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RECE 

 Déficit em produtos químicos deverá ser de US$ 29,3 bilhões, em 2020,  
com recorde de mais de 50 milhões de toneladas importadas  

Transformação do processo de recuperação em retomada sustentável do crescimento econômico  
depende de agenda de competitividade 

 

 

No acumulado do ano, até outubro, as importações de produtos químicos somaram US$ 33,8 bilhões e as 

exportações chegaram a US$ 9,1 bilhões, reduções de respectivamente 10% e de 15,9% na comparação com 

igual período de 2019. Como resultado, o déficit na balança comercial de produtos químicos, entre janeiro e 

outubro, somou US$ 24,7 bilhões, o que representa uma redução de 7,6% em relação ao mesmo período do ano 

passado.  

Os fertilizantes e seus intermediários permaneceram, entre janeiro e outubro, como o principal item da pauta 

de importações químicas, respondendo por 19,7% do total das importações em valor (US$ 6,6 bilhões) e por  

68,6% das quantidades importadas (28,6 milhões de toneladas). Por sua vez, as resinas termoplásticas, apesar 

de permaneceram como principais produtos químicos exportados pelo País, US$ 1,2 bilhão no acumulado do 



ano, tiveram uma forte queda de 26,8% nas vendas ao exterior, em comparação com 2019, resultado do firme 

comprometimento da indústria nacional em manter o mercado doméstico atendido, particularmente no 

processo de recuperação da atividade econômica dos últimos meses. 

Em outubro, especificamente, o Brasil importou US$ 3,5 bilhões em produtos químicos, valor que representa 

redução de 17,5% na comparação a igual mês do ano anterior, ao passo que o valor exportado, de US$ 830 

milhões, significou uma redução de 19% na mesma comparação. 

De acordo com projeções da própria Abiquim, até o final do ano deverá ser registrado um déficit da ordem de 

US$ 29,3 bilhões. Até dezembro, as importações deverão totalizar US$ 40,2 bilhões, ao passo que as vendas 

externas US$ 10,9 bilhões, recuos de respectivamente 8,9% e 13% em relação ao ano de 2019. Em termos de 

volumes, por sua vez, deverá ser registrado recorde em quantidades importadas, de praticamente 50,4 milhões 

de toneladas, e uma movimentação de 14,3 milhões de toneladas exportadas, respectivamente aumentos de 

5,8% e de 2,8%, na mesma comparação com o ano passado. 

Para o presidente-executivo da Abiquim, Ciro Marino, os resultados da balança comercial setorial e dos 

indicadores conjunturais do mercado interno apontam que o pior momento econômico parece ter ficado para 

trás e que 2021 ainda será bastante desafiador, mas igualmente com muitas oportunidades. “Sem dúvida, a 

indústria química brasileira foi decisiva no enfrentamento da pandemia e dos seus graves impactos na saúde 

pública, na economia e na sociedade, provendo as soluções em qualidade e quantidades necessárias para as 

várias cadeias produtivas, muitas delas na ‘linha de frente’ de combate à Covid-19. Agora o momento é de 

pensar como serão os próximos meses e entendemos que a transformação desse atual processo de recuperação 

em uma efetiva retomada sustentável do crescimento econômico, em 2021, estará condicionada, além de 

evidentemente sermos eficazes contra o coronavírus, à concretização de uma sólida agenda de competitividade, 

alicerçada na regulamentação do novo mercado do gás, em modernização da infraestrutura, particularmente 

logística, e nas reformas estruturantes, como a tributária”, destaca Marino. 

 

ENCONTRO ANUAL DA INDÚSTRIA QUÍMICA  

Secretário Especial, Carlos Alexandre da Costa, e deputado Afonso Motta 
participam do 25º ENAIQ  

 



 

O secretário-especial de Produtividade, Emprego e Competitividade (SEPEC), do Ministério da Economia, Carlos 

Alexandre Da Costa, e o presidente da Frente Parlamentar da Química, deputado Afonso Motta (PDT/RS) 

participarão do 25º Encontro Anual da Indústria Química (ENAIQ), que será realizado, no dia 4 de dezembro, em 

formato virtual, com transmissão aberta ao público via redes sociais (Vimeo e YouTube).  

O secretário-especial de Produtividade, Emprego e Competitividade (SEPEC), do Ministério da Economia, Carlos 

Alexandre Da Costa, abordará as perspectivas econômicas para 2021, após um ano em que o País foi afetado 

pela pandemia de Covid-19, mas também foram realizadas medidas que impactam a recuperação econômica da 

indústria como a aprovação do novo Marco Legal do Saneamento Básico e a aprovação do PL do Gás na Câmara 

dos Deputados.  

O presidente da Frente Parlamentar da Química (FPQuímica), deputado Afonso Motta (PDT/RS) participará da 

abertura do evento com o presidente do Conselho Diretor da Abiquim, Marcos De Marchi.  

A programação do ENAIQ contará com uma apresentação do diretor de Desenvolvimento Sustentável da 

Braskem, líder da Força-Tarefa de Advocacy em Energia e Mudanças Climáticas do International Council of 

Chemical Associations (ICCA), Jorge Soto. O desempenho da indústria química brasileira em 2020 será 

apresentado pelo presidente-executivo da Abiquim, Ciro Marino.  

Durante o ENAIQ, também serão anunciados os vencedores do 19º Prêmio Kurt Politzer de Tecnologia, que 

reconhece projetos de inovação tecnológica na área química.  

O 25º ENAIQ – Encontro Anual da Indústria Química tem o patrocínio das empresas: Ambipar, BASF, Braskem, 

Cabot, Cesari, Clariant, Croda, Deten, Elekeiroz, Evonik, Indorama, Ingevity, Innova, Nitro, Oxiteno, Petrom, 

Rhodia, Unigel, Unipar e White Martins. As empresas interessadas em patrocinar o evento podem entrar em 

contato com o assessor de marketing da Abiquim, Fernando Tavares, pelo e-mail: 

fernando.tavares@abiquim.org.br.        

mailto:fernando.tavares@abiquim.org.br


Clique aqui para acessar o site do 25º Encontro Anual da Indústria Química (ENAIQ). Cadastre-se para receber 

antecipadamente o link da transmissão do evento.    

 
MESA EXECUTIVA DA QUÍMICA  

CEO do Projeto de Redução do Custo Brasil, Jorge Luiz de Lima,  
participa de reunião da Mesa Executiva da Química 

  
A sexta reunião da Mesa Executiva da Química de Base foi realizada no dia 18 de novembro, em formato online. O 

governo federal foi representado pelo CEO do Projeto de Redução do Custo Brasil e subsecretário de Ambiente de 

Negócios e Competitividade, da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade (SEPEC), do 

Ministério da Economia, Jorge Luiz de Lima.  

Durante a reunião foram debatidos temas como a importância da reforma tributária, o panorama produtivo do 

setor, a inserção internacional da economia brasileira, o potencial do gás natural para o crescimento econômico e 

a logística de produtos químicos.  

Os representantes da indústria química apresentaram uma análise sobre o momento produtivo, destacando a 

redução das taxas de operação de produtores internacionais em resposta à queda de demanda decorrente da 

pandemia de Covid-19; e a forte recuperação da demanda por resinas termoplásticas no terceiro trimestre de 

2020, em níveis históricos no Brasil e em outras partes do mundo. Também foi ressaltado que as companhias 

brasileiras atuam de forma coordenada com a cadeia, de modo a permitir o atendimento do mercado, pois além 

da demanda regular, houve a necessidade de recomposição de estoques.  

Sobre a inserção internacional da economia brasileira, o setor químico reforçou a importância de o governo 

promover uma ampla redefinição estratégica da agenda comercial, contando com o engajamento dos setores da 

sociedade e representantes eleitos. Também foi lembrada a necessidade de reavaliação da agenda de negociações 

de acordos comerciais, que a revisão da TEC seja alinhada aos movimentos de redução do Custo Brasil. 

O setor também agradeceu o apoio ao tema da especificação do gás natural que possibilitou, em alinhamento com 

a agência reguladora, dar novo encaminhamento à discussão baseados nos conceitos de análise de impacto 

regulatório. A necessidade de melhorias nas estruturas logísticas para a redução do Custo Brasil também foi 

lembrada na reunião. 

O CEO do Projeto de Redução do Custo Brasil, Jorge Luiz de Lima, concordou com a necessidade de alinhamento 

do processo de abertura comercial com a redução do custo Brasil e concordou com a importância da agenda 

logística para a redução do Custo Brasil.  

Pelo Ministério da Economia também participaram da reunião o coordenador geral de Análise e Relacionamento 

http://www.enaiq.org.br/index.html


de Setores Produtivos, da subsecretaria da Indústria (SI), da Secretaria de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, 

Serviços e Inovação (SDIC), da SEPEC, Rogério Glass; o analista de Comércio Exterior, da SDIC, André Fábio de 

Souza; a analista de Comércio Exterior, da SDIC, Isabella Maria Pereira de Ávila; o secretário-adjunto da secretaria 

de Advocacia da Concorrência e Competitividade do Ministério da Economia (SEAE), Alexandre Messa; o 

secretário-substituto do Conselho Nacional de Zonas de Processamento de Exportação, Delphino Pires de Souza 

Júnior; e a assessora Subsecretaria de Ambiente de Negócios e Competitividade, Leila da Cruz Silva Magalhães.  

A Elekeiroz foi representada por seu diretor-presidente e também presidente do Conselho Diretor da Abiquim, 

Marcos De Marchi; e pelo vice-presidente da empresa, Elder Martini; a BASF foi representada pelo vice-presidente 

sênior de Químicos, Produtos de Performance e Sustentabilidade, Antônio Lacerda; e o gerente sênior de Relações 

Governamentais e integrante da Comissão de Relações Governamentais da Abiquim, Luiz Henrique Lopes; a 

Braskem foi representada pelo vice-presidente de Olefinas e Poliolefinas na América do Sul e coordenador da 

Comissão de Resinas Termoplásticas da Abiquim, Edison Terra; pelo coordenador de Tributos Indiretos e 

coordenador da Comissão de Assuntos Jurídicos e Tributários da Abiquim, Osvaldo Lobato; e pela gerente de 

Relações Governamentais e integrante da Comissão de Relações Governamentais da Abiquim, Nubia Batista; a 

Dow foi representada pela diretora de Relações Governamentais e integrante da Comissão de Relações 

Governamentais, Suelma Rosa; e pelo gerente sênior de Produtos, Ativos e Marketing, David Candido Silva; a 

Oxiteno foi representada pelo head of Global Procurement, Fabio Zanadrea; e pelo gerente de Relações 

Institucionais e coordenador da Comissão de Relações Governamentais da Abiquim, Frederico Marchiori; a Rhodia 

Solvay foi representada pela presidente do Grupo Solvay na América Latina, presidente da Unidade Global de 

Negócios Coatis do Grupo Solvay e vice-presidente do Conselho Diretor da Abiquim, Daniela Manique; e pelo 

diretor de Relações Governamentais e integrante da Comissão de Relações Governamentais da Abiquim, Marcelo 

Perracini; a Sabic foi representada pelo seu líder regional para América do Sul e Central e conselheiro da Abiquim, 

Eduardo Fujisawa; e pela gerente sênior e business counsel para América Latina, Camila Colotto; a Yara foi 

representada por seu CEO e conselheiro da Abiquim, Daniel Hubner; a Unipar foi representada pelo diretor 

presidente e conselheiro da Abiquim, Maurício Russomano; pelo diretor de planta, Airton Antonio de Andrade; e 

pelo gerente de Relação com Investidores e Relações Institucionais, Sergio Santos; e a Unigel foi representada pelo 

CEO e vice-presidente do Conselho Diretor da Abiquim, Roberto Noronha.  

Pela Abiquim participaram o presidente-executivo, Ciro Marino; o diretor de Relações Institucionais, André Passos; 

a diretora de Assuntos de Comércio Exterior, Denise Naranjo; a diretora de Economia e Estatística, Fátima 

Giovanna Ferreira; e o gerente de Assuntos de Comércio Exterior, Eder da Silva. Também participaram da reunião 

o diretor-executivo da Associação Brasileira da Indústria de Cloro Álcalis e Derivados (Abiclor), Martin Affonso 

Penna; e o diretor executivo da Umbelino Lobo, Felipe Oppelt. 

  



COLAS, ADESIVOS E SELANTES  

2º Enconto Nacional de Colas, Adesivos e Selantes avalia o impacto da Covid-19 
nos setores clientes e as ações em prol da economia circular  

 

A Comissão Setorial de Colas, Adesivos e Selantes da Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim) 

realizou, no dia 12 de novembro, por meio online, o “2º Encontro Nacional de Colas, Adesivos e Selantes”, com 

os painéis: “Análise de impactos da Covid-19 no mundo e nos segmentos calçadista, embalagens e moveleiro” e 

“Mesa Redonda: Economia Circular & Sustentabilidade no setor de adesivos”, além da apresentação das 

Estatísticas 2019 do setor de colas, adesivos e selantes. O evento foi transmitido ao vivo no canal da Abiquim no 

YouTube.  

Reprodução: YouTube/Abiquim 

 

 

A pandemia de Covid-19 afetou de forma diferente os setores calçadista, de embalagens e moveleiro, clientes 

do segmento de colas, adesivos e selantes. A superintendente da Associação Brasileira de Empresas de 

Componentes para Couro, Calçados e Artefatos (Assintecal), Ilse Guimarães, explicou que o segmento calçadista foi 

severamente afetado no ápice da pandemia de Covid-19 no Brasil, em abril, quando a produção do setor caiu 24%, 

em relação ao volume produzido em janeiro de 2020. 

Segundo a superintendente da Assintecal, os calçados com menor valor agregado, destinados à classe C devem ser 

os mais consumidos devido ao impacto positivo do auxílio emergencial, concedido pelo governo federal, que fez 

uma parcela 15 milhões de pessoas ‘subirem’ para a classe C, ao mesmo tempo em que parte da população da 

classe B teve queda de renda. Ilse ressaltou que o setor pode ser um dos protagonistas da retomada econômica, 

pois em setembro, a produção de calçados no Brasil foi de 81 milhões de pares, volume próximo ao registrado no 

mesmo período do ano passado, quando a produção foi de 84 milhões. Sobre o segmento de móveis, ela afirmou 

que a pandemia gerou mudanças nos hábitos do consumidor. “As pessoas passaram a ficar mais em casa e como 

consequência o setor teve aumento de 40% na demanda em relação ao período pré-pandemia”.  

O CEO da Arezzo, Alexandre Birman, explicou que após a queda nas vendas no segundo trimestre do ano, o grupo, 



que possui mais de dez marcas, apresenta retomada do crescimento e já supera o patamar de março deste ano. 

Segundo Birmam, foi preciso muita reinvenção na gestão das marcas durante o período mais agudo da pandemia. 

“Alongamos prazos para os franqueados e não cancelamos pedidos dos fornecedores. Ficamos com um estoque 

muito grande e fortalecemos a plataforma online”. 

O grupo também investiu em novas coleções, lançadas a cada 15 dias, e em campanhas de marketing com a 

cantora Manu Gavassi e a atriz Marina Ruy Barbosa. Birmam também destacou a importância de diversificar o 

negócio e atualmente, cerca de 30% da receita do grupo é originário da linha de vestuário. Outra inovação foi o 

lançamento da marca BriZZa, especializada em chinelos de dedo e bolsas, com uma campanha estrelada pela atriz 

Bruna Marquezine. “Quadruplicamos o investimento em marketing, teremos um recorde na produção com 2 

milhões de calçados e 300 mil bolsas e tivemos aumento nas vendas em setembro, outubro e novembro. A 

expectativa é de um Natal excelente”, confirmando o otimismo de recuperação do setor.   

O impacto da pandemia no segmento de moda e a evolução das vendas pela plataforma online foram destacados 

pela sócia da consultoria Bain & Company, Luciana Batista. A projeção da consultoria é que o setor tenha no 

quarto trimestre resultado 6% inferior ao mesmo período do ano passado nas vendas, sendo que no segundo 

trimestre o resultado foi 62% inferior em comparação com o mesmo período de 2019.   

Luciana destacou o desenvolvimento do e-commerce durante a pandemia. “18% das vendas do setor em 2020 

serão online, o que muda a forma como a cadeia se comunica com o cliente e o perfil de embalagem”. A mudança 

no perfil do consumidor também foi destacada. “O consumidor tem cada vez mais identificação com as marcas e 

suas causas, e está mais preocupado com saúde e segurança dos trabalhadores, com a economia circular em 

todo o ciclo de vida do produto”, finalizou.  

Economia circular  

Reprodução: YouTube/Abiquim 

 



 

A Mesa Redonda: Economia Circular & Sustentabilidade no setor de adesivos reuniu representantes da indústria 

química para debater as ações em prol de tecnologias que possibilitem a economia circular de toda a cadeia. “As 

indústrias precisam desenvolver produtos pensando na circularidade e no impacto para a sociedade. É preciso 

trabalhar avaliando como continuar abastecendo a sociedade dentro dos limites do planeta. O crescimento das 

cidades não acompanhou a dinâmica de produção dos resíduos e como eles devem ser reinseridos”, explicou a 

diretora executiva da Associação Brasileira de Embalagem (Abre), Luciana Pellegrino. 

Outro conselho dado pela executiva é que as empresas precisam entender o que acontece com as embalagens 

depois que o produto foi consumido. “As empresas precisam avaliar a circularidade dos materiais usados na 

produção das embalagens e na estrutura da logística existente para fazer a reciclagem”.  

A pesquisadora do Centro de Tecnologia de Embalagem (CETEA), Leda Coltro, analisou os requisitos necessários 

para o desenvolvimento de embalagens fáceis de ser recicladas. “Ao mesmo tempo em que os rótulos e 

embalagens precisam de adesivos e colas eficientes, eles também precisam ser facilmente removíveis para não 

contaminar o material reciclado”.  

Leda explicou que durante o desenvolvimento é preciso dar preferência à adoção de embalagens com um único 

material, o que facilita o processo de reciclagem e reduzir o uso de componentes que interferem na qualidade do 

material reciclado. Sobre a reciclagem das embalagens plásticas, a pesquisadora explicou que as rígidas são mais 

fáceis de reciclar do que as flexíveis e para o caso dos produtos menores, como ‘tampinhas’, uma solução são as 

campanhas que incentivam a reciclagem.  

Para enfrentar os desafios da sustentabilidade, a 3M passou a atuar em três pilares: “Ciência para Circularidade, 

com soluções para produzir mais com menos material; Ciência para o Clima, que busca descarbonizar a indústria e 

acelerar soluções globais para o clima; e Ciência para a Comunidade, para criar um mundo mais positivo por meio 

da ciência e inspirar pessoas, trabalhando a diversidade e a inclusão”, afirmou a especialista de Toxicologia da 3M, 

Mariana Penteado Soares.  

Dentro do pilar Ciência para Circularidade, a executiva apresentou o “Programa de Reciclagem de Esponjas Scotch 

–Brite”, desenvolvido em parceria com a TerraCycle, o projeto envolve a população que coleta as esponjas, leva a 

um dos mais de 2,6 mil pontos de coleta e que já reciclou mais de 1.9 milhões de esponjas. As pessoas recebem 

pontos por unidade de resíduo enviado e que são revertidos em doações financeiras para uma entidade sem fins 

lucrativos ou escolas. 

O investimento na capacitação técnica de recicladores é feito por meio de contribuições financeiras para o 

programa de reciclagem “Dê a Mão para o Futuro”. “Os recursos arrecadados são usados na compra de 



equipamentos, capacitação técnica e de gestão dos recicladores”. Nas plantas, a circularidade é exercida por meio 

do “Projeto CirculEar”, que promove o reúso e a reciclagem do resíduo gerado no processo produtivo dos 

protetores auriculares de espuma.   

Segundo a diretora de Economia Circular e Reciclagem da Braskem, Fabiana Quiroga, o setor produtivo trabalha na 

mudança da economia linear para circular. “Essa transformação é necessária e, para isso, foram assumidos 

compromissos de até 2050 alcançar a neutralidade de carbono, até 2025 produzir 300 mil toneladas de resinas e 

produtos químicos com conteúdo reciclado e chegar à marca de 1 milhão de toneladas até 2030. Além de 

recuperar 1,5 milhão de toneladas de resíduos plásticos até 2030 e 100% das embalagens plásticas devem ser 

reutilizadas, recicladas ou recuperadas até 2040”. 

Sobre as embalagens, Fabiana reiterou que é importante utilizar o design como caminho para facilitar a 

reciclagem. “Incluindo ações como a adoção de embalagens mono produto, mudando a cor das big bags da 

própria empresa de marrom para branco, ampliando o leque de utilização do produto reciclado, e diminuindo as 

impressões nas embalagens, ponto crítico para a reciclagem”. O investimento em inovação nos processos de 

reciclagem também foi lembrado. “É importante inovar nos processos de reciclagem. Na mecânica, o trabalho é 

para eliminar as barreiras de utilização do reciclado trazendo mais qualidade, eliminando a cor e o odor. Na 

reciclagem química, trabalhamos na tecnologia de pirólise, que transforma o resíduo em óleo para gerar a nafta, 

que depois será usada nos crackers das plantas industriais”.  

O gerente de Pesquisa e Desenvolvimento – Adesivos Industriais LATAM da Henkel e coordenador da Comissão 

Setorial de Colas, Adesivos e Selantes, Carlos Motta, afirmou que o primeiro passo para a promoção da economia 

circular é a conscientização sobre a coleta dos resíduos, classificados por ele como matéria-prima.   

Ao dividir o ciclo de vida de um produto em produção, uso e final da vida, Motta analisou: “Desde a produção 

existe a tendência de redução de peso com o objetivo de fazer com que os produtos sejam fabricados com a 

menor pegada de carbono possível. Já no final do ciclo de vida, o produto pode ser reusado várias vezes, como 

as garrafas retornáveis ou seguir para a reciclagem onde é feita a coleta e separação dos diferentes materiais 

para serem reciclados”.   

Segundo ele, a economia circular deve considerar a manutenção do reúso dos recursos, o design para a 

reciclagem e a melhora na qualidade do material reciclado. “No desenvolvimento de um adesivo, precisamos 

pensar se ele vai possibilitar a reciclagem e a redução de peso. O adesivo não pode prejudicar a reciclagem, ele 

precisa ser facilmente separável, para permitir o reúso no caso das garrafas de vidro que são reutilizadas ou a 

reciclagem. Precisamos transformar o resíduo em valor e caso não possa ser reciclado precisa ser 

biodegradável”.  

A mesa redonda teve a mediação da gerente de Sustentabilidade da Abiquim, Aline Bressan; e do vice-



coordenador da Comissão Setorial de Colas, Adesivos e Selantes e gerente de Negócios de Coatings e Resinas 

Adesivas da Evonik, João Vinícius Souza. A apresentação do encontro foi feita pela gerente de Comunicação da 

Abiquim, Camila Matos.  

Resultados do setor em 2019  

Reprodução: YouTube/Abiquim 

 

O presidente-executivo da Abiquim, Ciro Marino, destacou a realização do “2º Encontro Nacional de Colas, 

Adesivos e Selantes”, mesmo com as dificuldades impostas pela pandemia de Covid-19. Marino também 

ressaltou o trabalho da comissão que, desde 2000, desenvolve normas técnicas com o objetivo de alinhar as 

práticas nacionais às melhores práticas internacionais. “A comissão também tem em seu plano de trabalho de 

2021 o desenvolvimento da segunda turma do curso de capacitação de mão de obra e tem feito um trabalho 

consistente em busca de compartilhamento de conhecimento”.  

Durante o evento, ainda foram apresentados os dados estatísticos do setor, elaborados pela equipe de 

Economia e Estatística da Abiquim, com o perfil estatístico do segmento, incluindo o consumo aparente nacional 

(CAN) de 2006 a 2019. O estudo foi apresentado pela assessora de Economia e Estatística da Abiquim, Paula 

Tanaka. 

O segmento de colas, adesivos e selantes teve um faturamento de R$ 2,7 bilhões em 2019, sendo que, em 

média, ao longo do período contemplado de 2006 a 2019, 95% da produção nacional foi destinada ao mercado 

doméstico e 5% às vendas externas. Em relação aos segmentos que mais consomem as colas, adesivos e 

selantes, 19,2% da produção é destinada ao segmento de construção civil, 15,9% ao consumo moveleiro, 15,6% 

às embalagens, 14,7% à indústria calçadista, e o volume restante é destinado a outros setores industriais, entre 

eles consumo/do it yourself, automobilístico, tintas e vernizes e eletrônicos.  

“A amostra de produtos acompanhada no relatório “Estatísticas do Segmento de Colas, Adesivos e Selantes” 

inclui os grupos de produtos referentes às colas/adesivos, base água, base solvente, hot-melt, outras e 

selantes/mástiques e estima-se que representa 80% da produção nacional”, explicou Paula. 

As estatísticas completas do setor podem ser adquiridas com a área de Comunicação da Abiquim pelo e-mail: 

fernando.tavares@abiquim.org.br.   

mailto:fernando.tavares@abiquim.org.br


Mais informações sobre a Comissão Setorial de Colas, Adesivos e Selantes, com a coordenadora-executiva da 

Comissão, Carolina Ponce de Léon, no e-mail: carolina.poncedeleon@abiquim.org.br.  

Clique aqui para assistir ao “2º Encontro Nacional de Colas, Adesivos e Selantes” no canal da Abiquim no 

YouTube.  

 

ENCONTRO NACIONAL DA INDÚSTRIA  

CNI realiza o Encontro Nacional da Indústria 2020, com apoio da Abiquim 
 

 
 
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) realiza, até o dia 18 de novembro, o Encontro Nacional da Indústria 

(ENAI) 2020, que terá o tema “Por uma indústria que impulsione o Brasil”.  

O evento é realizado pela primeira vez em formato virtual e reúne 12 palestrantes e 26 debatedores para 

discutirem assuntos como a urgência da reforma tributária, a importância da inserção internacional e de uma nova 

estratégia de política industrial, sustentabilidade, a busca da eficiência do Estado e a jornada do País rumo à 

indústria 4.0. 

A Abiquim é uma das apoiadoras do ENAI e o presidente-executivo da Abiquim, Ciro Marino, participará do painel 

de encerramento “Desafios da Indústria Brasileira para Indústria 4.0”, a ser realizado a partir das 18h30, do dia 18 

de novembro, e que também contará com a participação do presidente do Sindicato Nacional da Indústria de 

Componentes para Veículos Automotores (Sindipeças), Dan Ioschpe; do diretor geral do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (Senai), Rafael Lucchesi; a moderação será feita pelo diretor de Desenvolvimento 

Industrial da CNI, Carlos Eduardo Abijaodi.  

Clique aqui para visitar o site do ENAI 2020, ver a programação completa e fazer sua inscrição.  

 

WEBINAR 

Unicamp realiza mesa redonda sobre perfil de engenheiro químico com o coordenador 

mailto:carolina.poncedeleon@abiquim.org.br
https://www.youtube.com/watch?v=VVoPnc7lLx8&t=10251s
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/enai/


da Comissão de Gestão do Atuação Responsável® da Abiquim, Marco Carmini  
 
 

 
 
O Núcleo Docente Estruturante (NDE) e a Faculdade de Engenharia Química (FEQ) da Unicamp realizam os 

webinários NDE/FEQ – “Novo Projeto Pedagógico do Curso”, que são transmitidos no canal da Coordenadoria de 

Graduação – FEQ no YouTube.  

Está programado para o dia 9 de dezembro, às 16h30, a mesa redonda “Perfil de engenheiro – visão de mercado”, 

que terá a participação do diretor geral da Croda América Latina, membro do Conselho Diretor da Abiquim, 

coordenador da Comissão de Gestão do Atuação Responsável® e coordenador do Comitê para o Desenvolvimento 

Sustentável da Associação, Marco Carmini; do diretor industrial da Rhodia Solvay, Guilherme Faria Silva; e da 

coordenadora de Customer Sucess da I.Systems, Camila Leal.  

Clique aqui para acessar o canal da Coordenadoria de Graduação – FEQ no YouTube.  

 

TINTAS 

Fórum da Abrafati mostra resiliência do setor de tintas 
 
A Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas (Abrafati) realizou, no dia 10 de novembro, o Fórum Abrafati da 

Indústria de Tintas, que pela primeira vez ocorreu por meio online. O evento teve apresentações sobre o 

desempenho do setor em 2020 e o panorama para os próximos anos. 

A programação teve uma apresentação do economista Ricardo Sennes sobre as perspectivas para o País. Sennes 

ressaltou que houve uma redução do risco político, mas na seara econômica existe a preocupação com as várias 

questões a serem enfrentadas, entre as quais a situação fiscal.  

Na sequência, dois painéis reuniram os 12 membros do Conselho Diretivo da Abrafati para analisar o momento 

atual e os desafios futuros. No primeiro bloco, participaram Marcos Allemann (BASF), Milton Killing (Killing), Alan 

https://www.youtube.com/channel/UCXxVk24di5SEYSuT_VYjXYw/featured


Souza (Iquine), Marcelo Cenacchi (Sayerlack), Mateus Aquino (Axalta) e Douver Martinho (Universo), que 

comentaram a recuperação sólida das vendas no segundo semestre e a demonstração da resiliência e da 

capacidade de adaptação do setor. A postura de otimismo cauteloso para 2021 foi unânime. 

O segundo painel contou com a participação de Daniel Campos (AkzoNobel), Agnaldo Bergamo (Eucatex), Reinaldo 

Richter (WEG Tintas), Andreas de Salis (Montana), Marcio Grossmann (PPG) e Freddy Carrillo (Sherwin-Williams). 

Além de chamarem a atenção para os aprendizados trazidos pela pandemia e para os bons resultados da 

colaboração de todo o setor em busca de soluções conjuntas, foram apontados caminhos e oportunidades para o 

futuro, que envolvem aspectos como sustentabilidade, mobilidade, digitalização, melhorias na infraestrutura, 

importância dos cuidados com a saúde e a experiência do consumidor com a pintura. 

Clique aqui para assistir o evento no canal da Abrafati no YouTube. 

  

 
 

O Comitê Brasileiro de Química (CB-010) da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) atualmente é formado pela: Comissão de Estudos de Produtos 
Químicos para Saneamento Básico, Água e Esgoto; Comissão de Estudos de 
Adesivos, Colas e Selantes; Comissão de Estudo de Informações sobre 
Segurança, Saúde e Meio Ambiente; Comissão de Estudos de Poliestireno 
Expandido (EPS); Comissão de Estudos de Derivados de Óxido de Eteno; e 
Comissão de Estudos de Poliuretano. 

 

 

 

SERVIÇOS 

 

 

Acesse os canais da Abiquim nas redes sociais e saiba como a Química está #365DiasComVc:  

Facebook.com/abiquimoficial 

Instagram.com/abiquim.oficial 

https://www.youtube.com/watch?v=ISmpjS21laQ&t=8s
https://www.facebook.com/abiquimoficial/
https://www.instagram.com/abiquim.oficial/


Youtube.com/vídeosabiquim 

Twitter.com/abiquimoficial 

 

 

✓ Assintecal – 2º Encontro Anual de Colas, Adesivos e Selantes tem participação da Assintecal  

✓ Madeira Total – 2º Encontro Anual de Colas, Adesivos e Selantes da Abiquim será realizado nesta 

quinta-feira (12/11) 

✓ Revista Tratamento & Efluentes – Relatório da Abiquim registra aumento pelo quarto mês seguido no 

segmento de produtos químicos de uso industrial  

✓ Abta – Ilha Barnabé: obras estão suspensas 

✓ Sopesp – Ilha Barnabé: obras estão suspensas 

✓ Revista Paint & Pintura – Os novos rumos do setor químico 

✓ Casa Rural – Segmento de produtos químicos mantém elevação  

✓ Agência CMA – Produção e venda de químicos sobem em setembro  

✓ Agrolink – Segmento de produtos químicos mantém  elevação  

✓ Paint & Pintura (YouTube) – Os novos rumos do setor químico (entrevista com Ciro Marino) 

✓ Globo Hora 1 (a partir de 1 horas, 12 minutos e 40 segundos) 

✓ A Tribuna – Obras no cais da Ilha Barnabé estão suspensas 

✓ TN Petróleo – CNI realiza Encontro Nacional da Indústria 2020, com  apoio da Abiquim 

✓ Paint & Pintura – Definida grade de palestras do 1º Fórum Latino Americano Paint & Pintura de Tintas  

✓ TB Petroleum – Abiquim represents Brazil in a special session on carbono pricing in LA, organized by 

ANIQ Mexico  

Notícias das associadas  

Press releases distribuídos pelas empresas  

 

Termotécnica é destaque no Prêmio Plástico Sul de Inovação & Sustentabilidade com 5 projetos finalistas e 2 

primeiros lugares  

Artecola promove Supera Day para lançar linha global de adesivos  

Aquisição da Porocel é concluída com sucesso  

https://www.youtube.com/user/VideosAbiquim
https://twitter.com/abiquimoficial
https://www.assintecal.org.br/noticias/3226/2-encontro-anual-de-colas-adesivos-e-selantes-tem-participacao-da-assintecal
http://www.madeiratotal.com.br/2o-encontro-anual-de-colas-adesivos-e-selantes-da-abiquim-sera-realizado-nesta-quinta-feira-12-11/
http://www.madeiratotal.com.br/2o-encontro-anual-de-colas-adesivos-e-selantes-da-abiquim-sera-realizado-nesta-quinta-feira-12-11/
https://revistatae.com.br/Noticia/51083/relatorio-da-abiquim-registra-aumento-pelo-quarto-mes-seguido-no-segmento-de-produtos-quimicos-de-uso-industrial
https://revistatae.com.br/Noticia/51083/relatorio-da-abiquim-registra-aumento-pelo-quarto-mes-seguido-no-segmento-de-produtos-quimicos-de-uso-industrial
https://www.abtra.org.br/noticias/ilha-barnabe-obras-estao-suspensas/
https://www.sopesp.com.br/2020/11/10/ilha-barnabe-obras-estao-suspensas/
https://www.paintshow.com.br/paintpintura/noticias/view/7109/os-novos-rumos-do-setor-quimico?categoria=1
http://www.casaruralrs.com.br/noticias/index/2258/Segmento-de-produtos-qu%C3%ADmicos-mant%C3%A9m-eleva%C3%A7%C3%A3o
https://www.agenciacma.com.br/producao-e-venda-de-quimicos-sobem-em-setembro/
https://www.agrolink.com.br/noticias/segmento-de-produtos-quimicos-mantem-elevacao_442152.html
https://www.youtube.com/watch?v=kXjuGLsuCB8
https://globoplay.globo.com/v/9010722/programa/
https://www.atribuna.com.br/noticias/portoemar/obras-no-cais-da-ilha-barnab%C3%A9-est%C3%A3o-suspensas-1.126931
https://www.tnpetroleo.com.br/noticia/cni-realiza-o-encontro-nacional-da-industria-2020-com-apoio-da-abiquim/
https://www.paintshow.com.br/paintpintura/noticias/view/7098/definida-grade-de-palestras-do-1-forum-latino-americano-paint-pintura-de-tintas?categoria=1
https://www.tbpetroleum.com.br/news/abiquim-represents-brazil-in-a-special-session-on-carbon-pricing-in-la-organized-by-aniq-mexico/
https://www.tbpetroleum.com.br/news/abiquim-represents-brazil-in-a-special-session-on-carbon-pricing-in-la-organized-by-aniq-mexico/
https://abiquim.org.br/comunicacao/noticiasAssociadas
https://abiquim.org.br/comunicacao/noticiasAssociadas
https://abiquim.org.br/comunicacao/noticiasAssociadas
https://abiquim.org.br/comunicacao/noticiasAssociadas


 

 

AGENDA DE REUNIÕES DAS COMISSÕES*  

Reuniões programadas nos dias 18 a 23 de novembro   

18 de novembro  

09h00 – Comissão Temática de Logística e de Parceiros do Atuação Responsável  

13h30 – Comissão Temática Consultiva do SASSMAQ 

19 de novembro  

09h00 – Comissão Temática de Saúde, Segurança e Higiene do Trabalhador (SSHT)  

 

*todas as reuniões serão realizadas por videoconferência  

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