São Paulo, 20 de março de 2020
PE 018/2020
CARTA ABERTA DO SETOR QUÍMICO BRASILEIRO
Assunto: Combate à Pandemia de COVID-19
A indústria química é fornecedora estratégica e essencial de boa parte dos produtores de
itens absolutamente essenciais para os serviços de saúde, combate à proliferação de
doenças e garantia do bem-estar da população. Álcool em gel, luvas e equipamentos de
proteção individual, anestésico, gases medicinais, detergentes, desinfetantes, descartáveis em
geral, equipamentos hospitalares e alimentos e produção usados para sua conservação, entre
tantos outros itens, são fabricados a partir de diferentes produtos químicos.
Consciente de sua responsabilidade na construção de soluções para a pandemia de COVID-19, a
indústria química está comprometida com os esforços necessários para garantir o abastecimento
do mercado e evitar prejuízos incalculáveis ao combate à doença e à própria economia nacional.
Todas as empresas têm trabalhado na manutenção da operação de suas unidades nas
capacidades possíveis, bem como no fluxo de entrega de seus produtos aos seus clientes.
Em paralelo, o esforço também tem sido o de buscar alternativas para a fabricação de itens
já em falta, como insumos para a produção de álcool em gel.
Nesse cenário, a indústria química também está coordenando ações com entidades
parceiras em diferentes segmentos para encontrar soluções efetivas e alinhadas. Mais do
que nunca, o diálogo coordenado e aberto entre as autoridades federais, estaduais e municipais, e
as entidades setoriais que representam toda a cadeia produtiva de bens essenciais é urgente.
Medidas que garantam o deslocamento dos trabalhadores essenciais para o
funcionamento das plantas industriais; o trânsito de cargas em rodovias, portos e
aeroportos; bem como a flexibilização das legislações trabalhistas para acomodar o ritmo
de produção são imprescindíveis na solução da crise.
O momento exige esforço redobrado, união e foco. Trabalhamos insistentemente com o único foco
de superar este momento o mais brevemente possível. Estamos prontos para discutir, apoiar e
adotar em conjunto com o Brasil as medidas necessárias para mitigar os impactos da
pandemia do COVID-19. Assim, nos colocamos à disposição para participar de quaisquer
canais de gestão da crise que facilitem a tomada de decisão em parceria entre o setor
público e a iniciativa privada.
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