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SATI 2021  
 

Diretor da Sociedade Alemã para engenharia química e biotecnologia falará 
sobre a transição à economia de baixo de carbono 

 

 

O Seminário Abiquim de Tecnologia e Inovação será aberto no dia 7 de outubro com a palestra do convidado 

internacional Andreas Förster, diretor executivo da Dechema, Sociedade Alemã para engenharia química e 

biotecnologia. Ele falará sobre P,D&I voltada à transição da indústria química rumo a uma economia de baixo 

carbono – tendências. 

 

“Entendo que os desafios para a indústria química são grandes tanto na questão energética quanto na 

defossilização de matéria-prima. Isso vai requerer grandes quantidades de hidrogênio, que por sua vez exigirão 

tecnologias de eletrólises escaláveis. A minimização do consumo de água, o reuso de materiais e processos 

inovadores biotecnológicos devem ser combinados no caminho da economia de baixo carbono”, declarou Förster 

ao Abiquim Informa. 

 

Participarão também deste painel o especialista em Inovação e Tecnologia da Braskem, Márcio Rebouças, com a 

apresentação, ‘O papel das tecnologias CCUS no caminho para a descarbonização da indústria química’, e a 

pesquisadora da Embrapa, Marília Folegatti, que falará sobre ‘Avaliação de Ciclo de Vida como ferramenta de 

gestão ambiental e comunicação.’ 

 

 



O evento, que já se tornou um marco no ecossistema de inovação industrial no Brasil, reunirá representantes da 

indústria, universidades, governo, centros de pesquisa, instituições de fomento, e de organismos internacionais, 

como o Banco Mundial, o ICCA, entre outros. “Será uma rica discussão de oportunidades para o desenvolvimento 

tecnológico no Brasil, destacando o papel central do setor químico como provedor de soluções para o 

desenvolvimento sustentável de toda a sociedade”, afirma Ciro Marino, presidente-executivo da Abiquim. 

 

O Seminário terá como patrocinadores a Additiva, Arkema, Elekeiroz e Grupo Sabará e conta com o apoio 

institucional da ABIT, CEBDS, COFIC, COFIP ABC, NEITEC, Instituto Senai de Engenharia de Polímeros, Senai, 

Sinproquim e Sociedade Brasileira de Química. 

 

As inscrições para o SATI 2021 são gratuitas e podem ser feitas aqui 

 

 

 

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 

Abiquim defende inserção internacional transparente em audiência  

pública na Câmara dos Deputados 
 

Ciro Marino, presidente-executivo da entidade, destacou a importância de uma política de estado de 

competitividade da indústria que abarque a abertura comercial 

 

 

 
 

No dia 22 de setembro, o presidente-executivo da Abiquim, Ciro Marino, participou de audiência pública sobre a 

alteração de alíquotas do imposto sobre a importação de produtos, na Comissão de Desenvolvimento Econômico, 

Indústria, Comércio e Serviços. A audiência pública foi motivada por requerimentos dos deputados Guiga Peixoto 

(PSL/SP), Laércio Oliveira (PP/SE) e Alexis Fonteyne (NOVO/SP), referente ao PL 537/2021, que dispõe sobre as 

condições e limites aplicáveis à alteração de alíquotas do imposto sobre a importação de produtos. 

 

Na visão do executivo, o Governo tem sido feliz em buscar sincronia entre as políticas econômica e comercial, 

dando o devido papel estratégico do comércio exterior como alavanca para o desenvolvimento econômico 

sustentável. Ele assinalou que a Abiquim é favorável a mais inserção internacional por meio de um processo 

responsável e transparente, e o PL 537/2021 contribui para isso.  

 

https://www.eventials.com/abiquim/groups/seminario-abiquim-de-tecnologia-e-inovacao-2021/


No início de sua fala, Marino deu a perspectiva da indústria química. “É um setor que tem o perfil muito diferente 

das outras indústrias porque vive de ciclos longos, em que o retorno sobre um investimento pode vir em até 12 

anos, então ficamos muito expostos a questões conjunturais’, declarou. “Necessitamos urgentemente de uma 

política de estado, em que as condições sejam mais previsíveis e os investimentos possam voltar ao Brasil.” 

 

Marino ressaltou que a TEC é um instrumento fundamental para a promoção da produtividade da região e a 

atração de investimentos, e a experiência internacional com liberalização comercial recomenda tempo e 

gradualismo.  

 

“O setor químico brasileiro já é aberto, com uma tarifa máxima de 14% - seguindo as tarifas máximas aplicadas 

por UE, EUA, Japão e China - uma tarifa média de 7% e uma tarifa real aplicada entre 3 e 4% - abaixo da média da 

OCDE”, afirma o presidente-executivo da Abiquim. “Defendemos que o caminho correto para a promoção da inserção 

internacional parte da conjugação da racionalização da estrutura tarifária com medidas de facilitação de 

comércio, convergência e cooperação regulatória, negociação de acordos comerciais e o fortalecimento da defesa 

comercial.” 

 

Em sua visão, a abertura comercial deve estar inserida em uma política de Estado, de longo prazo, de 

competitividade da indústria, e estar alicerçada em: ampla interlocução com os setores produtivos, avaliação dos 

impactos econômicos, respeitando as particularidades de cada setor; previsibilidade e segurança jurídica; 

reciprocidade e respeito às regras fundamentais do Mercosul e da OMC.  

 

“É fundamental a participação ativa do Congresso Nacional nessa discussão. A liderança dos parlamentares tem 

sido decisiva em promover o diálogo institucional entre as autoridades comerciais e o setor privado”, afirma 

Marino. “Sabemos que todo país rico tem uma indústria química forte, e se fizermos as coisas corretas podemos 

dobrar o tamanho da indústria química no Brasil em 20 anos.” 

 

COMPETITIVIDADE 

 

Estudo da Bain & Company destaca os  

maiores desafios da indústria química brasileira 

 

A Bain & Company publicou estudo comparando os entraves e as oportunidades da indústria química no Brasil em 

comparação a alguns dos principais concorrentes internacionais. 

 

O estudo aponta cinco fatores estruturais que conferem competitividade e auxiliam no desenvolvimento da 

indústria química de um país: demanda interna, disponibilidade local de matéria-prima, competitividade de custos 

de produção, infraestrutura e custo de capital e investimento. O Brasil está bem posicionado em dois destes fatores, 

mas possui lacunas em competitividade de custos de produção, infraestrutura e custo de capital e investimento. 

China, EUA e Índia, alguns dos países analisados na pesquisa são referências positivas nestes apontamentos.  

 

Quinta maior indústria em PIB dentre as indústrias manufatureiras no mundo, a indústria química tem vendas 

brutas de mais de US$ 4 trilhões mundialmente. O segmento fornece insumos para diversos setores da economia, 

sendo a base de vários processos industriais e viabilizador da grande maioria dos produtos que consumimos 

atualmente.  



 

Para ler o estudo completo, clique aqui 

 

 

PRODUTOS PERIGOSOS 

 

Autoridade Marítima Brasileira posterga prazo para adequação de procedimento de 

mercadorias com uso de embalagens fabricadas e homologadas no exterior 

             
A Autoridade Marítima Brasileira, por meio da Diretoria de Portos e Costas (DPC) da Marinha do Brasil (MB), 

publicou a Portaria DPC nº 334, de 16 de setembro de 2021, que altera os prazos estabelecidos nas Portarias nº 

156 e 11/2021, 428, 419, 215, 155, 86 e 85/2020, que tratam sobre prorrogação de validades de documentos.  

Dentre as alterações propostas, a DPC posterga para até 30 de junho de 2022 o prazo para adequação à Portaria 

DPC nº 459, de 23 de dezembro de 2019, que alterou as Normas da Autoridade Marítima para o Transporte de 

Cargas Perigosas - NORMAM-29/DPC.  

 

Com a postergação do prazo, a Autoridade Marítima Brasileira buscará intensificar o diálogo com o setor privado, 

visando ao aperfeiçoamento do atual procedimento de validação pelo órgão, disciplinado pela Portaria 

DPC/DGN/MB 22/2021, para as operações de importação de produtos perigosos com embalagem fabricada e 

homologada no exterior, que serão exportados ou devolvidos a terceiros países, sem reenvase no Brasil. 

 

Leia aqui a Portaria DPC nº 334, de 16 de setembro de 2021. 

 

Esclarecimentos ou mais informações podem ser obtidas com a equipe de Assuntos de Comércio Exterior da 

ABIQUIM pelos e-mails: eder.silva@abiquim.org.br  ou diego.hrycylo@abiquim.org.br 

 

 

 

FAP 

Ministério do Trabalho e Previdência disponibilizará resultado  

do Fator Acidentário de Prevenção para 2022 
  

De acordo com a Portaria Interministerial MTP/ME nº2, o Ministério do Trabalho e Previdência (MTP) 

disponibilizará no dia 30 de setembro o resultado do processamento do Fator Acidentário de Prevenção (FAP) em 

2021, com vigência para o ano de 2022.  

  

O material trará também listas dos percentuais de frequência, gravidade e custo, por subclasse da Classificação 

Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), calculados em 2021, considerando informações dos bancos de dados 

da previdência social relativas aos anos de 2019 e 2020.   

  

https://www.bain.com/contentassets/5193e8cf790a4cab8cdd069b0f7b0da7/bain_industria_quimica_digital.pdf
https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-334/dpc-de-16-de-setembro-de-2021-347040518
mailto:eder.silva@abiquim.org.br
mailto:Diego.hrycylo@abiquim.org.br


O valor do FAP de todos os estabelecimentos juntamente com as respectivas ordens de frequência, gravidade, 

custo e demais elementos que compõem o processo de cálculo, serão de conhecimento restrito do 

estabelecimento mediante acesso por senha pessoal.  

  

O conteúdo estará disponível, no dia 30 de setembro, nos sites da Previdência (clique aqui) e  da Secretaria 

Especial da Receita Federal do Brasil – RFB (clique aqui).  

  

Contestações e recursos apresentados pelas empresas em face do índice FAP a elas atribuído poderão ser feitos 

exclusivamente por meio eletrônico, através de formulário que será disponibilizado também nos sites da 

Previdência e da RFB.  

  

Esclarecimentos e outras informações podem ser obtidas com Willian Matsuo,  assessor técnico da Abiquim,  pelo 

e-mail william.matsuo@abiquim.org.br 

  

  

  

NORMA TRABALHISTA 

Perfil Profissiográfico Previdenciário passará 

a ser emitido exclusivamente em meio eletrônico 

  

No dia 23 de setembro, foi publicada no Diário Oficial da União (DOU), a Portaria Nº 313 do Ministério do Trabalho e 

Previdência, estabelecendo que a partir do início da obrigatoriedade do registro dos eventos de Segurança e Saúde no 

Trabalho (SST) no Sistema Simplificado de Escrituração Digital das Obrigações Previdenciárias, Trabalhistas e Fiscais 

(eSocial), o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) será emitido exclusivamente em meio eletrônico para os 

segurados das empresas obrigadas. 

  

O PPP em meio eletrônico corresponde ao histórico laboral do trabalhador, sua implantação será gradativa  e 

todas as orientações quanto ao adequado preenchimento no eSocial das informações que compõem o PPP estão 

estabelecidas no Manual de Orientação do eSocial (MOS). 

  

Para ler a portaria na íntegra, clique aqui. 

  

Informações adicionais podem ser obtidas com Willian Matsuo, assessor técnico da Abiquim,  pelo e-mail 

william.matsuo@abiquim.org.br 

 

 

EVENTO 

 

Abrafati Show será em junho de 2022 
 

A 17ª edição do Abrafati Show – reunindo o Congresso Internacional de Tintas e a Exposição Internacional de 

Fornecedores para Tintas – acontecerá de 21 a 23 de junho do próximo ano, no São Paulo Expo, em São Paulo 

(SP). 

 

https://www.gov.br/previdencia
https://www.gov.br/receitafederal
mailto:william.matsuo@abiquim.org.br
http://www.guiatrabalhista.com.br/obras/e-social.htm
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria/mtp-n-313-de-22-de-setembro-de-2021-346761586
mailto:william.matsuo@abiquim.org.br


Originalmente previsto para acontecer no final de 2021, o encontro foi adiado para que sua realização ocorra com 

a máxima segurança nos aspectos ligados à saúde. “Estávamos fazendo uma permanente avaliação de cenários e 

mantendo todos os esforços para conseguir datas alternativas. Há alguns dias, surgiu a oportunidade da mudança 

e decidimos conduzir um amplo processo de consulta com os expositores e potenciais visitantes, que indicou que 

o melhor caminho seria realmente transferir para junho”, explica Luiz Cornacchioni, presidente-executivo da 

Abrafati.  

 

Informações podem ser obtidas no site www.abrafatishow.com.br 

 

 

 

 

 
 
A Comissão de Logística da Abiquim tem como missão representar e defender os 
interesses das suas empresas associadas, contribuindo com debates, ideias, boas 
práticas e informações para toda a cadeia logística de produtos químicos nas 
áreas de saúde, segurança, meio ambiente e regulamentação. Para conhecer seu 
plano de trabalho, clique  aqui 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

                                          
✓ Canal Pecuarista – Importação de produtos químicos chega a recorde de US$ 58 bi em agosto, diz Abiquim 

✓ Agência Estado - Déficit na balança comercial do setor chega a recorde de US$ 27,2 bi até agosto, diz 

Abiquim 

✓ TN Online - Déficit na balança comercial do setor chega a recorde de US$ 27,2 bi até agosto, diz Abiquim 

✓ Bem Paraná - Déficit na balança comercial do setor chega a recorde de US$ 27,2 bi até agosto, diz Abiquim 

✓ Índices Bovespa - Déficit na balança comercial do setor chega a recorde de US$ 27,2 bi até agosto, diz 

Abiquim 

✓ UOL - Déficit na balança comercial do setor chega a recorde de US$ 27,2 bi até agosto, diz Abiquim 

✓ Zero Hora - Déficit na balança comercial do setor chega a recorde de US$ 27,2 bi até agosto, diz Abiquim 

✓ Mix Vale - Déficit na balança comercial do setor chega a recorde de US$ 27,2 bi até agosto, diz Abiquim 

✓ IstoÉ Dinheiro - Déficit na balança comercial do setor chega a recorde de US$ 27,2 bi até agosto, diz 

Abiquim 

 

http://www.abrafatishow.com.br/
https://abiquim.org.br/comissoes/planoTrabalho/logistica
https://canalpecuarista.com.br/noticias/importacao-de-produtos-quimicos-chega-a-recorde-de-us-58-bi-em-agosto-diz-abiquim/
http://institucional.ae.com.br/cadernos/financeiro/?id=aUdpa2daUVV3bWRIVnVXeUNHZ05VQT09
http://institucional.ae.com.br/cadernos/financeiro/?id=aUdpa2daUVV3bWRIVnVXeUNHZ05VQT09
https://tnonline.uol.com.br/noticias/economia/deficit-na-balanca-comercial-do-setor-chega-a-us-272-bi-ate-agosto-diz-abiquim-550159?d=1
https://www.bemparana.com.br/noticia/deficit-na-balanca-comercial-do-setor-chega-a-us-272-bi-ate-agosto-diz-abiquim-504#.YUoEl7hKjIU
https://indicesbovespa.com.br/deficit-na-balanca-comercial-do-setor-chega-a-us-272-bi-ate-agosto-diz-abiquim/
https://indicesbovespa.com.br/deficit-na-balanca-comercial-do-setor-chega-a-us-272-bi-ate-agosto-diz-abiquim/
https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2021/09/21/deficit-na-balanca-comercial-do-setor-chega-a-us-272-bi-ate-agosto-diz-abiquim.htm
https://gauchazh.clicrbs.com.br/economia/noticia/2021/09/deficit-na-balanca-comercial-do-setor-chega-a-us-272-bi-ate-agosto-diz-abiquim-cktu95b3300c101ebr8t6yypl.html
https://www.mixvale.com.br/2021/09/21/deficit-na-balanca-comercial-do-setor-chega-a-us-272-bi-ate-agosto-diz-abiquim/
https://www.istoedinheiro.com.br/deficit-na-balanca-comercial-do-setor-chega-a-us-272-bi-ate-agosto-diz-abiquim/amp/
https://www.istoedinheiro.com.br/deficit-na-balanca-comercial-do-setor-chega-a-us-272-bi-ate-agosto-diz-abiquim/amp/


✓ O Povo - Déficit na balança comercial do setor chega a recorde de US$ 27,2 bi até agosto, diz Abiquim 

✓ Dinheiro Rural - Déficit na balança comercial do setor chega a recorde de US$ 27,2 bi até agosto, diz 

Abiquim 

✓ Folha Vitória - Déficit na balança comercial do setor chega a recorde de US$ 27,2 bi até agosto, diz Abiquim 

✓ Aqui Notícias - Déficit na balança comercial do setor chega a recorde de US$ 27,2 bi até agosto, diz Abiquim 

✓ CGN - Déficit na balança comercial do setor chega a recorde de US$ 27,2 bi até agosto, diz Abiquim 

✓ Jornal Floripa - Déficit na balança comercial do setor chega a recorde de US$ 27,2 bi até agosto, diz 

Abiquim 

✓ GMC Online - Déficit na balança comercial do setor chega a recorde de US$ 27,2 bi até agosto, diz Abiquim 

✓ IstoÉ - Déficit na balança comercial do setor chega a recorde de US$ 27,2 bi até agosto, diz Abiquim 

✓ Estado de Minas - Déficit na balança comercial do setor chega a recorde de US$ 27,2 bi até agosto, diz 

Abiquim 

✓ BOL - Déficit na balança comercial do setor chega a recorde de US$ 27,2 bi até agosto, diz Abiquim 

✓ Correio Popular - Déficit na balança comercial do setor chega a recorde de US$ 27,2 bi até agosto, diz 

Abiquim 

✓ Portal do Holanda - Déficit na balança comercial do setor chega a recorde de US$ 27,2 bi até agosto, diz 

Abiquim 

✓ Verde Vale - Déficit na balança comercial do setor chega a recorde de US$ 27,2 bi até agosto, diz Abiquim 

✓ O Liberal - Déficit na balança comercial do setor chega a recorde de US$ 27,2 bi até agosto, diz Abiquim 

✓ DGABC - Déficit na balança comercial do setor chega a recorde de US$ 27,2 bi até agosto, diz Abiquim 

✓ O Acionista - Déficit na balança comercial do setor chega a recorde de US$ 27,2 bi até agosto, diz Abiquim 

✓ Tribuna do Sertão - Déficit na balança comercial do setor chega a recorde de US$ 27,2 bi até agosto, diz 

Abiquim 

✓ 6 Minutos - Déficit na balança comercial do setor chega a recorde de US$ 27,2 bi até agosto, diz Abiquim 

✓ Repórter Diário - Déficit na balança comercial do setor chega a recorde de US$ 27,2 bi até agosto, diz 

Abiquim 

✓ Valor Econômico - Basf reduz dependência de importados 

 

 

Notícias das associadas 

Press releases distribuídos pelas empresas  
 
 
Afinal, qual é a diferença entre vidro laminado, de temperado e laminado de termoendurecido? 

Chemours apresenta webinar gratuito sobre fluidos refrigerantes 

Covestro promove 2ª Trilha da Sustentabilidade para a indústria calçadista 

Evonik amplia capacidade de produção das membranas SEPURAN® na Áustria 

LANXESS desenvolve conceito para sensores de radar de veículos autônomos com gerenciamento térmico integrado 

LANXESS expande serviços ao consumidor para o setor de eletroeletrônicos 

LANXESS ganha Prêmio Paint & Pintura nas categorias Biocidas e Óxido de Ferro 

https://www.opovo.com.br/noticias/economia/2021/09/21/deficit-na-balanca-comercial-do-setor-chega-a-uss-272-bi-ate-agosto-diz-abiquim.html
https://www.dinheirorural.com.br/deficit-na-balanca-comercial-do-setor-chega-a-us-272-bi-ate-agosto-diz-abiquim/
https://www.dinheirorural.com.br/deficit-na-balanca-comercial-do-setor-chega-a-us-272-bi-ate-agosto-diz-abiquim/
https://www.folhavitoria.com.br/economia/noticia/09/2021/deficit-na-balanca-comercial-do-setor-chega-a-us-27-2-bi-ate-agosto-diz-abiquim
https://www.aquinoticias.com/2021/09/20210921124905-deficit-na-balanca-comercial-do-setor-chega-a-us-272-bi-ate-agosto-diz-abiquim/
https://cgn.inf.br/noticia/527391/deficit-na-balanca-comercial-do-setor-chega-a-us-272-bi-ate-agosto-diz-abiquim
https://jornalfloripa.com.br/deficit-na-balanca-comercial-do-setor-chega-a-us-272-bi-ate-agosto-diz-abiquim/
https://jornalfloripa.com.br/deficit-na-balanca-comercial-do-setor-chega-a-us-272-bi-ate-agosto-diz-abiquim/
https://gmconline.com.br/noticias/geral/deficit-na-balanca-comercial-do-setor-chega-a-us-272-bi-ate-agosto-diz-abiquim/
https://istoe.com.br/deficit-na-balanca-comercial-do-setor-chega-a-us-272-bi-ate-agosto-diz-abiquim/
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2021/09/21/internas_economia,1307580/deficit-na-balanca-comercial-do-setor-chega-a-us-27-2-bi-ate-agosto-diz-a.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2021/09/21/internas_economia,1307580/deficit-na-balanca-comercial-do-setor-chega-a-us-27-2-bi-ate-agosto-diz-a.shtml
https://www.bol.uol.com.br/noticias/2021/09/21/deficit-na-balanca-comercial-do-setor-chega-a-us-272-bi-ate-agosto-diz-abiquim.htm
https://correio.rac.com.br/agencias/agencia-estado/2021/09/1125028-deficit-na-balanca-comercial-do-setor-chega-a-uss-272-bi-ate-agosto-diz-abiquim.html
https://correio.rac.com.br/agencias/agencia-estado/2021/09/1125028-deficit-na-balanca-comercial-do-setor-chega-a-uss-272-bi-ate-agosto-diz-abiquim.html
https://www.portaldoholanda.com.br/economia/deficit-na-balanca-comercial-do-setor-chega-us-272-bi-ate-agosto-diz-abiquim
https://www.portaldoholanda.com.br/economia/deficit-na-balanca-comercial-do-setor-chega-us-272-bi-ate-agosto-diz-abiquim
https://www.vvale.com.br/estadao-conteudo/deficit-na-balanca-comercial-do-setor-chega-a-us-272-bi-ate-agosto-diz-abiquim/
https://liberal.com.br/brasil-e-mundo/economia/deficit-na-balanca-comercial-do-setor-chega-a-us-272-bi-ate-agosto-diz-abiquim-1619658/
https://www.dgabc.com.br/Noticia/3768424/deficit-na-balanca-comercial-do-setor-chega-a-us-27-2-bi-ate-agosto-diz-abiquim
https://acionista.com.br/deficit-na-balanca-comercial-do-setor-chega-a-us-272-bi-ate-agosto-diz-abiquim/
https://www.tribunadosertao.com.br/2021/09/deficit-na-balanca-comercial-do-setor-chega-a-us-272-bi-ate-agosto-diz-abiquim/
https://www.tribunadosertao.com.br/2021/09/deficit-na-balanca-comercial-do-setor-chega-a-us-272-bi-ate-agosto-diz-abiquim/
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Reuniões de Comissões 
 
 
28 de Setembro  
09h00 – Gerenciamento de Produto (GEPRO) 
14h00 – Tecnologia 
 
29 de Setembro 
10h00 – Economia e Competitividade 
14h30 – Conselho Diretor 
 
04 de Outubro 
14h00 – 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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