
Número  33                   Ou tub ro   2012  

Papel entra na   
lista e imposto   
de importação    
vai a 25% 

Recopi             
Nacional  inicia                
credenciamento 

Prazos para            
embalagem              
especial para    
papel imune     
preocupam       
distribuidores 

Assembleia       
vai eleger         
nova diretoria 

No ano,             
importação de  
ofsete recua e   
de cuchê cresce 

Indústria nacional   
vende mais no        
mercado interno 

Lamentável equívoco 

No afã de proteger a indústria nacional, a comunidade papeleira cometeu um 
grande equívoco, que foi aceito pelo governo e, com isso, estabeleceu-se 
um lamentável retrocesso no combate aos desvios de finalidade do papel 
imune. Infelizmente, o aumento temporário do Imposto de Importação não 
terá outro efeito senão premiar os infratores com uma margem  ainda maior 
na prática delituosa.   

Indubitavelmente, o maior inimigo do mercado papeleiro no Brasil é o ilícito 
que transforma papel editorial em comercial. E esta danosa metamorfose 
não se dá na origem do papel, seja ele nacional ou importado. No entanto, 
a consequência do aumento do imposto do papel importado é, unicamente, 
torná-lo mais atrativo e vantajoso ao desvio de finalidade, roubando 
mercado do papel tributado, seja ele produzido no Brasil ou não. 

A aparente proteção à indústria nacional não se sustenta diante da 
realidade do nosso mercado, que hoje já tem o papel com imunidade 
tributária respondendo por até 90% das importações dos itens que tiveram 
a alíquota majorada. 

Entendemos que uma política eficiente para proteger a indústria nacional, 
não apenas a produtora de papel, mas inclusive a gráfica e toda a cadeia 
setorial, deveria focar em três pontos complementares e essenciais: fazer  
a diferenciação física dos papéis comercial e imune; aproximar o preço dos 
dois produtos, através da redução da carga tributária do papel comercial;  
e, reforçar as ações de fiscalização e controle. 

Felizmente, ainda temos uma possibilidade de reverter o aumento do 
imposto de importação, um mal-entendido que pode ser esclarecido com a 
correta avaliação de suas consequências ao setor e aos esforços coletivos 
para o efetivo combate aos desvios de finalidade do papel imune. 

Boa leitura a todos! 

Vitor Paulo de Andrade 

Nesta ediçãoNesta ediçãoNesta ediçãoNesta edição    
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Papel entra na lista e imposto 
de importação vai a 25% 

Atendendo pleito dos fabricantes, a Câmara de 
Comércio Exterior (Camex“ incluiu cinco NCMs de 
papel de imprimir e escrever na lista de cem produtos 
que tiveram aumento temporário do Imposto de 
Importação. Após consulta aos países integrantes do 
Mercosul, as alíquotas foram majoradas pelo período 
de até 12 meses, prorrogáveis até 31 de dezembro  
de 2014, conforme Resolução da Camex nº 70, de   
01 de outubro de 2012. Para o papel  NCMs 
(Nomenclaturas Comuns do Mercosul“ 4810.13.90, 
4810.19.89, 4810.19.90, 4810.29.90 e 4810.92.90  o 
imposto passa de 14%  para 25%. 

Após o anúncio da lista, em 05 de setembro passado, 
a ANDIPA se mobilizou e apresentou ao Secretário 
Executivo da Camex, Emilio Garófalo Filho, sua 
discordância com a inclusão do papel na lista, 
mostrando que a medida é inócua e apenas 
aumentará a diferença de preço entre o papel 
tributado e o papel imune, que já corresponde a 
aproximadamente 45%. Também endereçado aos 
ministros da Fazenda e do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior (MDIC“, que compõem a Camex, 

o documento da ANDIPA mostra que de 85% a     
90% das importações dos papéis listados são 
desembaraçados como imunes, ou seja, não recolhem 
impostos (ICMS, IPI e II“ e ainda têm alíquota 
reduzida de Pis e Cofins. 

O aumento do Imposto de Importação é um 
desestímulo à legalização e ao bom uso do papel 
imune e ainda compromete os importantes avanços 
recentes no combate aos desvios de finalidade,   
como avalia o presidente da Associação, Vitor Paulo 
de Andrade. 

Sensível aos argumentos apresentados, a Camex 
convocou as entidades do setor para reunião com o 
Grupo Técnico sobre Alterações Temporárias da 
Tarifa Externa Comum  GTAT-TEC. Agendada para 
outubro, a reunião foi remarcada para do dia 06 de 
novembro na sede do Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio, em Brasília, e deve contar com 
representantes da ANDIPA, Abigraf, Bracelpa e 
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. 
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Recopi Nacional inicia credenciamento 
O Recopi Nacional, Sistema de Reconhecimento e 
Controle das Operações com Papel Imune, está 
disponível desde o dia 17 de outubro para 
credenciamento de empresas que realizam operações 
com papel imune, independentemente do tipo de 
atividade desenvolvida, seja fabricante, importador, 
distribuidor, gráfica ou usuário.  

Implantado no estado de São Paulo desde 2010,        
o Sistema Recopi será nacional a partir de 01 de 
janeiro de 2013, conforme o convênio ICMS 09/2012 
firmado no Conselho Nacional de Política Fazendária 
(Confaz“, inicialmente por oito estados  Bahia, Goiás, 
Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Sul e Santa Catarina. 

As empresas destes estados devem providenciar o 
credenciamento no Sistema Recopi para o prévio 
reconhecimento da não incidência do ICMS sobre as 
operações com o papel destinado à impressão de 
livro, jornal ou periódico, a que se refere o art. 150, VI, 
alínea d  da Constituição Federal de 1988. 

Conforme orientação da Secretaria de Fazenda de 

São Paulo, os contribuintes já credenciados no Recopi 
Paulista não precisam de novo credenciamento no 
Recopi Nacional, pois os dados cadastrais e de 
operações serão migrados automaticamente para o 
controle nacional, antes do início de vigência do novo 
sistema (01/01/2013“.  

Os sistemas estaduais serão gerados a partir do 
programa de São Paulo, como explicou o diretor 
adjunto da Administração Tributária da Secretaria da 
Fazenda de São Paulo, Afonso Quintã Serrano, em 
entrevista publicada na edição de maio do 
NewsPaper. Segundo ele, embora utilize o mesmo 
sistema, cada estado vai gerir seu banco de dados 
com as informações das movimentações de seus 
contribuintes. No entanto, apenas o portal da 
secretaria paulista traz informações sobre o Recopi 
Nacional e passou a exibir o link para cadastramento 
e informações sobre o sistema. Ainda assim, com a 
nota de que as dúvidas devem ser esclarecidas com o 
fisco de cada estado. O credenciamento no Recopi 
Nacional está disponível no endereço eletrônico 
https://www.fazenda.sp.gov.br/RECOPINACIONAL/. 
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Prazos para embalagem especial para 
papel imune preocupam distribuidores 

A identificação do papel imune através de embalagem 
especial é uma medida bem-vinda e ansiada pelo setor 
de distribuição, que aguarda a regulamentação com 
cautela em função da definição dos prazos. Entre os 
associados da ANDIPA há a preocupação de que a 
exigência comprometa os pedidos em produção e 
transporte e afete, ainda que temporariamente, o 
abastecimento do mercado interno para alguns tipos de 
papéis, que dependem de fornecedores internacionais. 

Em levantamento preparado para o NewsPaper, com 
base no movimento do último mês, verificou-se que o 
prazo entre a colocação do pedido nas fábricas 
mundiais e o embarque pode chegar a 68 dias, 
acrescidos de até mais 68 dias entre a saída do porto 
de origem e o recebimento do produto pelo distribuidor. 
De forma que, há compras que podem demorar 136 
dias  quatro meses e meio  para chegar, prazo bem 
próximo dos 150 dias pedidos pela ANDIPA para a 
vigência da norma. 

Os tempos variam de acordo com o país do fornecedor. 
Considerando as quatro principais origens  Alemanha, 
Espanha, Itália e China  o tempo médio para 
embarque foi de 63 dias, com mais 41 dias de trânsito, 
totalizando 104 dias, ou seja, três meses e meio é o 
prazo médio para importação. Os dados coletados   
são sobre  compras e entregas efetuadas e não 
contemplam o prazo necessário para adequação da 
produção das fábricas e elaboração da embalagem 
diferencial, que ainda não foi definida. 

Embora tenha apresentado o menor período de produ-
ção, 40 dias, a China tem maior tempo de viagem, 
resultando na operação mais demorada, com 119 dias 
na média avaliada. Já as compras de fornecedores 
espanhóis têm a viagem mais rápida, 30 dias entre a 
saída do porto de origem e a chegada ao distribuidor, 
que somado ao tempo de colocação do pedido e 
embarque totaliza 95 dias. Nas compras da Alemanha, 
o prazo médio do pedido foi de 67 dias e a viagem de 
33, somando 100 dias, em média. Já os produtos 
italianos demoram 68 dias para serem embarcados 
após o pedido e levam outros 34 dias em trânsito, 
totalizando 102 dias para que o papel seja entregue. 

HistóricoHistóricoHistóricoHistórico    

A rotulagem das embalagens de papéis destinados      
à impressão de livros e periódicos, com vistas à 
identificação e ao controle fiscal do produto, foi 
instituída no Art. 2º da Lei 12.649, de 17/05/2012. 
Conforme o § 3º da Lei, O Poder Executivo regula-
mentará o disposto neste artigo.  Esta regulamentação 
deve ficar a cargo da Secretaria da Receita Federal, 
que, para isso, deve ser nomeada pela Presidente da 
República, por decreto que até 15 de outubro não havia 
sido publicado. 

Após a publicação da Lei, o presidente da ANDIPA, 
Vitor Paulo de Andrade, foi recebido em audiência pelo 
Subsecretário de Fiscalização da Receita Federal, Caio 
Marcos Cândido, em Brasília. A proposta apresentada 
e defendida pela ANDIPA é que a obrigatoriedade da 
embalagem entre em vigor 150 dias após a publicação 
da norma, para que os fornecedores tenham tempo de 
adequar a produção à exigência brasileira. Já os 
fabricantes nacionais pediam que a vigência fosse a 
partir de 1º de janeiro de 2013, tempo já inexequível. 

Em princípio, a distribuição considerava que os 
estoques remanescentes não deveriam ter data limite 
para escoamento. Mesmo assim, concorda que seja 
estipulado prazo de 180 dias, a partir da vigência       
da norma, para comercialização dos estoques 
remanescentes sem embalagem especial.  

Por recomendação da Secretaria da Receita Federal, 
as entidades do setor  ANDIPA, Abigraf, Bracelpa e 
Sinapel reuniram-se com representantes da 
International Paper e da Suzano para chegar a uma 
proposta de consenso do setor. Cada segmento deve 
ter discutido internamente o assunto e nova reunião 
deve ser agendada para definir uma proposta de 
consenso do setor a ser levada ao governo. A ANDIPA 
tem provocado a retomada do assunto, que foi 
atropelado pelo aumento da alíquota de imposto de 
importação exatamente para os papéis mais 
comprados como imunes. 
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Os associados ANDIPA já foram convocados para a 
Assembleia Geral Ordinária de eleição dos membros 
do Conselho Diretor para o triênio 2013/2015, que 
acontece no dia 07 de novembro, em São Paulo. O 
Conselho Diretor é composto por quatro integrantes 
representantes de associados, que são eleitos em 
Assembleia Geral Ordinária, sendo que um deles será 
escolhido presidente.  

A união e o engajamento dos associados permitem 
assegurar a representatividade dos distribuidores no 
mercado papeleiro diante de instituições e autoridades 
públicas, como ressalta o atual presidente do 
Conselho Diretor, Vitor Paulo de Andrade. 

Há quase três anos presidindo o Conselho, o 
executivo considera que a representação associativa 
é de extrema importância para defender os interesses 
do setor de distribuição, em especial diante das 
intempéries econômicas e comerciais, com restrições 
e imposições como as que têm ocupado a agenda    
da Associação.  

Alguns dos assuntos enfrentados pela ANDIPA e pelo 
setor papeleiro são: as licenças prévias de 
importação, ação antidumping do LWC, Recopi, 
embalagem especial para papel imune, até o mais 
recente aumento do imposto de importação. 

Seguindo o rito estabelecido no Estatuto Social da 
Associação, os distribuidores tiveram prazo até o dia 
22 de outubro para registrar as chapas que 
participarão da eleição. Foi habilitada uma chapa 
composta por: Antonio Manoel de Mattos Vieira Neto  
AMV Papéis Distribuidora  DF, José Luiz Barbosa 
Leonardos  OPUS Opções, Papéis, Soluções  SP, 
Marcelo Patury Accioly  Tecpel Importação e 
Distribuição de Papéis  PE e Vitor Paulo de Andrade 
 Rio Branco Comércio e Indústria de Papéis  SP. 

Assembleia vai eleger nova diretoria 
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No ano, importação de ofsete 
recua e de cuchê cresce 

Enquanto no conjunto das importações de papéis de 
imprimir e escrever o desempenho de 2012 está 
abaixo do acumulado no mesmo período de 2011, a 
avaliação detalhada por tipo de produto mostra 
resultados bem distintos. Cuchê e ofsete, por 
exemplo, estão em lados opostos. O primeiro acumula 
crescimento de 2,5% nas importações deste ano na 
comparação com 2011. Já no grupo de ofsete em 
bobinas e folhas o volume de papel estrangeiro caiu 
46,57%, conforme dados apurados pelo Sistema Alice 
Web, da Secretaria de Comércio Exterior (Secex“. 

Da cesta de sete tipos de papéis acompanhados para 
o NewsPaper, três tiveram aumento nas importações 
 cuchê, mwc e cartão  e quatro apresentaram 

volume menor em 2012  ofsete, LWC, jornal e cut 
size. Os números da Secex mostram aumento das 
entradas de cuchê no segundo semestre  de julho a 
setembro foram importadas 106,5 mil toneladas, 
20,4% a mais que as 88,5 mil toneladas do trimestre 
anterior, que já havia crescido 5,5% ante o volume do 
primeiro trimestre do ano (83,9 mil toneladas“. 

No acumulado dos nove meses, as importações de 
cuchê somaram 278,9 mil toneladas este ano, contra 
272 mil toneladas no mesmo período de 2011 e 260,2 
mil toneladas na parcial de 2010. O grupo de cuchê é 
composto por quatro Nomenclaturas Comuns do 
Mercosul (NCMs“ 4810.13.89, 4810.13.90, 4810.19.89 
e 4810.19.90. 

O cartão  NCM 4810.92.90  teve o maior percentual 
de crescimento, 17,2%, saltando de 21,8 mil toneladas 
importadas entre janeiro e setembro de 2011, para 
25,5 mil toneladas em igual período deste ano. 

Com incremento de 16,7% no comparativo da parcial 
anual, o papel MWC  NCM 4810.29.90  somou 45,8 
mil toneladas até setembro, ante as 39,3 mil toneladas 
do acumulado de 2011. Entre janeiro e dezembro do 
ano passado, as importações de MWC totalizaram 
52,5 mil toneladas, crescimento de 48,3% na 
comparação com os doze meses de 2010, que somou 
35,4 mil toneladas. 

 

Menor participação Menor participação Menor participação Menor participação     

Produto com maior dependência de fornecedores 
internacionais, o papel jornal acumula queda 
sucessiva nas importações, de acordo com os 
números da Secex. Até setembro, foram importadas 
302,3 mil toneladas de jornal, 8,2% menos que as 
329,3 mil toneladas de 2011 e 15,4% abaixo das 
357,2 mil toneladas internalizadas nos nove primeiros 
meses de 2010. Nos doze meses, o volume de jornal 
importado caiu 12,2%, de 462,7 mil toneladas em 
2010 para 406,2 mil toneladas no ano passado. 

Alvo de sobretaxa por processo antidumping, o LWC  
NCM 4810.22.90  teve retração de 15,3% nas 
importações deste ano no comparativo com o mesmo 
período de 2011  70,3 mil toneladas contra 82,9 mil 
toneladas. Em 2010, as importações de LWC 
somaram 120,1 mil toneladas, sendo 94,9 mil 
toneladas no período de janeiro a setembro. Nos doze 
meses de 2011, desembarcaram no país 103,9 mil 
toneladas de LWC. 

Com maior percentual de queda (46,6%“, o grupo de 
ofsete  NCMs 4802.55.92, 4802.55.99 e 4802.57.99  
somou 38,9 mil toneladas entre janeiro e setembro 
deste ano, contra as 72,9 mil toneladas apuradas no 
mesmo período do ano passado. 

O grupo com menor participação da produção 
internacional, o cut size  NCMs 4802.56.10 e 
4802.56.99  somou 15,3 mil toneladas, 26,7% a 
menos que as 20,9 mil toneladas do ano anterior.    
No resultado anual, as importações destes papéis 
caíram de 32,4 mil toneladas em 2010 para 29,4 mil 
toneladas em 2011. 
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Fonte: Aliceweb  Secex / MDIC 

Importação de MWC - em mil toneladas
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Fonte: Aliceweb  Secex / MDIC 

Importação de papéis - janeiro a setembro
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Fonte: Conjuntura Setorial Bracelpa / Nº 46  -  setembro 2012  

A participação do produto nacional no mercado de 
papéis de imprimir e escrever, no acumulado de 
janeiro a agosto, cresceu de 57,1% em 2011 para 
60,9% este ano. As vendas internas cresceram de 
1.011 mil toneladas para 1.058 mil toneladas nos    
oito meses, enquanto a produção destes papéis 
diminuíram 1,8%, de 1.770 mil toneladas para 1.738 
mil toneladas, na comparação do equivalente anual. 

Os números divulgados pela Bracelpa mostram ainda 
queda de 6,8% nas importações de todos estes tipos 
de papéis, que somaram 454 mil toneladas no período 
de análise este ano, contra 487 mil toneladas no 
equivalente de 2011. As vendas ao exterior dos 
fabricantes brasileiros também recuaram no período, 
de 706 mil toneladas em 2011 para 697 mil toneladas 
este ano. 

Indústria nacional vende 
mais no mercado interno 

Papéis de Imprimir e Escrever
janeiro a agosto - em mil toneladas
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Produçao nacional Venda doméstica Exportação Importação
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Distribuidores Associados 


