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Ajustes para novos tempos  

EDITORIAL 

Adaptação, essa é a palavra que melhor 
resume o ano de 2016 para o segmento de 
distribuição de papéis no Brasil. Condições 
diversas e adversas afetaram o tamanho do 
mercado, exigindo reacomodação e reação 
imediata das empresas que devem começar 
o próximo ano com melhores perspectivas. 

Como temos acompanhado ao longo do ano, 
a retração da economia brasileira também 
derrubou a produção de impressos e o 
consumo de papel. No geral, o que salvou 
um pouco o ano foram os impressos para as 
eleições municipais. 

Considerando a crise e a situação específica 
do mercado de papel, 2016 foi marcado pela 
redução nos volumes de negócios e 
redefinição da fatia de mercado disponível 
para o segmento de distribuição. 

A expectativa mais favorável é fruto 
exatamente desse novo cenário, que exige 
uma postura mais realista em matéria de 
preços e custos. Assim, apesar de os 
volumes não serem aqueles a que 
estávamos acostumados no passado, nós 
vamos trabalhar com rentabilidade. 

É claro que a instabilidade da situação 
política e financeira do País vai continuar 
influenciando. Mas, acredito  e espero  que 
sejam aprovadas as duas principais medidas 
do governo atual para destravar a economia. 

O limite aos gastos públicos e a revisão das 
regras previdenciárias deverão estimular 
investimentos e a retomada de projetos, 
melhorando a economia como um todo e, 
com ela, o mercado de papel. 

Avaliando as perspectivas internas, em 2017, 
o segmento de distribuição não deve ter 
mudanças expressivas, podendo ocorrer 
ajustes pontuais e de interesses particulares. 
Já na Andipa, as metas para o próximo ano 
seguirão focadas na valorização do 
distribuidor, na livre e leal concorrência, 
mantendo coerência com sua história e com 
os valores associativos. Aliás, em 2016, a 
Associação completou 15 anos e sua 
trajetória foi comemorada no encontro de 
confraternização de final de ano, como 
mostramos nesta edição do NewsPaper. 

Em síntese, encerramos um ano difícil, 
fortalecidos e motivados a enfrentar os novos 
desafios que certamente virão. Afinal, a 
superação está ligada à essência da vida! 
Com todos ajustados à nova realidade, 
acredito que as condições em 2017 podem 
ser mais favoráveis, e também que a 
resiliência deve ser um exercício constante. 
Por isso, se o sol sair ou a chuva cair, que 
2017 venha para o que der e vier! 

Vitor Paulo de Andrade  
Presidente do Conselho Diretor  
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ESPAÇO  LIVRE 

 Por Vicente Amato Sobrinho* 

Tradicionalmente, nessa época do ano, eu e milhares 
de pessoas no Brasil tentamos imaginar o panorama 
do ano que se aproxima. Há quem trace excelentes 
visões que ocorrem quase em sua totalidade, 
excetuando-se a previsão sobre o câmbio, que é a 
pedra no sapato, tornando os futurólogos mais 
humildes. No final de 2015, ao escrever o artigo O 
Brasil está mudando para melhor  apontei situações 
que, em boa parte, acabaram se concretizando e me 
incentivando a prever o futuro para 2017. 

Confesso que não está fácil. No curto prazo, não 
existem boas perspectivas para a economia, que não 
reage, creio eu devido ao desemprego pavoroso. Das 
reformas necessárias para equilibrar as contas, 
poucas deverão ser aprovadas, pois interesses 
corporativistas predominam na política, que só 
funciona com moedas de troca. 

O equilíbrio da política é fundamental para o 
aquecimento da economia. Entretanto, estamos longe 
dessa estabilidade, pois os Poderes parecem estar 
em guerra declarada, o que desestimula a prática de 
uma política saudável, com debates democráticos, 
sem conflitos e com a necessária ponderação. 

Muitos políticos estão em polvorosa devido às 
delações e acordos de leniência das grandes 
empreiteiras, temendo serem presos, como muitos já 
foram. Os políticos buscam desesperadamente 
saídas para amenizar o passado, mas sabem que 
doravante a farra acabou, pois agora, além da 
Justiça, o povo está de olho e a impunidade não é 
mais uma certeza. 

Percebe-se que a corrupção tornou-se epidêmica, 
lamentavelmente, e jogou suas garras para todos os 
setores políticos e privados, que jamais supunham 
que seriam punidos exemplarmente. Convém 
salientar que vários magistrados já seguem a mesma 
linha do juiz de Curitiba e muitos outros se encherão 
de coragem para praticar a verdadeira Justiça, como 
já previ em 2015. 

A turma do achismo entende que Temer não chegará 
até 2018. O impeachment dele foi pedido e sabe-se lá 
o que vai acontecer. O Supremo Tribunal Federal foi 

desafiado e um ministro da Corte 
tirou o presidente do Senado do 
poder, só que ele não recebeu o 
Oficial de Justiça. No plenário do 
STF, a crise institucional foi 
resolvida de maneira hilária: réu, 
o presidente do Senado pode 
continuar no cargo, mas não 
pode ser presidente do Brasil, 
em caso de vacância. Só rindo. 

Assim, fica fácil entender que a crise política é uma 
das mais sérias e está longe de ser solucionada. A 
quebradeira dos Estados e municípios aumentará o 
desemprego e deixará a população sem nenhuma 
assistência. Isso não é achismo, infelizmente é pura 
realidade. Sem perspectivas de política estável para o 
próximo ano, a economia não demonstrará nenhuma 
reação expressiva, creio eu, novamente recorrendo 
ao achismo. Enroladas, as construtoras não mais 
geram empregos, muito pelo contrário. Os segmentos 
que gravitam em torno delas também. Antes da Lava 
Jato essas empresas produziam riquezas 
incalculáveis, que alimentavam a corrupção de 
agentes públicos e campanhas dos partidos políticos. 
Os incautos ainda sonham que tudo voltará à 
normalidade  de antes. Mas, a farra acabou e a 
população não aguenta mais e deve continuar 
fiscalizando e apoiando todas as medidas que 
combatam as falcatruas. 

Apesar dessa crise prolongada, acredito que alguns 
setores econômicos devem ser beneficiados. Ao 
menos aqueles que produzem calmantes e 
antidepressivos devem crescer 100%. Já que nossa 
vocação é no mercado de papel, resta-nos focar em 
nossas competências individuais, apostar na 
representação coletiva e continuar trabalhando com 
afinco dentro da legal e leal concorrência. Afinal, 
independentemente do cenário político-econômico 
que vier pela frente, o Brasil é maior que qualquer 
crise. E, isso não é exercício de futurologia! 

* Presidente executivo da Andipa, presidente do Sinapel, 
diretor da FecomercioSP e conselheiro do Sesc  

Exercício de futurologia 
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Um contribuinte autuado por vender papel imune à 
empresa posteriormente considerada inidônea 
obteve decisão judicial favorável, cancelando os 
autos de infração e multas e estabelecendo que 
eventual cobrança de ICMS somente poderá ser 
efetivada mediante prévia comprovação de 
ausência de boa-fé da autora, notadamente quanto 
ao desvio da destinação do papel por ela 
comercializado . 

A sentença do juiz Antonio Augusto Galvão de 
França, da 4ª Vara da Fazenda Pública da 
Comarca de São Paulo, do dia 07 de dezembro, 
confirma a decisão liminar concedida para 
suspender os débitos e a complementa para 
reconhecer válidas as futuras operações que a 
empresa venha a realizar no Sistema de Registro e 
Controle das Operações com Papel Imune 
(Recopi“. Ainda cabe recurso da decisão. 

Considerada inovadora, a decisão cancela todas as 
autuações da empresa e deixa claro que o Fisco 
não pode voltar a autuar pelos mesmos motivos e 
pelo mesmo modo, conforme explica o advogado 
tributarista Gustavo Dalla Valle Baptista da Silva, da 
LBZ Advocacia, representante do distribuidor de 
papel autor da ação. Segundo o advogado, o 
entendimento deve ser repercutido para que o 
judiciário se convença das peculiaridades da 
legislação do papel e possa garantir a segurança 
jurídica que a lei prevê, mas que a Secretaria da 
Fazenda não vem respeitando . 

Outras ações correm nas instâncias judiciais 
contestando autuações com papel imune. Em 
algumas, as empresas estão direcionando para a 
realização de perícias e a comprovação da boa-fé. 
É um caminho válido, mas às vezes perigoso, 

porque sempre depende da atuação do perito , 
avalia Gustavo Silva, que tem preferido o 
entendimento agora adotado na decisão judicial. 

Conforme a sentença, pelos dispositivos legais, à 
vendedora do papel exige-se a constatação de 
regularidade fiscal da compradora; assim, estando 
essa regular tanto no sistema federal (Registro 
Especial de Usuário de Papel“ quanto no estadual 
(Recopi“, é o que basta para se presumir a 
regularidade da própria operação pela vendedora, 
que não detém condições de averiguar qual o 
efetivo emprego do papel alienado . 

Na avaliação do especialista, o juiz compreendeu 
as minúcias da legislação do papel, especialmente 
que há uma presunção legal na venda do papel 
imune entre empresas credenciadas no Recopi. 
Nesse contexto a prova de fraude é do Fisco e não 

é o contribuinte que deve provar que agiu com boa-
fé , explica Gustavo Silva, destacando ainda que, 
na decisão, o juiz é enfático sobre a argumentação 
de "negligência" por parte da empresa vendedora, 
que seria um contrassenso uma vez que a mesma 
alegação aplica-se ao Fisco ao conceder e manter 
ativo o Recopi. 

Ação coletiva 

Para a Andipa, a decisão favorável ao contribuinte 
reconhece o que determina a legislação sobre o 
papel imune, e ajuda a desfazer o preconceito que 
tem cerceado a defesa dos distribuidores. A Andipa 
tem empreendido discussões contra a presunção 
de irregularidade e conluio adotada pela Secretaria 
da Fazenda de São Paulo (Sefaz-SP“ ao autuar 
distribuidores por operações com empresas que 
tiveram registros cassados retroativamente.  

Mostrando-se reticente na análise global do setor, o 
Poder Judiciário tem avaliado individualmente os 
casos à luz da legislação, como fez na presente 
sentença, onde afirma expressamente: Não se 
pode, contudo, presumir-se a simulação ou o 
conluio fraudulento  para responsabilização da 
vendedora , devendo tal situação ser comprovada . 

Justiça reconhece proteção do Recopi 
no fornecimento de papel imune e     
anula autuações da Sefaz-SP 
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O mercado de papel cut size vai começar 2017 com 
mudanças tributárias no estado de São Paulo. No dia 
31 de dezembro vencem duas regras para cobrança 
do ICMS sobre o papel cortado  cut size, classificado 
no código NCM 4802.56  a redução na base para 
12% e o índice de cálculo do regime de substituição 
tributária.  

As empresas do setor estão pleiteando junto ao 
governo do estado a prorrogação da alíquota reduzida 
de 18% para 12%, justificando que o aumento traria 
impacto nos preços, nas vendas e consequentemente 
na arrecadação. O benefício está previsto na 
legislação estadual do ICMS desde abril de 2012, 
sendo o último prazo estabelecido pelo Decreto 
61.721, com vigência até o fim de 2016. A dezesseis 
dias do fim do prazo, representantes do setor de papel 
ainda se mobilizam para sensibilizar a Secretaria da 
Fazenda do Estado a não promover o aumento do 
imposto.  

IVA - Substituição Tributária  

O novo Índice de Valor Adicionado Setorial (IVA-ST“ já 
foi divulgado pelo governo, pela Portaria CAT nº 

111/16, publicada no dia 25 de novembro. A partir do 
dia 1° de janeiro de 2017, o IVA-ST passará dos 
atuais 37,82% para 33,17%. 

Pelo regime de substituição tributária, instituído em 
abril de 2008, o fabricante ou importador é o 
responsável pela retenção e pagamento do ICMS 
incidente sobre a movimentação do papel até o 
consumo final. O cálculo do imposto devido nas 
operações dentro do estado será o preço praticado 
pelo sujeito passivo, incluídos os valores de frete, 
carreto, seguro, impostos e outros encargos 
transferíveis ao adquirente, acrescido do valor 
adicionado calculado mediante a multiplicação do 
preço praticado pelo IVA-ST. 

A nova base de cálculo tem vigência até 30 de 
setembro de 2018. A partir desta data, o IVA-ST 
passará a 53,33%, caso entidade representativa do 
setor não apresente à Secretaria da Fazenda 
levantamento de preços com base em pesquisas 
realizadas por instituto especializado e de reputação 
idônea. O prazo para comprovação da contratação da 
pesquisa é 31 de dezembro de 2017. 

Tributação do cut size muda a 
partir de janeiro, em São Paulo   
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O segmento de distribuição deu o primeiro passo para 
ocupar seu lugar na cadeia do papel, a partir da união 
de cinco empresas, que em 2001 fundaram a 
Associação Nacional dos Distribuidores de Papel  
Andipa. O aniversário da entidade foi comemorado na 
confraternização de final de ano, tradicionalmente 
realizada em conjunto com o Sinapel, que reuniu 
cerca de cem pessoas no último dia 01 de dezembro, 
em São Paulo.  

Nascida com a missão de congregar e fortalecer o 
segmento de distribuição, ao longo de seus quinze 
anos de história, a Andipa passou a ser a voz dos 
distribuidores perante o mercado papeleiro, os órgãos 
públicos, as entidades representativas e a opinião 
pública. O objetivo da Andipa é continuar 
representando condignamente o distribuidor , diz o 
presidente do Conselho Diretor, Vitor Paulo de 
Andrade, observando que o foco da Associação está 
nos assuntos de interesse da distribuição, como 
crédito, mercado e importação, sempre em defensa da 
leal e livre concorrência.  

História 

Representantes das distribuidoras Branac, KSR, 
Rilisa, Rio Branco e SPP-Nemo assinaram a ata da 
Assembleia de Constituição da Andipa, no dia 05 de 
junho de 2001, quando foi aprovado o estatuto da 
entidade. Os primeiros anos foram comandados pelo 
então executivo da Branac, Arthur Gonoretzky. Em 
2005 assumiu a nova diretoria que passou a ser 
presidida por Andrés Romero, da associada Click 
Papéis. A mudança de comando seguinte aconteceu 
em 2010, quando Vitor Paulo de Andrade, da 
fundadora Rio Branco, assumiu o Conselho Diretor, 
reeleito presidente duas vezes.  

Entre as primeiras ações da recém-criada Associação, 
uma das prioridades era obter dados e informações 
sobre e para o segmento de distribuição. Surgia então 
a base da primeira pesquisa setorial, iniciada a partir 
do consolidado de 2001, com as associadas Andipa, 
que ao final daquele ano já eram quinze. Para o 
diálogo com associados e o mercado, em 05 de 
outubro de 2001 circulava a primeira edição do 
Conexão ANDIPA, informativo que foi reformulado em 
2005 e rebatizado de NewsPaper, publicação que 
chega agora à sua 54ª edição.  

Nestes quinze anos, foram realizados vários estudos e 
projetos, como a pesquisa de políticas e práticas de 

recursos humanos , que em 2002 mostrou um 
panorama da formação e das relações com a força de 
trabalho do setor. Ou ainda, o estudo inteligência 
competitiva de mercado, segmento de distribuição cut 
size  e as estatísticas mensais consolidadas por 
empresa especializada.  

Diante da complexidade e peculiaridades do mercado 
em dado momento, a Andipa liderou a formação de 
dois conselhos setoriais para tratar especificamente 
dos assuntos relativos ao papel cut size e ao papel 
gráfico e editorial. O período de uma década e meia 
foi de intensas transformações com avanços 
tecnológicos, que impactaram fortemente o mercado e 
o consumo de papel, impondo novos desafios.  

Ao longo de sua trajetória a Associação assumiu a 
missão de defender a livre e leal concorrência e 
combater as fraudes com papel imune. Ao lado de 
outras entidades setoriais é interlocutora dos órgãos 
públicos nas medidas de combate às fraudes com 
papel imune, apoiou e discutiu regras como o cadastro 
federal da DIF papel imune, o Sistema Recopi e a 
implantação de rotulagem diferenciada nas 
embalagens.  

A Andipa segue cobrando resultados e propondo 
melhorias, para que as ferramentas e ações de 
fiscalização e controle coíbam os ilícitos e deem 
segurança às operações comerciais, como enfatizou o 
presidente executivo, Vicente Amato Sobrinho, 
falando aos convidados da comemoração do 
aniversário da Associação.  

Sempre dedicada ao mercado de papel e à 
valorização da distribuição, a Andipa apoia e a 
incentiva ações de diversas entidades, como Abigraf, 
ABTG, ANAP, ANER, FecomercioSP, IBÁ e entre 
outras, sempre que o assunto é pertinente ao papel. A 
Associação ainda participa do Comitê da Cadeia 
Produtiva do Papel, Gráfica e Embalagem  
COPAGREM, da FIESP, e da Campanha Two Sides 
Brasil. 

De volta às origens 

Em 2011, a sede da Andipa voltou para seu endereço 
inicial, na Praça Silvio Romero, no Tatuapé, em São 
Paulo, no mesmo prédio do Sinapel. Desde então, 
associação e sindicato exploram as sinergias, 
otimizando suas competências individuais e suas 
ações em prol do segmento de distribuição de papel.  

ANDIPA completou 15 anos em 2016 
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Compromisso de associado 
A Andipa congrega empresas que se dedicam, exclusivamente ou não, à distribuição de produtos 
papeleiros para o ramo gráfico, editorial, promocional, embalagem, informático, varejo e corporativo. 
O Estatuto Social estabelece três categorias de associadas  Exclusivas, Temporárias e 
Colaboradoras , com diferentes direitos e deveres.  

Para se associar à Andipa, as interessadas passam por um rito de filiação, que inclui a parte 
documental e a apreciação do pleito pelo Conselho Diretor. A candidata deve assumir 
expressamente, através da assinatura do Termo de Compromisso, sua atuação dentro da 
legalidade e de preceitos éticos relativos à boa prática comercial, evitando quaisquer 
procedimentos que possam vir a ser caracterizados como de concorrência desleal . 

Encerrando mais um ano 

Depois de um longo período de tramitação, a Andipa 
recebeu de presente nos seus quinze anos a 
confirmação do registro de sua marca. Conforme 
publicado na Revista da Propriedade Industrial nº 
2391 de 01/11/2016, foi concedida a concessão de 
registro de marca, com vigência de dez anos, 
prorrogáveis, obedecendo a Lei da Propriedade 
Industrial.  

O almoço de confraternização da Andipa e do Sinapel foi mais uma oportunidade 
de reunir associados, representantes de empresas e entidades parceiras e 
convidados do relacionamento do setor.  
Na próxima página publicamos alguns registros do encontro. A cobertura 
fotográfica completa está disponível nos sites das duas entidades. 
As diretorias da Andipa e do Sinapel agradecem a presença de todos e desejam 
um bom 2017!  

Marca registrada 
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Momentos de confraternização 
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Two Sides 

 

 

Movimento internacional presente em cinco 
continentes, a Two Sides foi lançada no 

Brasil em abril de 2014, com o apoio de 42 
entidades. Desde então, a campanha 

promoveu diversos eventos e ações pela 
valorização da comunicação impressa, 

contando com ampla divulgação da mídia,  
em matérias jornalísticas e em anúncios 

publicitários. Para saber mais sobre os   
feitos e projetos para a promoção da mídia 

impressa no Brasil, conversamos com o 
executivo Fabio Arruda Mortara, um dos 

responsáveis por trazer a ideia ao Brasil e 
que desde então é country manager da 
campanha, comandando e motivando a 

participação de entidades e empresas 
ligadas ao mercado do papel e da impressão. 

A campanha que promove 
a mídia impressa 

NewsPaper - Qual o balanço dos resultados e 
desafios da Two Sides Brasil? 

Fabio Arruda Mortara - Two Sides completou dois 
anos e meio com grandes avanços. Tivemos mais de 
R$ 5 milhões de mídia espontânea dos jornais, mais 
de R$ 500 mil de mídia espontânea de revistas. 
Houve inserção de nossos anúncios em veículos de 
amplo espectro, que vão desde os jornais Globo, 
Valor, Estado de S. Paulo, Folha e Correio 
Brasiliense, até o Correio Lajeando da cidade de Lajes 
(SC“ que se entusiasmou com a campanha. 

Além disso, distribuímos milhares de materiais 
promocionais em grandes feiras do setor, escolas, 
palestras, etc. Tivemos a adesão remunerada de 
dezesseis empresas e entidades, e esperamos que 
esse número cresça rapidamente. Lançamos também 
a primeira versão portuguesa da revista Print Power, 
que mostra a força da comunicação impressa. Talvez 
nossa maior vitória tenha sido a retirada da campanha 

do Itaú do ar e a substituição pela campanha Leia 
para uma criança, isso faz a diferença , que afirma ter 
comprado mais de 45 milhões de livros de editoras, 
gráficas e fabricantes de papel brasileiros. 

NP - A pesquisa realizada pelo Datafolha deu sinais 
da percepção do brasileiro sobre a comunicação 
impressa. Como avalia o resultado?  

FAM - A pesquisa Datafolha de julho de 2014, com 
2.000 pessoas, de ambos os sexos, acima de 16 
anos, em nível nacional, nos mostrou que a 
comunicação impressa ainda é a preferida dos leitores 
brasileiros. Mesmo confrontada com a mesma 
pesquisa feita em outros países, com resultados não 
muito diferentes, a pesquisa Datafolha indicou que o 
caminho de Two Sides está correto na valorização da 
sustentabilidade da mídia impressa em papel. Seja 
para livros, revistas, jornais e correspondências, ainda 
há uma grande parte da população que prefere o 
impresso, em papel. 

Materiais impressos distribuídos para divulgação da Two Sides 
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NP - Temos observado que a assinatura Two Sides 
passou a ser acompanhada de Print Power. Como 
estas duas iniciativas se juntaram e estão sendo 
trabalhadas no Brasil? Fale-nos sobre o que as 
distingue, aproxima e complementa.  

FAM - Desde 2015, ambas as campanhas são 
comandadas desde a Inglaterra, por Martyn Eustace e 
sua equipe. Elas duas se somam de forma perfeita. 
Two Sides promove o uso responsável da impressão 
e do papel que, se originados de florestas certificadas, 
são um único e poderoso meio de comunicação. Já a 
campanha Print Power, busca mostrar que a mídia 
impressa, em um mundo crescentemente digital, é um 
canal de comunicação altamente eficaz e importante. 
Two Sides convida a participar aqueles que emitem 
mensagens contrárias à impressão e ao papel e 
divulga fatos de forma clara para se contrapor às 
informações infundadas que circundam a indústria. 
Print Power mostra casos reais e histórias que 
evidenciam a eficácia da mídia impressa, através de 
revistas, websites, malas diretas, focados em 
profissionais de mídia, para persuadir marcas a 
incrementarem seu uso, num mundo multicanal. 
 

NP - Muito tem se falado sobre a complementariedade 
das mídias e a convivência harmoniosa dos meios 
impresso e digitais. Ao mesmo tempo, multiplicam-se 
medidas para a redução do uso de papéis em órgãos 
públicos e nas empresas em geral. Há um ponto de 
equilíbrio nestas relações?  

FAM - É inexorável o avanço da digitalização em 
todos os setores, tudo que puder ser digital, será 
digital, não há dúvida. O que sabemos é que o papel 
ainda é o substrato mais sustentável, reciclável, e 
renovável, e como tal tem e terá um importante papel 
a cumprir no futuro, como forma de armazenamento 
de ideias, cultura, informação, história. Haverá sim um 
ponto de equilíbrio que será multimídia, com cada 
forma de comunicação ocupando o espaço onde for 
mais eficiente e mais sustentável. 
 

NP - Quais as perspectivas e desafios da Two Sides 
no Brasil a partir de agora? 

FAM - Two Sides tem ainda um enorme papel a 
cumprir, seja na mudança de ideias dos formadores 
de opinião, seja no convencimento de que o papel é 
um formidável veículo de comunicação humana e tem 

ainda relevantes serviços a prestar. No Brasil temos 
um plano de trabalho forte para 2017, que já conta 
com o apoio da ANDIPA e, com certeza, o projeto 
crescerá e se fortalecerá de forma importante nos 
próximos anos. Temos ainda a perspectiva de 
ampliação de Two Sides e Print Power na América 
Latina, com apoio da Conlatingraf, agora sob o 
comando do Chile. 
 

NP - Qual a composição e atribuições do Conselho da 
Two Sides Brasil?  

FAM - O Conselho de Two Sides hoje é composto pelas 
15 entidades que financiam a campanha e tem a atribui-
ção de validar o Plano de Trabalho e avaliar o atingi-
mento das metas e projetos propostos.  Hoje participam 
a ABTG, SENAI, ANER, ANJ, Plural, Edigráfica, 
ANDIPA, SINAPEL, APS, AFEIGRAF, ABRO, 
ABIGRAF, CBL, SNEL e mais uma gráfica paulista. 
 

  

 

 

 

NP - Como a Two Sides reflete o dia a dia das 
empresas ligadas ao papel e ao impresso? E como 
elas podem participar da Campanha? 

FAM - Qualquer empresa da cadeia produtiva da 
celulose, papel, indústria gráfica ou de embalagens, 
pode aderir e se tornar membro de Two Sides, com 
uma anuidade muito pequena, que dá acesso a 
inúmeros serviços e informações que oferecemos. 
Basta acessar o site e se registar, o que pode ser  
feito até mesmo apenas para receber nossa 
Newsletter, sempre com muitas novidades sobre a 
sustentabilidade da comunicação impressa. 

A percepção de que Two Sides é a mais ampla e 
melhor campanha mundial de valorização de 
comunicação impressa, é de fundamental importância 
para o futuro da cadeia produtiva.  Estamos abertos à 
participação e à crítica para a construção conjunta de 
um setor cada vez mais consciente e cada vez forte e 
atuante. 

Two Sides - entrevista 
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Mesmo fazendo uma análise bastante realista e clara 
da conjuntura econômica e de seu impacto na 
indústria gráfica, o presidente da Associação 
Brasileira da Indústria Gráfica (Abigraf Nacional“, Levi 
Ceregato, diz que, em 2017, é preciso reforçar a 
esperança e a confiança no País. Ele justifica o 
otimismo elencando as boas qualificações do setor, 
que chama de ingredientes do bolo. O que nos falta é 
o fermento, que é o mercado , compara, explicando 
que tendo as competências fundamentais, um vento 
favorável seria suficiente para fazer o Produto Interno 
Bruto (PIB“ voltar a crescer. A queda mais acelerada 
da taxa de juros pode ser um sopro de alento, 
facilitando o acesso ao crédito e desonerando a 
produção. 

Apesar da esperança, o presidente falou da 
expectativa frustrada de retomada econômica após o 
impeachment da presidente da República. Foi voo de 
galinha , diz, avaliando que o novo governo foi 
contaminado por notícias ruins e perdeu o foco. Para 
Levi Ceregato, a economia precisa se distanciar da 
crise política. Nós precisamos dela, mas não vivemos 
de política . Segundo ele, o empresário deve merecer 
o respeito de todos, pois é a célula da economia, 
produzindo, pagando impostos e gerando empregos e 
renda. Falando da transferência de riqueza do setor 
produtivo para o bancário, o presidente da Abigraf 
lembra que a indústria já representou 30% do PIB 
brasileiro e hoje responde por apenas 9%. 

Indicadores negativos 

Ainda que em linha com o comportamento da indústria 
de transformação, o resultado do setor gráfico no 
terceiro trimestre deste ano decepcionou, conforme 
divulgado na edição 33 do Boletim Econômico da 
Abigraf. A produção física da indústria gráfica caiu 
5,1% na comparação com os meses de julho, agosto 
e setembro do ano passado, acelerando a queda em 
relação ao recuo de 3,8% do segundo trimestre. 

Ceregato destacou que a redução da demanda varia 
entre os segmentos da indústria gráfica. Por exemplo, 
enquanto o grupo de embalagens foi o que menos 
sofreu, o de impressão teve a maior queda. Este 
segmento inclui impressos para fins publicitários e de 
segurança e foi, provavelmente, beneficiado no 
segundo trimestre pelas encomendas de material de 
campanha para as eleições municipais. A estimativa 

da entidade é de que as eleições municipais de 2016 
tenham gerado impacto da ordem de R$ 200 milhões 
no parque gráfico nacional. 

A menor demanda por impressos reflete na redução 
do PIB do setor, que mesmo assim tem se mantido 
entre 43 e 46 bilhões de Reais ao ano, impactado 
pelos aumentos de preços, como ocorrido no papel. 

Como na grande maioria dos setores econômicos, o 
desemprego é um dos sintomas da crise que afeta a 
indústria gráfica. Ao longo do ano, foram registradas 
em torno de 14 mil demissões, um número que 
poderia ser maior segundo o presidente da 
Associação. Como 96% das gráficas têm até 15 
funcionários, que incluem familiares e relações mais 
próximas com os trabalhadores, Ceregato explica que 
o empresário reluta em dispensar pessoal. 

No País, o setor emprega em torno de 185 mil 
pessoas, sendo que metade dos postos de trabalho 
está no estado de São Paulo, que também responde 
por 50% do PIB da indústria gráfica. 

Comércio internacional  

A balança comercial da indústria gráfica encerrou o 
terceiro trimestre de 2016 com US$ 2,9 milhões de 
superávit, o terceiro consecutivo. Com valor mais 
modesto, a retração de 87% em comparação com o 
saldo comercial anterior pode ser resultado da 
combinação entre a estagnação do comércio mundial 
e a queda da cotação do dólar, conforme análise 
divulgada pelo Departamento de Estudos Econômicos 
da Abigraf (Decon“. 

De acordo com dados do Ministério da Indústria, Co-
mércio Exterior e Serviços, as exportações somaram 
US$ 68,4 milhões, com queda de 12,7% em relação 
ao segundo trimestre, interrompendo a sequência de 
altas registrada nos últimos quatro trimestres. 

Após três trimestres de queda, as importações 
voltaram a registrar alta, com aumento de 15,8% 
sobre o segundo trimestre e de 7,8% sobre o primeiro. 
Responsável por 38,3% das importações, com US$ 
25,1 milhões, o segmento editorial teve aumento de 
26,6% no valor internalizado, recuperando a queda de 
15% do segundo trimestre. No segmento de 
embalagens, as importações somaram US$ 13,3 
milhões. 

Desempenho nem tão negativo faz  
indústria gráfica manter viés otimista 
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A melhora da confiança do empresário gráfico e a 
redução do ritmo de demissões líquidas são vistos 
como manifestações de um quadro mais construtivo, 
embora o cenário ainda seja de estabilidade e sem 
sinais efetivos de recuperação. A 10ª Sondagem da 
Indústria Gráfica Brasileira mostrou que o empresário 
do setor ainda está receoso quanto ao quadro atual, 
porém com perspectivas de melhora.  

No terceiro trimestre de 2016, o Índice de Confiança 
do Empresário da Indústria Gráfica Brasileira atingiu a 
marca de 52,6 pontos em uma escala de 0 a 100. De 
acordo com a Abigraf, o indicador teve aumento de 
8,6 pontos em relação ao trimestre anterior, situando-
se pela primeira vez acima da linha de neutralidade de 
50 pontos e indicando uma tendência crescente na 
confiança do empresário. 

 

A manutenção dos investimentos no parque gráfico é 
outro dado positivo apontado por Levi Ceregato. Nos 
últimos dez anos, segundo ele, as importações de 
máquinas somaram US$ 10 bilhões, dos quais US$ 5 
bilhões foram investidos nos últimos cinco anos. Para 
2016 a estimativa é de US$ 600 milhões , diz, 
observando que, mesmo abaixo da média anual, o 
montante indica que o setor continua investindo.  

O presidente da Abigraf enfatiza que o setor tem 
parque industrial de ponta e conta com pessoal 
qualificado, condições que juntas asseguram o padrão 
que coloca a gráfica nacional entre os melhores 
centros do mundo. Ele cita ainda outros ingredientes 
do bolo, como contar com matéria-prima de qualidade 
e distribuidores preparados para abastecer o 
mercado, além de o empresário gráfico ter know-how 
e expertise. 

Dados positivos 

Participação do distribuidor é valiosa para a 
indústria gráfica , diz presidente da Abigraf 
Capilaridade, logística e acesso ao crédito são pontos 
essenciais para a indústria gráfica e diferenciais que 
os distribuidores de papéis oferecem. A importância 
da distribuição foi destacada pelo presidente da 
Associação Brasileira da Indústria Gráfica (Abigraf 
Nacional“ e do Sindicato das Indústrias Gráficas no 
Estado de São Paulo (Sindigraf-SP“, Levi Ceregato, 
em entrevista exclusiva ao NewsPaper. 

Nesse processo de verticalização da indústria, no que 
diz respeito às pequenas gráficas, que correspondem 
a 96% do mercado gráfico, não sei se a indústria teria 
aptidão para assumir os custos dessa logística e 
pulverização , avalia, explicando que do total de cerca 

de 20 mil gráficas, em torno de 19 mil são pequenas 
empresas e estão espalhadas pelo território nacional. 

Enfatizando que é extremamente importante a 
preservação e o incentivo às distribuidoras, Ceregato 
ressalta que além do papel, principal matéria-prima 
para as gráficas, os distribuidores entregam outros 
produtos, como chapa, tinta, químicos e materiais 
secundários. A indústria de papel não tem como 
agregar isso ao seu portfólio , diz destacando ainda 
que a relação de proximidade também favorece a 
concessão de crédito e a flexibilidade de negociação, 
especialmente em momentos de crise como a que 
assola o Brasil.  



NewsNewsNewsNewsPaperPaperPaperPaper    

NewsPaper  -  n°  54  -  dezembro  2016  -  © Andipa 
 

 

13  

ESTATÍSTICAS 

Importação de cuchê cresceu 
no segundo semestre de 2016 
Depois de registrar volumes recordes nos meses de 
agosto e setembro, as importações de cuchê 
mantiveram o patamar de 9,9 mil toneladas 
desembarcadas nos meses de outubro e novembro. 
Conforme dados obtidos no Sistema AliceWeb, da 
Secretaria de Comércio Exterior (Secex“, os últimos 
cinco meses somam 65,8 mil toneladas, aumento de 
31% sobre as 50,2 mil toneladas do mesmo período 
do ano anterior. No saldo dos onze meses do ano, a 
importação de 2016 ainda fica aquém da apurada em 
2015, sendo 132,3 mil toneladas contra 149,8 mil 
toneladas. No primeiro semestre, a Secex computou o 
desembarque de 66,5 mil toneladas em 2016 ante 
99,5 mil toneladas no ano anterior. 

As quatro NCMs (Nomenclaturas Comum do 
Mercosul“ que compõem o grupo de cuchês 
representam em torno de 20% do total das 
importações brasileiras e a metade do volume 
classificado como papel de imprimir e escrever. 
Mesmo registrando sucessivas retrações, o papel 
jornal ainda é o primeiro item das importações, 
respondendo por pouco mais de 20% do total. 
Conforme os dados da Secex, entre janeiro e 
novembro desembarcaram no País 133,4 mil 
toneladas de jornal, menos da metade das 277 mil 
toneladas do mesmo período de 2014 e 33% abaixo 
das 200,4 mil toneladas da parcial de 2015. 

Os papéis cuchê e jornal são os segmentos mais 
dependentes do produto estrangeiro para 
abastecimento do mercado interno. As importações 
totais  enquadradas no Capítulo 48  englobam todos 
os tipos de papéis, como os destinados às 
embalagens, fins sanitários e cartão, além dos de 
imprimir e escrever (que inclui o cuchê“, o jornal e os 
de aplicações diversas, classificados como Outros na 
estatística Cenários Ibá. 

Mensalmente a Andipa acompanha o consolidado das 
importações em sete grupos de papéis, que são os 
mais comercializados pelo segmento de distribuição. 
O papel MWC é o terceiro em volume de importação, 
atrás de jornal e cuchê. No acumulado do ano até 
novembro, a Secex registrou a entrada de 55,8 mil 
toneladas de MWC, ante as 66,4 mil toneladas de 
igual período de 2015 e as 80,4 mil toneladas de 
2014. 

Considerando apenas os registros na NCM 
4810.9290, a importação de papel cartão totalizou 
26,5 mil toneladas na parcial deste ano, contra 37 mil 
toneladas entre janeiro e novembro de 2015 e 38 mil 
toneladas no proporcional de 2014. 

Os grupos de papéis ofsete e LWC tiveram 
desempenho semelhante, passando do patamar de 48 
mil toneladas para os onze meses de 2014 para faixa 
das 14 mil toneladas no acumulado de 2016. Também 
com a metade do volume registrado dois anos atrás, 
as importações de cut size somaram 12,5 mil 
toneladas na parcial de 2016, conforme os dados da 
Secex. 

Expectativa 

O desempenho das importações de papéis em 2016 
seguiu em linha com a demanda interna fraca, 
provocada pela retração da economia brasileira. A 
retomada de compras externas mais robustas vai 
depender do reaquecimento do consumo no mercado 
nacional , avalia o presidente da Andipa, Vitor Paulo 
de Andrade, ressaltando que, em alguns segmentos, 
as importações são necessárias para garantir o 
abastecimento, enquanto em outros, têm a função de 
regular as condições de mercado. 
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Fonte: AliceWeb  Secex / MDIC 

Importação mensal de cuchê
em mil toneladas

24

20 20
19

27
28

20

28

25

17
18

11 11
10

7
6

20

16

10

25

1011

18 19

15

12

24

9

14

10
111111

10 10

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

2014

2015

2016

Fonte: AliceWeb  Secex / MDIC 

Importação de Papéis - janeiro a novembro
em mil toneladas

254,6

48,6

25,4

277,2

37,038,0
48,4

80,4

12,8

66,4

149,8

14,1
25,1

200,4

12,514,0

132,3

14,2

55,8

133,4

26,5

Cuchê Ofsete LWC MWC Cut Size Jornal Cartão

2014

2015

2016



NewsNewsNewsNewsPaperPaperPaperPaper    

NewsPaper  -  n°  54  -  dezembro  2016  -  © Andipa 
 

 

15  

Venda de imprimir e escrever 
foi menor em outubro 
No décimo mês do ano, a indústria nacional produziu 
mais papéis de imprimir e escrever (I&E“, porém, 
vendeu menos, tanto para exportação, quanto para o 
mercado interno. Já as importações cresceram em 
relação ao ano anterior e caíram ante o mês de 
setembro, como consta na edição n° 30 do relatório 
Cenários Ibá. 

A produção destes papéis somou 217 mil toneladas 
em outubro, o que corresponde a um aumento de 
7,4% em relação ao mesmo período de 2015 e de 
3,3% sobre setembro deste ano. Depois de atingir 147 
mil toneladas em setembro, as vendas domésticas 
caíram para 137 mil toneladas em outubro, ficando 
abaixo das 142 mil toneladas ofertadas um ano antes. 
A fatia destinada à exportação teve desempenho 
semelhante  fechando o mês em queda a 68 mil 
toneladas, abaixo das 83 mil toneladas do mês 
anterior e das 76 mil toneladas de outubro de 2015. 

O volume de importações também foi menor ante a 
setembro, mas aumentou 15% no comparativo com o 
ano anterior, somando 23 mil toneladas em outubro 
deste ano, contra 31 mil toneladas no mês anterior e 
20 mil toneladas no décimo mês de 2015. 

No ano 

Na parcial dos dez meses, o mercado de papéis para 
impressão e escrita acumula quedas, conforme 
demonstram os dados do relatório mensal da Ibá. 
Produção e vendas domésticas tiveram discreta 
redução de 0,01% quando comparados os volumes de 
janeiro a outubro deste ano ao de 2015. As vendas 
externas caíram 4,1%, enquanto as importações de 
I&E recuaram 19,1% no período. Com isso, o 
consumo aparente destes papéis no mercado 
brasileiro diminuiu 1,7% em 2016, ante a mesma 
parcial do ano passado.  

Mercado de Imprimir e Escrever  
(em mil toneladas“ 

  set/2016 Out/2015 Out/2016 

Produção nacional 210 202 217 

Vendas domésticas 147 142 137 
Exportações 83 76 68 
Importações 31 20 23 

Papéis de Imprimir e Escrever

janeiro a outubro -  em mil toneladas
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Produçao nacional Vendas domésticas Exportações Importações

2015

2016

Fonte: Cenários Ibá / 30 
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