
O presidente da Frente Parlamentar em Defesa da 

Compe��vidade da Cadeia Produ�va do Setor Químico, 

Petroquímico e Plás�co do Brasil, deputado Vanderlei Siraque 

(PT/SP), par�cipa como debatedor, na próxima segunda-feira (25), 

às 9 horas, do Fórum “A Química em seu Estado mais Inovador”, 

na sede da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), 

em Porto Alegre (RS). A proposta do encontro é sensibilizar 

representantes dos poderes Execu�vo e Legisla�vo sobre a 

importância da indústria química para o Rio Grande do Sul e para o 

Brasil. Durante o evento, será apresentado um painel da situação 

da indústria gaúcha a par�r da análise das vantagens, 

contribuições, inovações e fragilidades e riscos diante do 

informalismo e da concorrência com importados. No cenário 

nacional, os organizadores buscam inserir o tema como estratégico 

nas discussões das eleições, marcadas para 5 de outubro próximo.

O Fórum reunirá personalidades polí�co-estratégicas do 

Governo Estadual, da Frente Parlamentar da Indústria Química, 

integrantes da Braskem, do Sindicato da Indústria Química da 

região, e de outros sindicatos relacionados, de associações, da 

academia e da mídia. O evento é promovido pelo Sindicato das 

Indústrias Químicas no Estado do Rio Grande do Sul (Sindiquim) 

em parceria com a Braskem. Uma das propostas é apresentar e 

debater o cenário e desafios da indústria química no Rio Grande 

do Sul e no Brasil, através de uma perspec�va de visão da 

inovação, da economia e da presença na vida de todos.

Triunfo - O Polo Petroquímico é um conjunto de empresas 

implantado na cidade de Triunfo, no início da década de 80, que 

retomou a industrialização no estado. Hoje, conta com 

aproximadamente 6.300 funcionários nas suas cinco empresas. 

Sua implantação contribuiu para o desenvolvimento da região, 

oferecendo novas oportunidades de trabalho e um 

crescimento econômico significa�vo.

Sua privilegiada localização, com uma área verde de 3.600 
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“Oportunidades e Desafios para a Indústria de Insumos Químicos 
para Cosmé�cos” no centro do debate em seminário da Abiquim

A Frente Parlamentar em Defesa da 

Compe��vidade da Cadeia Produ�va 

Química, Petroquímica e Plás�ca 

par�cipa na próxima segunda-feira 

(25), às 14 horas,  do seminário 

“Oportunidades e Desafios para a 

Indústria de Insumos Químicos para 

Cosmé�cos”, na sede da Associação 

Brasi leira da Indústria Química 

(Abiquim), em São Paulo (SP).

No seminário, serão apresentadas as 

conclusões do estudo que foi realizado 

por meio de convênio firmado entre a 

Abiquim em parceria com a Agência 

Bras i le i ra  de Desenvolv imento 

Industrial  (ABDI) e com a Associação 

Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e 

Cosmé�cos (Abihpec). Inserido no âmbito do Plano Brasil 

Maior, da Presidente Dilma Rousseff, dentro do Conselho de 

Compe��vidade de HPPC, o estudo, coordenado pelo 

Professor João Furtado, teve por obje�vo avaliar o mercado dos 

insumos químicos para cosmé�cos, seu potencial, sua 

compe��vidade, suas possibilidades de criar valor para a 

cadeia química e de cosmé�cos e que opções são merecedores 

de alguma formulação de estratégias empresariais e de 

polí�cas públicas adequadas.

Conjuntura - O faturamento da indústria de cosmé�cos cresceu 

11% no primeiro semestre deste ano, com elevação de 5,5% em 

relação a igual período do ano passado. Cerca de 2.500 

empresas atuam no Brasil, e as maiores são Natura, Unilever, 

Bo�cário, P&G, Avon e L'Oréal.

 A indústria de beleza elevou em 5,2% os inves�mentos neste 

ano, com R$ 14,1 bilhões aplicados em marca, a�vos e pesquisa 

e desenvolvimento. Atualmente, diversas empresas 

inauguraram ou estão construindo fábricas para suportar o 

volume de vendas que con�nua crescendo. Até abril, a alta foi 

de 7% em relação ao primeiro 

quadrimestre de 2013.  A Abihpec 

es�ma que o faturamento das fábricas 

alcance R$ 42,6 bilhões este ano, com 

alta de 11,8% ante 2013.

A venda de produtos ao consumidor 

vai ultrapassar a marca de R$ 100 

bilhões no ano, após a�ngir R$ 91,6 

bilhões em 2013. Para proteger suas 

p a r � c i p a ç õ e s  d e  m e rc a d o,  a s 

indústrias estão mais agressivas. A 

demanda por produtos do setor é 

e s � m u l a d a  c o m  a u m e n t o  d e 

i n v e s � m e n t o s  e m  m a r ke � n g , 

promoções e lançamentos, segundo 

Basilio. "O mercado está cheio de 

promoções em todos os canais", disse. A estratégia deve 

acarretar perda de margem para as empresas. "Faz parte do 

jogo. É um mercado muito grande, em que 1% de 'market 

share' representa R$ 1 bilhão, por isso requer muita atenção 

de todas as empresas", afirmou o execu�vo.

A valorização do real em 2014 trouxe alívio à balança comercial 

do setor, que está em déficit desde 2009, chegando a US$ 412 

milhões no ano passado. No primeiro semestre, as importações 

do setor caíram 12%, enquanto as exportações subiram 1%.

Fórum “A Química em seu Estado mais Inovador” 

 25 de agosto de 2014Data:

 das 9 às 12 horasHorário:

 sede da Fiergs, salão Plenário Mercosul, Local:

av. Assis Brasil, 8.787, Sarandi, Porto Alegre (RS)

hectares, a 52 quilômetros de Porto Alegre, facilita o acesso dos 

milhares de trabalhadores que, diariamente, se deslocam de 

Triunfo e de diversas cidades do estado até o complexo.

Seminário “Oportunidades e Desafios para a 

Indústria de Insumos Químicos para 

Cosmé�cos”

  25 de agosto de 2014Data:

 das 14 às 17 horasHorário:

 Abiquim, av. Chedid Jafet, 222, Local:

Bloco C, 4º andar,  Vila Olímpia, São Paulo (SP)

15ª edição do Congresso de Atuação Responsável: indicadores 
revelam bons resultados em 2013

O vice-presidente do Conselho Diretor da Associação Brasileira da Indústria (Abiquim), Marcos De 

Marchi, apresentou os indicadores do Congresso de Atuação Responsável de 2013. As esta�s�cas 

mostram que, em relação a 2012, houve redução na frequência e no número de acidentes nas fábricas e 

no transporte de produtos químicos, na geração de resíduos perigosos, na intensidade de emissão de 

CO2 equivalente, no consumo de energia elétrica e de água, e no número de reclamações de 

comunidades vizinhas a fábricas. 

O presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Compe��vidade da Cadeia Produ�va do Setor Químico, 

Petroquímico e Plás�co do Brasil, deputado federal Vanderlei Siraque (PT/SP), par�cipou do Congresso.

Em dois dias de Congresso, foram organizadas 11 salas temá�cas sobre assuntos relacionados a boas 

prá�cas em Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Sustentabilidade: “Capacitação”, “Logís�ca”, “O AR na 

América do Sul”, “Por que o diálogo com a comunidade é importante para a sustentabilidade da 

empresa e da própria comunidade”, “Preparação e Atendimento à Emergência”, “Produção e Consumo 

Sustentável”, “Regulação e controle de produtos químicos no Brasil”, “Repercussões da escassez da água 

na compe��vidade da indústria química”, “Saúde, Segurança e Higiene Industrial”, “Segurança de Processo” e “Workshop de 

Saneamento e Tratamento de Água”. Também foram ministrados os minicursos “Roadmaps da indústria química”, “Segurança das 

instalações em atmosferas explosivas”, “Pronabens - Programa Nacional de Integração Estado-Empresa na Área de Bens Sensíveis”, 

“SASSMAQ – Sistema de Avaliação em Saúde, Segurança e Meio Ambiente - 3ª Edição 2014”, “Estudo de caso: A adoção de uma 

estratégia de capacitação e desenvolvimento para a melhoria da cultura em segurança, saúde e meio ambiente na organização” e 

“IT 17 - Brigada de Incêndio, conhecendo com profundidade”. (Com informações do bole�m Abiquim Informa) 


