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RAC 

Demanda de produtos químicos mantém ritmo forte no 1º 
quadrimestre de 2021 

 

 
Volumes crescem, mas parte da alta é devida ao declínio acentuado 
de abril de 2020, pior mês para o setor desde o início da pandemia 

 

O segmento de produtos químicos de uso industrial teve crescimento na demanda interna no acumulado 

dos quatro primeiros meses do ano, conforme informações preliminares do Relatório de 

Acompanhamento Conjuntural (RAC) da Associação Brasileira da Indústria Química – Abiquim.  A variável 

consumo aparente nacional (CAN) cresceu 7,8% no 1º quadrimestre de 2021, sobre igual período de 2020. 

Na mesma base de comparação, a produção teve alta de 5,12%, as vendas internas subiram 14,70%, 

enquanto as importações tiveram elevação de 11,2%. (Leia a matéria completa) 
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COMÉRCIO INTERNACIONAL 

SECEX lança monitor estatístico que mostra desempenho e tendências 
do comércio exterior 
 

A Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia (ME) lançou em sua página na internet o 

Monitor do Comércio Exterior Brasileiro. A nova ferramenta contém indicadores que permitem avaliar, de 

maneira simples, o desempenho do comércio exterior sob diversos ângulos, além de proporcionar uma visão 

mais completa dos movimentos e tendências, junto às informações já disponíveis na página de Estatísticas de 

Comércio Exterior. (Leia a matéria completa) 

 

   
 

                      

     

FINANCIAMENTO 

BNDES oferece crédito para bens financiáveis  
 

 O BNDES criou uma linha de crédito para a aquisição de bens industrializados (exceto máquinas e 

equipamentos) limitada a até R$ 20 milhões por operação, com limite de R$ 150 milhões por cliente a cada 12 

meses. São mais de 2.500 produtos industrializados a serem empregados no exercício da atividade econômica 

do cliente (com exceção de alimentos, bebidas, combustíveis, lubrificantes e itens passíveis de serem 

credenciados no BNDES Finame). (Leia a matéria completa) 

    

        
         

     

REIQ 

Abiquim lança campanha na grande mídia 
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Desde o dia 24 de maio, o público dos canais de TV CNN Brasil e Globonews, além das rádios BandNews e 

CBN, estão tendo a oportunidade de conferir uma campanha inédita da Abiquim que destaca a presença e a 

essencialidade da indústria química no dia a dia do cidadão comum - segurança, alimentação e saúde são 

apenas alguns exemplos da alta relevância do setor. (Leia a matéria completa) 
     

 

 

     

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

  

Dos 46 colaboradores da Abiquim (CLT e prestadores de serviço), 36 estão em home office atualmente, cinco 
atuam presencialmente conforme necessidade (limpeza e serviços gerais) e dois estão afastados. Nos 
últimos 90 dias, os colaboradores em home office fizeram um total de 1.345 telerreuniões, totalizando quase 
230 mil minutos.  
 
    

  

 

Confira aqui o que saiu na imprensa sobre a Abiquim  

 
A Abiquim possui uma ampla programação de cursos de 

atualização para profissionais da área química.  
Saiba mais aqui 

 
As empresas associadas da Abiquim podem enviar seus 

releases que serão publicados em nosso site. Confira aqui os 
releases das empresas associadas da Abiquim. 

 
Clique aqui e saiba quais são as reuniões de comissões da 

Abiquim que ocorrerão nesta semana 

 

 

  

 

  

 

 

 

Fique por dentro das notícias, cursos e eventos realizados pela Abiquim. Acesse: 
  

  www.abiquim.org.br 
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Entre em contato com a assessoria de marketing da Abiquim para inserir o logotipo da sua empresa no Abiquim Informa: 

fernando.tavares@abiquim.org.br 
  

 

  

Expediente 
ABIQUIM INFORMA - é livre a transcrição, desde que citada a fonte.  
Edição: Camila Matos e Marco Gomes 
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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