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A eleição do novo presidente deu origem a um otimismo generalizado entre os 
empresários de que será possível a retomada do desenvolvimento econômico. 
Passados cem dias, as primeiras medidas do novo governo estão sendo 
anunciadas e a Reforma da Previdência foi encaminhada ao Congresso Nacional.

Além disso, medidas importantes para reduzir drasticamente o custo da energia 
e desburocratizar o país já estão sendo implementadas. Naturalmente, a crise 
fi scal dos Estados continua a ser uma ameaça para a estabilidade da economia 
nacional e um obstáculo à efetivação de uma reforma tributária realmente 
efi ciente.

Dentro deste contexto de otimismo e preocupações, a Abiquim continuará se 
empenhando para a implementação das medidas recomendadas no estudo 
“Um outro futuro é possível”, entregue ao novo Governo e a representantes 
do Congresso Nacional, e da campanha “Desburocratize a Química”. Os 
trabalhos de todas as comissões da Abiquim não só estão em concordância 
como são essenciais para o cumprimento desse objetivo, visando melhorar a 
competitividade da indústria, a fi m de se estabelecer um novo cenário no País. 
O importante trabalho dessas comissões também é essencial para embasar as 
atividades dos parlamentares membros da nova Frente Parlamentar da Química, 
relançada nesse ano no Congresso Nacional. 

Como sempre, o apoio, a união e o comprometimento de todos os associados 
serão imprescindíveis para alcançar essa meta.

Marcos De Marchi
Presidente do Conselho Diretor da Abiquim

Fernando Figueiredo
Presidente-executivo da Abiquim

São Paulo, 12 de abril de 2019
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TEMAS

1. Competitividade da indústria química, implementando pleitos apresentados 
no estudo  “Um outro futuro é possível” (matérias-primas, energia, logística, 
inovação, distorções tributárias);

2. Contribuir para a promoção de uma inserção internacional responsável 
e equilibrada, fortalecendo o sistema de defesa comercial brasileiro e do 
Mercosul;

3. Produtividade da indústria química (#DesburocratizeAQuímica; Química 4.0- 
transformação digital);

4. Articulação para a aprovação da Lei de Substâncias Químicas;
5. Posicionar o setor como ator chave para o desenvolvimento sustentável do 

país: Compromisso Voluntário com a Economia Circular dos Plásticos.

EVENTOS

1. Encontro Anual da Indústria Química
2. Seminário de Tecnologia

ADMINISTRATIVO

1. Auto avaliação com a Fundação Nacional de Qualidade
2. Realizar a revisão estratégica da Entidade

PLANO DE TRABALHO 
ABIQUIM
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SETORIAIS



9

Plano de Trabalho - Comissões 2019

Coordenador: William Yuen (Henkel)
Vice-coordenador: Marco Cremasco (Lord)
Coordenadora-executiva: Carolina Ponce de León 
(carolina.poncedeleon@abiquim.org.br)

• Desenvolver e planejar a 2ª turma do Curso de Capacitação do Setor Colas, 
Adesivos e Selantes;

• Apoiar com dados de produção a elaboração do Relatório Estatístico do setor 
de 2018 dentro do 1º semestre de 2019;

• Realizar evento para produtores de colas no 2º semestre 2019 para apresentar 
o Relatório e atrair novos associados;

• Realizar a revisão das normas, de acordo com cronograma estabelecido pela 
CE 10:301.002 – Comissão de Estudos de Adesivos da ABNT (CB-10).

Colas, Adesivos
e Selantes
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Coordenador: Wendel O. Souza (Unigel)
Vice-coordenador: Airton Hajaj (Knauf-Isopor)
Coordenadora-executiva: Carolina Ponce de León 
(carolina.poncedeleon@abiquim.org.br)

• Desenvolver e apoiar empresa parceira na normalização técnica de blocos de 
poliestireno expandido para aterros sobre solos moles “Geofoam”;

• Defi nir e acompanhar as normas de aplicação de EPS a serem desenvolvidas;
• Apoiar com dados estatísticos de produção e capacidade instalada, a 

elaboração de relatório do setor junto à Abiquim;
• Defi nir a estratégia de produção e comunicação dos dados estatísticos sobre 

reciclagem mecânica do EPS;
• Modernizar o website e colaborar com a atualização do portal epsbrasil.eco.br;
• Defi nir plano para aumentar o número de integrantes na comissão;
• Colaborar na construção de Plano de Trabalho para atender ao Compromisso 

Voluntário com a Economia Circular dos Plásticos assumido pela Abiquim. 

EPS
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Coordenador: Miguel Gimenez (White Martins)
Vice-coordenadora: Juliana Zampieri Giannini (Air Products)
Coordenadora-executiva: Renata Fernandes Souza 
(renata.souza@abiquim.org.br)

• Desenvolver e revisar regulamentações relacionadas a gases medicinais junto 
à Anvisa;

• Elaborar e divulgar material relacionado aos gases medicinais com orientações 
técnicas, operacionais, normativas e de segurança;

• Desenvolver alternativas em conjunto com os órgãos regulamentadores de 
trânsito, visando melhorias na circulação de veículos com gases medicinais em 
horários com restrição (rodízio).

Gases Medicinais
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Coordenador: Marcus Moutinho (Arlanxeo)
Vice-coordenador: Silvio César Santos (Braskem)
Coordenadora-executiva: Aline Bressan (aline.bressan@abiquim.org.br)

• Fomentar a cadeia de borracha, por meio da aproximação com indústrias do 
setor no Brasil: artefatos, pneus e bandas de rodagem;

• Promover o aumento da competitividade do setor, construindo agendas 
positivas com associações correlatas;

• Mapear oportunidades de aumentar a aplicação de borracha para modifi cação 
de plástico;

• Identifi car tendências e impactos da eletrifi cação automotiva na cadeia da 
borracha;

• Promover discussão, junto à Associação Brasileira de Empresas Distribuidoras 
de Asfalto (ABEDA), a respeito do uso de asfalto modifi cado;

• Acompanhar estatísticas de comércio exterior de insumos químicos para 
borracha via Abiquim e estatísticas de comércio exterior de artefatos de 
borracha via ABIARB/Sindibor.

Insumos para Borracha
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Coordenador: Edilson Machado (Dow)
Vice-coordenador: Giuseppe Santanchè (Purcom)
Coordenadora-executiva: Carolina Ponce de León 
(carolina.poncedeleon@abiquim.org.br)

• Defi nir prioridades de público e desenvolver ações de comunicação dos 
benefícios do uso de poliuretano na Construção Civil;

• Identifi car estratégia para economia circular do poliuretano; 
• Monitorar, analisar e agir, se necessário, nas reuniões do INMETRO da Comissão 

Técnica do Programa de avaliação da Conformidade para Produtos para 
Tratamento Acústico e Isolamento Térmico para uso na Construção Civil; 

• Participar na CE-10:501.09 – Comissão de Estudos de Poliuretano da ABNT;
• Acompanhar e fornecer informações ao Ministério do Meio Ambiente (MMA) e ao 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) na substituição 
do HCFC no Brasil;

• Acompanhar e analisar estatísticas de importação de produtos (poliuretanos);
• Inserir e divulgar conteúdo de boas práticas de armazenagem e manuseio de 

isocianatos e outros elaborados pela Comissão e Grupos de Trabalho no site 
da Abiquim;

• Participar de encontros internacionais sobre o tema e desenvolver agenda 
comum com as entidades do setor (ISOPA, Grupo Global de Poliuretano, ACC).

Poliuretanos
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Coordenador: Edison Terra (Braskem)
Vice-coordenador: Silverio Giesteira (Dow)
Coordenadora-executiva: Andrea Carla Barreto Cunha 
(andrea.cunha@abiquim.org.br)

Ações de monitoramento

• Monitorar o desempenho do mercado das resinas termoplásticas (trimestral) e 
elaborar releases para imprensa;

• Monitorar projetos de lei que tratam sobre plásticos e suas aplicações, defi nindo 
estratégia de posicionamento sobre os mesmos;

• Monitorar balança comercial das resinas termoplásticas (Sistema Alice);
• Apoiar e acompanhar agenda do Siresp: ações junto à FIESP e negociações 

salariais.

Ações Institucionais

• Promover o debate sobre a redefi nição do papel das entidades INP, Plastivida 
e seus planos de ação.

Resinas Termoplásticas (Coplast)
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Temas relevantes

• Política Nacional de Resíduos Sólidos - Acordo Setorial de Embalagens pós-
consumo:
◦ Acompanhar resultados junto à Plastivida e defi nir estratégia com relação a 

ações estaduais/municipais e a estratégia do setor a longo prazo

• Posicionamento voluntário Economia Circular dos Plásticos:
◦ Defi nir estrutura e governança com Abiquim; 
◦ Contratar consultoria e desenvolver plano de trabalho;
◦ Apresentar plano de trabalho ao Conselho da Abiquim;
◦ Acompanhar implementação do plano de trabalho e dar suporte à estrutura 

defi nida para essa agenda no âmbito da Abiquim; 
◦ Alinhamento/Avaliação de cooperação com as ações do Plano Nacional de 

Combate ao Lixo nos Mares do Governo/Ministério Meio Ambiente.



16

Plano de Trabalho - Comissões 2019

Coordenador: José Eduardo Gobbi (Ecolab)
Vice-coordenador: Régis Bassetto (Lonza)
Coordenadora-executiva: Carolina Ponce de León 
(carolina.poncedeleon@abiquim.org.br)

• Atender as demandas relacionadas à Revisão da Portaria de Potabilidade 
para Consumo Humano com apoio técnico sobre os produtos químicos para 
tratamento de água para consumo humano; 

• Acompanhar e desenvolver ações regulatórias relacionadas ao saneamento, 
tratamento de água, reuso, resíduos sólidos, efl uentes e águas subterrâneas;

• Identifi car e apoiar eventos de interesse do setor de Saneamento e Tratamento 
de Água;

• Avaliar o plano de trabalho da CE-10:105.07 – Comissão de Estudos de Produtos 
Químicos para Saneamento Básico, Água e Esgoto da ABNT e defi nir as normas 
técnicas prioritárias para o setor.

Saneamento e Tratamento 
de Água
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Coordenadora: Maria Renata Campos (Dow) 
Vice-Coordenador: Paulo Vianna (Momentive)
Coordenadora executiva: Camila Hubner Barcellos Devincentis 
(camila.barcellos@abiquim.org.br)

• Acompanhar e desenvolver ações de advocacy quanto às regulamentações 
nacionais e internacionais relacionadas ao silicone, priorizando a agenda 
conjunta com o Global Silicones Council (GSC);

• Acompanhar estatísticas de comércio exterior de silicones;
• Reestruturar o processo de comunicação, trazendo inovação e inserindo 

as mídias digitais como canal de comunicação da comissão com as partes 
interessadas;

• Acompanhar o desenvolvimento do Anteprojeto de lei para controle de 
substâncias químicas, dando suporte às questões que envolvam o setor.

Silicones
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TEMÁTICAS
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Coordenador: Roberto Dimas Palma (Dow)
Vice-coordenadora: Mara Estella de Oliveira Cócolo Nazarini (PPG)
Coordenador-executivo: Éder da Silva (eder.silva@abiquim.org.br)

• Mapeamento Contínuo da Regulação Nacional e Internacional de Comércio 
Exterior
◦ Identifi car as melhores práticas referentes a mecanismos e normas 

administrativo-aduaneiras nacionais, regionais e multilaterais, com foco 
em facilitação de comércio, visando propor alterações na legislação e nos 
procedimentos de comércio exterior que afetem o setor químico.

• Visitas Técnicas a Administrações Portuário-Aduaneiras
◦ Promover visitas técnicas na Coordenação-Geral de Administração 

Aduaneira (COANA), nas aduanas de interesse em situações atípicas, 
bem como participar das Comissões Locais de Facilitação de Comércio 
(COLFACS) nos principais portos e aeroportos do País.

• Seminário na Abiquim sobre Operações de Comércio Exterior
◦ 1º Semestre de 2019: Promover workshop 

para capacitar os associados a 
operacionalizarem no sistema as 
Declarações Únicas de Importação (DU-
Imp) com a equipe gestora do Programa 
Portal Único de Comércio Exterior do 
Ministério da Economia.

◦ 2º Semestre de 2019: Promover em parceria 
com os órgãos anuentes seminário aos 
associados sobre procedimentos em 
temas de comércio exterior relativos ao 
órgão.

Assuntos Aduaneiros e de 
Facilitação de Comércio Exterior 
(Cofac)
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Coordenador: Osvaldo Lobato (Braskem)
Vice-coordenadora: Maria Fernanda Parisi De Marchi (Kemira)
Coordenadora-executiva: Luiza Helena da Matta Ribeiro 
(luiza.ribeiro@abiquim.org.br)

• Acompanhar e debater temas tributários de interesse da indústria química. A 
comissão desenvolverá atividades específi cas a depender dos atos normativos 
ou coatores que forem noticiados ao longo do ano; 

• No contexto do novo governo, priorizar: 
◦ Trabalhar na defesa da manutenção do Regime Especial da Indústria 

Química – REIQ e na recuperação do benefício REINTEGRA;
◦ Analisar a tramitação da reforma tributária. 

• Acompanhamento da Resolução ANTT nº 5.828, de 6 de setembro de 2018, e 
as alterações que estabeleçam regras referentes à aplicação da tabela com 
preços mínimos para Transporte Rodoviário de Cargas da Agência Nacional de 
Transportes Terrestres – ANTT;

• Manter debate sobre Compliance, com ênfase na tentativa de conciliação 
entre partes cujas regras de conformidade interna sejam distintas entre si e, 
ainda, exĳ am a aderência de seus prestadores e fornecedores;

• Propor revisão das regras para obtenção de licenças para produtos controlados 
perante a Polícia Civil e Federal.

Assuntos Jurídicos e Tributários
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Coordenador: João Benjamin Parolin (Oxiteno)
Vice-coordenador: Marcelo Rodrigues Perracini (Rhodia-Solvay)
Coordenadora-executiva: Denise Mazzaro Naranjo 
(denise.naranjo@abiquim.org.br)

• Gestão da agenda técnica da Abiquim em temas de comércio exterior com o 
novo Governo 
◦ Advogar junto ao novo Governo pela implementação das propostas 

referentes ao comércio exterior brasileiro de produtos químicos, conjunto de 
medidas fundamentais para garantir a inserção internacional responsável 
e que promovam o desenvolvimento econômico sustentável, aumento do 
fl uxo de comércio e de investimentos no País.

Comércio Exterior
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• Defesa Comercial e Inserção Internacional 
◦ Liderar a atuação da Abiquim em defesa da integralidade do sistema 

brasileiro de defesa comercial, fundamental para garantir a plenitude 
da saudável fruição no País das legítimas ferramentas multilaterais 
(antidumping, salvaguardas e medidas compensatórias) de que o Brasil é 
signatário no âmbito da OMC, bem como participar dos diálogos junto ao 
Governo para garantir uma inserção internacional do Brasil por meio de 
acordos internacionais de comércio de forma estruturada defendendo os 
interesses da indústria química. 

• Análises Estruturais e Conjunturais 
◦ Promover análises e debates periódicos entre os membros da Comissão, 

com a presença ou não de convidados externos, sobre a situação e as 
tendências do comércio químico brasileiro, bem como sobre o âmbito 
geral do comércio exterior do País, além de temas de macroeconomia, 
principalmente devido aos desafi os do novo Governo. 

• Regulação sobre substâncias químicas 
◦ Participar da consolidação de uma visão estratégica integrada da Abiquim 

referente ao anteprojeto de lei que irá dispor sobre o cadastro, a avaliação 
e o controle de substâncias químicas, em elaboração na Comissão 
Nacional de Segurança Química – CONASQ, com foco nos impactos diretos 
e indiretos no comércio exterior brasileiro e nas negociações internacionais 
de comércio em andamento e nas possíveis novas rodadas negociadoras. 

• Palestras aos associados sobre temas de comércio exterior 
◦ Proferir palestras aos associados de esclarecimentos sobre temas de 

comércio exterior tais como: consultas de Governo sobre negociações 
internacionais; pedidos de alteração tarifária e pedidos de “Ex” tarifários 
de bens de capital.
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Coordenador: Fernando Franco de Oliveira (Basf)
Vice-coordenador: Sérgio Renato Pereira Leitão (Dupont Performance)
Coordenadora-executiva: Claudia Kimie Maria Kato de Almeida 
(claudia.kimie@abiquim.org.br)

• Programa de capacitação Sassmaq
◦ Realizar treinamentos durante o ano de 2019: 
◦ Formação de Auditor Interno Módulo Rodoviário e Estação de Limpeza; 
◦ Formação e Reciclagem de Auditor - Módulo Rodoviário e Estação de 

Limpeza;
◦ Formação de Auditor Interno Módulo Rodoviário e Estação de Limpeza;
◦ Introdução ao SASSMAQ.

Consultiva do SASSMAQ
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• Implantação do Módulo Estação de Limpeza
◦ Acompanhar junto às Comissões de Logística e Parceiros e de 

Gestão do Atuação Responsável a implantação do módulo 
Estação de Limpeza, principalmente na região Sudeste do Brasil.

• Sistema de Gestão do SASSMAQ
◦ Realizar análise crítica periódica do Sistema de Gestão do SASSMAQ. 

• Terminal de Contêiner - Grupo de trabalho SASSMAQ
◦ Finalizar os trabalhos de desenvolvimento e harmonização do Guia, 

Questionário e Disposições Gerais para o módulo SASSMAQ Terminal de 
Contêiner. 

• Revisão do módulo Rodoviário 4ª Edição; 

• Consolidar a sistemática dos procedimentos relacionados ao SASSMAQ.
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Coordenadora: Sylvia Tabarin Vieira (Unipar Carbocloro)
Vice-coordenadora: Thaís Mineli (Braskem)
Coordenador-executivo: Pável Pereira (pavel.pereira@abiquim.org.br)

• Caberá a cada empresa revisar o Estatuto do CCC (Conselho Comunitário 
Consultivo) baseando-se no Manual de Apoio à Implantação dos CCCs;

• Formar ao menos 01 novo CCC por ano;
• Realizar o VIII Encontro Nacional dos CCCs;
• Ampliar ações de divulgação acerca do Diálogo como uma agenda positiva da 

indústria química;
• Dar continuidade ao treinamento “Como Melhor Engajar as Comunidades”, 

implantando-o nos CCCs que ainda não realizaram;
• Integrar ações dos Conselhos Comunitários com os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS):
◦ Fortalecimento da relação das comunidades em parceria com o Pacto 

Global da ONU;
◦ Ampliar conhecimento das comunidades do entorno sobre a Agenda ODS.

Diálogo com a Comunidade
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Coordenador: José Luís Gonçalves de Almeida (Deten)
Coordenadora-executiva: Fátima Giovanna Coviello Ferreira 
(fatima.giovanna@abiquim.org.br)

• Promover a pauta de assuntos relativos à competitividade (matéria-prima, 
produtividade, energia, tecnologia e carga tributária): 
◦ Apoiar a entidade na defesa dos pleitos de gás junto às principais partes 

envolvidas;  
◦ Defi nir agenda de trabalho visando alternativas de suprimento de gás, 

incluindo a realização de um workshop sobre o tema;
◦ Avaliar as possibilidades de alternativas de suprimento de energia, 

especialmente de fontes renováveis; 
◦ Elaborar estudo sobre a questão relacionada ao refi no de petróleo no Brasil 

e alternativas de suprimento de matérias-primas, inclusive o óleo e gás da 
União;

◦ Concluir o estudo sobre “Disponibilidade de Matérias-Primas Petroquímicas 
e Provável Origem até 2035”;

◦ Avaliar iniciativas relacionadas à competitividade da indústria química 
(estudos em andamento):
▪ Concluir análise sobre competitividade da porta da fábrica para dentro;
▪ Realizar estudo comparativo internacional sobre a carga tributária;
▪ Elaborar “position paper” sobre a questão relativa aos incentivos 

estaduais concedidos ao produto importado, em detrimento à produção 
local;

▪ Realizar estudo sobre a ameaça das importações indiretas de produtos 
químicos, com potencial risco de destruição de cadeias produtivas;

▪ Trabalhar conjuntamente com outras comissões da entidade com o 
objetivo de buscar dimensionar impactos e buscar possíveis sinergias 
para solução das questões. 

◦ Promover o convencimento técnico da ANP sobre a proposta de reduzir os 
limites dos líquidos contidos no gás comercializado (9% máximo de queima 
de etano);

Economia
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◦ Mapear com as empresas da comissão de economia ações implementadas 
e difi culdades encontradas no tocante ao tema indústria 4.0, especialmente 
sob o aspecto econômico, buscando sinergias e proposições de forma 
alinhada com as demais áreas da entidade, especialmente com Equipe 
Técnica; 

◦ Realizar ciclo de discussões com economistas e formadores de 
opinião acerca do cenário econômico e político do ano, incluindo 
análises de outros setores da cadeia produtiva ampliada.

Grupos de Trabalho em andamento:

• GT Energia – José Ricardo Uchoa (Deten)
• GT Gás Natural Matéria-Prima e Alternativas para Suprimento de Gás – 

Ronaldo Duarte (Birla Carbon)
• GT Matérias-Primas Petroquímicas – Henrique Sonja (Braskem), interino 
• GT Especifi cação de Gás Natural (Resolução ANP 16/2008) – Henrique Sonja 

(Braskem)
• GT Comparativo Internacional sobre a Carga Tributária – Alexandre Castanho 

(Ingevity)
• GT Incentivos Estaduais aos Produtos Importados – Renata Manreza (Rhodia/

Solvay)
• GT Produtos Químicos para E&P – (objetivos e confi guração em estruturação)
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Coordenadora: Andreza Martioli (Basf)
Vice-coordenadora: Lidiane Moraes (ExxonMobil)
Coordenadora-executiva: Camila Hübner Barcellos Devincentis 
(camila.barcellos@abiquim.org.br)

• Participar em conjunto com o Governo no desenvolvimento de princípios de 
gestão segura de produtos químicos;

• Participar do processo de regulamentação brasileira de controle de substâncias 
químicas;

• Monitorar as regulamentações relacionadas a produtos químicos na América 
Latina;

• Desenvolver ações de capacitação para o gerenciamento de risco de produtos 
químicos.

Gerenciamento de Produto 
(Gepro)
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Coordenador: Fernando Di Grazia (PPG)
Vice-coordenadora: Karina Peralta (Linde Gases)
Coordenador-executivo: Willian Katsuhiro Matsuo 
(willian.matsuo@abiquim.org.br)

• Realizar workshop de ferramentas de gestão ligadas à indústria 4.0, promovendo 
os conceitos dessa tendência ao setor;

• Desenvolver apresentações técnicas voltadas à área de suprimentos visando o 
aprimoramento das atividades, com os temas:
◦ Compliance em compras;
◦ Nova ISO 20400 - Compras Sustentáveis;
◦ Metodologia Sigma;
◦ International Financial Reporting Standards - IFRS 16;
◦ Melhores práticas sobre processos de compras;
◦ Softwares voltados a compras;

Gestão de Suprimentos (Gesup)
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• Promover o intercâmbio de informações com outras comissões da 
Abiquim, tais como Logística, Recursos Humanos e Assuntos Trabalhistas 
e Segurança, Saúde e Higiene do Trabalhador através de discussão e 
análise de tendências, imposições e impactos demandados pelo governo 
e o mercado (lei do frete, terceirização, entre outros) durante as reuniões 
de 2019;

• Realizar apresentações e discussões de temas de suprimentos voltadas 
para a obtenção e mensuração de savings e metodologias tradicionais 
para redução de custos com especialistas da USP e FGV estimulando o 
aprimoramento dos profi ssionais.
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Coordenador: Marcos Barros Cruz (Nitro Química)
Vice-coordenador: José Roberto Marquis (Unigel)
Coordenadora-executiva: Yáskara Barrilli (yaskara.barrilli@abiquim.org.br)

• Sistema de Gestão do Atuação Responsável (AR):
◦ Revisar o Programa AR para adequação ao RC 14000 e revisão do Manual 

de Critérios de Auditorias;
◦ Dar continuidade ao processo de auditorias das associadas, visando atingir 

a meta 2020;
◦ Realizar ações para disseminar o programa junto às associadas com menor 

participação na Abiquim, por meio de um plano de visitas. 

Gestão do Atuação Responsável
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• Programa de Valorização do AR:
◦ Dar continuidade às ações em andamento junto aos órgãos ambientais, 

Corpo de Bombeiros e com o Projeto Seguradoras;
◦ Realizar pesquisa de stakeholders na comissão de Gestão do AR e defi nir 

mensagens específi cas e estratégia de comunicação sobre o Programa 
Atuação Responsável® para cada grupo de interesse.

• Acompanhamento dos planos de trabalho das Comissões cujos temas estão 
diretamente relacionados com o AR:
◦ Acompanhar mensalmente os planos de trabalhos selecionados das 

comissões de Segurança, Saúde e Higiene do Trabalhador/Segurança 
de Processo/Meio Ambiente/Preparação e Atendimento a Emergências/
Logística/SASSMAQ/Diálogo com a Comunidade/Gerenciamento de 
Produto, com o objetivo de aumentar a sinergia nas ações estratégicas 
relacionadas ao AR;

◦ Realizar duas reuniões no ano entre os coordenadores das comissões 
temáticas de Segurança, Saúde e Higiene do Trabalhador/Segurança 
de Processo/Meio Ambiente/Preparação e Atendimento a Emergências/
Logística/SASSMAQ/Diálogo com a Comunidade/Gerenciamento de 
Produto e o coordenador e vice coordenador da Comissão de Gestão do 
Atuação Responsável, visando discutir o desenvolvimento dos trabalhos e 
fomento ao Programa Atuação Responsável®.
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Coordenadora: Maria Isolina Noguerol (Clariant)
Vice-coordenadora: Lígia Vannucci (Braskem)  
Coordenadora-executiva: Camila Matos (camila.matos@abiquim.org.br)

• Apoiar a implementação da pesquisa de imagem e reputação da indústria 
química:
◦ Defi nição do escopo;
◦ Realização da pesquisa;
◦ Desenvolvimento de plano de ação.

• Dar suporte aos temas estratégicos de advocacy e comunicação da Abiquim:
◦ Compromisso Voluntário do Plástico;
◦ Desburocratize a Química;
◦ Defesa Comercial;
◦ Gás Natural;
◦ Poliuretano.

• Realizar a 4ª edição do Encontro de Comunicação;
◦ Tema proposto: Tendências e inovação na Comunicação/ Comunicação 

4.0.

Imagem e Comunicação
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Coordenador: Fernando Henriques (Braskem)
Vice-coordenador: Laércio Oliveira (Dow)
Coordenador-executivo: Rodrigo Augusto Falato 
(rodrigo.falato@abiquim.org.br)

• Participar e contribuir nas consultas e audiências públicas nos temas relativos 
ao Advocacy da Agenda Estratégica de Logística da Indústria Química;

• Apoiar subsidiando com informações técnicas nas atualizações e novas fases 
do Estudo de Logística da Abiquim para incluir os pleitos da Agenda Estratégica 
de Logística da Indústria Química no planejamento governamental;

• Cooperar com a ANTT e EPL nos temas convergentes, pautados nas premissas 
dos Aditivos aos Acordos de Cooperação Técnica fi rmados entre a Abiquim e 
as respectivas entidades;

• Realizar Workshop Olho Vivo abordando temas relacionados à segurança e 
tecnologias no transporte de produtos químicos;

Logística 
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• Realizar treinamentos sobre a Legislação de transportes de produtos perigosos 
e resíduos em São Paulo e nos Núcleos de Multiplicação do AR;

• Realizar através das Comissões de Logística e Parceiros do Atuação 
Responsável, três webinars voltados a Segurança no Transporte de Produtos 
Químicos atrelados ao reporte dos acidentes pelas associadas (sócio efetivo e 
colaborador);

• Estudar os acidentes reportados mensalmente no âmbito das Comissões de 
Logística e Parceiros para propor ações conjuntas com objetivo de evitar as 
recorrências;

• Elaborar e divulgar manual para a utilização da ferramenta para Análises de 
Riscos no Transporte Rodoviário; 

• Aumentar a adesão em 50% das Sócias Colaboradoras nas auditorias do 
Programa de Atuação Responsável®.
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Coordenador: Mauro Machado Jr. (Braskem)
Vice-coordenadora: Lorena Brancaglião (Oxiteno)
Coordenadora-executiva: Aline Caldas Bressan 
(aline.bressan@abiquim.org.br)

• Acompanhar, analisar e elaborar posicionamentos referentes à legislação 
ambiental em tramitação;

• Defi nir o posicionamento da indústria química referente a projetos de lei e 
normas brasileiras sobre áreas contaminadas;

• Liderar a discussão e elaboração do posicionamento da indústria sobre a 
implementação do Registro de Emissões e Transferência de Poluentes (RETP) 
junto ao GT da CONASQ liderado pelo MMA;

• Acompanhar e contribuir nas discussões sobre os impactos, nos Estados, da 
implementação da Resolução CONAMA 491/2018 sobre padrões de qualidade;

Meio Ambiente 
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• Promover, na Comissão de Meio Ambiente, compartilhamento de melhores 
práticas na gestão de resíduos sólidos;

• Acompanhar discussões sobre reuso de água, fontes alternativas de 
abastecimento, escassez hídrica, prioridade de outorga e gestão efi ciente de 
recursos hídricos;

• Acompanhar e apoiar iniciativas do Programa Atuação Responsável® sobre 
licenciamento ambiental;

• Participar das discussões do Comitê para o Desenvolvimento Sustentável da 
Abiquim fortalecendo o pilar de meio ambiente em sustentabilidade.
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Coordenador: Laercio Oliveira (Dow)
Vice-coordenador: Benedito Teles (Concordia)
Coordenador-executivo: Rodrigo Augusto Falato 
(rodrigo.falato@abiquim.org.br)

• Participar e contribuir nas consultas e audiências públicas nos temas relativos 
ao Advocacy da Agenda Estratégica de Logística da Indústria Química;

• Apoiar subsidiando com informações técnicas nas atualizações e novas fases 
do Estudo de Logística da Abiquim para incluir os pleitos da Agenda Estratégica 
de Logística da Indústria Química no planejamento governamental;

• Cooperar com a ANTT e EPL nos temas convergentes, pautados nas premissas 
dos Aditivos aos Acordos de Cooperação Técnica fi rmados entre a ABIQUIM e 
as respectivas entidades;

• Realizar Workshop Olho Vivo abordando temas relacionados à segurança e 
tecnologias no transporte de produtos químicos;

Parceiros do Atuação 
Responsável
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• Realizar treinamentos sobre a Legislação de transportes de produtos perigosos 
e resíduos em São Paulo e nos Núcleos de Multiplicação do AR;

• Realizar através das Comissões de Logística e Parceiros do Atuação 
Responsável, 3 webinars voltados a Segurança no Transporte de Produtos 
Químicos atrelados ao reporte dos acidentes pelas associadas (sócio efetivo e 
colaborador);

• Estudar os acidentes reportados mensalmente no âmbito das Comissões de 
Logística e Parceiros para propor ações conjuntas com objetivo de evitar as 
recorrências;

• Elaborar e divulgar manual para a utilização da ferramenta para Análises de 
Riscos no Transporte Rodoviário; 

• Aumentar a adesão em 50% das Sócias Colaboradoras nas auditorias do 
Programa de Atuação Responsável®.
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Coordenador: Luciano Carvalho Theodoro (Basf)
Vice-coordenador: Angelo Inácio dos Santos Junior (Yara)
Coordenador-executivo: Willian Katsuhiro Matsuo 
(willian.matsuo@abiquim.org.br)

• Acompanhar, avaliar e participar da construção e/ou revisão de normas e leis 
ligadas à preparação e atendimento a emergências que possam impactar a 
indústria química;

• Promover a interação com o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, 
através da Comissão ou seus integrantes, visando maior sinergia e troca de 
conhecimentos técnicos;

• Disseminar as boas práticas do setor químico através da elaboração/revisão 
do guia de planejamento de emergências e demais literaturas técnicas 
elaboradas pela comissão;

• Apoiar e fomentar a realização do III Encontro Nacional de PAM e RINEM.

Preparação e Atendimento 
a Emergências (PAE)
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Coordenador: Wlademir Linden (Rhodia)
Vice-coordenador: Carlos Edilson Leopoldo (Oxiteno)
Coordenadora-executiva: Rita de Cassia Rodrigues 
(rita.rodrigues@abiquim.org.br)

Temas gerais:
• Proposta de Emenda Constitucional da Reforma da Previdência Social (PEC nº 

6/2019): acompanhar e avaliar impactos sobre a indústria química;
• Legislação trabalhista: acompanhar a tramitação dos projetos de lei que 

alteram as leis nº 13.467/2017 e nº 13.429/2017;
• Desoneração da folha de pagamento: estudo sobre os impactos da tributação 

da mão de obra com o objetivo de apresentar propostas de melhorias;

Recursos Humanos e Assuntos 
Trabalhistas
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• Tribunais Regional e Superior do Trabalho (TRT e TST): monitoramento das 
ações judiciais no que diz respeito ao processo de emissão e de revisão de 
súmulas do TST que estão em discordância com as leis da reforma trabalhista 
e da terceirização;

• Realizar ciclo de discussões com formadores de opinião acerca das novas 
legislações trabalhistas;

• Aproximação com federações, confederações e sindicatos (empregador e 
laboral) para fortalecimento dos posicionamentos da comissão.

Temas específi cos (Grupos de trabalho):
• RH e indústria 4.0 / Capacitação:

◦ Qualifi cação e pesquisa sobre o conhecimento que as equipes de Recursos 
Humanos têm sobre o tema Indústria 4.0;

◦ Análise e entendimento do impacto da indústria 4.0 na área de capacitação 
das empresas;

◦ Alinhamento das demandas entre as indústrias, as universidades e 
outras instituições de formação profi ssional: continuidade/construção de 
parcerias com o SENAI e outras instituições.

• E-social:
◦ Monitoramento da implantação do sistema, principalmente para os 

módulos de recursos humanos e saúde e segurança: sessões de troca de 
experiências no pós-vigência e curso sobre questões específi cas.
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Coordenador: Carlos Parente (Braskem)
Vice-coordenador: André Passos Cordeiro (Innova)
Coordenadora-executiva: Marina Mattar (marina.mattar@abiquim.org.br)

• Desenvolver estratégia de advocacy para a regulação de químicos para uso 
industrial;

• Dar continuidade à Campanha Desburocratize a Química;
• Dar continuidade ao advocacy dos pleitos do relatório “Um Outro Futuro é 

Possível”;
• Dar continuidade às ações de advocacy para contribuir para a promoção de 

uma inserção internacional responsável e equilibrada fortalecendo o sistema 
de defesa comercial brasileiro e o Mercosul;

• Construir entendimento junto a stakeholders estratégicos sobre a importância 
e relevância do setor.

Relações Governamentais
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Coordenador: João Carlos Gregoris (Dow)
Vice-coordenador: George André Tonini (Oxiteno)
Coordenadora-executiva: Yáskara Barrilli (yaskara.barrilli@abiquim.org.br)

• Dar continuidade ao sistema de comunicação de incidentes de SEPRO e 
transmitir lições aprendidas aos associados, através da emissão de no mínimo 
cinco Boletins de Segurança de Processo em 2019;

• Realizar em conjunto com o COBEI – Comitê Brasileiro de Eletricidade, 
Eletrônica, Iluminação e Telecomunicações o 3º Encontro Anual sobre 
Atmosferas Explosivas do Subcomitê SC IECEx (International Electrotechnical 
Commission System for Certifi cation to Standards Relating to Equipment for 
Use in Explosive Atmospheres);  

• Dar suporte às associadas na implementação dos Novos Indicadores de 
Segurança de Processo, de forma a possibilitar o reporte dos dados em 2020; 

Segurança de Processo 
(Sepro)
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• Realizar a Jornada de Segurança de Processo para a apresentação de boas 
práticas nos temas de interesse;

• Desenvolver material para apoio às associadas, relativo à elaboração de 
instruções relacionadas à segurança de processo;

• Realizar Workshop sobre a NR-13 - Caldeiras, Vasos de Pressão e Tubulações 
e Tanques Metálicos de Armazenamento com o objetivo de esclarecer dúvidas 
sobre a revisão da norma; 

• Acompanhar e avaliar os projetos de leis, normas e legislações pertinentes, 
sobre Segurança de Processos subsidiando discussões quando relevantes, 
bem como suas implantações;

• Fomentar a adoção das melhores práticas de gestão e soluções inovadoras ao 
associado através de apresentações da Comissão na busca da excelência em 
Segurança de Processos.
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Coordenador: André Luis Santos Virgulino (Braskem)
Vice-coordenador: Fabíolla Pereira de Paula (Unipar Carbocloro) 
Coordenador-executivo: Willian Katsuhiro Matsuo 
(willian.matsuo@abiquim.org.br)

• Acompanhar e avaliar os projetos de leis, legislações, normas regulamentadoras 
(NR-20) e comissões (Comissão Nacional Permanente do Benzeno – CNPBz e 
Comissões Estaduais do Benzeno) subsidiando discussões quando relevantes;

• Fomentar a adoção das melhores práticas de gestão e soluções inovadoras ao 
associado através de apresentações da Comissão na busca da excelência em 
SSHO, tais como:
◦ Projeto de Segurança Comportamental;
◦ Projeto PUMA – Desvio de Comportamento;
◦ PT eletrônica – Mariana de Lacerda Kopp/BASF;
◦ Software de Gestão de Riscos - WS Solution.

Segurança, Saúde e Higiene do 
Trabalhador (SSHT)
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• Apoiar o Programa Atuação Responsável® em demandas específi cas, tais 
como: posicionamentos relacionados a legislação de segurança ocupacional, 
conteúdos para capacitação, aprimoramento dos indicadores de desempenho 
entre outros;

• Realizar um curso sobre Ficha de Informação de Segurança de Produto 
Químico - FISPQ reforçando a importância do entendimento das informações 
do documento para os profi ssionais do setor químico.
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Coordenador: Rafael Pellicciotta (Braskem) 
Vice-coordenador: Alessandro Rizzato (Solvay)
Coordenador-executivo: Fernando Tibau (fernando.tibau@abiquim.org.br)

• Realizar o Seminário Abiquim de Tecnologia e Inovação 2019;
• Monitorar e difundir fontes de fomento e mecanismos de incentivo à inovação;
• Fomentar a relação Academia-Indústria para promover a inovação no setor 

químico;
• Apoiar o IX Encontro da Escola Brasileira de Química Verde (EBQV);
• Estimular/promover os conceitos da transformação digital no setor químico 

brasileiro: Química 4.0;
• Discutir tendências/impactos de tecnologias disruptivas para o setor químico;
• Discutir a viabilidade de organizar consórcios de P&D entre empresas do setor;
• Mapear startups de interesse para o setor químico.

Tecnologia
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OUTROS COMITÊS 
E GRUPOS
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Coordenador: Weber Porto (Evonik)
Vice-coordenador: Jorge Soto (Braskem)
Coordenadora-executiva: Marina Mattar (marina.mattar@abiquim.org.br)

• Desenvolver agenda ODS do setor químico no Brasil
◦ Fortalecimento da relação com as comunidades de entorno em parceria 

com o Pacto Global da ONU;
◦ Fortalecer a imagem da indústria química com os clientes.

• Manter o posicionamento da Indústria Química como solução para as 
Mudanças Climáticas:
◦ Desenvolver uma estratégia avançada sobre precifi cação de carbono 

(taxação x mercado). Ratifi car com o novo governo e associadas. 
• Defi nir o posicionamento da Abiquim em desenvolvimento sustentável:

◦ Estudo de materialidade do setor para pequenas e médias empresas. 
• Desenvolver estratégias de sustentabilidade em conjunto com demais 

comissões da Abiquim:
◦ Estudar a possibilidade de usar energias renováveis para reduzir as 

emissões da indústria química em conjunto com o GT Energia/Comissão 
de Economia.

Comitê para o Desenvolvimento 
Sustentável



51

Plano de Trabalho - Comissões 2019
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