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Cenário adverso pode 
despertar potencial     
de transformação          

e superação 
As dificuldades enfrentadas na economia brasileira  

este ano têm afetado o ânimo e a confiança de 
empresários e consumidores. No entanto, o povo 
brasileiro já provou sua capacidade de superação      

em vários momentos de crise, como lembra o 
presidente da FecomercioSP, Abram Szajman, em 

artigo gentilmente escrito para o NewsPaper.  
Com exemplos e uma dose extra de entusiasmo, o 

presidente-executivo do World Trade Center São Paulo, 
Luciano Montenegro de Menezes, defende o otimismo 
para fomentar oportunidades nos momentos de crise.  
Junto com indicadores negativos, há também notícias 
inspiradoras de superação, como a expressiva vitória 

brasileira nos Jogos Parapan-Americanos. 
Páginas 3, 4 e 5 
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Conciliação e bom senso,  
a melhor estratégia 

EDITORIAL 

Nas relações comerciais, saber quem tem razão ou 
culpa pode ser indiferente diante dos impactos de 
disputas, que tendem a ser muito mais acirradas 
em tempos de retração, com mercado e preços 
pressionados e demanda em baixa.  

Certamente temos um consenso, o momento 
econômico é difícil e o é para todos. Também 
devemos concordar que não conseguiremos 
superá-lo, individual ou coletivamente, nomeando 
algozes e declarando guerra, mas sim unindo 
nossas forças no que temos em comum, com 
trabalho duro, sério e dentro da legalidade.  

No livre mercado, sempre haverá divergência 
comercial em maior ou menor grau, com impactos 
potencializados em momentos de instabilidade 
econômica e consumo retraído, como agora. Há 
mecanismos legais para prevenir e punir práticas 
anticoncorrenciais entre empresas e países. Sem 
dúvida, poder contar com aparato legal, transmite 
segurança ao ambiente de negócios. Mas, também 
é certo que a demanda judicial, além de demorada, 
traz custos altíssimos e resultados imprevisíveis. 
Portanto, conversa franca e bom senso ajudam a 
encontrar o ponto de equilíbrio.  

Além da superação dos atletas paralímpicos, o 
esporte pode nos dar o exemplo do respeito aos 

adversários e fair play. Afinal, independente da 
modalidade, a vitória só vem com disputa leal   
entre vários competidores. Se não for assim, não 
tem jogo.  

Os textos desta edição dão uma boa ideia da 
adversidade que enfrentamos, em especial, no 
mercado interno de papel. Assim como nos demais 
setores da economia, temos registrado resultados 
negativos em relação ao ano passado, situação que 
deve se prolongar por algum tempo. Mas, também 
temos buscado construir o diálogo e abrir portas, 
que são caminhos melhores que o confronto.  

Temos também nessa edição, a contribuição de 
duas personalidades que nos oferecem um olhar 
mais otimista e proativo para superar as 
dificuldades  o que inclusive o povo brasileiro já 
mostrou ao longo da sua história. Afinal, o remédio 
pode ser amargo, mas é a possibilidade de melhora 
e cura. Boas oportunidades surgem em momentos 
de crises e jamais são desperdiçadas, pois sempre 
alguém está preparado para aproveitá-las. Com 
serenidade, podemos achar o ponto de equilíbrio.  

Boa leitura! 

Vitor Paulo de Andrade  
Presidente do Conselho Diretor  
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ESPAÇO  LIVRE 

Crises, legados e aprendizados 
Em 2015 a economia brasileira deve registrar a pior 
recessão desde 1990, quando o confisco da poupança 
promovido pelo então presidente Fernando Collor 
derrubou o PIB em mais de 4%. As perspectivas 
também são negativas para 2016. Contudo, se ainda 
não é possível afirmar exatamente quando o país 
sairá dessa crise, uma coisa é certa: assim como 
outros momentos difíceis foram superados no 
passado, agora não será diferente. E, como sempre, 
sairemos mais fortes. 

Após anos duros de ditadura, o povo ganhou as ruas 
para defender a liberdade, o direito de se expressar 
através do voto. Desde então, as instituições 
democráticas estão cada vez mais fortes, com plena 
independência entre os três poderes. A hiperinflação 
que castigou o país nos anos 80 e no início dos anos 
90 foi vencida por uma equipe de economistas 
geniais, os quais foram capazes de reconhecer as 
peculiaridades do nosso processo inflacionário  
influenciado pela inércia da alta dos preços  e, a 
partir daí, elaborar e implementar uma estratégia 
extremamente original para combatê-lo: o Plano Real. 

Com a inflação controlada, aumentou o acesso da 
população aos bens de consumo e os empresários 
conseguiram enfim retomar os investimentos de longo 
prazo. Seguidas crises internacionais  no México    
em 1995, no Leste Asiático em 1997 e na Rússia em 
1998 , porém, colocaram em risco a estabilidade da 
economia brasileira. Logo no início de 1999 o país se 
viu obrigado a desvalorizar a moeda e, novamente, 
uma grave crise se anunciava. Entretanto, se, por um 
lado, o Brasil sofria com a redução do ritmo de 
crescimento e geração de empregos, por outro, o país 
avançou bastante com  a aprovação da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, a privatização de uma série 
de empresas públicas e o consequente aumento da 
produtividade e dos investimentos em setores-chave 
como telefonia e energia elétrica. Além disso, ficou 
evidente o poder do tripé macroeconômico: metas     
de inflação, câmbio flutuante e superávit primário 
tornavam-se os pilares de um novo ciclo de 
crescimento. 

A instabilidade gerada pela 
eleição do PT em 2002, a Carta 
ao povo brasileiro e as políticas 
prontamente adotadas pela 
nova equipe econômica a partir 
de 2003 mostraram que não se constrói o futuro de 
um país com bravatas, mas com pragmatismo e 
coragem de abandonar velhos dogmas. As bases 
criadas pelo Plano Real, pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal, pelo tripé macroeconômico e pelo avanço 
institucional observado ao longo da década de 90, 
somadas a uma conjuntura externa favorável e a um 
conjunto de políticas sociais muito bem sucedidas, 
possibilitaram anos de vigoroso crescimento 
econômico e redução das desigualdades sociais. 

A crise atual nos ensina que o livre mercado, a 
despeito de suas falhas, é a melhor forma de alocar 
os recursos, e que o excesso de intervenção do 
Estado pode ser desastroso. O setor público tornou-se 
grande e ineficiente demais, e a combinação de 
gastos crescentes, alta carga tributária, juros altos, 
burocracia exagerada e infraestrutura precária 
atravancam os investimentos privados e abalaram a 
confiança de consumidores e empresários. Para 
piorar, os desequilíbrios gerados por um conjunto de 
políticas equivocadas trouxeram de volta o fantasma 
da inflação, que já comprime o orçamento das famílias 
e coloca em risco as conquistas sociais obtidas nos 
últimos anos. 

O momento, portanto, exige a retomada da agenda  
de reformas estruturais abandonada nos últimos  
anos. Quando políticos, governo e sociedade 
compreenderem isso, começaremos a sair da crise. 
Com maior abertura comercial, controle e eficiência 
dos gastos públicos, avanços na infraestrutura e na 
educação, assim como no início dos anos 90 e nos 
início dos anos 2000, sairemos da crise mais fortes, 
prontos para um novo e sustentável ciclo de 
crescimento e desenvolvimento.  

    *Abram Szajman é presidente da Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo 

(FecomercioSP“, entidade que gere o Serviço Social do 
Comércio (Sesc“ e o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial (Senac“ no Estado.  

Por Abram Szajman* 
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Bota fora da crise 
ESPAÇO  LIVRE 

Por Luciano Montenegro de Menezes* 

O presidente Kennedy adorava repetir que a palavra 
crise em chinês é formada pelos ideogramas de perigo e 
oportunidade. Por esse raciocínio, pode até ser que 
quem enfrente uma grande crise esteja enfrentando um 
grande perigo  mas também está podendo aproveitar 
uma grande oportunidade. Em português, a palavra crise 
traz embutida uma sugestão preciosa: crie. Algumas 
palavras são como lições. 

Steve Jobs foi um mestre em lições de crise: ao invés 
de se sentir derrotado quando foi demitido da Apple  
em 1985, fundou uma nova empresa chamada NeXT 
que acabaria comprada pela própria Apple em 1997 por 
400 milhões de dólares - o mesmo ano em que Jobs 
reassumiria o controle da companhia. A crise foi muito 
boa para Steve Jobs. 

Talvez sejam episódios como esse que tenham levado 
Andy Grove, o CEO da Intel que Jobs, aliás, idolatrava, 
a acreditar com tanta convicção que más empresas são 
destruídas por crises, boas empresas sobrevivem à 
crises e grandes empresas melhoram muito com elas. 
Acontece exatamente o mesmo com pessoas e com 
profissionais. É por isso que, como CEO de um com-
plexo que abrange cinco empreendimentos, sinto-me   
à vontade para sugerir algumas pequenas mudanças 
que podem gerar resultados surpreendentes na gestão.  

O primeiro passo é, sem dúvida, estreitar o relaciona-
mento com seu público interno. Todos sabem que um 
colaborador motivado e envolvido resulta em melhor 
produtividade. Mas colaborador motivado e envolvido 
em tempos de crise é um grande trunfo para se        
produzir mais e com excelência.  

O segundo passo consiste em potencializar parcerias, 
que são sempre grandes protagonistas nas relações 
em que todo mundo ganha. Ao invés de pressionar o 
seu fornecedor por preços melhores, pense em otimizar 
o trabalho - e com isso a despesa. Pense além: e se 
você apresentar seu fornecedor para outros contatos 
do seu relacionamento? E se, por exemplo, uma única 
empresa de limpeza ficasse responsável pela manuten-
ção das salas do seu prédio, ou das fachadas da sua 
rua? Alinhar serviços com seus vizinhos otimiza os gas-
tos com fornecedores e melhora a condição de negoci-
ação e custos. É exatamente o mesmo que acontece 
com condomínios: quando um número maior de empre-
sas contrata o mesmo fornecedor, ele é capaz de aten-
der a todas com preços muito menores, justamente, por 
ter escala. A união não faz só a força: faz o preço. 

O terceiro passo é abrir novos mercados e novas    

frentes de atuação. Lembre-se da 
estratégia do oceano azul e pen-
se em maneiras de criar espaços 
frente à concorrência. Se a saúde 
financeira da sua empresa permitir, viaje e conheça 
economias que se fortaleceram frente à crise, procure 
grupos de executivos que buscam no exterior a inspira-
ção e a inovação necessária para reviver, manter    
estável ou em crescimento seu próprio negócio. 

O quarto passo é simples: estude. Estude o mercado, 
estude a concorrência, avalie o que deu certo e o que 
não deu. E não apenas em empresas do mesmo seg-
mento que o seu, mas no mercado em geral. Conheci-
mento, bons cases e boas ideias nunca são demais. 

O quinto passo é participar de associações: só assim 
você vai ser capaz de acompanhar como seus         
parceiros e concorrentes estão operando e de realizar 
brainstormings com setores diferentes do seu. Sair da 
crise em conjunto é sempre mais fácil. 

Por tudo isso, fica claro que a agenda positiva é uma 
atitude essencial para os negócios. Se não é possível 
enxergar o ponto de vista positivo, discuta, debata com 
seus colegas e descubra qualquer outra alternativa. Às 
vezes, a conversa informal e a troca de ideias e suges-
tões dispara o brainstorm e se torna muito mais produti-
va do que horas a fio de reuniões buscando soluções 
em cima de números e ideias já utilizados. O discurso 
negativo não é péssimo só para o país  é péssimo 
também para os negócios. 

Talvez por isso ShafqatIslam, CEO de uma respeitada 
plataforma de marketing, tenha declarado numa entre-
vista para o New York Times que todo empreendedor 
no fundo precisa exercer uma forma quase irracional de 
otimismo em relação a todo tipo de barreira. Esse oti-
mismo não é só uma postura contra a crise: é uma ar-
ma. Matthew Della Porta, psicólogo e consultor empre-
sarial, costuma afirmar que para a maioria de nós todo 
tipo de feedback negativo costuma se incorporar como 
um hábito com muito mais facilidade que qualquer en-
corajamento positivo  por isso mesmo, exercitar nossa 
capacidade para o que é positivo é sempre essencial. 

Em tempos de crise, fortalecer parcerias e buscar    
novas oportunidades é fundamental para se criar uma 
nova realidade. Afinal, nunca se esqueça que os res-
ponsáveis por uma nova realidade somos nós mesmos. 
Não qualquer crise.  

                      * Luciano Montenegro de Menezes é CEO 
do World Trade Center São Paulo  
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ESPAÇO  LIVRE 

Alta performance em superação 

Um seleto grupo de brasileiros protagonizou as 
notícias mais positivas dos últimos meses. Não por 
acaso, são pessoas que conhecem intimamente o que 
é superar dificuldades e transformar realidades. São 
os atletas do time paralímpico que disputaram os 
Jogos Parapan-Americanos de 2015, em Toronto, e 
conquistaram o primeiro lugar na competição pela 
terceira edição consecutiva.  

O resultado é o melhor obtido pelo Brasil nos Jogos e 
rendeu 257 medalhas, sendo: 109 de ouro, 74 de 
prata e outras 74 de bronze. No geral, são 60 a mais 
do que na edição de 2011. Com isso, o Brasil é o 
campeão nas cinco edições dos Jogos Parapan-
Americanos, com 1026 medalhas. O México vem em 
segundo lugar, com 922 medalhas, seguido pelos 
Estados Unidos que ficaram com 478 medalhas.  

As provas deste ano reuniram 1608 atletas de 28 
países, disputando 15 modalidades  como basquete, 
voleibol e rugby em cadeiras de rodas, além de 
futebol, atletismo, judo e natação. Foram derrubados 
319 recordes  239 da competição, 70 das Américas  
e 10 mundiais. A delegação brasileira contou com  
453 pessoas, sendo 271 atletas e 23 acompanhantes 
de atletas. 

Excelência  

Guardadas as devidas proporções e as peculiaridades 
de cada competição, o sucesso no Parapan é mais 
expressivo do que o obtido pelo time brasileiro nos 
Jogos Pan-Americanos, que nas três últimas edições 
ficou em terceiro lugar. Em Toronto, o Brasil 
conquistou 141 medalhas  41 de ouro, 40 de prata e 
60 de bronze, atrás dos Estados Unidos (265“ e dos 
anfitriões canadenses (217“.  

Para além do patriotismo, as glórias da equipe 
paralímpica têm motivos de sobra para encher o 
brasileiro de orgulho e, principalmente de motivação. 
Exemplos que têm nos faltado em tempos tão 
envoltos em crises, em todos os aspectos semânticos 
da palavra. Aliás, dentre as 14 definições (médicas, 
econômicas e sociais“ que aparecem nos dicionários, 
chama atenção a que explica crise como momento 
que define a evolução de uma doença para a cura ou 
para a morte . A ideia de limiar entre sucumbir ou 
superar parece bastante oportuna na aplicação 

econômico-financeira e social, à medida que permite 
aos envolvidos tomar posse da situação, condição 
essencial para que se possa transformar uma 
adversidade em uma oportunidade.  

E, é exatamente a lição que dão os atletas 
paralímpicos, pessoas que alcançam alto rendimento 
no esporte e na vida porque superaram suas 
limitações. E superar é ultrapassar, sobrepujar os 
obstáculos (não evitar que apareçam“ para vencer, 
conquistar.  

O presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB“, 
Andrew Parsons, credita as conquistas ao 
planejamento e ao trabalho de equipe realizado desde 
a base. É uma campanha que nos deixa 
extremamente otimistas. É claro que a Paralimpíadas 
é uma competição diferente, mas entramos nesse 
último ano de preparação sabendo que podemos 
chegar à nossa meta, que é o quinto lugar no Rio , 
afirmou Parsons, explicando que o planejamento   
feito em 2009 estabeleceu quatro metas, três delas   
já cumpridas  ser campeão nos Jogos Parapan-
Americanos em 2011 e 2015, e o sétimo lugar nas 
Paralimpíadas de Londres, em 2012. 

Se um atleta de alta performance precisa 
constantemente superar limites para conseguir os 
melhores resultados, para os atletas paralímpicos o 
desafio começa antes, ao vencer barreiras físicas, 
sociais e culturais. Seria essa a motivação extra que 
faz brilhar mais forte a estrela de nossos atletas 
paralímpicos? É provável.   

Planejamento, disciplina e foco nos objetivos, clareza 
de que podem surgir grandes dificuldades e que estas 
deverão ser superadas, são ingredientes 
fundamentais para o sucesso, não só nos esportes. 
Talvez, o exemplo dos atletas paralímpicos possa 
inspirar e motivar pessoas  e consequentemente 
empresas e a sociedade  a buscar novas formas de 
fazer mais e melhor, mesmo diante das crises que se 
apresentarem no percurso. Principalmente, com 
respeito e tolerância, o jogo limpo no melhor espírito 
olímpico.  

                         * Vicente Amato Sobrinho é presidente 
executivo da Andipa, presidente do Sinapel,                     

diretor da FecomercioSP e conselheiro do Sesc.  

Por Vicente Amato Sobrinho* 
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O pedido da indústria gráfica foi atendido e, a partir de 
agora, as empresas que possuem o Cartão BNDES já 
podem utilizá-lo para comprar papéis de imprimir e 
escrever destinados à produção de impressos em 
geral, desde que não acondicionados para venda a 
varejo. A conquista veio pela atuação persistente da 
Associação Brasileira da Indústria Gráfica (Abigraf 
Nacional“ junto ao Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (BNDES“, com o apoio do 
setor, em especial da Andipa, para ampliar a oferta e 
o acesso ao crédito.  

Voltado para micro, pequenas e médias empresas de 
controle nacional, o Cartão BNDES é uma linha de 
crédito pré-aprovado, de até R$ 1 milhão, para 
aquisição de produtos credenciados no Portal de 
Operações, conforme limite individual. A taxa de juros 
para setembro de 2015 é de 1,14% ao mês e o prazo 
de parcelamento pode chegar a 48 meses.  

Histórico  

Inicialmente o uso do Cartão BNDES era restrito às 
compras diretas de fabricantes de papéis para fins 

editoriais. A partir de 2007, os distribuidores de papéis 
foram credenciados como fornecedores, após um 
longo período de negociação e definição técnica entre 
representantes do BNDES e das entidades do setor. 
Conquistada a ampliação de ofertantes de papéis 
imunes, o setor passou a atuar pela inclusão dos 
produtos para fins comerciais no catálogo de produtos 
do Cartão.  

Sempre em autuação conjunta e articulada, em 2011 
as entidades voltaram a demandar a inclusão do papel 
comercial entre os itens passíveis de financiamento 
com o Cartão BNDES. Desde então, a Abigraf 
manteve contato com a equipe técnica do BNDES 
que, em agosto, passado aprovou a inclusão dos 
papéis de imprimir e escrever, destinados à indústria 
gráfica para produção de impressos em geral, com a 
ressalva de que não podem ser acondicionados para 
venda a varejo. 

Mais informações sobre o Cartão, os produtos e 
fornecedores estão disponíveis no endereço eletrônico 
www.cartaobndes.gov.br.  

Cartão BNDES passa a      
financiar papel comercial 
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Os assuntos de interesse e impacto para o setor 
gráfico e a mídia impressa tratados no âmbito do 
Congresso Nacional, a partir de agora, contarão com 
a atuação de um grupo de deputados de diferentes 
partidos, reunidos na Frente Parlamentar do Setor 
Gráfico e Mídia Impressa. A nova frente foi lançada no 
dia 20 de agosto, em Brasília, quando 53 lideranças 
de entidades representativas da indústria gráfica em 
22 estados participaram do 3º Encontro Nacional dos 
Sindicatos da Indústria Gráfica, promovido pelo 
Sindicato das Indústrias Gráficas no Estado de São 
Paulo (Sindigraf-SP“.  

A criação da Frente Parlamentar do Setor Gráfico e 
Mídia Impressa é iniciativa conjunta do deputado 
Baleia Rossi (PMDB-SP“ e da Associação Brasileira 
da Indústria Gráfica (Abigraf“. O primeiro tema a ser 
tratado com os deputados deve ser o Projeto de Lei 
366/2013, que trata do fim do conflito tributário entre o 
ICMS e o ISS e encontra-se na Comissão de 
Desenvolvimento Econômico da Câmara dos 
Deputados, tendo como relator o deputado federal 
Walter Ihoshi (PSD/SP“. A bitributação penaliza por 
demais o segmento, dono de um faturamento de R$ 
44,8 bilhões , explicou o presidente do Conselho 
Diretivo da Abigraf Nacional, Julião Flaves Gaúna, 
completando que, com a frente parlamentar, será 
possível ter um braço na Casa de Leis e trabalhar de 
forma preventiva nas ações de interesse do 
segmento. 

Na pauta do 3º Encontro Nacional dos Sindicatos da 
Indústria Gráfica, foram apresentados temas capazes 

de aprimorar a gestão das entidades sindicais na 
defesa de seus filiados e na melhoria do ambiente de 
negócios. Na abertura do evento, Fabio Arruda 
Mortara, presidente do Sindigraf-SP, reafirmou que, 
embora as discussões propostas corroborassem a 
gravidade da conjuntura, elas também deixavam clara 
a existência de ótimas perspectivas, inclusive para as 
pequenas e microempresas, para voltar a crescer e 
vislumbrar o desenvolvimento. 

Aniversário 

A comemoração dos 50 anos de atividades da Abigraf 
teve homenagem em sessão solene no Congresso 
Nacional, no dia 04 de agosto, evento que contou com 
a presença de representantes de entidades ligadas ao 
setor gráfico, entre eles, o presidente executivo da 
Andipa, Vicente Amato Sobrinho, e o vice-presidente 
do Sinapel, Anibal Baptista.  

Na ocasião, o presidente da Abigraf, Levi Ceregato, 
ressaltou que o momento é difícil, mas o país tem 
imenso potencial econômico, demográfico, recursos 
naturais e população corajosa e com grande poder de 
superação. Vamos virar o jogo, retomar o 
crescimento do PIB e construir uma base sólida de 
prosperidade com justiça social .  

Fundada em 18 de julho de 1965, a Abigraf congrega 
22 regionais, em todo o país, e duas seccionais no 
interior paulista, representando cerca de 20 mil 
indústrias, geradoras de mais de 200 mil empregos 
diretos.  

Setor gráfico recebe apoio 
na Câmara Federal 
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Uma ampla e completa estrutura de ensino, distribuída 
em 625 unidades operacionais que, em 2014, 
atendem a 3061 municípios brasileiros, com 1,8 
milhão de matrículas em cursos  entre os de 
formação, técnicos, de graduação, pós-graduação e 
educação a distância. Estes são alguns números do 
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial  o 
Senac, que só no estado de São Paulo tem 55 
unidades educacionais, além de três campi do Centro 
Universitário Senac, de dois hotéis-escola  Grande 
Hotel São Pedro e Grande Hotel Campos do Jordão  
e da Editora Senac São Paulo. 

A estrutura de ensino do Senac à disposição da 
sociedade e, em especial das empresas do comércio, 
foi um dos temas da reunião de setembro do 
Conselho do Comércio Atacadista, da FecomercioSP. 
Atendendo ao convite do Conselho, o gerente de 
Comunicação e Relações Institucionais da entidade, 
Otavio Fernando Genta Cordioli, apresentou os 
objetivos e realizações do Senac São Paulo.  

Motivados pela demonstração de excelência na 
formação profissional, os conselheiros defenderam 
ampla divulgação das ações e estruturas do Senac 

junto às empresas vinculadas aos sindicatos do 
comércio atacadista.  

Criado em 1946, ligado à Confederação Nacional do 
Comércio, o Senac tem administração regional, sob 
responsabilidade das Federações Estaduais, que 
também respondem pela gestão do Sesc  Serviço 
Social do Comércio.  

Com robusta política de distribuição de bolsas, que 
vão de descontos à gratuidade, o Senac também 
concede descontos de 20% a funcionários 
(empregados, empresários e sócios“ em empresas   
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado 
de São Paulo optantes do Super Simples Nacional e 
microempreendedores individuais, para os associados 
aos sindicatos filiados à Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, 
funcionários (empregados“ de Centrais Sindicais      
de Trabalhadores do Estado de São Paulo e 
microempreendedor individual.   

Mais informações sobre a instituição, os cursos e os 
programas oferecidos estão disponíveis nos portais 
www.senac.br e www.sp.senac.br.  

Senac 

Excelência em educação profissional  
a serviço do comércio atacadista 

Começa em setembro o rito para eleição do Conselho 
Diretor da Andipa para o triênio 2016/2018. Conforme 
prevê o item b, do Artigo 16 do Estatuto Social da 
Associação, o Conselho Diretor é composto por quatro 
integrantes eleitos em Assembleia Geral Ordinária, 
sendo que um deles será escolhido presidente.  

A assembleia está marcada para o dia 17 de 
novembro, em São Paulo. Os detalhes do processo 
serão divulgados oportunamente aos associados, 
cumprindo os trâmites previstos no Estatuto, 
documento que reúne o rito de eleição e demais 
regras de regem o funcionamento da Entidade.  

Associados elegerão Conselho 
Diretor para triênio 2016/2018 
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Importação recua ao patamar de 2009 
Em sete meses deste ano foram importadas 562,9 mil 
toneladas de papéis para os mais variados fins e 
aplicações. O volume já é menor que o registrado no 
mesmo período de 2009, com 564,6 mil toneladas de 
papéis, conforme histórico disponível no Sistema 
AliceWeb, da Secretaria de Comércio Exterior 
(Secex“, órgão do Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior (MDIC“. Para um mês, o 
resultado de julho de 2015  68,7 mil toneladas  é o 
terceiro mais baixo desde 2009. Na comparação com 
as 737,6 mil toneladas internalizadas até julho do ano 
passado, a queda foi de 23,7%.  

Dentre os papéis de imprimir e escrever (I&E“, as 
importações recuaram 28,8%, conforme dados 
recentemente divulgados pela Indústria Brasileira de 
Árvores (Ibá“, apurados junto à Secex. Entre janeiro e 
julho deste ano, foram importadas 232 mil toneladas 
de papéis para escrita e impressão, 94 mil toneladas 
menos que as 326 mil toneladas internalizadas até 
julho de 2014. O volume de I&E deste ano ficou ainda 
3% aquém das 239 mil toneladas importadas no 
mesmo período de 2009. 

Os mercados de papéis sanitários e jornal, além dos 
agrupados como outros no relatório estatístico da Ibá, 
também registraram quedas nas importações em 
2015, de 40%, 24,3% e 23,6%, respectivamente.  

Os segmentos de embalagens e cartão são exceção. 
De acordo com a edição de agosto do relatório 
Cenários Ibá, no acumulado dos sete meses deste 
ano, as importações de embalagens cresceram 5,7% 
e a produção nacional, 1,6%, em relação ao ano 
passado. Os desembarques de papel cartão 
estrangeiro aumentaram 10,7% no comparativo, 
enquanto a produção recuou 6,5%. 

Destaque 

Principal item das importações brasileiras de papel 
para impressão e escrita, o papel cuchê também 
voltou ao patamar de 2009, quando a parcial de 
janeiro a julho somou 105,4 mil toneladas. Conforme 

dados do Sistema AliceWeb, nos sete meses de 2015, 
foram importadas 109,8 mil toneladas de cuchê, 33% 
menos que as 164,1 mil toneladas, que entraram no 
país no mesmo período do ano passado. Os dados 
correspondem às importações registradas nas quatro 
NCMs (Nomenclatura Comum do Mercosul“ que 
englobam as diferentes especificações de produto  
4810.13.89; 4810.13.90; 4810.19.89; e 4810.19.90.  

O mercado brasileiro também importou menos papéis 
ofsete, 12,1 mil toneladas ante 14,6 mil toneladas no 
comparativo da parcial nos dois anos. Já as entradas 
de 17,5 mil toneladas do LWC, representaram 
retração de 39,5% sobre as 28,9 mil toneladas 
desembarcadas até julho de 2014. No cut size, as 
entradas nos primeiros sete meses do ano recuaram 
37%, de 15,9 mil toneladas para 10 mil toneladas.  

Com o desembarque de 5,2 mil toneladas em julho, o 
MWC reverteu a trajetória crescente e a parcial deste 
ano ficou 9% abaixo da registrada em 2014. De 
acordo com o AliceWeb, foram importadas 44,6 mil 
toneladas em 2015, contra 48,8 mil toneladas nos sete 
meses do ano passado.  

Em longa trajetória de retração, a importação de papel 
jornal totalizou 134 mil toneladas este ano, ante 177 
mil toneladas na parcial de 2014.  

Os números oficiais mostram que as entradas           
de papéis estrangeiros no Brasil vêm caindo 
sucessivamente, refletindo a queda na demanda pela 
retração econômica. No entanto, o abastecimento do 
mercado interno pode sofrer impacto do crédito e da 
desconfiança internacional sobre os rumos da 
econômica brasileira. Os seguros para operações com 
empresas brasileiras estão mais restritos, afetando o 
crédito aos importadores. Como relatado por 
associados, a consequência para o mercado deve ser 
queda maior nas importações, reduzindo a oferta de 
papéis estrangeiros, inclusive nos segmentos em que 
a produção nacional é insuficiente para atender a 
indústria gráfica. 

ESTATÍSTICAS 
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Fonte: Aliceweb  Secex / MDIC e Cenários Ibá 

Importação de Papéis - por tipos
janeiro a julho - em mil toneladas
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Importações de papéis  
janeiro a julho - em mil toneladas
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Geral Imprimir e Escrever

Fonte: Aliceweb  Secex / MDIC 
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Fonte: Cenários Ibá / 15 

Fabricante nacional ganha participação 
no segmento de imprimir e escrever 
Com mercado doméstico enfraquecido e a queda de 
28,8% nas importações, os fabricantes nacionais 
ampliaram sua participação no abastecimento de 
papéis para imprimir e escrever. A produção e a 
venda doméstica também recuaram, fazendo o 
consumo aparente cair 14,4%, de acordo com as 
estatísticas da Indústria Brasileira de Árvores (Ibá“. 
Comparando os resultados dos primeiros sete meses 
de 2015 a igual período do ano passado, a produção 
interna saltou de 70,5% para 74% do consumo 
aparente total.  

No geral, a produção nacional diminuiu 0,6%, as 
vendas domésticas recuaram 3,6%, enquanto a fatia 
de exportação cresceu 5%. Considerando a queda de 
23,5% nas importações, o consumo aparente de 
papéis no Brasil em 2015 foi 4,7% menor do que no 
mesmo período de 2014. Conforme o relatório 
estatístico Cenários Ibá de agosto, o consumo passou 
de 5,6 milhões de toneladas de papéis para 5,4 
milhões de toneladas.  

 

Entre janeiro e julho deste ano, foram produzidas 6 
milhões de toneladas de papéis para todos os fins, 
sendo 3,1 milhões de toneladas vendidas ao mercado 
doméstico e 1,2 milhão de toneladas destinadas à 
exportação. Destes totais, o grupo de papéis para 
imprimir e escrever corresponde a produção de 1,46 
milhão toneladas, das quais 844 mil toneladas foram 
comercializadas internamente e 554 mil toneladas 
negociadas no exterior. Na parcial dos sete meses de 
2014, foram produzidas 1,52 milhão de toneladas de 
papéis de I&E, sendo 940 mil toneladas vendidas ao 
mercado doméstico e 522 mil toneladas exportadas.  

O consumo aparente é o resultado da soma da 
produção com a importação, descontadas as 
exportações. Desta forma, no período de janeiro a 
julho de 2014, o consumo aparente de papéis de I&E 
ficou em 1,33 milhão de toneladas, sendo 940 mil 
toneladas de produção nacional. Já nos mesmos 
meses de 2015, o consumo aparente foi 14,4% 
menor, somando 1,14 milhão de toneladas, das quais 
844 mil toneladas vieram das fábricas locais.  

Papéis de Imprimir e Escrever
janeiro a julho  -  em mil toneladas
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326
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232
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Produção gráfica cai além do esperado;  
projeção indica queda de 7,5% no ano 
A indústria gráfica não conseguiu repetir os resultados 
mais favoráveis dos primeiros meses do ano e fechou 
o segundo trimestre com recuo de 10,8% em relação 
ao mesmo período do ano anterior, segundo cálculos 
da Abigraf, a partir da Pesquisa Industrial Mensal do 
IBGE. Na comparação com o primeiro trimestre de 
2015, descontando o padrão sazonal, a produção caiu 
6,0%, enquanto que a indústria de transformação 
retraiu 2,3%. 

A queda maior que o esperado no trimestre fez o setor 
rever a projeção para o ano para queda de 7,5%, 
acima dos -5% esperados para a indústria de 
transformação, conforme Boletim Focus do Banco 
Central. No primeiro trimestre, a produção gráfica teve 
recuo de 3,7%, resultado melhor que os -7,9% 
registrados entre as indústrias de transformação.  

Apesar da forte queda, a entidade mantem cautela 
sobre a tendência do setor para o ano, esperando que 
o resultado do segundo trimestre se mostre atípico. 
Conforme Boletim da Abigraf, na média de quatro 
trimestres, a indústria gráfica registrou queda mais 
modesta em relação a média da indústria de 
transformação: -2,9% e -6,6%, respectivamente.  

Com o recuo da produção, no segundo trimestre de 
2015, o setor cortou 4.394 postos de trabalho formais, 
de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged“, do Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE“. No mesmo período de 2014 a marca 
atingida foi de 985 postos. Com isso, o setor fecha o 
trimestre com 206.562 empregos ativos. 

Balança comercial  
No segundo trimestre, a balança comercial brasileira 
de produtos gráficos fechou com déficit 50% inferior 
ao registrado no mesmo período de 2014. O 
desempenho foi resultado da exportação de 30,2 mil 

toneladas de produtos, equivalentes a US$ 65,6 
milhões de receita, e da importação de 13,6 mil 
toneladas de itens gráficos, que somaram US$ 83,8 
milhões. Em relação ao mesmo período do ano 
anterior, houve queda de 10% no valor exportado e de 
21% no importado.   

É uma boa notícia para um setor que vinha sendo 
fortemente castigado pela importação, especialmente 
de produtos vindos da China a custos inalcançáveis 
para a indústria nacional , afirma Levi Ceregato, 
presidente nacional da Abigraf. Ele acredita que a 
indústria gráfica brasileira pode se beneficiar da alta 
do dólar: Se o câmbio permanecer estável no longo 
prazo, provavelmente assistiremos a uma substituição 
das importações, com melhora dos déficits, aumento 
da demanda por produtos locais, redução de estoques 
e incremento da produção  o que aponta no sentido 
de uma retomada nos investimentos do setor . 

O segmento de Embalagens destacou-se com 38% 
das exportações (equivalentes a US$ 25,8 milhões e 
19 mil toneladas“. Com 26% do total exportado, 
equivalentes a US$ 18 milhões e 156 toneladas“, o 
segmento de Cartões Impressos ficou em segundo 
lugar, seguido de Cadernos, com participação de 
20%, correspondentes a US$ 13,6 milhões e 8,7 mil 
toneladas.  

Na outra ponta da balança, os itens gráficos mais 
importados pertencem ao segmento Editorial (livros e 
revistas“, com compras da ordem de US$ 33,3 
milhões e 4,6 mil toneladas. Essas importações 
corresponderam a 40% do total e procederam 
principalmente de Estados Unidos (23%“, China (19%“ 
e Hong Kong (14%“. Seguiram-se Cartões Impressos, 
com 20% das importações (US$ 17,1 milhões e 121 
toneladas“, e Embalagens, com US$ 14,1 milhões 
(17% do total“ e 6 mil toneladas. 
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