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Futuro do setor pede 
união e cooperação 

Uma boa dose de otimismo, amparada em dados 
atualizados da realidade, conhecimento e troca de 

informações. Eis o arsenal necessário para enfrentar  
as dificuldades do momento e garantir o abastecimento 
do mercado de papéis no Brasil. Os muitos eventos e 

reuniões mostram o potencial e o esforço do setor para 
superar os obstáculos, vislumbrando as oportunidades 

disfarçadas, como nos fala o colunista da edição.  
Páginas 2, 4, 8 e 9 

Comércio de papel faz parte da FecomercioSP 
A força e o poder da FecomercioSP vêm dos segmentos que 
ela representa e da sólida estrutura de quase oito décadas 

atuando em prol do setor. O comércio atacadista de papel faz 
parte da Federação, contribuiu e pode usufruir dos benefícios 

dessa potência, como participar do Congresso Sicomercio.  
   Páginas 5, 6 e 7 
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A melhor metade do copo 

EDITORIAL 

É fato que o ambiente de negócios vive clima de 
insegurança e também que os indicadores 
econômicos têm sido cada vez mais 
desanimadores. Certo. Isso não é novidade para 
ninguém, muito menos para o brasileiro, que 
pode até andar esquecido, mas tem gravado em 
sua história exemplos de superação  diga-se, no 
coletivo e no individual.  

Uma recente explanação recheada de números 
negativos deixou um oportuno lembrete final, que 
soa como um alento: a economia é cíclica! 
Acrescento: assim, como a vida! E a ideia de 
ciclo é a da sucessão de fatos que são natu-
ralmente superados, tendo um ponto de partida e 
um de chegada, que vai conduzir imediatamente 
a um outro ciclo. Quando o ciclo é virtuoso 
queremos prolongá-lo, explorar ao máximo as 
possibilidades da sequência de bons momentos. 
O que, de certa maneira, até pode ser possível. 
Mas, suportar cada nova etapa dos ciclos de 
baixa são verdadeiras torturas! 

Como se diz, o que pode alterar uma perspectiva 
é o tempo. E até há técnicas para utilizá-lo de 
forma mais assertiva. Mas, vejo que além do 
tempo, temos fatores intangíveis que nos 
motivam ou desmotivam e aí entram em ação os 
poderosos perfis otimistas e pessimistas. O copo 
servido até a metade está meio cheio ou meio 
vazio? Como se enxerga o copo não tem nada a 
ver com a visão, mas depende de outros sentidos 
e percepções.  

Suponha que no copo tenha a água que vai 
determinar sua sobrevivência por um tempo,     
de duração incerta. Pensando estratégica e 
positivamente, o líquido vital pode ser protegido, 
preservado, consumido com cuidado redobrado 
e, acima de tudo, buscando alternativas para que 
o copo possa ser reabastecido antes de esvaziar 
totalmente.  

Por outro lado, focar no copo meio vazio permite 
que o pessimismo domine e o medo tome conta, 
causando a paralisia que impede qualquer ação 
protetiva ou inovadora para acesso a outra fonte 
de água.  

Nas duas condições o fato não muda. O copo 
está pela metade, é preciso consumir e não se 
sabe como e nem quando terá mais água 
disponível. Exatamente como ocorre no cenário 
econômico brasileiro, agravado pelo descontrole 
político. Cabe aos empresários agir diante das 
variáveis que estão postas. Parece 
desnecessário sobre discorrer qual seria a 
melhor escolha.  

No caso, olhar para fora, para o entorno, 
partilhar, trocar impressões, experiências e 
conhecimento, buscar novas opções e 
possibilidades podem ser ferramentas muito 
úteis. Neste quesito, os vários segmentos do 
setor de papel estão dando sua contribuição. É o 
que nos mostra a quantidade de eventos 
realizados nos últimos dois meses. A mobilização 
pela representatividade ajuda a construir pontes 
e a abrir portas para novos caminhos.  

É hora de enfrentar o desafio de ser ainda mais 
empreendedor. Fazendo o máximo, da melhor 
forma possível! Afinal, de nada adianta ter um 
copo totalmente cheio se prevalecer a decisão 
cômoda e displicente de responsabilizar terceiros 
pelos insucessos. Sim, o cenário é difícil e 
incerto. Por tanto, a água que nos resta é a 
melhor porção, a reserva estratégica capaz de 
acionar a necessária alquimia para superação  

Vitor Paulo de Andrade  
Presidente do Conselho Diretor  
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Os associados Andipa foram convocados para a 
Assembleia Geral Ordinária (AGO“ de eleição dos 
membros do Conselho Diretor para o triênio 
2016/2018, marcada para o próximo dia 26 de 
novembro, em São Paulo. 

A união dos distribuidores, por meio do trabalho 
associativo, rendeu bons resultados nas ações 
empreendidas pela Andipa, além de ampliar e 
reforçar a presença e participação do segmento 
diante da cadeia produtiva do papel, dos governos 
e demais públicos de relacionamento. Para o atual 
presidente do Conselho Diretor, Vitor Paulo de 
Andrade, o cenário de crise e retração econômica 
torna ainda mais imperativo a presença atuante da 
Associação em defesa dos interesses e valores da 
distribuição de papel.  

O Conselho Diretor é constituído por quatro 
integrantes eleitos em AGO. Desta diretoria, um 

dos membros será escolhido por unanimidade, 
pelos próprios integrantes do Conselho Diretor  
para ocupar a presidência. Vale ressaltar que a 
presidência executiva da Associação é exercida  
por profissional de mercado, contratado pelo 
Conselho Diretor.  

Conforme o estatuto da Associação, o rito de 
eleição começou no início de outubro com a 
publicação do edital de convocação. O prazo para 
apresentar as chapas terminou na última sexta-feira 
(06/11“. Sem novas inscrições, o pleito segue com 
a candidatura à reeleição da atual diretoria, 
composta por: Antonio Manoel de Mattos Vieira 
Neto  AMV Papéis Distribuidora / DF; José Luiz 
Barbosa Leonardos  OPUS Opções, Papéis e 
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        
diretoria para próximo triênio 

Na esteira da tão propagada crise que o País 
atravessa, os cortes aparecem como saídas 
imediatas. São muitos os que alertam cautela na 
decisão de enxugar a coluna de saídas no caixa 
das empresas. O efeito cascata de uma redução 
pode ser danoso ao próprio negócio. Esta reflexão 
deve ser aplicada às mensalidades das entidades 
representativas, que normalmente são as primeiras 
a serem colocadas nas listas de cortes quando a 
situação econômica aperta.  

São as entidades de classe, as associações e 
sindicatos, que podem dar vocal às demandas do 

setor e atuar para minimizar os estragos de 
medidas unilaterais que afetam os negócios. Como 
uma andorinha só não faz verão, individualmente 
as empresas não têm força para enfrentar os 
desafios diários. A representatividade coletiva tem 
mais condições de alcançar bons resultados com 
menores custos e há exemplos, como ações 
judiciais que conquistaram liminares aos 
associados.  

Já operando com contas enxutas e equilibradas, as 
entidades dependem das mensalidades regulares 
para continuar prestando serviços com eficiência.  

Mensalidade de entidade é investimento 
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ESPAÇO  LIVRE 

Oportunidades disfarçadas 
Houve um tempo em que descobrir e manter segredo 
sobre onde encontrar algo que alguém desejava era qua-
se sinônimo de lucro rápido e grande sucesso no mundo 
dos negócios, mas os buscadores das redes globais de 
computadores tornaram secundário saber o que e a on-
de  e passaram a valorizar a forma, tempo e uma série 
de elementos intangíveis como diferenciais capazes de 
gerar e fidelizar clientes pelo como , a preços que po-
dem variar muito em cada operação. 

Há mais de 20 anos assessoramos empresários e executi-
vos na construção e implantação de estratégias que forta-
leçam a governança corporativa, tudo para vencer ciclos 
econômicos de crescimento e recessão cada vez mais 
curtos em virtude do excesso de oferta da maior parte dos 
produtos e serviços e o aumento da complexidade dos 
mercados mundiais que impuseram as corporações um 
processo de gestão de mudanças quase permanente, nos 
quais os budgets flexíveis, inovação, qualificação e efici-
ência de curto prazo passaram a fazer parte da rotina. 

Os nascidos antes de 1970 sabem que nesta época a 
nossa indústria automobilística produzia 750 mil carros 
com 106 mil empregados, que em 2013 foram 3,5 mi-
lhões com 130 mil, que ainda que considerados os privi-
légios concedidos ao setor não se pode esquecer que o 
período em questão também envolveu crises de energia 
e petróleo, crescimento pífio, salários arrochados, hipe-
rinflação, a moratória internacional em 1987 e que foi só 
a partir de 1990 e após muitos planos econômicos malfa-
dados é que veio pela iniciativa de um governo que so-
freu um impeachment o processo que viabilizou a abertu-
ra e modernização da economia. 

Sim; foi depois do caos que tivemos o plano real que 
permitiu controlar a inflação por meio de uma gestão 
mais eficiente das contas do governo com a lei de res-
ponsabilidade fiscal, metas de superávit, câmbio flutuan-
te, estabilidade e fortalecimento dos salários, redução 
dos juros, ampliação de crédito e efetiva diminuição da 
desigualdade sócio econômica.   

Lembre-se de quantas empresas, bancos e marcas sim-
plesmente deixaram de existir e dos que passaram do 
anonimato a liderança de muitos mercados fazendo-nos 
refletir obrigatoriamente sobre as oportunidades que es-
tão disfarçadas no meio da gestão dos processos de mu-
danças que as crises e esgotamentos dos modelos eco-
nômicos nos obrigam a vivenciar. 

Creio que não há maior motivador econômico do que a 
necessidade de vencer desafios, pois quanto maior a 
necessidade, maior será a força e disposição para ven-
cer, tal e qual a luta pela sobrevivência animal, por isso é 

possível afirmar que crises são um 
importante combustível da revolu-
ção; essenciais para eliminar o 
conformismo e gerar ciclos evoluti-
vos de qualificação. 

 Ainda que indesejáveis, as crises trazem o vetor positivo 
de permitir a discussão e promovem avanços que em 
cenários de normalidade se quer seriam cogitados; salvo 
os desdobramentos mais graves que costumam surgir 
quando não ouvimos o mercado e absorvidos nas rotinas 
do dia a dia não percebemos os ajustes necessários ou 
as opções disponíveis para ajustar nossas operações ao 
cenário da complexidade mutante que caracteriza a glo-
balizada economia atual. 

Se é fato que bons e maus profissionais existem em to-
das as áreas, também é fato que boa parte dos desafios 
que as empresas vivem, possuem soluções que mesmo 
conhecidas jamais terão chance de ser implantadas sem 
se contratar um serviço de assessoria especializada, isso 
porque há uma rotina empresarial consolidada que busca 
preservar a paz e coibir toda e qualquer manifestação de 
intranquilidade que desagrade os donos do capital ou 
ponha em risco os empregos dos executivos e funcioná-
rios que trabalham no plano tático e operacional. 

Por isso muitas empresas parecem preferir viver o faz 
de conta que tudo está bem  até que alguma bomba es-
toure expondo a verdade e trazendo a tona desde ques-
tões societárias mal resolvidas a problemas nas áreas de 
gestão, negócios e finanças que se acumularam por me-
ses ou mesmo anos sobre os olhos atônitos dos sócios 
em nome da convivência harmoniosa. 

O resultado deste processo faz surgir a síndrome de apa-
gar incêndios que também é sinônimo de queda nas mar-
gens, processos e controles redundantes, pouca inova-
ção e baixa eficiência; como se fosse mais barato tratar 
da doença do que manter a saúde, o que torna a opera-
ção de correção extremamente onerosa e faz a empresa 
viver para si e se esquecer do seu cliente. 

Sugerimos que reflita sobre algumas dessas questões, 
aplique sua experiência para identificar as oportunidades 
disfarçadas  em cada detalhe da operação.  

Veja um vídeo que trata da rotina das empresas em: 
https://www.youtube.com/watch?v=LWWsH5BaRZc 
 

* Professor, administrador, criador da metodologia de gestão 
integrada e qualificação permanente DAUTP , diretor da  

assessoria consultiva Knowledge Comunicação e Gestão. 
Membro da Plataforma e Centro Gerador do Conhecimento   

do Conselho Federal e Estadual de Administração 

Por Eduardo Piedade* 
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Endereço frequente de reuniões do setor de papel, o 
edifício localizado no bairro Bela Vista, em São Paulo, 
é muito mais que um importante ponto de encontro e 
realização de eventos setoriais. O moderno prédio da 
Rua Doutor Plínio Barreto abriga a sede da Federação 
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado 
de São Paulo (FecomercioSP“, onde são discutidos 
importantes assuntos e empreendidas iniciativas que 
afetam diariamente as atividades comerciais, inclusive 
do mercado de papéis.  

Talvez poucos tenham se dado conta de que 
frequentam as instalações da Federação porque fazem 
parte desta Casa, são responsáveis por mantê-la, mas 
acima de tudo, de que são os que podem usufruir da 
sua estrutura, dos benefícios, e principalmente do 
poder que ela conquistou e representa. Todas as 
empresas do setor e ações referentes ao comércio de 
papéis estão ligadas à FecomercioSP, representadas 
pelo Sindicato Nacional do Comércio Atacadista de 
Papel e Papelão, o Sinapel.  

Focado às suas funções sindicais, o Sinapel apoia os 
assuntos de interesse coletivo, atuando em conjunto 
com outros representantes setoriais, em especial com 
as associações nacionais dos Distribuidores de Papel, 
a Andipa, e dos Aparistas de Papel, a Anap. A 
somatória das competências e esforços das entidades 
resulta no fortalecimento do segmento de distribuição 
perante o mercado de papel, os governos e a opinião 
pública. Contar com a estrutura e a força da 
FecomercioSP tem sido fundamental nessa missão , 
afirma Vicente Amato Sobrinho, presidente do 
Sinapel.  

Partilhando soluções e problemas 

Integrar a Federação permite que os sindicatos e 
empresas tenham acesso a informações estratégicas 
e apoio nas suas atividades, como formação, 
capacitação e demandas junto ao poder público. A 
grandeza dessa Casa do Comércio é enaltecida nas 
atividades de seus 14 Conselhos, nos inúmeros 
trabalhos técnicos - como indicadores, estudos e 
suporte aos filiados, nas publicações dirigidas e 
promoção de eventos. 

Para lidar com os diversos pleitos dos vários 
segmentos do comércio, os Conselhos são divididos 
nos seguintes temas: Executivo de Viagens e Eventos 
Corporativos; Superior de Direito; Defesa do 
Contribuinte (Codecon“; Comércio Varejista; Comércio 
Externo; Comércio Atacadista; Conselho de IT 
Compliance e Educação Digital; Sustentabilidade; 
Serviços; Relações do Trabalho; Desenvolvimento 
Local; Comércio Eletrônico; Assuntos Tributários; e, 
Assuntos Sindicais.  

Além dos Conselhos, a Federação tem reuniões 
regulares que propiciam a partilha de informações e 
conhecimento, contando com a presença de 
renomados especialistas ligados ao comércio, de 
representantes do poder público, de acadêmicos e 
estudiosos, além de notórios líderes setoriais.  

Os integrantes da FecomercioSP também contam 
com uma ampla cesta de benefícios que englobam 
desde apoio técnico para gestão do negócio até 
questões jurídicas e relações trabalhistas, passando 
por saúde e previdência, além das estruturas do Sesc 
e do Senac.  

FecomercioSP, apoio sólido e 
decisivo ao comércio de papel 

 

Nascida em 1938 da união de 17 sindicatos 
patronais, hoje a FecomercioSP é constituída 
por 155 sindicatos empresariais representativos 
das categorias econômicas do comércio 
atacadista, comércio varejista, dos agentes 
autônomos do comércio, do comércio 
armazenador e do turismo e hospitalidade, 
estabelecidas no Estado de São Paulo. Entidade 
sindical de grau superior, a FecomercioSP 
integra a Confederação Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo (CNC“ e faz a 
gestão do Serviço Social do Comércio (Sesc“ e 
do Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial (Senac“ no estado de São Paulo, 
além do  Centro do Comércio do Estado de São 
Paulo (Cecomercio“.  
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Como integrante da Fecomercio, o setor de papel 
marcou presença no mais importante evento 
promovido pela Confederação Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo (CNC“, que junto com as 
34 federações e mais de mil sindicatos 
representativos formam o Sistema Confederativo da 
Representação Sindical do Comércio (Sicomercio“. 
Nos dias 29 e 30 de outubro, a cidade do Rio de 
Janeiro sediou o Congresso Nacional do Sicomercio, 
promovendo debates em torno de seis eixos, 
considerados essenciais para estruturar a atuação das 
entidades: as relações sindicais, a atuação legislativa, 
a representação, a atuação gerencial, a oferta de 
produtos e serviços e a comunicação.  

Abrindo o primeiro dia do Congresso, o presidente da 
CNC, Antonio Oliveira Santos, destacou a participação 
do setor de comércio e serviços na economia 
brasileira, que responde por quase metade do Produto 
Interno Bruto (PIB“ nacional. Na sequência, apresen-
tou o primeiro palestrante ilustre, o ministro Marco 
Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF“, 
que iniciou sua apresentação exaltando a importância 
do setor para o Brasil, classificando os empresários do 
comércio como artífices da riqueza nacional . Crítico 
à corrupção e à conjuntura político-econômica 
brasileira, o ministro afirmou que o Brasil precisa de 
um banho de ética, destacando que, em momento de 
crise, é preciso haver troca de ideias e reflexões. 

Seguindo a programação de palestras magnas e 
debates, vieram outros renomados oradores, como o 
professor José Pastore, do Departamento de 

Economia da USP, que abordou o tema 
modernização das relações de trabalho ; o professor 

Hélio Zylberstajn, que discutiu o impacto do custo 
trabalhista na produtividade das empresas ; e o 
professor da Coppead/CNI Fernando Teixeira, que 
falou sobre rotatividade e produtividade . 

O segundo dia do encontro teve a palestra sobre 
substituição tributária  com o jurista Ives Gandra 

Martins, presidente do Conselho Superior de Direito 
da FecomercioSP. Um dos maiores especialistas em 
Direito Tributário e Constitucional, Gandra diz que a 
substituição tributária está entre as maiores distorções 
na questão dos tributos no País, inclusive ferindo 
princípios da própria Constituição Federal, como o que 
determina que o contribuinte só pagará sobre fato 
tributário ocorrido. Para o jurista, as distorções ficam 
ainda mais patentes em períodos de crise.  

Oferecendo o exemplo de sua experiência pessoal, de 
como fatos negativos abriram portas de 
transformações positivas em sua vida, Eduardo 
Moreira, sócio do Banco Brasil Plural, conduziu uma 
interessante palestra sobre o tema ação sindical e o 
foco em resultados . Contando com a presença de 
autoridades e políticos, o Congresso também debateu 
temas como: simples trabalhista, terceirização, código 
comercial, insalubridade e periculosidade.  Foram 
assuntos e palestras muito enriquecedores e que nos 
inspiram para a necessária superação deste momento 
difícil pelo qual passamos , avaliou Vicente Amato 
Sobrinho, que preside as entidades e representou a 
distribuição no Congresso.  

Setor é representado em evento da 
Confederação Nacional do Comércio 
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Concluindo o mandato da atual presidência, o 
Conselho do Comércio Atacadista (CCA“ da 
FecomercioSP realizou a última reunião de 2015, no 
dia 03 de novembro. No ano, foram nove reuniões 
ordinárias, sendo que a penúltima aconteceu na 
unidade do Sesc de Bertioga, em outubro, propor-
cionando um momento de confraternização e maior 
integração entre os participantes. Nesta ocasião, o 
Informativo NewsPaper foi apresentado como case na 
palestra sobre a estratégia da comunicação. 

Dentre os diversos temas de interesse dos sindicatos 
discutidos no CCA, alguns foram recorrentes, como a 
conjuntura econômica e seus desdobramentos, 
apresentados pela assessoria econômica da 
Federação. A assessoria jurídica da Casa também foi 
bastante demandada neste ano e esteve presente 
esclarecendo questões, tanto de âmbito federal 
quanto referentes a legislações locais.  

No balanço de 2015, os encontros do CCA contaram 
com dez palestrantes convidados, que abordaram 
temas diversificados e relevantes para o comércio 
atacadista, tais como: redução da carga tributária; 
terceirização; ajuste fiscal; abuso de poder 
econômico; objetivos e realizações do Senac SP; 
recuperação judicial; comunicação; oportunidades e 
governança; processos judiciais e o cotidiano 
empresarial; e o impacto do líder na superação.  

Temas como convenção coletiva e encaminhamentos 
de ofícios e questionamentos a órgãos públicos 
estiveram presentes nas pautas do Conselho. Os 
encontros foram oportunidades de fortalecimento do 
setor de comércio atacadista, para o necessário 
exercício da cidadania diante das dificuldades que se 
apresentam , avaliou o presidente executivo da 
Andipa e do Sinapel, Vicente Amato Sobrinho, ao 
encerrar o terceiro ano no comando do Conselho.  

Conselho Atacadista encerra      
atividades com balanço positivo 
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A agenda de eventos do setor de papel foi intensa nos meses de setembro e outubro deste ano. Foram 
realizados congresso, encontro, fórum e seminário, demonstrando a força dessa cadeia de negócios, que é 
muito maior do que o cenário adverso atual. Independente do formato e do tamanho, foram várias as 
oportunidades para o debate e a reflexão sobre os rumos dos segmentos que compõe o setor de papel. 
Andipa e Sinapel participaram da maioria dos eventos, apoiando, prestigiando e reforçado a presença dos 
distribuidores no mercado de papel.  

A seguir alguns dos destaques selecionados pelo NewsPaper.  

Eventos agitaram o setor de papel 

O II Encontro Nacional de Aparistas teve como tema 
principal negócios sustentáveis em papel , reunindo 
representantes setoriais e empresários, além de 
participantes internacionais.  

A abertura solene contou com a presença do 
professor José Goldemberg, presidente do Conselho 
de Sustentabilidade da FecomercioSP, que exaltou o 
trabalho do segmento de aparas diante dos entraves 
enfrentados por outros setores para cumprir a Lei     
de Resíduos Sólidos. Fiz questão de estar aqui    
para aprender o que vocês fazem. Oxalá essa 
experiência seja exemplo para outros setores , 
afirmou Goldemberg, enfatizando a importância da 
responsabilidade no descarte de produtos com 
exemplos internacionais. O professor citou pesquisa 

que apurou a média mundial de oito toneladas de 
produtos movimentada por pessoa por ano, o que 
seria equivalente a cerca de 30 quilos por dia.  

O cenário econômico e o setor de aparas de papel, o 
mercado atual e as perspectivas foram temas 
apresentados respectivamente, pela economista 
Fernanda Della Rosa e pelo consultor Pedro Vilas 
Boas. As palestras sobre oportunidade de negócios 
abordaram exportação de aparas de papel e papelão 
e a reciclagem do plástico.  

O evento foi uma realização conjunta da Associação 
Nacional dos Aparistas de Papel (Anap“ e do 
Sindicato Nacional do Comércio Atacadista de Papel e 
Papelão (Sinapel“ e aconteceu na sede da Federação 
do Comércio em São Paulo, no dia 22 de outubro.  

Reunidos no Rio de Janeiro no 16º Congresso 
Nacional da Indústria Gráfica (Congraf“, os 
empresários do setor, representados pela Associação 
Brasileira da Indústria Gráfica (Abigraf Nacional“ e por 
30 sindicatos, divulgaram a Carta Aberta à Nação 
repudiando o aumento de impostos e a transferência 
de mais recursos privados ao governo. O Congraf 
aconteceu juntamente com o 28º Congresso Latino-
Americano da Indústria Gráfica e o 22º Theobaldo De 
Nigris  Concurso Latino-Americano de Produtos 
Gráficos. Seu tema central foi A indústria gráfica em 
(R“evolução: uma agenda (PRO“positiva . 

Também vislumbrando o futuro, o mega evento do 
setor incluiu materiais e formas alternativas para 
impressões gráficas, uma realidade que já desponta 
na indústria brasileira, que tem investido em 
tecnologia, em máquinas e na promoção da 
comunicação impressa, enquanto ainda enfrenta 
antigos problemas, como o conflito tributário. 

Os distribuidores de papel estiveram representados no 
Congraf por Antonio Manoel de Mattos Vieira Neto, 
diretor da Andipa.  

Aparistas trataram do futuro da reciclagem 

Carta aberta da indústria gráfica 
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Celebrando os 45 anos de sua fundação, a 
Associação Nacional dos Profissionais de Venda em 
Celulose, Papel e Derivados (Anave“ promoveu, em 
setembro, a 37° edição do tradicional Fórum Anave.  

 

Com o tema o futuro e o papel , o encontro abordou 
da competitividade tributária, ao mercado de aparas, 
reciclagem e novas aplicações para celulose, 
passando pelo papel não revestido, embalagens e 
pelas mídias impressas.  

A volta do Fórum Anave 

No final de setembro foi realizada a reunião do Comitê 
da Cadeia Produtiva do Papel, Gráfica e Embalagem 
(Copagrem“ da Federação das Indústrias do Estado 
de São Paulo (FIESP“, fórum que reúne cerca de 40 
entidades, incluindo as dos distribuidores de papel, 
para discutir temas de interesse comum.  

Também aconteceu a última reunião do ano da Two 
Sides Brasil, iniciativa que integra uma campanha 
mundial em favor da comunicação impressa, com o 
objetivo de difundir informações acertadas para 
desfazer mitos sobre a sustentabilidade do papel e da 
impressão. A iniciativa liderada pela a Abigraf é 
apoiada pela Andipa, Sinapel e diversas entidades,  
além de empresas e veículos de comunicação.  

Pelo lado da produção de conteúdo e da 
comunicação, a Associação Nacional de Editores de 
Publicações (Anatec“ promoveu a 12° edição do seu 
Seminário de Mídia Segmentada, no dia 29 de 
outubro. Dentre os vários assuntos tratados, o evento 
debateu também sobre os novos desafios do mercado 
editorial associados ao uso das tecnologias digitais e 
os problemas e soluções jurídicas. 

Ainda em outubro, aconteceu o Fórum da Associação 
Brasileira de Embalagem e o 48° Congresso e 
Exposição Internacional de Celulose e Papel. 

Outros eventos 

 

E, tem mais... 
A agenda de eventos continua em novembro, com 

a Associação Nacional de Editores de Revistas 
(ANER“ promovendo o Fórum ANER de Revistas. 

Com tema central Em Busca de um Novo Modelo , 
o evento acontecerá no dia 23, no Hotel 

Renaissance, em São Paulo, e sua programação 
inclui palestra com o juiz federal Sérgio Moro.  
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Tornar o Recopi Nacional um sistema federal que 
incorpore a DIF - Papel imune (Declaração especial 
de informações fiscais relativas ao controle do papel 
imune“. Essa é a intenção do setor produtivo, 
representado pela Indústria Brasileira de Árvores 
(Ibá“.  De acordo com a entidade dos fabricantes 
nacionais de papéis, o modelo é viável e está em 
estudo pelas equipes técnicas da Secretaria da 
Receita Federal e da Secretaria da Fazenda do 
Estado de São Paulo (Sefaz-SP“.  

O assunto está sendo discutido no grupo de trabalho 
de tributação do Comitê da Cadeia Produtiva do 
Papel, Gráfica e Embalagem (Copagrem“, que volta a 
se reunir em novembro. O tema requer diálogo para 
continuar aprimorando o mecanismo de controle do 
papel imune que vem dando bons resultados. No 
entanto, o sistema divide os segmentos, já que alguns 
usuários editores são desobrigados de cumprir o 
Recopi por decisão da Justiça.  

Os distribuidores sempre apoiaram as medidas de 
controle do papel imune, participando ativamente do 
esforço pela regulamentação do Recopi e sua 
nacionalização. A Andipa considera muito positiva a 
possibilidade de unificar as duas informações (Recopi 
e DIF“ uma vez que ampliaria a confiabilidade do 
sistema incluindo estados que ainda não aderiram ao 
Convênio, além de reduzir custos.  

O Sistema de Registro e Controle das Operações com 
o Papel Imune Nacional (Recopi Nacional“ tem 
adesão de 21 unidades da federação, sendo que em 

12 foi regulamentado. Conforme informado pela 
Sefaz-SP, existe a expectativa de que mais estados 
possam aderir ao Recopi Nacional, o que melhorará 
ainda mais o controle das operações com papel 
imune.  

Empenhada no trabalho de convencimento sobre as 
vantagens do controle mais rigoroso do papel imune, 
a Ibá participou de mais de 25 audiências com 
agentes públicos federais e estaduais neste ano. De 
acordo com seus interlocutores, a entidade aposta em 
mudanças no Recopi Nacional já no primeiro trimestre 
de 2016.  

Exemplo paulista 

O estado de São Paulo desenvolveu e foi o primeiro a 
implantar o Recopi, depois ampliado através de 
convênio no Conselho Nacional de Política Fazendária 
(Confaz“. Atualmente, o Recopi possui 1.425 
estabelecimentos ativos em São Paulo, com média 
mensal de 13.774 operações, no período de outubro 
de 2014 a setembro de 2015. Conforme a Sefaz-SP, 
225 contribuintes foram bloqueados e outros 70 
descredenciados. No período, foram lavrados 290 
autos de infração e imposição de multa, constituindo o 
crédito tributário total de R$ 623 milhões, dos quais 
R$ 20 milhões foram efetivamente convertidos aos 
cofres públicos e R$ 222 milhões inscritos em dívida 
ativa, até setembro de 2015. As demais autuações 
encontram-se ainda em fase de julgamento no 
contencioso administrativo. 

Recopi federal é viável e está em estudo 
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As entradas de papéis estrangeiros no Brasil, no 
terceiro trimestre deste ano, atingiram os menores 
volumes dos últimos sete anos. O recuo afetou a 
maioria dos segmentos que compõem o capítulo (48“, 
com quedas mais acentuadas entre os papéis para 
Imprimir e Escrever (I&E“.  

Entre os meses de julho e setembro deste ano, a 
Secretaria de Comércio Exterior (Secex“ registrou a 
importação de 202,7 mil toneladas de papéis para os 
mais variados fins, incluindo jornais, sanitários e 
embalagens. Do volume total, 75 mil toneladas 
correspondem a papéis para imprimir e escrever, das 
quais 33,1 mil toneladas são referentes às quatro 
especificações do tipo revestido, o cuchê.  

Conforme os dados da Secex disponíveis pelo 
Sistema AliceWeb, o total geral do terceiro trimestre 
recuou 12,1% em relação ao segundo trimestre deste 
ano (230,5 mil toneladas“ e teve queda maior que 
40% na comparação com o mesmo período dos anos 
anteriores  349,8 mil toneladas, em 2014, e 344,4 mil 
toneladas, em 2013. O volume do terceiro trimestre de 
2015 foi o mais baixo desde 2009, quando a Secex 
computou o desembaraço de 220,5 mil toneladas de 
papéis entre os meses de janeiro a março.  

Na avaliação da Andipa, a expressiva queda nas 
importações reflete a retração da atividade econômica 
e a desvalorização do real frente ao dólar, além das 
condições atuais e peculiaridades do mercado de 
papel no Brasil. Análises internas da Associação 
sinalizam que há risco de desabastecimento e 
descontrole de preços de alguns tipos de papéis, 
como o cuchê. 

I&E 

Os desembarques de papéis classificados como de 
imprimir e escrever somaram 75 mil toneladas entre 
os meses de julho e setembro, menos da metade do 
total apurado no mesmo período de 2014, que foi de 
170 mil toneladas. Neste ano, os volumes seguem em 
baixa, com 119 mil toneladas no primeiro trimestre e 
89 mil toneladas no segundo trimestre. No resultado 
anual, as importações de I&E somaram 577 mil 
toneladas de I&E em 2014, 3,2% acima das 559 mil 
toneladas do ano anterior. O levantamento dos dados 
de todos os tipos de papéis de I&E junto à Secex é 
feito pela entidade dos fabricantes de papéis e 
divulgado no relatório mensal Cenários Ibá.  

ESTATÍSTICAS 

Importação de papéis no trimestre 
tem o menor volume desde 2009 

Importação de Papéis de Imprimir e Escrever
volume trimestral - em mil toneladas
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Exceção, entrada de cartão aumenta 4% 
Apesar de os indicadores negativos prevalecerem nos 
dados de importação, alguns itens seguem crescendo 
em 2015. É o caso do papel cartão, com volumes 
maiores a cada ano, desde 2010. De acordo com os 
dados coletados no Sistema AliceWeb, da Secretaria 
de Comércio Exterior (Secex“, o papel cartão 
estrangeiro totalizou 31,7 mil toneladas na parcial do 
ano fechada em setembro, 4% mais do que as 30,5 
mil toneladas apuradas no mesmo período de 2014.  

No resultado anual, as importações de cartão 
passaram de 24,9 mil toneladas, em 2010, para 40 mil 
toneladas no ano passado. Apesar do crescimento, a 
participação do papel cartão estrangeiro no consumo 
brasileiro não chega a 10%. Conforme dados da 
indústria nacional, em 2014 as vendas domésticas de 
cartão somaram 539 mil toneladas, 6% menos que 
573 mil toneladas ofertadas em 2010.  

Dentre os papéis para imprimir e escrever, a Andipa 
acompanha e divulga no NewsPaper os dados de 
importação dos sete principais tipos comercializados 
pelos distribuidores. A exceção do cartão, os outros 
itens mostram retração nos volumes anuais. A maior 
queda foi verificada no grupo de papéis ofsete. Entre 
janeiro e setembro foram importadas 13,2 mil 
toneladas destes papéis, 60% menos que as 32,8 mil 

toneladas do mesmo período de 2014.  

O segundo maior percentual negativo é do LWC, com 
queda de 47% em relação as 38,4 mil toneladas da 
parcial do ano passado. O cut size estrangeiro somou 
11,7 mil toneladas, 45% menos que as 21,2 mil 
toneladas desembarcadas no comparativo anterior. Já 
as importações de cuchê diminuíram 37%, fechando o 
terceiro trimestre com acumulado de 132,6 mil 
toneladas. 

Terceiro em volume de importações na seleção 
pesquisada, o MWC também segue em declínio. De 
acordo com os números da Secex, foram internali-
zadas 56,1 mil toneladas de MWC, 12% menos que 
as 63,9 mil toneladas anteriores.  

Com consumo peculiar e fortemente impactado pelo 
avanço das mídias eletrônicas sobre os veículos 
impressos, o segmento de papel jornal tem repetido 
quedas anualmente. Na parcial até o terceiro 
trimestre, as importações caíram mais 33% em 
relação ao mesmo período do ano anterior. Foram 162 
mil toneladas contra 231 mil toneladas, conforme 
registros da Secretaria. Em 2014, as importações de 
jornal totalizaram 293,3 mil toneladas, recuando 
36,6% ante as 462,7 mil toneladas de 2010.  

Importação de Papéis - janeiro a setembro
em mil toneladas
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Oferta de cuchê importado 
diminui 37% no ano 
Entre janeiro e setembro entraram no país 132,6 mil 
toneladas de papéis revestidos, conforme os dados da 
Secretaria de Comércio Exterior (Secex“. O total é o 
menor apurado desde 2009 e representa menos da 
metade do importado no mesmo período de 2012. Em 
relação ao acumulado nos três trimestres do ano 
passado, a queda é de 37,5%. Neste ano, as 
importações seguiram em declínio, passando de 61,4 
mil toneladas no primeiro trimestre para 38,2 mil 
toneladas no segundo e somando 33 mil toneladas 
entre julho e setembro, como mostra o gráfico abaixo.  

Os números englobam as entradas de papéis 
registradas nas quatro Nomenclaturas Comum do 
Mercosul (NCM s“ que compõem o grupo de imprimir 
e escrever revestidos, diferenciados quanto à 
espessura e formato (se em rolos ou em folhas“. Pelo 
histórico, praticamente a metade das importações de 
cuchê é na NCM 4810.19.90. Já os tipos 4810.19.89 e 

4810.13.90 correspondem a pouco mais de 20% do 
total cada um. E, apenas uma parcela inferior a 5% 
entra na nomenclatura 4810.13.89.  

Em 2015, este último item tem andado na contramão 
e vem registrando volumes superiores aos dos anos 
anteriores. Mesmo assim, respondeu por 6,8% do total 
de cuchê importado. No acumulado dos nove meses 
deste ano, as importações das 132,6 mil toneladas de 
cuchê foram distribuídas entre as quatro NCM s, 
respectivamente em: 64,2 mil toneladas; 31 mil 
toneladas; 28,4 mil toneladas; e 9,1 mil toneladas.  

Na análise dos números sobre papel revestido 
realizada pela Associação, vale ressaltar que o cuchê 
estrangeiro é alternativa estratégica para garantir o 
abastecimento e a produção gráfica e editorial, uma 
vez que há um único fornecedor nacional com 
capacidade de ofertar no máximo 190 mil toneladas 
ao ano.  

Importação de papel cuchê 
volume trimestral  -  em mil toneladas 
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Fabricante mantém foco na exportação; 
vendas domésticas seguem em baixa 
Diante do mercado interno fraco e do dólar valorizado, 
a indústria nacional reduziu a produção de papéis de 
imprimir e escrever (I&E “ e tenta compensar a queda 
na venda doméstica aumentando as exportações. É o 
que demonstra o 17° relatório Cenários Ibá, divulgado 
no final de outubro, com dados até setembro da 
indústria papeleira nacional. 

O desempenho e distribuição da produção de I&E se 
repetem nos segmentos de imprensa e cartão. Os 
grupos de embalagens e sanitários têm saldos 
positivos e ajudaram a conter a retração no resultado 
final. Conforme o relatório, até setembro deste ano, a 
produção geral de papéis no Brasil caiu 0,2% em 
relação ao mesmo período de 2014, enquanto as 
vendas internas recuaram 3,8% e as exportações 
cresceram 7,3%.  

Os indicadores de setembro acentuaram a tendência 
reforçando os resultados de imprimir e escrever deste 

ano em comparação com o mesmo mês de 2014. A 
produção de 208 mil toneladas de papéis em 
setembro de 2015 representou queda de 5,5% ante as 
220 mil toneladas do mesmo mês do ano anterior. Do  
produzido, 137 mil toneladas foram vendidas ao 
mercado doméstico, redução de 13,3%, equivalente a 
21 mil toneladas. No mesmo período, as exportações 
cresceram 18,2%, passando de 66 mil toneladas para 
78 mil toneladas. 

No acumulado dos nove meses, as indústrias 
nacionais produziram 1,89 milhão de toneladas de I&E 
em 2015, -3,9% ante 1,97 milhão de toneladas de 
igual período de 2014. As vendas domésticas 
encolheram em 10,5% somando 1,12 milhão de 
toneladas, 131 mil toneladas menos que no 
comparativo anterior. Já as exportações saltaram de 
656 mil toneladas para 713 mil toneladas, alta de 
8,7% nos saldo dos três trimestres.  

Papéis  de Imprimir e Escrever
janeiro a setembro - em mil toneladas
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DISTRIBUIDORES ASSOCIADOS 


