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WEBINAR 

Abiquim e IHS apresentam panorama da indústria petroquímica com  
a Covid-19 em evento exclusivo para associados  

 

 

  
A Abiquim e a IHS Markit realizam no dia 9 de junho, às 10 horas, o webinar “Covid-19 – Impacto sobre a 

Petroquímica”, exclusivo para associados da Abiquim. A abertura do webinar terá a participação do presidente-

executivo da Abiquim, Ciro Marino; e do diretor de Estratégia, Comunicação e Serviços da Braskem, Fábio 

Santos.  

O evento contará com quatro apresentações: “Panorama do mercado de petróleo – e as implicações para setor 

petroquímico” e “Oportunidades para a indústria após a Covid-19”, ambas serão realizadas pelo vice-presidente 

de pesquisa de produtos químicos de base da IHS Markit, Dewey Johnson; “Atualização da Indústria: Nova 

estrutura de custos de produção com preços mais baixos do petróleo”, que será feita pelo vice-presidente do 

grupo de tecnologia e análise da IHS Markit, Don Bari; e Químicos básicos: achatando a curva do custo”, que 

será realizada pelo diretor-executivo da IHS Chemical, Richard Charlesworth.  



Toda a programação do webinar “Covid-19 – Impacto sobre a Petroquímica” será no idioma inglês.  

Para obter o link de participação envie um e-mail para daiane.carli@abiquim.org.br.  

 
ESTUDOS 

Relatório “Índice Quantum das Vendas Internas e Índices de Preços Reais” 
 apresenta dados do setor desde 1991 

 

 

A área de Economia e Estatística da Abiquim lança o relatório “Índice de Quantum das Vendas Internas e Índices 

de Preços Reais”, com os principais índices que medem as vendas internas e os preços da indústria química de 

forma consolidada de 1991 a 2019.  

O estudo ainda apresenta o índice de vendas internas e produção na última década dos seguintes segmentos: 

cloro e álcalis, intermediários para fertilizantes, outros produtos inorgânicos, produtos petroquímicos básicos, 

intermediários para plásticos, intermediários para resinas termofixas, intermediários para fibras sintéticas, 

solventes industriais, intermediários para plastificantes, plastificantes, outros produtos químicos orgânicos, 

resinas termoplásticas e resinas termofixas. 

Segundo apuração da área de Economia e Estatística, a demanda brasileira por produtos químicos, medida pelo 

consumo aparente nacional (CAN), que mede a produção mais importação menos exportação, caiu 7,4% 

durante o ano de 2019, na comparação com o ano anterior. “O CAN bem como a abertura das parcelas que o 

compõem, revela como anda a capacidade de competição das empresas instaladas no País em relação às suas 

congêneres em outras localidades”, explica a diretora de Economia e Estatística da Abiquim, Fátima Giovanna 

Coviello Ferreira. 
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A análise histórica dos índices de quantum e de preços ajuda o setor a traçar cenários e possibilitar uma visão 

mais realista sobre a situação atual em que o segmento é afetado de diferentes formas pela pandemia de Covid-

19, bem como dar indicações para a construção de um cenário sobre o futuro.  

O relatório “Índice de Quantum das Vendas Internas e Índices de Preços Reais” é gratuito para associados da 

Abiquim e está disponível para download na área de associados do site da Associação (www.abiquim.org.br). 

Para os não associados, que desejam adquirir o relatório, ele pode ser comprado no Cedoc da Abiquim.  

 
 
LIVE DA ABIQUIM 

Comissões da Abiquim destacam as boas práticas da indústria química frente à Covid-19 
 

Reprodução: YouTube/Abiquim 

 

  
 
A Abiquim realizou, no dia 5 de junho, a live “Meio Ambiente, saúde e segurança: o Programa Atuação 

Responsável® como referência em boas práticas frente à Covid-19”, em seu canal no YouTube. A programação 

teve a participação do diretor geral da Croda América Latina, membro do Conselho Diretor da Abiquim e 

coordenador da Comissão Temática de Gestão do Programa Atuação Responsável® da Associação, Marco 

Carmini; do especialista corporativo em Saúde e Segurança da Braskem e coordenador da Comissão Temática de 

Saúde, Segurança e Higiene do Trabalhador (SSHT) da Abiquim, André Virgulino; e da coordenadora de 

Segurança e Saúde da Unipar e vice-coordenadora da Comissão de SSHT da Associação, Fabiolla Pereira; com 

moderação do presidente-executivo da Abiquim, Ciro Marino; e da gerente de Comunicação da Associação, 

Camila Matos.   

O coordenador da Comissão Temática de Gestão do Programa Atuação Responsável® da Abiquim, Marco 

Carmini, destacou que o Programa tem como foco a melhoria dos processos para torna-los mais sustentáveis, 

no gerenciamento de riscos e impactos inerentes aos produtos químicos e na saúde e segurança dos 

http://www.abiquim.org.br/


trabalhadores e das comunidades do entorno. “O setor é inovador por estabelecer diálogo com as partes 

interessadas por meio dos Conselhos Comunitários Consultivos (CCCs), além dos reguladores e autoridades”, 

completou.  

Carmini também destacou o diferencial promovido pelo Programa Atuação Responsável® na reputação e gestão 

das empresas. “O mundo vai passar a se relacionar com empresas mais éticas e o Programa também permite às 

empresas atuarem de forma estruturada com parâmetros, o que também ajuda o gerenciamento de custos”.  

A busca da prevenção de cenários para o gerenciamento de riscos na indústria química foi destacada pelo 

coordenador da Comissão de SSHT da Abiquim, André Virgulino. Ele lembrou que no ano passado uma empresa 

da Comissão já havia apresentado a necessidade do setor se preparar para possíveis cenários de pandemia 

“Ainda em novembro iniciamos essas discussões e cada empresa apresentou seu olhar técnico sobre o tema, o 

que ajudou o setor a estar preparado para enfrentar o atual cenário”. A vice-coordenadora da Comissão de SSHT 

da Associação, Fabiolla Pereira, completa: “a indústria química está alinhada em seus protocolos e conduta, pois 

a troca de informações na Comissão são diárias”.  

Sobre as mudanças que o cenário de pandemia gerou em todas as empresas, os convidados ressaltaram as 

alterações promovidas  com foco na segurança dos colaboradores. As empresas do setor estabeleceram comitês 

de crise e implantaram barreiras sanitárias, adotaram equipamentos de proteção individual como luvas e 

óculos, fizeram acordos sindicais para mudança de horário de trabalho, mudanças nos refeitórios, além da 

antecipação da campanha de vacinação contra a gripe. “Fomos muito rápidos também para desenvolver plano 

de contingência no caso perder de operadores adoecerem e manter a continuidade das operações”, contou 

Fabiolla Pereira.  

As mudanças na forma de trabalho geradas pela Covid-19 e que devem permanecer também fez parte da pauta 

da live. “A pandemia acelerou a transformação que ia acontecer e ela antecipou a corrida tecnológica e a 

adoção do meio digital”, disse Fabiolla. A adoção do trabalho remoto também foi lembrada. “Muita gente 

descobriu que é possível trabalhar de casa, mas precisamos ainda avaliar como as áreas de recursos humanos 

vão lidar com isso”, afirmou Carmini. As empresas que possuem o Programa Atuação Responsável® devem ter 

um sistema de gerenciamento de mudanças, previsto nos requisitos do Programa. 

 



 

Os convidados destacaram a necessidade de ações educativas para que os colaboradores se cuidem quando 

estão fora das empresas e ressaltaram a importância das empresas consultarem o “Guia Orientativo para a 

Continuidade das atividades face à pandemia de Covid-19” elaborado por um grupo de trabalho multidisciplinar 

formado por colaboradores da própria Abiquim, membros das Comissões de (SSHT), de Segurança de Processo 

(Sepro), e empresas associadas, disponível para download gratuito no site da Associação.  

Segundo o coordenador da Comissão de SSHT, André Virgulino, o Guia é importante para promover a educação 

dos colaboradores que estão fazendo o trabalho remoto. “Tem muita gente trabalhando de casa. Mas na 

reabertura quem chegar precisa estar alinhado para dar continuidade a essas medidas”. A vice-coordenadora da 

Comissão de SSHT, Fabiolla Pereira, destacou que o Guia está bem completo sobre o que é necessário fazer para 

dar continuidade nas operações. “Ele é um documento vivo, que com certeza permanecerá sendo atualizado”. O 

coordenador da Comissão Temática de Gestão do Programa Atuação Responsável®, Marco Carmini, destacou 

sua fácil leitura. “Recomendo que as empresas treinem as pessoas para elas se habituarem com os 

procedimentos”.  

A Abiquim ainda elaborou o guia “Covid-19: Recomendações para motoristas e destinatários no transporte de 

produtos químicos” com informações para aumentar a segurança de motoristas, transportadores rodoviários, 

embarcadores e destinatários. 

Clique aqui para fazer o download do “Guia Orientativo para a Continuidade das atividades face à pandemia de 

Covid-19”.  

Clique aqui para assistir a live “Meio Ambiente, saúde e segurança: o Programa Atuação Responsável® como 

referência em boas práticas frente à Covid-19” no canal da Abiquim no YouTube.  

Clique aqui para fazer o download do “Covid-19: Recomendações para motoristas e destinatários no transporte 

de produtos químicos”. 

http://abiquim.org.br/
https://www.youtube.com/watch?v=mfRC-FrOkIU
https://abiquim.org.br/comunicacao/noticia/8687


Cliquei aqui para assistir as lives anteriores, “Os desafios da logística de produtos químicos durante e pós-

pandemia” e “Indústria Química no Enfrentamento à Covid-19: Cenários Durante e Pós-Pandemia”.  

 

COMÉRCIO EXTERIOR 

Abiquim participa de live da FrenCOMEX  
sobre reformas do sistema brasileiro de defesa comercial  

 

O presidente-executivo da Abiquim, Ciro Marino, foi um dos convidados do webinar “Sistema de Defesa 

Comercial do Brasil”, realizado pela Frente Parlamentar Mista do Comércio Internacional e do Investimento 

(FrenCOMEX), no dia 3 de junho. A Frente, presidida pelo deputado Evair Vieira de Melo (PP/ES), reuniu 

presidentes de associações setoriais, representantes do governo e especialistas em defesa comercial para 

debater o sistema nacional.  

A abertura do evento foi realizada pelo presidente da FrenCOMEX, deputado Evair Vieira de Melo, que destacou 

o qualificado e técnico trabalho da Abiquim em seu diálogo institucional com o parlamento brasileiro. O 

parlamentar frisou a necessidade do sistema de defesa comercial do Brasil para uma abertura equilibrada, 

especialmente em um momento tão desafiador de enfrentamento da pandemia e dos seus reflexos econômicos 

e sociais. Ainda, segundo o deputado, o protecionismo não pode ser para esconder o País. “O Brasil tem a 

oportunidade global de ser uma plataforma para receber diversas linhas produtivas, em um momento em que 

vários países estão revisando suas estratégias de investimento”.  

Em sua apresentação, o presidente-executivo da Abiquim, Ciro Marino, destacou o momento atual do setor. 

“Temos indústrias operando com a capacidade baixa e, portanto, custos fixos altos. A indústria é impactada 

pelas tarifas como energia elétrica e gás natural, que é de quatro cinco vezes mais cara que a americana e de 

duas a três vezes mais cara que a europeia”. Marino explicou que a indústria química é favorável à inserção 

internacional da economia brasileira condicionada à agenda de reformas estruturais do País e de ajustes 

competitivos, precauções indispensáveis para não expor indevidamente o setor em um momento tão crucial em 

nível internacional ameaçando toda uma cadeia de itens essenciais para a segurança nacional e lembrou que o 

elevado preço de energia e matéria-prima fez com que o país ficasse com “buracos” em sua grade de produção, 

que acabaram se concentrando na Ásia. 

O executivo da Abiquim lembrou que a pandemia de Covid-19 afetou todo o mundo, mas ela ocorreu na Ásia 

antes do Brasil, gerando uma parada de produção abrupta em todos os países, o que obriga essas empresas 

reforçarem a gestão do capital de giro e praticarem preços abaixo do que eram adotados antes da pandemia. 

Segundo Marino, o prazo até 26 de junho na reforma da base de análise de defesa comercial é curto. “Devemos 

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


pensar isso em 2021, pois ao analisar a reforma existe uma confusão entre defesa comercial e concorrencial. O 

texto em alguns pontos é sujeito a interpretações, o que aumenta a já alta insegurança jurídica no Brasil, 

queremos trabalhar juntos, nos últimos meses o foco é outro, manter ‘o nariz fora da água'”, afirmou.  

O webinar “Sistema de Defesa Comercial do Brasil” também teve em sua programação apresentações do 

especialista em Defesa Comercial da BMJ Consultores Associados, Gilvan Brogini, que lembrou haver uma 

tendência de liberalização no atual sistema; do diretor de Desenvolvimento Industrial da Confederação Nacional 

da Indústria (CNI), Carlos Eduardo Abijaodi, que destacou o trabalho do setor industrial para haver maior 

transparência no tema; do presidente da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos 

(Abimaq), José Velloso, outro executivo a destacar a necessidade dos processos serem mais transparentes e 

flexíveis; do presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria de Pneumáticos (ANIP), Klaus Curt 

Muller, que alertou para o risco do País deixar a cadeia produtiva exposta com redução do investimento interno 

nos setores que sofrem dumping.  

Para apresentar as melhores práticas internacionais foram convidadas a advogada de comércio internacional do 

escritório de advocacia norte-americano King & Spalding, Bárbara Medrado, que abordou a legislação norte-

americana de defesa comercial e destacou que no momento os Estados Unidos têm o número mais alto de 

medidas antidumping de sua história; e a advogada de Comércio Internacional do escritório de advocacia belga 

Van Bael & Bellis, Tetyana Payosova, que abordou a política antidumping da União Europeia e afirmou que 

desde 2009 não existe suspensões de direito antidumping no bloco.  

Os processos de Pré-Pleito e Revisão de Antidumping – Objetivo da Circular nº 29, de 24 de abril de 2020 foram 

apresentados pelo subsecretário substituto de Defesa Comercial e Interesse Público da Secretaria de Defesa 

Comercial e Interesse Público (SDCOM) da Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) do Ministério da Economia, 

Fabio Martins Pucci; e pelo coordenador geral da Coordenação Geral de Antidumping e Solução de 

Controvérsias (CGSC) do Departamento de Defesa Comercial (DECOM) da SECEX, Felipe Augusto Machado.  

A moderação do webinar foi realizada pela integrante do Comitê de Comércio Internacional e Sócia do MPA 

Trade Law, Claudia Marques; e pelo diretor de Comércio Internacional do Instituto Brasileiro de Estudos de 

Concorrência, Consumo e Comércio Internacional (IBRAC), Renê Guilherme S. Medrado.   

 
MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 

Plastivida inicia Processo de implementação do Programa Pellets Zero (OCS®) 
 

A Plastivida, licenciadora do Programa Internacional Operation Clean Sweep (OCS®), inicia em junho o processo 

de implementação do Programa Pellets Zero - OCS®. A implantação seguirá os parâmetros estabelecidos dentro 

do Fórum Ambiental dos Plásticos Por Um Mar Limpo, e será realizada na indústria química, petroquímica e nas 



empresas que fazem a logística do setor. Na sequência, será lançada para a indústria de transformação em 

parceria com a Associação Brasileira da Indústria do Plástico (Abiplast). O Programa tem por objetivo auxiliar as 

empresas na redução de eventual perda de pellets plásticos para o ambiente. 

A partir de junho, as empresas que assinarem o compromisso com o Programa Pellets Zero - OCS® receberão a 

certificação com uma estrela e, com o processo de implementação do Programa, realizado em fases, graduações 

serão acrescentadas a seu certificado, até a pontuação máxima de quatro estrelas. A empresa poderá optar por 

seguir os parâmetros do OCS® Blue, conseguindo, a quinta e última estrela. 

O sistema de estrelas foi desenvolvido no Brasil, é inovador no mundo e foi construído dentro do Fórum 

Ambiental dos Plásticos Por Um Mar Limpo. Aprovado pelo OCS®, pretende mostrar que essa certificação é um 

processo contínuo de desenvolvimento e monitoramento, feito de forma transparente e rastreável. Cada estrela 

é obtida a partir das entregas das atividades necessárias para a certificação à licenciadora dentro de prazos 

definidos. A primeira estrela é obtida no momento que a empresa assume o compromisso com sua licenciadora, 

a segunda a partir da realização do diagnóstico das unidades, a terceira, após a elaboração do plano de trabalho 

e a quarta com a implementação deste plano. Todo esse processo tem prazo máximo de dois anos para ser 

concluído e pode acontecer com apoio das licenciadoras, que no Brasil são a Plastivida e a Abiplast. 

Para o presidente da Plastivida, Miguel Bahiense, esse é um importante passo, resultado de anos de estudos e 

de dedicação sobre o tema. “A Plastivida, como licenciadora do OCS® e conveniada com o Instituto 

Oceanográfico da Universidade de São Paulo - IOUSP, está realizando um trabalho consistente de mitigação da 

questão dos resíduos nos oceanos”, afirma o executivo. E completa: “esperamos a ampla adesão ao Programa 

para avançarmos nessa importante pauta ambiental. Embora a perda de pellet para o meio ambiente seja 

mínima quando comparado a outras fontes como a de resíduos sólidos urbanos, por exemplo, é um eventual 

tipo de resíduo que está dentro da Governança da indústria e por isso esta precisa fazer a sua parte". 

A base do Programa é o Manual do Programa Pellets Zero - OCS®, adaptado à realidade brasileira. O documento 

busca atender às metas previstas pelo Objetivo do Desenvolvimento Sustentável nº 14 (ODS-14), de 

conservação e uso sustentável dos oceanos, e às assumidas pelos governos de diversos países e por 

organizações intencionais da sociedade civil, durante a Conferência das Nações Unidas para os Oceanos, em 

2017. 

O processo de implantação do programa para as indústrias químicas, petroquímicas e empresas da área de 

logística foi apresentado pelo presidente da Plastivida, Miguel Bahiense; e pelo professor do IOSUP, Alexander 

Turra, em webinares dedicados às produtoras de resinas e aos operadores logísticos realizados, no dia 5 de 

junho. 

A adesão ao Programa Pellets Zero - OCS® também faz parte do “Compromisso Voluntário a Favor da Economia 



Circular no setor de resinas plásticas”, assinado pelos produtores de resinas termoplásticas associados à 

Abiquim, que estabelece que, até 2020, 100% das empresas produtoras de resina associadas à entidade devem 

adotar as melhores práticas do Manual Perda Zero de Pellets - OCS® do Fórum Setorial dos Plásticos – Por um 

Mar Limpo, do qual a Abiquim é signatário.  

Mais informações sobre a adesão ao Programa Pellets Zero - OCS® entrar em contato com a Plastivida pelo e-

mail: pelletzero@plastivida.org.br.  

Clique aqui para fazer o download do Manual de Implementação do Programa Pellet Zero – OCS® 

Clique aqui para acessar o site do Fórum Setorial dos Plásticos – Por um Mar Limpo. 

Clique aqui para fazer o download do “Compromisso Voluntário a Favor da Economia Circular no setor de 

resinas plásticas”.  

 

FRENTE PARLAMENTAR DA QUÍMICA  

Audiência com coordenador estadual do RJ da FPQuímica  

 

O coordenador estadual do RJ da Frente Parlamentar da Química (FPQuímica), deputado Paulo Ganime 

(NOVO/RJ), se reuniu com representantes da indústria química, no dia 1º de junho, via videoconferência.  

O presidente-executivo da Abiquim, Ciro Marino, iniciou a reunião explicando como a pandemia de Covid-19 

afetou a agenda de trabalho da FPQuímica. Em seguida, o executivo fez um panorama do setor químico em 

meio à pandemia, destacando a amplitude da indústria química, que engloba desde empresas com alta 

demanda até outras com operações paradas, e relatou a importância da manutenção da química no Decreto nº 

10.282/2020, que lista os serviços públicos e as atividades essenciais, para a continuidade das operações das 

cadeias envolvidas direta ou indiretamente no combate à pandemia.  

Marino também tratou do Projeto de Lei (PL) 6407/2013, conhecido como Lei do Gás, e destacou como a 

aprovação da matéria incentivará a competitividade e será de extrema importância na retomada da economia, 

especialmente considerando a competição com países que já se recuperam da pandemia e diminuem os preços 

de matérias-primas.   

Outro importante tema apresentado ao parlamentar foi a preocupação das empresas com o financiamento do 

capital de giro e foi explicado que no setor químico a dificuldade tem sido mitigada pelas empresas de grande 

porte, que têm acesso a financiamento e taxas de juros mais atrativas, além de casos de matriz no exterior ou 

empréstimo externo. Desta forma, as empresas de grande porte têm funcionado como banco para a cadeia do 

mailto:pelletzero@plastivida.org.br
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setor. Nesse contexto, matérias legislativas que apresentam propostas como empréstimo compulsório 

onerariam os atores da cadeia que a sustentam nesse momento. 

O coordenador da FPQuímica afirmou entender as pautas apresentadas e, em sua perspectiva, a retomada das 

atividades deve começar a ocorrer em breve, de forma gradativa e organizada, mesmo com a autonomia dos 

estados e municípios. Em relação à Lei do Gás, o deputado afirmou que vem tratando do tema com diversas 

entidades e trabalha para inclusão de requerimento de urgência da matéria na pauta do Plenário. Além disso, 

ele reforçou a necessidade de diálogo com o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, para demonstrar 

que o tema possui maturidade e coesão e seus benefícios à sociedade.  

A Abiquim está realizando uma série de audiências com parlamentares para discutir o cenário do setor. Já foram 

realizados encontros com os deputados Daniel Almeida (PCdoB/BA), Eduardo Cury (PSDB/SP), Afonso Motta 

(PDT/RS), Jerônimo Goergen (PP/RS), Delegado Pablo (PSL/AM) e está confirmado encontro com coordenador 

político da FPQuímica na Câmara, deputado Marcos Pereira (Republicanos/RS).  

Além do deputado Paulo Ganime e do presidente-executivo da Abiquim, Ciro Marino, participaram das reuniões 

a assessora institucional da Câmara dos Deputados, Yara Haquim; o gerente de Relações Institucionais da 

Oxiteno, Frederico Marchiori Xavier de Jesus; o relações governamentais da Innova, André Passos Cordeiro; a 

diretora de Relações Governamentais da Dow, Suelma Rosa; o diretor de Relações Governamentais da Rhodia 

Solvay, Marcelo Perrracini; a relações corporativas da Braskem, Núbia Isaias; a relações governamentais da 

Oxiteno, Verônica Honer Lopes; os assessores de Relações Institucionais da Abiquim, Lidiane Soares e Pável 

Pereira; o diretor da Umbelino Lobo, Antônio Marcos Umbelino Lôbo; e o assessor da Umbelino Lobo,  Leonardo 

Nunes.  

 
 NORMAlIZAÇÃO 

ABNT publica norma sobre Poliestireno expandido (EPS) – 
Determinação das propriedades - Métodos de ensaio 

 
A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) publicou, no dia 1 de junho de 2020, a norma técnica ABNT 

NBR 16866 Poliestireno expandido (EPS) - Determinação das propriedades - Métodos de ensaio, desenvolvida 

pela Comissão de Estudo de Poliestireno Expandido (EPS) (010:501.001), que pertence ao Comitê Brasileiro de 

Química - ABNT/CB-010.  

A Comissão de Estudo de Poliestireno Expandido (EPS) foi criada em agosto de 2019 e é resultado dos esforços 

da Comissão Setorial de EPS da Abiquim, que há sete anos vem desenvolvendo um trabalho coeso entre as 

empresas associadas do setor no estudo técnico das propriedades e métodos de ensaio do poliestireno 

expandido (EPS). Desde o início dos trabalhos, dentro do CB-10, até a sua publicação, o processo de construção 



da norma se deu em nove meses, o que é considerado raro em termos de norma técnica.  

O projeto de norma ABNT NBR 16866, que estabelece os métodos de ensaio para determinação das 

propriedades do poliestireno expandido (EPS) utilizado para qualquer fim, surgiu da necessidade de criar 

procedimentos padronizados e linguagem comum na utilização de produtos à base de poliestireno expandido 

(EPS) a fim de garantir qualidade, desempenho e segurança do produto a base de poliestireno expandido (EPS). 

O coordenador da Comissão Setorial de EPS da Abiquim, Wendel Oliveira de Souza, afirma que a Comissão 

recebeu com muita alegria a notícia da aprovação em tempo recorde da norma técnica de EPS pela ABNT/CB 10. 

“Foi dispendido muito esforço dos membros da Comissão em diversos fóruns e reuniões, principalmente na 

defesa técnica da caracterização do EPS, não se omitindo, inclusive, de se exporem em ambientes com 

interesses divergentes aos interesses da Comissão. Fico satisfeito também pela escolha de parceiros 

competentes que nos auxiliaram nesta empreitada, transmitindo confiança de que o caminho que havíamos 

escolhido estava correto. Esta norma significa o início de muitas outras normas que virão, agora para definir a 

utilização do produto em diversos setores”.  

Segundo o vice-coordenador da Comissão Setorial de EPS da Abiquim, Airton Hajaj, “A aplicação da Norma 

deverá melhorar os controles na qualidade, confiabilidade e segurança dos produtos entregues ao mercado 

consumidor. A criação da Norma também auxiliará os transformadores de EPS a aumentarem a qualidade dos 

produtos, ressaltando a importância do EPS para a melhoria do bem-estar e da qualidade de vida das pessoas”. 

Para mais informações sobre a norma entre em contato com a assessora de Comissões Setoriais e Normas 

Técnicas da Abiquim, Renata Fernandes, pelo e-mail: renata.souza@abiquim.org.br.  

Clique aqui para adquirir a nota técnica ABNT NBR Poliestireno expandido (EPS) – Determinação das 

propriedades – Métodos de ensaio.   

 
COMÉRCIO EXTERIOR  

Nova normativa do Mercosul para reduções tarifárias temporárias  
(Res. GMC 49/19) entrará em vigor em julho 

 
Os quatros países do Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai) internalizaram no dia 5 de junho de 2020, 

a Resolução GMC nº 49/19, nova base legal que disciplinará normativamente o mecanismo de redução tarifária 

da Tarifa Externa Comum (TEC), por razões de desabastecimento, que substituiu a Resolução GMC nº 08/08, 

conforme informa o Ofício SM/252/20, de 5 de junho de 2020, emitido pela Secretaria del Mercosur. 

Os novos pleitos de desabastecimento no Brasil deverão seguir normativamente o Decreto da Presidência da 

República nº 10.291, de 24 de março de 2020, e seus respectivos apêndices, a partir de 5 de julho de 2020. As 

mailto:renata.souza@abiquim.org.br
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reduções tarifárias temporárias em vigor, adotadas no âmbito da Resolução GMC nº 08/08, serão aplicadas até 

a finalização do prazo previsto na Diretriz da CCM que as aprovaram, sem nenhuma modificação das suas 

correntes formas de aplicação. 

Os casos em tramitação até o dia 5 de julho de 2020 serão regidos pela Resolução GMC nº 08/08, sem nenhum 

prejuízo técnico de forma ou de mérito. Somente a partir da referida data é que terá efeitos a Resolução GMC 

nº 49/19, esta que não traz modificações significativas na natureza conceitual do mecanismo de 

desabastecimento e aperfeiçoa vários procedimentos administrativos e de governança da ferramenta. 

Para quaisquer esclarecimentos e/ou orientações sobre a tramitação de casos específicos entrar em contato 

com, Diego Hrycylo – telefone: (11) 97415-2177; e-mail: diego.hrycylo@abiquim.org.br e Eder da Silva – 

telefone (11) 96476-7854, e-mail: eder.silva@abiquim.org.br.  

 
COMÉRCIO EXTERIOR  

Ministério da Economia promoverá Webinar de Operações de Comércio Exterior 
 

A Subsecretaria de Operações de Comércio Exterior (SUEXT), da Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) do 

Ministério da Economia realizará o “Webinar de Operações de Comércio Exterior”, evento que buscará 

apresentar à comunidade brasileira de exportadores e importadores as principais mudanças que vêm sendo 

promovidas pelo governo no âmbito do comércio exterior, com destaque para os avanços do Programa Portal 

Único de Comércio Exterior, havendo ainda oportunidade para o esclarecimento de dúvidas e coleta de 

sugestões referentes à melhoria dos procedimentos, normas e sistemas governamentais. 

O evento será realizado no dia 29 de junho (segunda-feira), a partir das 9 horas. Haverá a possibilidade de 

interação com os palestrantes do evento por meio de "chat" na sala virtual. 

Clique aqui para mais informações sobre a programação e as inscrições. 

A SUEXT/ME informa que as empresas receberão posteriormente por e-mail as orientações de acesso ao 

Webinar. 

 
REGULAÇÃO  

Polícia Federal prorroga renovações das Licenças e  
envio dos mapas mensais de controle de produtos químicos 

 
A Coordenação-Geral de Controle de Serviços e Produtos da Polícia Federal publicou, no Diário Oficial da União 

(DOU), no dia 2 de junho, a portaria nº 14882023, que estabelece as normas e procedimentos para suspensão 

de processos punitivos, bem como prorrogação de autorizações e processos autorizativos no âmbito das áreas 

afetas à Coordenação-Geral de Controle de Serviços e Produtos.  
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A portaria prorroga até o dia 3 de agosto de 2020 os prazos fixados nos artigos de 1 a 8 da portaria nº 

14327481, em relação ao envio dos mapas de controle de produtos químicos e renovação de licenças enquanto 

perdurar o estado de calamidade pública.  

Mais informações com a assessora de Assuntos Regulatórios da Abiquim, Camila Hubner Barcellos Devincentis, 

pelo e-mail: camila.barcellos@abiquim.org.br. 

Clique aqui para ler a portaria nº 14882023. 

Clique aqui para ler a portaria nº 14327481.  

 

NEGÓCIOS 

Governo do Rio Grande do Sul promove Polo Integrado da Química  
 

O Governo do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur), 

promove os distritos industriais do estado, segundo a secretaria os terrenos e áreas industriais são vendidos às 

empresas interessadas a preços subsidiados, que podem atingir até 90% de abatimento, como forma de 

incentivo financeiro. 

Entre os espaços promovidos pela Sedetur/RS está o Polo Integrado da Química, localizado entre os municípios 

de Triunfo e Montenegro (RS). A área de 700 hectares, que atualmente pertence ao Estado, foi loteada e será 

vendida às empresas interessadas em integrar o polo por valores abaixo do mercado. Além disso, para atrair 

empresas para o polo, a Prefeitura de Montenegro já sinalizou a intenção de promover incentivos fiscais 

(isenção parcial do IPTU e ISSQN), ajuda na terraplanagem além de já ter investido na estrutura de água, luz, gás 

natural, saneamento, fibra ótica, tratamento de efluentes e pavimentação de vias. 

A formação do cluster deve auxiliar na consolidação de cargas e formação de lotes de maior volume de forma a 

promover uma diminuição dos custos logísticos a partir de fretamentos compartilhados, principalmente nos 

modais de grande volume (ferrovia, hidrovia e cabotagem), ação alinhada com a Agenda Estratégica de Logística 

da Indústria Química, elaborada pela Abiquim em parceria com a Leggio Consultoria.  

Clique aqui para visitar a página destinada aos Distritos e Áreas Industriais do Rio Grande do Sul. 

Mais informações sobre a Agenda Estratégica de Logística da Indústria Química com o assessor de Assuntos 

Técnicos da Abiquim, Rodrigo Falato, pelo e-mail: rodrigo.falato@abiquim.org.br. 
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Por conta da grande quantidade de biomassa para a obtenção de produtos 
químicos, a disponibilidade e o armazenamento vão se tornar variáveis 
complexas a ser gerenciadas na cadeia de valor – e apontadas como críticas 
para a viabilidade das soluções sustentáveis. 
  
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 

 

 

✓ Frota & Cia – Indústria química registra pior resultado do setor em 30 anos  

✓ Protec – Indústria química tem pior resultado nas vendas internas em 30 anos, diz Abiquim 

✓ SQQuímica – Indústria química tem pior resultado nas vendas internas em 30 anos 

✓ Tribuna do Norte - Químicos 

✓ Revista Borracha Atual – Setor químico tem pior resultado nas vendas internas em 30 anos  
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✓ PetroSolgas – Em 30 anos de vendas internas indústria química tem o seu pior resultado  

✓ Agrolink – Indústria química tem pior resultado em 30 anos  

✓ Sindicato Intermunicipal da Indústria Química e Farmacêutica de Juiz de Fora (Sinquifar) – Indústria 

química tem pior resultado nas vendas internas em 30 anos  

✓ O Petróleo – Preço do gás encanado em São Paulo vai cair até 28% em junho  

✓ Folha da Região – Preço do gás encanado vai cair até 28% em Araçatuba a partir do mês que vem  

✓ Canal Energia – Covid-19 acende sinal de alerta sobre a agenda do gás natural 

Notícias das associadas  

Press releases distribuídos pelas empresas  

BASF reforça seu compromisso com a sustentabilidade para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente  

Imunidade e nutrição em tempos de pandemia é tema de live gratuita no dia 8 de junho  

Evonik divulga nova estrutura e metas financeiras atualizadas para continuar avançando na transformação da 

empresa  

 

AGENDA DE REUNIÕES DAS COMISSÕES* 

Reuniões programadas nos dias 9 a 15 de junho    

10 de junho  

09h00 – Comissão Temática de Imagem e Comunicação   

 

*todas as reuniões serão realizadas por videoconferência  

Confira a grade completa de cursos em https://abiquim.org.br/cursos 
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