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FPQUÍMICA REÚNE PARLAMENTARES E SETOR QUÍMICO
PARA DEBATER O TEMA “QUÍMICOS PARA COSMÉTICOS”

Da esq. para dir.: Os deputados Otto Alencar (PSD/BA), Alexis Fonteyne (Novo/SP),
Marcelo Calero (Cidadania/RJ), Alex Manente (Cidadania/SP), Arnaldo Jardim
(Cidadania/SP), a diretora da Abiquim e coordenadora executiva da Frente, Marina
Mattar, e o presidente da ABIHPEC, João Carlos Basílio.

A FPQuímica reuniu parlamentares e
representantes do setor em um almoço com
objetivo de debater o tema “Químicos para
Cosméticos”. O encontro aconteceu no dia 9 de
outubro, em Brasília.
O deputado federal Alex Manente, presidente da Frente, deu início à reunião detalhando a
missão parlamentar da FPQuímica, realizada na
Alemanha, entre os dias 17 e 20 de setembro. O
presidente aﬁrmou que o grupo trouxe muitos
subsídios para fortalecer o trabalho da FPQuímica
no Brasil.
Manente destacou o papel da FPQuímica
nas discussões relevantes para o setor químico,
em especial o de Higiene Pessoal, Perfumaria e
Cosméticos, setor com grande potencial de
geração de empregos.
Em seguida, o deputado Marcelo Calero,
coordenador de Químicos para Cosméticos da
Frente, destacou a importância do setor de
cosméticos no Brasil. “Ainda que a economia
brasileira ande a passo lentos, só no setor, foram
abertos cerca de 182 mil postos de trabalho em
2019”. Calero enumerou uma série de dados sobre
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o setor no país. Segundo ele, “o Brasil é o 4º maior
mercado consumidor de cosméticos. Além disso,
as nossas exportações a partir do Brasil se dirigem
a 165 países, ou seja, o setor é também uma
potência exportadora. Portanto, tem papel
fundamental na nossa balança de pagamentos”,
aﬁrmou o deputado.
Ainda de acordo com o coordenador, “falar
de cosméticos e produtos de higiene é falar de
qualidade de vida, saúde e, inclusive de saúde
mental. Mesmo assim, esses produtos são tratados como supérﬂuos e sofrem com a alta
tributação. Entre 2000 e 2014 o setor de cosméticos e higiene passou do 6º mais tributado para a
2ª posição”. Esses números mostram que o setor
precisa ser tratado com maior relevância pelo
legislativo, e que, por meio da coordenação de
cosméticos na Frente, é preciso mobilizar o
parlamento em torno dessas agendas, lembrando
sempre da importância do setor para a geração de
emprego, economia e renda do País. Por ﬁm, o
parlamentar ressaltou o papel social do setor na
promoção de oﬁcinas de maquiagem em
pacientes em tratamento oncológico.
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O deputado Marcelo Calero, coordenador de Químicos para Cosméticos da
Frente, falando aos participantes da reunião sobre a importância do tema.

Na sequência da reunião, o diretor-fundador da
Maxiquim Assessoria de Mercado, João Zuñeda, realizou
uma apresentação sobre “O potencial do Brasil para
químicos para cosméticos e tendências globais”. Ele
assinalou o peso da indústria química para a economia
brasileira e destacou a fatia da indústria de produtos de
uso ﬁnal, onde se encontra a indústria de perfumaria,
higiene pessoal e cosméticos. Essa indústria, de acordo
com Zuñeda, já é consolidada e conta com um mercado
forte no Brasil. “A indústria química está presente no dia a
dia de quem consome produtos cosméticos. E mesmo
que tenhamos mercado consumidor, empresas globais
atuando no Brasil e biodiversidade, boa parte dos ingredientes são importados”, aﬁrmou.
Representando a Abiquim, Marco Carmini, diretor
geral da Croda e Conselheiro da Abiquim, falou sobre “O
setor de químicos para cosméticos”. Inicialmente,
apresentou o Programa Atuação Responsável®, iniciativa
da indústria química brasileira e mundial destinada a
demonstrar o comprometimento na melhoria contínua
de seu desempenho em saúde, segurança e meio ambi-

Da esq. para dir.: Alexandre Vaz, presidente do CRQ XXI; Suely Schuh,
conselheira Federal CFQ; ao fundo Wagner Contreras, conselheiro
federal CFQ; e José Ribamar Cabral presidente CRQ XI
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ente. Carmini salientou que a adesão ao Programa é
condição de ﬁliação à Abiquim para as associadas efetivas
e colaboradoras.
O executivo destacou o potencial da biodiversidade brasileira. Porém, de acordo com ele, o potencial
nacional não vem sendo aproveitado como foi até o ﬁnal
da década de 1990 e início da década de 2010.
Recentemente, com aprovação do marco regulatório da
biodiversidade, houve o resgate das pesquisas utilizando
a biodiversidade nacional.
O representante da Abiquim aﬁrmou que as
cadeias de valor da Indústria Química e de Cosméticos
unidas agregam mais valor que qualquer outra cadeia
produtiva.
Carmini seguiu sua apresentação expondo o
entendimento de como a Frente Parlamentar da Química
pode atuar garantindo a competitividade do setor. Para
tanto, o executivo elencou as diretrizes defendidas pela
Abiquim para regulações, as quais devem ser baseadas na
análise e gestão de riscos, na realização de estudos de
impactos regulatórios, não sobreposição com outras

Da esq. para dir.: Deputados Marcelo Calero, Alex Manente e
Arnaldo Jardim.
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Da esq. para dir.: Os palestrantes do encontro: o diretor-fundador da Maxiquim Assessoria de Mercado, João Zuñeda; o diretorgeral da Croda e Conselheiro da Abiquim, Marco Carmini; e o diretor da L’Oreal e Conselheiro da ABIHPEC, Patrick Sabatirer.

legislações existentes, não criação de desvantagens
competitivas para o Brasil com relação aos países
grandes produtores de químicos, e destacou a importância de se buscar a isonomia entre produto nacional e
importado.
Carmini, ao ﬁnal, abordou as discussões envolvendo a evolução do Anteprojeto de lei de Substâncias
Químicas, salientando o trabalho técnico realizado pela
Abiquim, no âmbito da Comissão Nacional de Segurança
Química (Conasq), do Ministério do Meio Ambiente
(MMA), com o objetivo de contribuir com as autoridades
públicas.
Acerca do debate sobre a regulação de substâncias, o Deputado Alex Manente aﬁrmou que trabalhará
junto aos membros da FPQuímica para agendar audiência na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa),
órgão responsável pela regulação dos produtos e
abordar os requisitos de qualidade.
Em seguida, representando a Associação Brasileira
da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e
Cosméticos (ABIHPEC), o Conselheiro Patrick Sabatirer,

da L’Oreal, classiﬁcou o setor de higiene pessoal,
perfumaria e cosméticos como essencial pelo fato de
lidar com elementos que ultrapassam a estética e
atingem a saúde dos usuários, além dos relevantes
aspectos sociais relacionados ao setor, pelo cuidado
com o meio-ambiente e sustentabilidade e elevado
incentivo à pesquisa e desenvolvimento tecnológicos.
Ao ﬁnal de sua apresentação, Sabatirer chamou
atenção para a elevada carga tributária e para a complexidade do sistema tributário nacional, reforçando a
necessidade de se buscar a simpliﬁcação dos tributos.
Estiveram presentes o deputado Alex Manente
(Cidadania/SP), presidente da FPQuímica; os deputados
coordenadores temáticos da Frente, Alexis Fonteyne
(Novo/SP), de químicos para construção; Arnaldo Jardim
(Cidadania/SP), de fertilizantes; Marcelo Calero (Cidadania/RJ), de químicos para cosméticos; Paulo Ganime
(Novo/RJ), coordenador estadual do RJ; e o Deputado
Otto Alencar Filho (PSD/BA). Pelo setor privado, estiveram presentes representantes da Abiquim, do Conselho
Federal de Química, da Abihpec e representantes de
indústrias químicas e de cosméticos.

Participantes do encontro de Químicos para Cosméticos.
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EM ENCONTRO ANUAL, ABIQUIM ABORDARÁ AS
PERSPECTIVAS PARA O SETOR COM O PROGRAMA
‘NOVO MERCADO DE GÁS’

A Abiquim realizará, no dia 2 de dezembro, o 24º Encontro Anual da Indústria
Química (ENAIQ), no Hotel Unique, na capital paulista.
O tema desta edição é a perspectiva para a
indústria química com o programa ‘Novo Mercado do
Gás’. A programação tem conﬁrmada a participação do
diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Décio
Oddone; do diretor do Centro de Economia Mundial da
Fundação Getúlio Vargas, Carlos Langoni; e do
presidente do BNDES, Gustavo Montezano. O ministro
da Economia, Paulo Guedes, aceitou o convite para ser
um dos palestrantes do evento em reunião com os
conselheiros da Abiquim.
As apresentações destacarão como os pilares do
programa – promoção da concorrência, harmonização
das regulações estaduais e federal, integração do setor
de gás com setores elétrico e industrial, e remoção de
barreiras tributárias – devem gerar um mercado mais
disputado e com transparência para os consumidores do
gás natural. Essas medidas permitirão às empresas
brasileiras reduzirem sua capacidade ociosa ao oferecer
matéria-prima e energia a preços mais competitivos com
o praticado nos outros países, além de oferecer a
perspectiva de atração por novos investimentos
produtivos.
Outro tema que será abordado nesta edição do
Encontro será a abertura comercial do Brasil. Quem
tratará deste assunto é o sócio executivo da consultoria
4

GO Associados, Gesner de Oliveira, e como a abertura
também está relacionada ao Novo Mercado de Gás.
Também serão apresentados os dados referentes
ao faturamento, participação no PIB e balança comercial
do setor em 2019 e os números do faturamento da
indústria química por grupos de produtos – químicos de
uso industrial; produtos farmacêuticos, fertilizantes;
higiene pessoal, perfumaria e cosméticos; defensivos
agrícolas; sabões e detergentes; tintas, esmaltes e
vernizes; ﬁbras artiﬁciais e sintéticas; outros.
Durante o ENAIQ serão anunciados os
vencedores do 18º Prêmio Kurt Politzer de Tecnologia,
que reconhece projetos de inovação tecnológica na área
química. Os estudantes brasileiros que receberam
medalhas nas olimpíadas de química também serão
homenageados no evento.
O Encontro deve receber um público de 600
participantes, entre executivos da indústria química,
representantes da academia e do governo.
O 24º ENAIQ – Encontro Anual da Indústria
Química tem o patrocínio das empresas: BASF, Braskem,
Cesari, Deten, Elekeiroz, Indorama, Innova, Nitro
Química, Rhodia Solvay, Oxiteno, Suatrans, Unigel,
Unipar e White Martins.
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Congresso Nacional lança Frente Parlamentar Mista
do Comércio Internacional e do Investimento

A Frente Parlamentar Mista do Comércio
Internacional e do Investimento (FrenCOMEX) foi lançada
no Palácio do Itamaraty, no dia 6 de novembro, e tem o
objetivo de discutir e melhorar as políticas de comércio
exterior, além de trabalhar para atrair investimentos ao
Brasil e incrementar a atuação brasileira no exterior.
O presidente da FrenCOMEX é o deputado Evair de
Melo (PP-ES), coordenador do tema Água na Frente
Parlamentar da Química (FPQuímica). O vice-presidente
na Câmara e também coordenador político da
FPQuímica, deputado Marcos Pereira (Republicanos-SP)
é também membro dessa nova Frente e participou do
lançamento.
O deputado Evair de Melo reforçou que o Brasil
precisa estabelecer transparência nas relações
exteriores, dar segurança e encurtar distâncias
diplomáticas. Para o parlamentar, o investimento em
pesquisa é essencial e faz parte da agenda de trabalho da
frente.
“O Brasil tem se qualiﬁcado cada vez mais, o mundo
abre as possibilidades para o comércio exterior, as
próprias viagens presidenciais, os ministros, o Brasil tem
tido muito retorno com tudo isso. Portanto, a frente vai
cumprir este papel de criar essas relações, para que
possamos aperfeiçoar, qualiﬁcar e potencializar cada vez
mais. Isso faz parte, inclusive, da agenda de retomada da
economia no mercado interno”, aﬁrmou.
O deputado Marcos Pereira mostrou preocupação
com a queda do saldo positivo da balança comercial

Verônica Prates (BMJ), Frederico Marchiori (Oxiteno), Suelma Rosa (Dow),
o deputado Evair de Melo, Marina Mattar (Abiquim), Nubia Batista
(Braskem) e Lidiane Soares (Abiquim)

apontando que fatores externos acabaram contribuindo
para o resultado, como a guerra comercial entre Estados
Unidos e China, a redução das exportações da Alemanha
e a crise econômica que abate a Argentina.
Presente no evento, o ministro das Relações
Exteriores, Ernesto Araújo, entende que a FrenCOMEX
Foto:
FPQuímica/divulgação
simboliza um novo dinamismo no
Brasil.
“Momento
excepcional o lançamento da Frente de Comércio
Exterior e Investimentos, justamente porque o Brasil está
se relançando nesta área, fechando novos acordos,
atraindo investimentos em novas áreas, redobrando os
nossos esforços nessas áreas, como mostrou agora, por
exemplo, a recente visita do presidente à Ásia e ao
Oriente Médio. Então, é um renascimento do Brasil nesta
área de livre comércio e de investimentos, que exige essa
mobilização do Parlamento junto com o Executivo”,
aﬁrmou o chanceler.
Entre os acordos comerciais que poderão ser
favorecidos com a criação da Frente Parlamentar Mista
do Comércio Internacional e do Investimento, está o
pacto entre Mercosul e União Europeia e o tratado de
livre comércio com o Canadá.
A Abiquim foi representada no evento pelos
membros da Comissão de Relações Governamentais,
Frederico Marchiori (Oxiteno), Nubia Batista (Braskem) e
Suelma Rosa (Dow), pela diretora de Relações
Institucionais e Sustentabilidade, Marina Mattar, e pela
assessora de Relações Institucionais e Sustentabilidade,
Lidiane Soares.

O vice-presidente na Câmara dos Deputados e coordenador político da
FPQuímica, deputado Marcos Pereira
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MAIS RESULTADOS
POSITIVOS NO TRABALHO
EM FAVOR DA QUALIDADE
DAS TINTAS IMOBILIÁRIAS
Coordenado pela ABRAFATI (Associação Brasileira
dos Fabricantes de Tintas), o Programa Setorial da
Qualidade (PSQ) de Tintas Imobiliárias está entrando agora
em seu 18º ano. Ao longo desse período, conseguiu
modiﬁcar signiﬁcativamente o cenário desse segmento
das tintas no Brasil, elevando o padrão dos produtos no
mercado.
Hoje, como resultado dessa iniciativa, aproxima-se
de 90% o volume de tintas imobiliárias vendidas no país –
que em 2019 deve ﬁcar próximo de 1,3 bilhão de litros –
que está de acordo com as normas técnicas. Esse
percentual representa uma grande evolução em relação ao
panorama vivido pelo setor em 2002, época em que o
programa foi criado, quando a não conformidade girava
em torno de 50% dos produtos fabricados.
Já são 38 os fabricantes que participam do PSQ e que
possibilitam que produtos de qualidade reconhecida
possam chegar a todos os consumidores brasileiros. Ao
longo dos últimos anos, a partir das ações desenvolvidas,
da publicação e revisão de dezenas de normas técnicas,
das medidas de combate à não conformidade, muitos
fabricantes adequaram seus produtos às normas e
passaram a investir em melhorias.

“Uma conquista muito relevante é que, com a
isonomia competitiva proporcionada pelo PSQ, os
fabricantes são incentivados a investir em inovação, em
diferenciação, em aprimoramento dos produtos, em
sustentabilidade – o que resulta na oferta de tintas cada
vez melhores e que atendem a novas demandas da
sociedade. Esse ambiente favorável à melhoria contínua
traz muitos benefícios para o mercado, que crescerá de
maneira saudável – o que envolve, naturalmente, os
fornecedores de matérias-primas, que estão entre os
grandes apoiadores desse programa”, aﬁrma Antonio
Carlos de Oliveira, presidente-executivo da ABRAFATI. Os
benefícios também alcançam, de maneira muito
signiﬁcativa, a construção civil e se estendem para os
indivíduos e famílias que vivem e viverão nas moradias
construídas, reformadas ou renovadas com o uso de tintas
em conformidade com as normas técnicas.

Avanços
recentes
Em forte evolução desde 2017, quando se iniciou sua Fase 2
– que busca responder às mudanças no ambiente de negócios,
no mercado e na tecnologia, que vêm se acelerando cada vez
mais –, nestes últimos meses o PSQ de Tintas Imobiliárias deu
mais alguns importantes passos em seu processo de melhoria
contínua.
Para começar, no ﬁnal de setembro foram publicadas cinco normas
revisadas, todas elas com impacto signiﬁcativo na ampliação do alcance do
programa e na meta de elevar o patamar de qualidade do mercado. Entre as
novidades, está a criação da categoria Super Premium para as tintas látex,
juntando-se às categorias Econômica, Standard e Premium.
Na mesma época, o trabalho de combate à não conformidade obteve novos resultados signiﬁcativos, com a
assinatura de mais dois TACs (termos de ajustamento de conduta), desta vez por um fabricante não conforme do
Paraná e outro de São Paulo. Com isso, já são 12 os termos desse tipo ﬁrmados, contribuindo para que tintas que
não cumprem os requisitos das normas técnicas deixem de estar disponíveis para os consumidores.
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RECE: Déﬁcit em produtos químicos continua
em alta e soma US$ 23,8 bi até setembro
Setor defende que a integração comercial seja previsível e condicionada às demais reformas da economia
O Brasil importou US$ 4,1 bilhões em produtos químicos no
mês de setembro, valor que representa aumento de 3% em relação
a igual mês de 2018, ao passo que o valor exportado, de US$ 954,6
milhões, signiﬁcou uma redução de 16,6% na mesma comparação.
Os produtos químicos mais importados foram os intermediários
para fertilizantes, cujas compras externas totalizaram US$ 862
milhões no mês, leve aumento de 1,1% contra agosto de 2019, mês
imediatamente anterior. Já as mercadorias mais exportadas foram
as resinas termoplásticas com vendas de US$ 134,6 milhões, redução de expressivos 22% contra agosto e de 29,6% na comparação
com setembro do ano passado.
No acumulado do ano, as compras externas de produtos
químicos somam US$ 33,3 bilhões, uma elevação de 5,4% frente ao
mesmo período de 2018, enquanto as vendas externas alcançaram
a marca de US$ 9,5 bilhões, valor 5,2% abaixo do registrado entre
janeiro e setembro de 2018. Em termos de quantidades físicas, as
importações de produtos químicos, até setembro, são recorde e
superam 34,6 milhões de toneladas (o maior registro anterior para
o acumulado entre janeiro e setembro de um mesmo ano tinha
sido em 2017 com 32,9 milhões de toneladas), com compras vindas
do exterior concentradas em produtos químicos para o agronegócio, cujas importações de praticamente 23,5 milhões de toneladas
representam aproximadamente 70% do volume total importado.

O déﬁcit na balança comercial de produtos químicos, até
setembro, chegou a US$ 23,8 bilhões, representando um aumento
de 10,3% em relação a igual período de 2018. Nos últimos 12 meses
(outubro de 2018 a setembro deste ano), o déﬁcit já atingiu US$
31,8 bilhões, validando mês após mês as expectativas de que, até o
ﬁnal do ano, o valor será recorde, de mais de US$ 32,1 bilhões.
Para a diretora de Assuntos de Comércio Exterior da Abiquim, Denise Naranjo, o delicado momento econômico enfrentado pela Argentina, principal mercado de destino das exportações
brasileiras de produtos químicos, a ainda instável retomada do
crescimento nacional e o fato da proposta de abertura comercial
estar caminhando a passos mais acelerados do que as demais
reformas nacionais acenderam a luz vermelha na indústria brasileira. “Num momento em que a Argentina enfrenta um dos mais
dramáticos episódios econômicos de sua recente história econômica e em que o Brasil busca os caminhos certos para a retomada
sustentável do seu crescimento, se torna ainda mais decisivo que a
nova realidade tarifária esteja condicionada às demais reformas
estruturantes da economia nacional, com foco na melhoria sistêmica e progressiva do ambiente de negócios, por meio de medidas
que possibilitem a recuperação e o reforço da competitividade dos
produtos brasileiros”, destaca Denise.
*Fonte: Abiquim/ Relatório de estatísticas de Comércio Exterior – RECE.

RAC: Produção da indústria química cresce no
3º trimestre, mas ociosidade do setor permanece em 30%
Produtos importados atendem a 41% da demanda interna
A produção de químicos para uso industrial cresceu 2,48%
neste 3º trimestre em relação ao trimestre anterior. As vendas
internas tiveram alta de 3,05% e a demanda interna subiu 17%. Os
dados fazem parte do Relatório de Acompanhamento Conjuntural
(RAC), da Associação Brasileira da Indústria Química – Abiquim.

crescimento quase 18 vezes maior do que aquele registrado na
variável produção local. Na comparação com o 3º trimestre de
2018, também houve alta, de 5,4%. De janeiro a setembro deste
ano o volume importado teve acréscimo de 7,5%, ocupando uma
fatia de 41% de toda a demanda local, novo recorde do setor.

A diretora de Economia e Estatística da Abiquim, Fátima
Giovanna Coviello Ferreira, explica que para os produtos químicos
de uso industrial, que estão na base de diversas cadeias industriais,
os meses de julho a outubro são os melhores do ano, em razão das
encomendas de Natal e período de verão, que eleva a procura por
descartáveis e outros itens.

De julho a setembro de 2019 o volume exportado subiu
6,1%, sobre o segundo trimestre, mas recuou 0,9% em relação ao
3º trimestre de 2018. De janeiro a setembro, o volume de
exportações cresceu 6,2% sobre igual período do ano passado.
“Com a economia desaquecida e a demanda negativa, ainda que
com margens não tão boas, muitas empresas buscaram
alternativas no mercado externo. Mas o cenário internacional
também não é dos mais animadores, com previsão de menor
crescimento do PIB mundial e impactos negativos e em cadeia
sobre a atividade da química, que está na base dos mais variados
segmentos industriais”, aﬁrma Fátima.

Mas, apesar da melhora recente, na comparação com os
resultados do terceiro trimestre de 2018, os índices do mesmo
período deste ano apresentam variações negativas: a produção
caiu 9,49%, as vendas internas tiveram recuo de 6,49% e o
consumo aparente nacional (CAN) caiu 11,47%.
No acumulado de janeiro a setembro, sobre igual período
de 2018, os resultados também são negativos: a produção caiu
4,24%, as vendas internas tiveram queda de 2,11%, e o CAN
apresentou declínio de 7,4%. “Em termos de produção, a média dos
três trimestres deste ano é a pior dos últimos dez anos”, aﬁrma a
diretora da Abiquim.
De janeiro a setembro, a utilização da capacidade instalada
se manteve no patamar de 70%, sete pontos abaixo da registrada
em igual período de 2018, levando a ociosidade ao patamar
recorde de 30%. “O nível é inadequado para os padrões de
produção em regime de processo contínuo do setor químico e a
ociosidade crescente preocupa as empresas pois impõe custos
unitários por tonelada produzida cada vez maiores, piorando a
relação de competitividade nacional com o produto importado”,
explica Fátima.
O volume de importações dos produtos amostrados no
RAC, todos com fabricação local, cresceu 43,9% de julho a
setembro, em relação ao 2º trimestre do ano, o que representa um

Para completar o contexto, uma possível redução unilateral
das tarifas do imposto de importação de diversos produtos, entre
os quais uma grande quantidade de químicos fabricados no Brasil,
é avaliada pelo governo. “Essa eventual decisão, sem as
necessárias contrapartidas na direção da eliminação ou
diminuição dos entraves que afetam a competitividade da
indústria nacional, pode trazer consequências muito ruins para
toda a indústria e, em especial para a química. Esse quadro reforça
a necessidade de se acelerar as medidas da agenda positiva do
governo relativas ao Novo Mercado de Gás, que só deverão surtir
efeitos sobre a competitividade do gás, da energia e da oferta de
matérias-primas petroquímicas derivadas do óleo e do gás em três
ou quatro anos. A abertura comercial unilateral sem a preterida
competividade desses insumos básicos pode ser considerada um
desastre para a indústria e levar o setor a fazer desinvestimentos
uma vez que não há, no momento, gordura a ser queimada e a
indústria já opera no menor nível de eﬁciência operacional”,
sinaliza a executiva.
*Fonte: Abiquim/ Relatório de Acompanhamento Conjuntural – RAC.
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Comissão executiva
Dep. Alex Manente
(Cidadania/SP)
Presidente

Dep. Afonso Motta
(PDT/RS)
Vice-presidente na Câmara

Dep. Orlando Silva
(PCdoB/SP)
Vice-presidente Região Sudeste

Dep. Marcos Pereira
(Republicanos/SP)
Coord. Político na Câmara
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Outras
funções estão
disponíveis
e abertas
à adesão

parlamentares
compõem a
FPQuímica

Coordenadores Temáticos
Dep. Alexis Fonteyne
(Novo/SP)
Químicos para construção

Dep. Evair de Melo
(PP/ES)
Água

Dep. Marcelo Calero
(Cidadania/RJ)
Químicos para cosméticos

Dep. Arnaldo Jardim
(Cidadania/SP)
Fertilizantes

Dep. Jerônimo Goergen
(PP/RS)
Químicos para o agronegócio

Dep. Lucas Redecker
(PSDB/RS)
Gás

Dep. Daniel Coelho
(Cidadania/PE)
Desenvolvimento sustentável

Dep. João Roma
(Republicanos/BA)
Petroquímicos

Dep. Rodrigo Agostinho
(PSB/SP)
Meio Ambiente

Dep. Eduardo Cury
(PSDB/SP)
Inovação e tecnologia

Dep. Lídice da Mata
(PSB/BA)
Energia renovável

Coordenadores Estaduais
Dep. Paulo Ganime
(Novo/RJ)
Coordenador Estadual - RJ

Dep. Bibo Nunes
(PSL/RS)
Coordenador Estadual - RS

Dep. Vitor Lippi
(PSDB/SP)
Coordenador Estadual - SP

Dep. Paulo Pimenta

Vanderlei Siraque

(PT/RS)
Presidente da FPQuímica
(2015-2016)

(PCdoB/SP)
Presidente da FPQuímica
(2012/2014)

Bruno Covas

Moema Gramacho

Nelson Marchezan Jr.

(PSDB/SP)
Sustentabilidade (2015/2016)
Atual Prefeito de São Paulo/SP

(PT/BA)
SST (2015/2016)
Atual Prefeita de Lauro de Freitas/BA

(PSDB/RS)
Biotecnologia Industrial (2015/2016)
Atual Prefeito de Porto Alegre/RS

Presidentes de Honra
João Paulo Papa
(PSDB/SP)
Presidente da FPQuímica
(2017-2018)

Coordenadores de Honra

Representante do Poder Executivo
Secretário Especial Carlos Alexandre Da Costa
Secretaria Especial de Produtividade, Emprego
e Competitividade do Ministério da Economia

Coordenadora-executiva
Marina Mattar
Diretora de Relações Institucionais
e Sustentabilidade da Abiquim
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