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RAC 

Produção, vendas internas e demanda dos produtos químicos 
de uso industrial sobem pelo terceiro mês seguido 

Retomada não reverte trajetória negativa do ano e  
importados representam quase metade do consumo interno  

 

 
 

A produção e as vendas internas de químicos de uso industrial tiveram em agosto o terceiro mês de resultado 

positivo consecutivo. Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria Química – Abiquim, o índice de 

produção subiu 0,65% e o de vendas internas apresentou alta de 6,96% em agosto, ambos sobre o mês anterior, 

acumulando nos últimos três meses, de junho a agosto, altas expressivas, de 29% e de 56,9%, respectivamente. 

Em relação a igual mês do ano passado, a produção teve crescimento de 3,21% e as vendas internas subiram 

15,66%, o melhor resultado para o mês em 13 anos de análise. Já o consumo aparente nacional (CAN), que 

mede o resultado da soma da produção mais importação excetuando-se as exportações, medido em toneladas, 

teve alta de 8,4%, no mesmo período de análise. O nível de utilização da capacidade instalada também registrou 

significativa melhora, alcançando 78% em agosto de 2020, o melhor resultado desde março de 2019 e nove 



pontos acima do patamar de igual mês do ano passado. 

“Esse resultado é puxado pela retomada da atividade econômica, dos movimentos de recomposição de 

estoques nas diversas cadeias e o início do terceiro trimestre do ano, tipicamente o mais forte para a indústria 

química”, explica a diretora de Economia e Estatística da Abiquim, Fátima Giovanna Coviello Ferreira. 

Mesmo com a melhora nos últimos três meses, no acumulado de janeiro a agosto, sobre igual período do ano 

anterior, o índice de produção apresenta recuo de 4,75% e o de vendas internas caiu 5,54%. A retomada rápida 

da demanda também puxou o volume de importações, que cresceu 16,9% de janeiro a agosto deste ano, 

contrastando com o de exportações, que recuou 10,1% em igual período de comparação. O CAN teve elevação 

de 8,2% de janeiro a agosto, sobre iguais meses do ano passado. A participação do produto importado sobre a 

demanda local foi de 44% no período, quatro pontos porcentuais acima de igual período de 2019.  

O uso da capacidade instalada, de janeiro a agosto deste ano, ficou em 71%, patamar um ponto acima do 

alcançado no mesmo período do ano passado e baixo para o padrão de operação da indústria química, que pode 

elevar a produção no curto prazo, uma vez que a ociosidade média se encontra em um patamar de cerca de 

30%.  

No que se refere ao índice de preços, houve alta nominal de 14,69% no acumulado de janeiro a agosto. “Os 

preços dos produtos químicos no mercado interno estão sendo impactados principalmente pela valorização do 

dólar no mundo e no Brasil, além das oscilações dos preços no mercado internacional, influenciados pela alta 

recente do petróleo e da nafta petroquímica, recuperando parcialmente as perdas alcançadas no auge da 

pandemia, quando o petróleo chegou a cair para níveis inferiores a US$ 20/barril”, explica a diretora da 

Abiquim.  

Na comparação dos últimos 12 meses, de setembro de 2019 a agosto de 2020, sobre os 12 meses 

imediatamente anteriores, os índices de produção e vendas internas exibem variações negativas, a produção 

caiu 5,91% e as vendas internas tiveram queda de 4,14%. No mesmo período de comparação, as exportações 

caíram 7,3%, enquanto o volume importado subiu 10,9%. A participação do produto importado sobre a 

demanda nacional ficou em 45% nos 12 meses encerrados em agosto de 2020. 

“A recuperação da atividade traz alívio ao setor e sinaliza que o ‘fundo do poço’ parece realmente ter sido 

alcançado entre abril e maio. A essencialidade dos produtos químicos no dia a dia da população, seja na 

prevenção, seja no combate à Covid-19, possibilitou uma rápida retomada. No entanto, a fabricação de 

produtos químicos de uso industrial é dependente de matérias-primas e de insumos energéticos, que 

atualmente se encontram com seus preços em patamares muito elevados no Brasil, em relação aos países com 

os quais a química compete, e será preciso melhorar muito a competitividade para voltarmos a operar a plena 

carga e atrair novos investimentos, aproveitando a oportunidade que a elevação da demanda trás ao setor”, 



afirma a diretora da Abiquim. 

 
 
PRÊMIO KURT POLITZER  

Estão abertas as inscrições para o Prêmio Kurt Politzer de Tecnologia  
 

 
 

As inscrições para a 19ª edição do Prêmio Kurt Politzer de Tecnologia já podem ser feitas no site da Abiquim até 31 

de outubro. A premiação tem o objetivo de estimular a pesquisa e a inovação na área química e está dividida em 

três categorias: Empresas Nascentes de Base Tecnológica (Startups), Empresa e Pesquisador.  

Na categoria Empresa Nascente de Base Tecnológica (Startup), podem ser inscritos projetos nacionais 

desenvolvidos por companhias em estruturação empresarial, sem posição definida no mercado, inseridas ou não 

em incubadoras, que busquem oportunidades em nichos de mercado com produtos ou serviços inovadores e de 

alto valor agregado. Na categoria Empresa, podem participar as organizações que tenham desenvolvido no Brasil 

projetos e cases de inovação tecnológica na área química que levem à modernização e ao aumento da 

competitividade do parque industrial brasileiro. Na categoria Pesquisador, podem participar os profissionais que 

tenham desenvolvido projetos na área química com potencial de aplicação industrial. 

Cada participante pode cadastrar mais de um trabalho, desde que indique a categoria a qual pretende concorrer. 

Os trabalhos serão mantidos em sigilo e qualquer divulgação dos projetos só será feita com autorização da 

empresa ou pesquisador. A comissão julgadora é formada por importantes representantes do setor químico do 

País. A premiação será realizada durante o 25º Encontro Anual da Indústria Química – ENAIQ. 

Em 2019, o vencedor da categoria Startup foi a T.N.S. Nanotecnologia pelo projeto “Substituição de Solventes 

Tóxicos e Diminuição do Consumo Energético no Processo Produtivo de Antimicrobianos para a Indústria Têxtil”. 

Na categoria Empresa a vencedora foi a Solvay com o trabalho “EON – Solução Inovadora e Sustentável para 

Aumento de Produtividade”. Já na categoria Pesquisador, os vencedores foram Frank Nelson Crespilho e Graziela 



Sedenho pelo projeto “Baterias Orgânicas e Orgometálicas não corrosivas, seguras, sustentáveis e com baixa 

toxicidade”. 

Clique aqui para fazer sua inscrição. 

 

SAÚDE E SEGURANÇA 

Encontro Técnico da Comissão de SSHT da Abiquim abordará  
a fiscalização do trabalho durante a pandemia de Covid-19 

 
A Comissão Temática de Saúde, Segurança e Higiene do Trabalhador (SSHT) da Abiquim realiza, no dia 19 de 

outubro, das 9h30 às 12h, o “3º Encontro Técnico da Comissão de SSHT”, evento que em caráter extraordinário 

ocorrerá durante a reunião mensal da Comissão, em ambiente virtual, terá o tema “Fiscalização do Trabalho na 

Pandemia Covid-19 e o Setor Químico”. 

Podem participar do Encontro os profissionais das empresas associadas da Abiquim das áreas de saúde, segurança 

do trabalho e recursos humanos. Os interessados em participar do Encontro devem enviar mensagem ao 

coordenador-executivo da Comissão, Willian Matsuo, pelo e-mail: willian.matsuo@abiquim.org.br.    

Confira abaixo a programação do “3º Encontro Técnico da Comissão de SSHT”. 

09:30 – 09:50 –Abertura 

• Willian Matsuo – coordenador-executivo da Comissão de SSHT da Abiquim e e André Virgulino – 

Coordenador da Comissão de SSHT e representante da Braskem na Comissão (10min) 

• Marco Antonio Melchior – superintendente Regional do Trabalho no Estado de São Paulo (10 min) 

• 09:50 - 10:00 – Renata Matsmoto – chefe da Seção de Segurança e Saúde no Trabalho na 

Superintendência Regional do Trabalho de São Paulo (SRTE/SP), que abordará a fiscalização de Segurança 

e Saúde do Trabalho no Estado de São Paulo durante a pandemia da COVID-19: Informações Gerais (10 

min) 

MESA A: Orientações Gerais de Prevenção à Covid-19 

• Moderador: Antonio Pereira do Nascimento, auditor fiscal do Ministério do Trabalho e Previdência   

• 10:00 - 10:30 – Guilherme Garnica, coordenador dos projetos de Prevenção de Acidentes e Doenças no 

Trabalho e Fiscalização de Máquinas e Equipamentos na SRTE/SP – Orientações Gerais de Prevenção à 

Covid-19 e Portaria 20/2020: detalhamento das fiscalizações (30 min) 

https://abiquim.org.br/abiquim/premioKurt
mailto:willian.matsuo@abiquim.org.br


• 10:30 - 10:45 – Vasilios Stergiou, auditor do trabalho na SRTE/SP – Equipamentos de Proteção Individual – 

EPI e a Covid-19 (15min) 

• 10:45 - 11:00 – Dúvidas (15 min) 

MESA B: Fiscalização das questões médicas e Covid-19 

• Moderadora Renata Matsmoto, chefe da Seção de Segurança e Saúde no Trabalho na Superintendência 

Regional do Trabalho de São Paulo 

• 11:00 - 11:30 – Marcel G.S. Sousam, auditor do trabalho na SRTE/SP – Fiscalização das questões médicas e 

a Covid-19 (30 min) 

• 11:30 - 11:45 – Luiz Shizuo Harayashiki, gerente de Gestão Empresarial da Abiquim, – Boas práticas de 

prevenção à Covid-19 no Setor Químico (15 min) 

• 11:45 – 12:00 – Dúvidas (15 min) 

 
 
LOGÍSTICA  

Abiquim e Santos Port Authority debatem obras na Ilha Barnabé  
e ações para minimizar seus impactos ao setor 

 
Representantes da Abiquim, da Santos Port Authority (SPA) e da Associação Brasileira de Terminais de Líquidos 

(ABTL) se reuniram, por videoconferência, no dia 1º de outubro, para o detalhamento do roteiro das obras de 

recuperação do cais da Ilha Barnabé. 

As três instituições trabalharão conjuntamente para buscar uma solução que não cause grandes alterações na 

rotina de escoamento da carga de produtos químicos. O principal resultado da reunião é a possibilidade de 

avaliação de alternativas que minimizem ainda mais o impacto da obra durante sua execução. 

Segundo a SPA, a obra é urgente e necessária para os operadores da Ilha Barnabé e o projeto prevê a recuperação 

estrutural do cais e dos dolfins, estruturas utilizadas para a atracação de navios, entre elas a construção de um 

dolfim de amarração, a contenção do talude, que é a parte inclinada do terreno sob o cais, e a instalação de 

passarelas metálicas. 

A obra deve reduzir a capacidade operacional anual do cais da ilha entre 15 e 20%. Para reduzir o impacto na 

movimentação de cargas, a SPA buscará ampliar a produtividade dos berços liberados. E, dependendo da fase da 

obra, pretende liberar o ponto de atracação em reparos para embarques e desembarques em feriados e finais de 

semana. 



O contrato de engenharia tem prazo de 18 meses, as obras devem ser iniciadas no dia 19 de outubro e realizadas 

em no máximo 16 meses, sendo 8 meses em cada berço (São Paulo e Bocaina). A estimativa da SPA é de que, com 

a curva de aprendizado no primeiro berço, além de medidas para aumentar a produtividade, seja possível encurtar 

o prazo no Bocaina. 

Os associados da Abiquim que tenham dúvidas sobre o tema podem consultar o coordenador-executivo da 

Comissão Temática de Logística e assessor técnico da Abiquim, Rodrigo Falato, pelo e-mail: 

rodrigo.falato@abiquim.org.br. 

 
WEBINAR 

Sinproquim realiza webinar sobre a construção da marca no setor químico  
 

 
 

O Sindicato das Indústrias de Produtos Químicos para Fins Industriais e da Petroquímica no Estado de São Paulo 

(Sinproquim) realiza, no dia 6 de outubro, às 10h30, o webinar “A Química da Marca”, com a participação do 

diretor da Toq Design, Marcelo Cabral.  

O executivo fará uma análise de como as empresa químicas podem construir uma marca robusta e agregar valor 

ao seu negócio, além de discutir a importância da marca e como é possível construir, com base no 

conhecimento do mercado, uma boa imagem, consolidar a marca e gerar mais valor para a empresa.  

Formado em Desenho Industrial pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP), pós-graduado em 

Comunicação com o Mercado pela ESPM, Marcelo Cabral, também foi professor da graduação dos cursos de 

Design e Comunicação Social da ESPM. Ao longo de 30 anos de atuação contribuiu com a construção da imagem 

de marca de empresas como: Avon, Herbalife, Netshoes, Polenghi, Mizuno, Timberland, Fox Filmes, Midea 

Carrier entre outras.  

Clique aqui para fazer sua inscrição no webinar “A Química da Marca”. 

 

WORKSHOP 

mailto:rodrigo.falato@abiquim.org.br
https://sinproquim.org.br/inscricao/1847


AEB, CNI e Firjan realizam workshop sobre a estratégia de inserção do Brasil  
no novo contexto mundial  

 
A Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a Federação das 

Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) realizam o workshop virtual “Estratégia de inserção do Brasil no 

novo contexto mundial”, no dia 22 de outubro, das 09:00 às 12:30 h. 

O workshop é gratuito e em sua programação será abordado como as principais economias do mundo estão 

implementando suas políticas comerciais, em especial no combate a práticas desleais de comércio, que poderão 

servir de referência para o governo brasileiro, sempre respeitando as regras multilaterais de comércio; e a 

necessidade do Brasil combinar sua agenda de abertura econômica com a redução do reconhecido Custo-Brasil, 

em paralelo ao desenvolvimento do sistema de defesa comercial embasado no corpo jurídico do Acordo Geral da 

Organização Mundial do Comércio (OMC), visando a garantir o livre comércio e a justa concorrência. 

Durante o workshop, também serão analisadas as experiências de países tradicionais no contexto do comércio 

internacional frente ao novo cenário mundial, permitindo uma discussão mais aprofundada das estratégias e 

políticas que podem e devem ser implementadas pelo Brasil, com vistas a salvaguardar sua competitividade e 

inserção no mercado global. 

Clique aqui para fazer sua inscrição no workshop “Estratégia de inserção do Brasil no novo contexto mundial”. 

Mais informações podem ser obtidas no Whatsapp Business (21) 2544-0180. 

 

CONCURSO CULTURAL 

Escola Nacional da Inspeção do Trabalho realiza concurso em celebração  
ao Dia Nacional de Segurança e Saúde nas Escolas 

 

 
 

A Escola Nacional da Inspeção do Trabalho (ENIT), vinculada à Subsecretaria de Inspeção do Trabalho (SIT), órgão 

do Ministério da Economia, realiza em seu canal do YouTube, no dia 7 de outubro, às 10 horas, a live “Dia Nacional 

de Segurança e Saúde nas Escolas (DNSSE)”, quando será apresentado o concurso cultural em homenagem a data.  

http://aeb.org.br/estrategiadeinsercao


O concurso cultural “Dia Nacional de Segurança e Saúde nas Escolas” terá como tema a segurança e saúde nas 

escolas, em casa ou no trabalho. O concurso está dividido nas categorias: Desenho, exclusivo para alunos da pré-

escola e do ensino fundamental 1; Frase, destinado para alunos do ensino fundamental 2; Redação, exclusivo para 

alunos do ensino médio, educação de jovens e adultos e aprendizes; e Vídeo, para alunos de todos os níveis de 

ensino. Serão premiados os três trabalhos que mais se destacarem em cada categoria. 

Durante a live, que terá uma hora de duração, também serão apresentadas informações para ajudarem os 

estudantes a evitar acidentes e doenças na escola, em casa e no trajeto da escola para casa. Muitos desses 

acidentes e doenças podem ser evitados com medidas simples, de fácil aplicação, mas é preciso implantar essa 

cultura nas crianças e jovens. O DNSSE foi instituído pela Lei Federal 12.645/2012 com o objetivo de levar aos 

estudantes brasileiros noções de prevenção em segurança e saúde.  

Clique aqui para acessar o regulamento do concurso cultural “Dia Nacional de Segurança e Saúde nas Escolas”.  

Clique aqui para assistir a Live do canal da Escola Nacional da Inspeção do Trabalho no YouTube.  

 
FEIRAS E EVENTOS  

Plástico Brasil tem nova data  
 

A Plástico Brasil – Feira Internacional do Plástico e da Borracha tem nova data e será realizada de 8 a 12 de 

novembro de 2021, no São Paulo Expo. A mudança da data acontece após consulta ao mercado e aos players do 

setor, optando, em consonância com eles, pela realocação do evento no calendário nacional a fim de garantir 

segurança e bons negócios a todos os participantes. 

Em 2021, a Plástico Brasil, iniciativa da Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), e da Abiquim, 

reforça seu compromisso em promover uma plataforma ideal para o lançamento de novos produtos e serviços 

voltados à cadeia de transformação do plástico, visando o fomento e o desenvolvimento de novas tecnologias, a 

aproximação entre fornecedores e clientes nacionais e internacionais, o estímulo ao networking, e a oferta de 

conteúdos únicos por meio de atrações especiais como o Parque de Ideias. 

Clique aqui para acessar o site oficial da Plástico Brasil.  

 

  

 
 

https://enit.trabalho.gov.br/portal/index.php/dia-nacional-de-seguranca-e-saude-nas-escolas?view=default
https://www.youtube.com/watch?v=Ggjh5y3-Ufk
https://www.plasticobrasil.com.br/pt/HOME.html


Os dados do Programa Atuação Responsável® também incluem os avanços 
promovidos pelas sócias colaboradoras, empresas de logística que oferecem 
serviços à indústria química. De 2007 a 2018, o consumo de óleo diesel no 
transporte rodoviário por tonelada transportada caiu 23% e a emissão de CO2 
gerada também caiu 23%. 
 
Fonte: Relatório de Desempenho Indicadores do Programa Atuação 
Responsável® ano base 2018  

 

 

  

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 

 

 

 

✓ Agrolink – Produção e venda de químicos sobe novamente 

✓ Yahoo Notícias – Venda interna de produtos químicos de uso industrial sobe 15,7% em agosto, diz 

Abiquim 

✓ FoxBe – Venda interna de produtos químicos de uso industrial sobe 15,7% em agosto, diz Abiquim 

✓ Valor Econômico – Venda interna de produtos químicos de uso industrial sobe 15,7% em agosto, diz 

Abiquim 

✓ Head Topics Brasil – Porto de Santos fecha terminal e pega indústria de surpresa  

https://abiquim-files.s3-us-west-2.amazonaws.com/uploads/guias_estudos/Relatorio_-_indicadores_AR_(web)_.pdf
https://abiquim-files.s3-us-west-2.amazonaws.com/uploads/guias_estudos/Relatorio_-_indicadores_AR_(web)_.pdf
https://www.facebook.com/abiquimoficial/
https://www.instagram.com/abiquim.oficial/
https://www.youtube.com/user/VideosAbiquim
https://twitter.com/abiquimoficial
https://www.agrolink.com.br/noticias/producao-e-venda-de-quimicos-sobre-novamente_440431.html
https://br.financas.yahoo.com/noticias/venda-interna-produtos-qu%C3%ADmicos-uso-182206970.html?guce_referrer=aHR0cHM6Ly9yLnNlYXJjaC55YWhvby5jb20vX3lsdD1Bd3JDMURHZGduaGZVR0VBa2dQNDZRdC47X3lsdT1ZMjlzYndOa&guccounter=2
https://br.financas.yahoo.com/noticias/venda-interna-produtos-qu%C3%ADmicos-uso-182206970.html?guce_referrer=aHR0cHM6Ly9yLnNlYXJjaC55YWhvby5jb20vX3lsdD1Bd3JDMURHZGduaGZVR0VBa2dQNDZRdC47X3lsdT1ZMjlzYndOa&guccounter=2
https://foxbe.com.br/venda-interna-de-produtos-quimicos-de-uso-industrial-sobe-157-em-agosto-diz-abiquim/
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/10/01/venda-interna-de-produtos-quimicos-de-uso-industrial-sobe-157percent-em-agosto-diz-abiquim.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/10/01/venda-interna-de-produtos-quimicos-de-uso-industrial-sobe-157percent-em-agosto-diz-abiquim.ghtml
https://headtopics.com/br/porto-de-santos-fecha-terminal-qu-mico-e-pega-ind-stria-de-surpresa-15979070


 

✓ Veja – Porto de Santo fecha parte de terminal e pega setor químico de surpresa 

✓ Revista Paint & Pintura – Déficit em produtos químicos diminui 6,7%, mas quantidades importadas 

são recorde até agosto 

✓ Portal Naval – Antaq recebe contribuições para Agenda Regulatória Biênio 2020/2021 

✓ Confederação Nacional do Comércio – Balança comercial de produtos químicos  

✓ Campo Vivo – Déficit de produtos químicos recua 6,7%  

Notícias das associadas  

Press releases distribuídos pelas empresas  

 

Rhodia coloca em operação no Brasil a segunda fábrica de solvente sustentável Augeo® 

Covestro irá adquirir negócio de resinas de revestimento sustentáveis da DSM 

Unilever credita um dos principais pilares de sua iniciativa Futuro Limpo à sua colaboração com a Evonik  

 

AGENDA DE REUNIÕES DAS COMISSÕES*  

Reuniões programadas nos dias 6 a 12 de outubro    

06 de outubro 

09h00 – Comissão Temática de Gestão do Atuação Responsável  

10h00 – Comissão Setorial de Insumos para Borracha  

14h00 – Comissão Temática de Diálogo com a Comunidade  

07 de outubro  

09h30 – Comissão Temática de Meio Ambiente  

14h00 – Comissão Setorial de Colas, Adesivos e Selantes  

09 de outubro 

10h00 – Comissão Temática de Relações Governamentais  

 

*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: Ricardo Ueno 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://veja.abril.com.br/economia/porto-de-santos-fecha-terminal-quimico-e-pega-industria-de-surpresa/
https://www.paintshow.com.br/paintpintura/noticias/view/7032/deficit-em-produtos-quimicos-diminui-67#37;-mas-quantidades-importadas-sao-recorde-ate-agosto?categoria=1
https://www.paintshow.com.br/paintpintura/noticias/view/7032/deficit-em-produtos-quimicos-diminui-67#37;-mas-quantidades-importadas-sao-recorde-ate-agosto?categoria=1
https://www.portalnaval.com.br/noticia/antaq-recebe-contribuicoes-para-agenda-regulatoria-bienio-20202021/
http://www.cnc.org.br/sites/default/files/2020-09/sumario_1637.pdf
https://campovivo.com.br/economia/deficit-de-produtos-quimicos-recua-67/
https://abiquim.org.br/comunicacao/noticiasAssociadas
https://abiquim.org.br/comunicacao/noticiasAssociadas
https://abiquim.org.br/comunicacao/noticiasAssociadas
https://abiquim.org.br/cursos
mailto:abiquiminforma@abiquim.org.br


 

 

 

 

 

 


