial de químicos renova recorde com US$186 bilhões no 1º semestre 

✓ Petronotícias – Abiquim registra maior volume de importação de produtos químicos desde 2013 e 

considera mercado encorajador e alarmante 

✓ Correio Brasiliense – Abiquim registra pior semestre para o setor desde 2021 

✓ Diário de Pernambuco – Abiquim registra pior semestre para o setor desde 2013 

✓ Meio Filtrante – Importações de produtos químicos no primeiro semestre do ano totalizam US$ 25 

bilhões 

✓ Agrolink – Déficit de produtos químicos é recorde 

✓ Fator Brasil – Déficit de US$ 18, 6 bilhões é recorde para o semestre de 2021, diz Abiquim 

✓ Revista Borracha Atual - Importações puxam déficit recorde da indústria química no 1° semestre 

 

 

https://abiquim.org.br/cursos
https://exame.com/bussola/a-industria-quimica-no-centro-de-um-debate-parlamentar/
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painelsa/2021/06/industrias-quimicas-de-brasil-argentina-e-uruguai-se-unem-contra-proposta-de-paulo-guedes.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painelsa/2021/06/industrias-quimicas-de-brasil-argentina-e-uruguai-se-unem-contra-proposta-de-paulo-guedes.shtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/07/19/deficit-comercial-de-quimicos-renova-recorde-com-us-186-bi-no-1o-semestre.ghtml
https://petronoticias.com.br/abiquim-registra-maior-volume-de-importacao-de-produtos-quimicos-desde-2013-e-considera-mercado-encorajador-e-alarmante/
https://petronoticias.com.br/abiquim-registra-maior-volume-de-importacao-de-produtos-quimicos-desde-2013-e-considera-mercado-encorajador-e-alarmante/
https://www.correiobraziliense.com.br/economia/2021/07/4938477-abiquim-registra-pior-semestre-para-o-setor-desde-2013.html
https://www.correiobraziliense.com.br/economia/2021/07/4938477-abiquim-registra-pior-semestre-para-o-setor-desde-2013.html
https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/economia/2021/07/abiquim-registra-pior-semestre-para-o-setor-desde-2013.html
https://www.meiofiltrante.com.br/Noticia/103652/importacoes-de-produtos-quimicos-no-primeiro-semestre-do-ano-totalizaram-us-25-bilhoes
https://www.meiofiltrante.com.br/Noticia/103652/importacoes-de-produtos-quimicos-no-primeiro-semestre-do-ano-totalizaram-us-25-bilhoes
https://www.agrolink.com.br/noticias/deficit-de-produtos-quimicos-e-recorde_453253.html
http://www.revistafatorbrasil.com.br/ver_noticia.php?not=409625
http://aspaeditora.com.br/materia?id=MTIzMQ==


 

 

Notícias das associadas 

Press releases distribuídos pelas empresas   

 

Solvay, L'Oréal e Ultimaker anunciam a 3ª edição da Copa de Manufatura Aditiva para projetos de 3D 

DaColheita proporciona vantagens competitivas para produtores de mamão, distribuidores e 

varejistas 

Artecola linha completa hot melt para calçados 

                                          

 

Reuniões de Comissões 

27 de julho 

14h – Colas, Adesivos e Selantes 

14h - Tecnologia 

  

28 de julho 

10h – Economia e Competitividade 

14h30 – Conselho Diretor Abiquim 

 

*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:Camila Matos 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). 

 

https://abiquim.org.br/comunicacao/noticiasAssociadas
file:///C:/Users/imprensa/Downloads/a1efa937065045a2c25f4b89160e930a.pdf
file:///C:/Users/imprensa/Downloads/a1efa937065045a2c25f4b89160e930a.pdf
https://abiquim.org.br/comunicacao/noticiasAssociadas
https://abiquim.org.br/cursos
mailto:abiquiminforma@abiquim.org.br

