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ASSOCIQUIM
A Associação Brasileira dos Distribuidores de Produtos Químicos e Petroquímicos, fundada em 1960, é a
entidade que representa as empresas que fazem a ligação entre os grandes produtores dos insumos químicos
e petroquímicos e os grandes, pequenos e médios consumidores industriais dos mais diversos segmentos.
Os distribuidores no Brasil têm elevado grau de proﬁssionalismo, qualiﬁcação e responsabilidade com
questões como logística, embalagem dos produtos, reciclagem, com a segurança de seus colaboradores e
com o meio ambiente.
A ASSOCIQUIM, ao adotar o PRODIR - Processo Distribuição Responsável, empreendeu uma ação de
impacto no mercado, conscientizando os distribuidores brasileiros sobre a importância de assumir um
compromisso sério com os diversos aspectos de seu negócio, alinhando-se com as tendências mundiais.
A distribuição é o canal mais eﬁciente para a indústria alcançar os pequenos e médios clientes, porque as
grandes empresas operam com grandes quantidades e um distribuidor bem estruturado consegue ter
tancagem para armazenar produtos, consegue manejar riscos e também embalar e fracionar o produto.
As empresas associadas processam, formulam, misturam, reembalam, estocam, transportam e
comercializam estes produtos exclusivamente para clientes industriais.
A ASSOCIQUIM é hoje reconhecida e respeitada mundialmente como membro efetivo do Steering Committee
do ICTA – International Chemical Trade Association, entidade que congrega as associações de distribuidores
de produtos químicos de todo o munto.

SINCOQUIM
O Sindicato do Comércio Atacadista, Importador e Exportador de Produtos Químicos e Petroquímicos no
Estado de São Paulo, entidade sindical registrada no Ministério do Trabalho e Emprego, fundado em 1972,
ﬁliado à Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, tem sua base no âmbito
estadual, abrangendo as empresas localizadas no Estado de São Paulo.
O SINCOQUIM é o único sindicato patronal representante dos distribuidores e do comércio atacadista de
produtos químicos e petroquímicos, dentro do Estado de São Paulo, nas negociações salariais, acordos e
convenções coletivas de trabalho.
Os Códigos Nacionais de Atividade Econômica - CNAEs englobados pelo SINCOQUIM são:
4684-2 - Comércio Atacadista de Produtos Químicos e Petroquímicos exceto Agroquímicos
Subclasses:
4684-2/01 - Comércio Atacadista
de Resinas e Elastômeros

4684-2/99 - Comércio Atacadista de Outros Produtos Químicos
e Petroquímicos não especiﬁcados anteriormente

4684-2/02 - Comércio Atacadista
de Solventes

4683-4/00 - Comércio Atacadista de Defensivos Agrícolas,
adubos, fertilizantes e corretivos do solo
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MISSÃO DO DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS
QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS
Nossas entidades têm por princípio apoiar a categoria na defesa do livre comércio de produtos químicos e
petroquímicos nos mercados interno e externo, valorizando o respeito ao meio ambiente, a legislação e a
ética em benefício do associado.
Apoiamos e incentivamos o empresário na missão de fazer do comércio e distribuição de produtos químicos e
petroquímicos um elo de ligação eﬁcaz entre seus fornecedores e o mercado, sendo reconhecidos pelas
preocupações com relação à qualidade dos serviços e produtos, pela segurança e pela ética.
O distribuidor é o principal fornecedor de produtos químicos e petroquímicos para a pequena e média
indústria, levando os produtos para todas as regiões do país, independente das quantidades - de um tambor
ao caminhão tanque.
Através de recursos humanos qualiﬁcados, presta assistência técnica ao micro e pequeno industrial,
tanto na aplicação como na indicação dos produtos de melhor performance.
Desenvolve e divulga as novas tecnologias em produtos e suas aplicações, de acordo com normas
internacionais de qualidade.
Oferece produtos e serviços aos consumidores industriais, agregando valor através da especialização
em vendas – conhece o mercado, o produto e suas aplicações, respeita a legislação, busca a melhoria
contínua, tornando a distribuição o maior canal de vendas para a indústria.

VALORES
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ética
Respeito às legislações
Responsabilidade sócio-ambiental
Cooperação com todos os elos da cadeia produtiva

CÓDIGO DE ÉTICA
Com o objetivo de consolidar e estabelecer padrões de conduta moral e proﬁssional para as associadas,
inspirando o respeito aos princípios éticos de responsabilidade social e boa governança corporativa, a
ASSOCIQUIM SINCOQUIM adotaram um Código de Ética.
O Código de Ética visa também proteger as entidades, os direitos das empresas associadas e balizar seus
deveres dentro dos princípios éticos que devem reger as suas atividades e as relações das empresas.
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A ATIVIDADE - DISTRIBUIÇÃO
O setor de distribuição de produtos químicos e petroquímicos atua de forma totalmente diferente do
comércio varejista, tendo como objetivo e missão principal levar às indústrias produtoras dos mais diversos
tipos de bens as matérias-primas e os insumos que se tornam fundamentais no processo de produção. Os
principais clientes da distribuição são os consumidores industriais.
Além disso, os distribuidores de produtos químicos manipulam produtos, fazem misturas, fracionam lotes e
embalam nas quantidades requeridas por empresas que não possuem escala para absorção de grandes
volumes.
O distribuidor atua na importação de insumos químicos e petroquímicos de maneira responsável e racional,
com a função reguladora do mercado e do abastecimento.

PRINCIPAIS SEGMENTOS ATENDIDOS
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Tintas e Vernizes
Processos Químicos
Material de limpeza
Alimentos e Bebidas
Construção Civil
Têxtil
Cosméticos

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Metal e Automobilístico
Plásticos e Borracha
Papel
Farmacêutico
Agrícola
Adesivos
Embalagens

Trabalha em conformidade com regulamentações legais vigentes, com recomendações e com orientações da
ASSOCIQUIM/ SINCOQUIM publicadas em manuais editados em uma linguagem simpliﬁcada.
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REPRESENTATIVIDADE
Fecomercio-SP:
Conselho Arbitral
Conselho do Comércio Atacadista
Conselho de Relações Internacionais

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Conselho de Assuntos Tributários
Conselho Superior de Direito

SESC – Conselho Nacional
CNC - Confederação Nacional do Comércio:
CERSC – Comissão de Enquadramento e Registro Sindical do Comércio
CBCEX – Câmara de Comércio Exterior

Ÿ
Ÿ

CNI - CEB - Coalizão Empresarial Brasileira
AEB - Associação de Comércio Exterior do Brasil
Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento:
CTIA - Câmara Temática de Insumos Agropecuários
Comitê de Clientes

Ÿ
Ÿ

Ministério dos Transportes - Fórum Permanente para TRC – Carga Líquida
ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Fórum de Solventes

Ÿ

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas:
Ÿ CB 10 – Comitê Brasileiro de Química - FISPQ
Ÿ CB 16 - Comitê Brasileiro de Transportes e Tráfego
Ÿ CB 23 – Comitê Brasileiro de Embalagem
e Acondicionamento
Ÿ CB 24 – Comitê Brasileiro de Segurança Contra Incêndios

CB 39 - Comitê Brasileiro de
Implementos Rodoviários
Ÿ CEE 183 - Distribuição
e Manuseio de Cloro-Soda
Ÿ ONS 34 - PETRÓLEO - ABNT NBR 17505
Ÿ

Ÿ

CRQ-IV - Conselho Regional de Química - 4ª Região:
Comissão Meio Ambiente
Comissão de Alimentos e Bebidas

Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Comissão de Saneantes
Comissão de Cosméticos

Secretaria dos Transportes - São Paulo:
Comissão Central de Análise de Acidentes
Subcomissão de Campinas/Paulínia
Subcomissão Ribeirão Preto
Subcomissão Metropolitana

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Subcomissão do Alto Tietê
Subcomissão Sorocaba
Subcomissão Centro-Oeste Paulista

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Inmetro - Comissão Técnica de Produtos Perigosos
Exército Brasileiro – Conselho Consultivo do Sistema de
Fiscalização de Produtos Controlados (SisFPC) do Comando Logístico
CETESB - Câmara Ambiental da Indústria Paulista
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SERVIÇOS AOS ASSOCIADOS
INFORMEQUÍMICO – Informativo das entidades.
PERFIL DO SETOR - Relatório anual, o Perﬁl do Setor de Distribuição de Produtos Químicos e Petroquímicos
tem como principal objetivo dimensionar a atividade e apresentar os resultados consolidados do setor.
RELATÓRIO TENDÊNCIAS - Elaborado mensalmente pela Assessoria Econômica, transmite informações de
natureza econômica, interpretação de fatos ocorridos e acompanhamento conjuntural da categoria.
MANUAIS ORIENTATIVOS:
Ÿ Manual Simpliﬁcado de Segurança no Manuseio, Armazenagem, Transporte de Produtos Químicos e seus
Resíduos
Ÿ Manual Básico de Rotulagem de Produtos Químicos
Ÿ Manual de Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos - Fracionados e à Granel
ASSESSORIAS:
Econômica
Trabalhista
Transporte de Produtos Perigosos e Logística
Comércio Exterior
Assuntos Regulatórios
Jurídico Ambiental - Segurança e Meio Ambiente

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

OPORTUNIDADES DE NETWORKING:
Através dos eventos promovidos pelas Entidades, tais como o EBDQUIM – Encontro Brasileiro dos
Distribuidores de Produtos Químicos e Petroquímicos e do Jantar de Confraternização de Final de Ano, os
associados têm a oportunidade de ﬁcar por dentro do que está acontecendo no segmento, quais são as
tendências, previsões e expectativas, travar contatos com fornecedores e clientes, gerar novos negócios,
fortalecer relações e confraternizar-se.
LEGISLAÇÃO:
As entidades divulgam constantemente as novas legislações que impactam o setor, seja no âmbito comercial,
ﬁnanceiro ou técnico.
PESQUISA SALARIAL:
Realizada periodicamente, visa proporcionar aos associados informações sólidas sobre políticas, práticas de
remuneração e benefícios das principais áreas das organizações, permitindo decisões mais seguras aos
gestores.
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SERVIÇOS AOS ASSOCIADOS
GRUPOS DE TRABALHO:
As Entidades mantêm os seguintes Grupos de Trabalho, compostos por colaboradores das empresas
associadas, que discutem legislações de impacto ao setor e emitem recomendações orientativas:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

COMITÊ GESTOR PRODIR
GT FISCAL
GT TÉCNICO PRODIR
GT REGULATÓRIOS – MAPA e ANVISA
GT RH - RECURSOS HUMANOS
GT COMEX – COMÉRCIO EXTERIOR E LOGÍSTICA

PALESTRAS E CURSOS:
Os seguintes Cursos são oferecidos frequentemente, com o objetivo de formação e esclarecimentos
de dúvidas:
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Curso de Formação de Auditor Interno PRODIR
Curso de Legislação de Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos
Workshops PRODIR
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