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RECE

Déficit praticamente não recua e soma US$ 14 bi em semestre
marcado pela pandemia da Covid-19

As importações brasileiras de produtos químicos no primeiro semestre do ano totalizaram US$ 19,6 bilhões,
redução de 4,1% em relação ao igual período de 2019. Em uma avaliação mensal, apesar da instabilidade
econômica no primeiro bimestre e da calamidade pública deflagrada desde março com a pandemia da Covid-19,
o valor importado foi superior a US$ 3 bilhões em todos os meses do primeiro semestre.
As exportações brasileiras de produtos químicos, por sua vez, somaram no período US$ 5,6 bilhões, redução de
11,7% em relação aos mesmos meses do ano anterior, sendo que a redução da alíquota do Reintegra, em junho
de 2018, dos anteriores 2% para ínfimos 0,1%, continua causando grande impacto no desempenho exportador
do setor. Desde então, o patamar mensal de exportações se estagnou em US$ 1 bilhão; enquanto,
anteriormente à medida, oscilava entre US$ 1,2 e US$ 1,4 bilhão mensais.
Em termos de quantidades transacionadas, as movimentações de produtos químicos foram recorde tanto com
as importações de 22,9 milhões de toneladas quanto com as exportações de 7,7 milhões de toneladas,

respectivamente aumentos de 11,6% e de 16,4% em relação aos maiores registros anteriores.
O déficit acumulado da balança comercial de produtos químicos atingiu US$ 14 bilhões no primeiro semestre
deste ano, um modesto recuo de 0,7% comparado com o mesmo período de 2019. Nos últimos 12 meses (jul/19
a jun/20), mesmo com os graves desafios do enfrentamento da pandemia da Covid-19, esse indicador totalizou
US$ 31,6 bilhões, montante somente inferior aos US$ 32 bilhões de 2013.
Para o presidente-executivo da Abiquim, Ciro Marino, é imperativo que as agendas de competitividade, com
foco no curto prazo, e estruturantes, de médio e longo prazos, imediatamente ganhem velocidade para que o
Brasil consiga superar os desafios impostos pela pandemia e viabilizar eficientemente a retomada segura da
atividade econômica. “As políticas comerciais terão um papel central nesse momento em que várias economias,
especialmente asiáticas, já apontam indicadores robustos de aceleração, com elevada disponibilidade de
excedentes exportáveis. O sucesso do processo de retomada econômica nacional dependerá particularmente de
uma abordagem técnica, pragmática, coesa e isenta em defesa comercial, disciplina com papel estratégico no
sistema de garantias da segurança jurídica contra práticas desleais de comércio, às quais o País estará ainda
mais exposto nessa ‘nova ordem global’ comercial, que já começa a ganhar contornos de como será o mundo
pós-pandemia”, destaca Marino.

LIVE DA ABIQUIM

Executivos da indústria química discutem as relações entre
empresas e colaboradores durante e após a pandemia de Covid-19
Reprodução: YouTube/Abiquim

A live “Os impactos da pandemia nas questões trabalhistas e o futuro da relação empresa x empregado”,
promovida pela Abiquim, no dia 10 de julho, reuniu o diretor de Recursos Humanos América Latina da Clariant,
Alberto Mendes; e o responsável pelas Áreas Trabalhista, Previdenciária e Fundos de Pensão da Rhodia – Grupo
Solvay na América Latina e coordenador da Comissão Temática de Recursos Humanos e Assuntos Trabalhistas
da Abiquim, Wlademir Linden; e teve moderação do presidente-executivo da Associação, Ciro Marino; e da
gerente de Comunicação da Abiquim, Camila Matos.
Segundo o diretor de Recursos Humanos América Latina da Clariant, Alberto Mendes, a pandemia mostrou que
a indústria química está mais pronta para enfrentar crises do que se acreditava. “Conseguimos mudar as rotinas
de higiene e foi factível executar o trabalho remoto. Tivemos um aumento no conhecimento da gestão de risco
e na flexibilidade das empresas”. Apesar disso, Mendes não acredita que o trabalho remoto deverá ser em
tempo integral após o período de enfrentamento da pandemia. “Será algo equilibrado entre o trabalho no
escritório para ações colaborativas e atividades individuais de forma remota, pois o ser humano é social, ele
precisa interagir”.
Para o responsável pelas Áreas Trabalhista, Previdenciária e Fundos de Pensão da Rhodia – Grupo Solvay na
América Latina e coordenador da Comissão Temática de Recursos Humanos e Assuntos Trabalhistas da Abiquim,
Wlademir Linden, as empresas passam por um momento de aprendizado e esse conhecimento será usado nas
relações com os colaboradores nos próximos anos. Linden ainda ressaltou a importância das medidas
emergenciais na legislação trabalhista, “elas que permitiram às empresas manter seus negócios e proteger seus
colaboradores”. E lembrou: “esse é um momento de sacrifício para o governo, as empresas e os colaboradores,
todos devem fazer a sua parte”.
Os especialistas também avaliaram as mudanças nos locais e na forma de trabalho, que foram geradas pela
pandemia e como elas serão após esse período. “Descobrimos que as atividades individuais podem ser
executadas em qualquer lugar. Dessa forma o local de trabalho deverá mudar para ser focado na colaboração
com mais locais de reunião do que para o trabalho individual. Já as plantas industriais devem mudar para dar
ainda maior ênfase à higiene”, analisa Alberto Mendes da Clariant.
Em relação à possibilidade da Covid-19 ser considerada uma doença profissional e a reponsabilidade das
empresas neste cenário, o coordenador da Comissão Temática de Recursos Humanos e Assuntos Trabalhistas da
Abiquim, Wlademir Linden, alerta que algumas correntes dizem que a Covid-19 pode ser relacionada como uma
doença profissional e outras que não. “Isso ainda não está pacificado na legislação. A empresa deve comprovar
com o maior número de evidências que todas as ações de prevenção foram tomadas no ambiente de trabalho e
que foram dadas as condições para aqueles que pudessem exercer o trabalho remoto o fizessem”, alerta.

Clique aqui para assistir a live “Os impactos da pandemia nas questões trabalhistas e o futuro da relação
empresa x empregado” no canal da Abiquim no YouTube.

MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Comitê para o Desenvolvimento Sustentável da Abiquim
realiza webinar sobre estudo de mudanças climáticas da FIESP
Crédito: FIESP

A gerente do departamento de Desenvolvimento Sustentável da FIESP, Anicia Pio

O Comitê para o Desenvolvimento Sustentável da Abiquim promoveu, no dia 13 de julho, o webinar de
apresentação do estudo da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) “Mudança do Clima:
Avaliação dos reflexos das metas de redução de emissões sobre a economia e a indústria brasileira”, que foi
realizado pela gerente do departamento de Desenvolvimento Sustentável da FIESP, Anicia Pio.
O diretor geral da Croda América Latina, membro do Conselho Diretor da Abiquim e coordenador do Comitê
para o Desenvolvimento Sustentável da Associação, Marco Carmini, explicou: “as reuniões têm o objetivo de
promover a capacitação e o nivelamento de conhecimento dos profissionais do grupo para abordar todos os
aspectos envolvidos e ter uma posição setorial sólida e abrangente sobre o tema mudanças climáticas e seus
impactos nas atividades da indústria química”.
O estudo “Mudança do Clima: Avaliação dos reflexos das metas de redução de emissões sobre a economia e a
indústria brasileira” analisou as emissões de gases do efeito estufa de todos os setores e adotou o Modelo de
Equilíbrio Geral, desenvolvido pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT), que autorizou a FIESP a usar o
modelo com os dados oficiais do Brasil, explicou a gerente da FIESP, Anicia Pio.
A publicação apresenta sete cenários e analisa como a economia se comportaria em cada um deles, de acordo
com a política a ser adotada pelo Brasil para o controle de emissões dos gases do efeito estufa (GEE) em cada
um deles e os efeitos dessas políticas para o Produto Interno Bruto (PIB) do País.

A gerente da FIESP, explicou que o objetivo do estudo é gerar subsídio de forma integrada e não apenas setorial
dos impactos das Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDC) do Brasil. “Podemos ver como todos os
setores e fatores se correlacionam para manter a competitividade do País e das empresas brasileiras no
mercado doméstico e internacional. Ele também dá subsídios para que o governo tenha mais condições de
decidir a política a ser implantada, baseado em um modelo global. É pouco efetivo estabelecer uma taxação em
um único setor sem pensar em medidas custo efetivas como um todo, que representam menor sacrifício para a
sociedade e mais benefícios para todos”.
Clique aqui para fazer o download do estudo “Mudança do Clima: Avaliação dos reflexos das metas de redução
de emissões sobre a economia e a indústria brasileira”.
Para alinhar o conhecimento dos membros do Grupo Multidisciplinar sobre Mudanças Climáticas, o Comitê para
o Desenvolvimento Sustentável promove, durante o mês de julho, webinares gratuitos sobre estudos
relacionados às mudanças climáticas. Ainda estão programadas apresentações com a participação do Conselho
Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), Banco Mundial e Ministério da Economia,
conforme programação abaixo:
20 de julho - apresentação dos estudos do CEBDS “Oportunidades e Desafios das Metas NDC para o setor
empresarial” e “Precificação de carbono: o que o setor empresarial precisa saber para se posicionar”;
27 de julho - apresentação sobre os Projetos PMR Partnership for Market Readiness e PMI Partnership for
Market Implementation, iniciativas coordenadas pelo Ministério da Economia/SEPEC e Banco Mundial.
Todas as apresentações serão realizadas às 10 horas. Podem se candidatar e participar do Grupo Multidisciplinar
sobre Mudanças Climáticas, os profissionais das associadas da Abiquim. Para participar, é necessário
encaminhar um e-mail para a gerente de Sustentabilidade da Abiquim, Aline Bressan, no endereço
aline.bressan@abiquim.org.br para obter os links dos webinares.

LIVE ABIQUIM

Abiquim realiza a live “As ações da indústria química
para enfrentamento da pandemia nas comunidades”

A Abiquim realiza, às 14 horas, do dia 17 de julho, a live “As ações da indústria química para enfrentamento da
pandemia nas comunidades”, com a participação da consultora em Comunicação, Responsabilidade Social e
Sustentabilidade Socioambiental e Integrante da Comissão de Diálogo com a Comunidade da Abiquim, Ana
Govatto; e da head da Área de Saúde Ocupacional na Bayer e Presidente da Comissão Técnica de Inclusão e
Diversidade da Associação Nacional de Medicina do Trabalho (ANAMT), Daniela Bortman.
A moderação do debate será feita pelo presidente-executivo da Abiquim, Ciro Marino; e pela gerente de
Comunicação da Associação, Camila Matos. A live “As ações da indústria química para enfrentamento da
pandemia nas comunidades” poderá ser assistida no canal da Abiquim no YouTube. Clique aqui para acessar.

COMÉRCIO EXTERIOR

Comissão Europeia publica versão preliminar de relatório sobre avaliação de impacto
do Acordo de Associação Mercosul – União Europeia
A Comissão Europeia, órgão executivo da União Europeia (UE), publica versão preliminar do relatório, elaborado
pela London School of Economics, sobre a avaliação de impacto econômico, social, ambiental e em direitos
humanos, da parte comercial do Acordo de Associação entre o Mercosul e a UE. Dentre os destaques no estudo
estão os impactos positivos nas economias da UE e dos países do Mercosul com o acordo, aumento das
exportações europeias para os países do Mercosul, a importância do compromisso assumido pelo Brasil no
capítulo Comércio e Desenvolvimento Sustentável (TSD) para implementar efetivamente suas promessas do
Acordo de Paris, incluindo aqueles relacionados ao desmatamento; a revisão do impacto esperado sobre os
direitos humanos e as recomendações importantes para fortalecer a estrutura institucional para a proteção dos

povos indígenas.
Clique aqui para acessar o estudo.

COMÉRCIO EXTERIOR

Receita Federal do Brasil (RFB) desativa temporariamente o SISCOSERV
A Receita Federal do Brasil (RFB) desativou temporariamente o Sistema Integrado de Comércio Exterior de
Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio (Siscoserv) a partir de 11 de
julho de 2020, instituído pela Portaria RFB/SCS nº 1.908, de 19 de julho de 2012, para registro das informações
relativas às transações realizadas entre residentes ou domiciliados no Brasil e residentes ou domiciliados no
exterior que compreendam serviços, intangíveis e outras operações que produzam variações no patrimônio das
pessoas físicas, das pessoas jurídicas ou dos entes despersonalizados.
Segundo o órgão, em razão da publicação da Portaria Conjunta SCS/RFB nº 25, de 26 de junho de 2020, os
prazos para prestação de informações no sistema estão suspensos de 1º de julho a 31 de dezembro de 2020.
Clique aqui para acessar a Portaria RFB/SCS nº 1.908.

FRENTE PARLAMENTAR DA QUÍMICA

Representantes do setor químico se reúnem com o
presidente da FrenCOMEX, deputado Evair Vieira de Melo
O deputado Evair Vieira de Melo (PP/ES), presidente da Frente Parlamentar Mista do Comércio Internacional e
do Investimento (FrenCOMEX) e coordenador temático de Água da Frente Parlamentar da Química (FPQuímica)
se reuniu, no dia 7 de julho, com representantes da indústria química, por meio de videoconferência.
Durante o encontro, os representantes da indústria química ressaltaram a importância do trabalho
desempenhado pelo parlamentar na condução do tema da circular SECEX nº 29/2020 e afirmaram a importância
do sistema de defesa comercial para a equidade competitiva do produto nacional com o importado, alertaram
sobre a falta de alinhamento do tema com a realidade regulatória internacional, a possibilidade de ampliação da
insegurança jurídica, a atual desestruturação do sistema dos instrumentos de defesa comercial e os efeitos da
capacidade ociosa no âmbito internacional no mercado brasileiro.
O presidente-executivo da Abiquim, Ciro Marino, apontou que existe alinhamento empresarial sobre o tema.
Marino destacou a necessidade que o processo de abertura seja discutido em alinhamento com negociações
bilaterais e multilaterais. Ainda referenciou que o processo atual apresenta desalinhamento com o
internacional, pois ele não tem contrapartidas e deve gerar ampla insegurança jurídica.

O deputado Evair Vieira de Melo agradeceu as informações e solicitou apoio do setor na formatação de material
técnico para a continuidade dos debates junto ao Poder Executivo.
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), Paulo Ganime (NOVO/RS) e Marcos Pereira
(Republicanos/SP), que também ocupa a vice-presidência da Câmara dos Deputados.
Além do deputado Evair Vieira de Melo e do presidente-executivo da Abiquim, Ciro Marino, participaram da
reunião o coordenador de Acompanhamento Legislativo da FrenCOMEX, Gabriel Borges; o assessor técnico da
FrenCOMEX, Celso Figueiredo; o relações Governamentais da Innova, André Passos; o gerente de Compliance
para América Latina da Eastman, Adilson Carvalho; a relações corporativas da Braskem, Núbia Isaias; o analista
de Relações Governamentais da Braskem, Gustavo Boni dos Santos; diretor de Relações Governamentais da
Rhodia Solvay, Marcelo Perracini; o relações Institucionais e Governamentais da BASF, Luiz Renato Nais; a
coordenadora de Relações Governamentais da BASF para a América do Sul, Juliana Villano; o diretor geral da
Deten Química, José Luis Gonçalves de Almeida; o gerente Comercial de Resinas da Petroquímica Suape, Luiz
Henrique Bittencourt; o gerente de Marketing da Indorama, Augusto Eduardo Corrêa; o gerente de Relações
Institucionais da Oxiteno, Frederico Marchiori Xavier de Jesus. Pela Abiquim participaram a diretora de Assuntos
de Comércio Exterior, Denise Naranjo; o gerente de Assuntos de Comércio Exterior, Éder da Silva; o assessor de
Assuntos de Comércio Exterior, Diego Hrycylo; os assessores de Relações Institucionais, Lidiane Soares e Pável
Pereira. Pela Umbelino Lobo participaram o diretor Antônio Marcos Umbelino Lôbo e o diretor executivo Felipe
Oppelt.

SAÚDE

Brigadistas e bombeiros civis e militares integram lista de profissionais essenciais ao
controle de doenças e manutenção da ordem pública
O Presidente Jair Bolsonaro publicou no Diário Oficial da União (DOU), do dia 9 de julho, a Lei nº 14.023, que
altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro, e determina a adoção de medidas imediatas que preservem a saúde e a
vida de todos os profissionais considerados essenciais ao controle de doenças e à manutenção da ordem
pública, durante a emergência de saúde pública decorrente do coronavírus.
A nova Lei apresenta a lista dos profissionais considerados essenciais ao controle de doenças e à manutenção da
ordem pública, incluindo brigadistas e bombeiros civis e militares, além de médicos, enfermeiros,
fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e profissionais envolvidos nos processos de
habilitação e reabilitação; brigadistas e bombeiros civis e militares, entre outros.

Durante a emergência de saúde pública decorrente do Covid-19, o poder público e os empregadores ou
contratantes devem adotar medidas para preservar a saúde e a vida de todos os profissionais considerados
essenciais e devem fornecer, gratuitamente, os equipamentos de proteção individual (EPIs) recomendados pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aos profissionais relacionados na Lei e que estiverem em
atividade e em contato direto com portadores ou possíveis portadores do novo coronavírus. Esses profissionais
também terão prioridade para fazer testes de diagnóstico e serão tratados e orientados sobre sua condição de
saúde e sobre sua aptidão para retornar ao trabalho.
Clique aqui para ler a Lei nº 14.023.
Clique aqui para ler a Lei nº 13.979.
Mais informações com o coordenador executivo da Comissão Temática de Preparação e Atendimento a
Emergências (PAE) da Abiquim, Willian Matsuo, pelo e-mail: willian.matsuo@abiquim.org.br.

AÇÕES DO GOVERNO

Governo do estado de São Paulo lança plataforma Negócios do Bem
O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, lança a plataforma
Negócios do Bem, que tem o objetivo de fazer a conexão entre as indústrias fornecedoras de insumos e
matérias-primas com empresas produtoras e empresas produtoras com consumidores finais e desta forma
facilitar a montagem de cadeias de abastecimento no estado.
Na plataforma as empresas podem cadastrar um número irrestrito de produtos, incluindo sua descrição, preço e
foto. A plataforma também oferece a possibilidade de trocas de mensagens entre as empresas.
Clique aqui para acessar a plataforma Negócios do Bem.

A indústria química vem aperfeiçoando, ao longo dos anos, seus processos de
comunicação, tanto com a comunidade no entorno como com os órgãos
governamentais, que devem ser acionados em emergências, tais como corpo
de bombeiros, defesa civil e órgãos ambientais. A indústria tem se
responsabilizado pela preparação deste público para as emergências provendo

treinamentos, simulados e os recursos de infraestrutura e comunicação
necessários.
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

✓ Folha Vitória – Findes defende urgência da Lei do Gás em conferência com ministro
✓ Exército Brasileiro – 5ª Região Militar lança Programa de Atendimento a Emergências com Produtos

Controlados pelo Exército
✓ Gazeta do Povo – Marco Legal do Saneamento atrai investimentos em infraestrutura e impulsiona a
indústria química no Brasil
✓ Madeira Total – Comitê para o Desenvolvimento Sustentável promove webinar sobre estudo da CNI
que analisa a precificação de carbono e seus impactos na indústria
✓ Click Petróleo e Gás – Espírito Santo poderá contar com 15 mil empregos a partir da aprovação da
Nova Lei do Gás
✓ Química e Derivados – Indústria química se prepara para retomada pós-covid
✓ Petronotícias – Pesquisa da Abiquim com associados mostra leve recuperação das perdas, mas ainda
sem motivos para comemorar
✓ Sopesp Notícias – Importado já tem quase metade do mercado químico
✓ Valor Econômico – Importado já tem quase metade do mercado químico
✓ Revista Plástico Sul – Abiquim é signatária da carta aberta ao Congresso Nacional “Gás para Sair da
Crise”

Notícias das associadas
Press releases distribuídos pelas empresas

Suporte às cooperativas é foco da Evonik
Nouryon construirá instalações de última geração de hidroperóxido em Ningbo, na China
Lançamento oficial do assistente Virtual de formulações COATINO®
Rhodia obtém registro vegano para solventes aplicados em produtos de Beleza, Cosmética e de Cuidados com
a Casa
Covestro e Google cooperam em tecnologia inovadora

AGENDA DE REUNIÕES DAS COMISSÕES*
Reuniões programadas nos dias 14 a 20 de julho
14 de julho
14h00 – Comissão Temática de Diálogo com a Comunidade Gestão do Atuação Responsável
15 de julho
09h00 – Comissão Temática Consultiva do SASSMAQ
09h00 – Comissão Temática de Logística e de Parceiros do Atuação Responsável (reunião conjunta)
16 de julho

09h00 – Comissão Temática de Saúde, Segurança e Higiene do Trabalhador (SSHT)
09h00 – Comissão de Assuntos Jurídicos
09h00 – Comissão Setorial de Gases Medicinais
20 de julho
14h00 – Comitê para o Desenvolvimento Sustentável

*todas as reuniões serão realizadas por videoconferência
Confira a grade completa de cursos em https://abiquim.org.br/cursos
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