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Pela livre concorrência   
precisamos ampliar o horizonte 

EDITORIAL 

A dinâmica da vida contemporânea, marcada pela 
tecnologia e pela informação, rompe limites e abre um 
universo de possibilidades. Podemos, por exemplo, ver 
em tempo real o que se passa do outro lado do mundo, 
ou ainda comprar o produto que desejarmos sem sair 
do lugar, na hora que quisermos independentemente 
se a loja fica no nosso bairro, no interior ou nos 
grandes centros, seja do Brasil ou de qualquer país. 

É claro que este mundo sem fronteira tem seus 
paradoxos. E, no mercado brasileiro consumidor de 
papel essas contradições estão presentes. De 
maneira geral, o Brasil conquistou relevância no 
comércio internacional, mas sem entrar no mérito da 
questão, tem em sua base de exportação matérias-
primas e não produtos com maior valor agregado. A 
indústria gráfica nacional, geradora de cerca de 190 
mil empregos, sente a concorrência dos impressos no 
exterior e enfrenta resistência para que possa usufruir 
dos benefícios da economia globalizada, onde a oferta 
é variada, tanto na gama de produtos quanto na 
qualidade e nas condições comerciais. 

A figura do distribuidor de papel é e continuará sendo 
sempre essencial para o abastecimento das cerca de 
20 mil gráficas que operam no Brasil. Pois, é o 
distribuidor que investe em estoque e logística para 
que as gráficas tenham o papel na medida de sua 
demanda produtiva, especialmente as médias e 
pequenas empresas, que representam 97% do setor. 
Mas, como atender com excelência a produção se o 
acesso ao papel, principal matéria-prima da indústria 
gráfica, sofre com restrições? Na última década, a 
produção brasileira de celulose cresceu quase 70% 
enquanto a de papel aumentou 18%. Na contramão, a 
indústria gráfica viu cair à metade sua receita com 
exportação de impressos e acumula quedas na 
produção física, mesmo tendo realizado altos 
investimentos com a importação de máquinas e 
equipamentos. 

Sim, a conjuntura política e econômica tem 
atrapalhado os negócios em todas as áreas. As várias 
crises nacionais e internacionais interferiram e sempre 
impactarão na atividade dos distribuidores de papel. 

Mas, também trazem oportunidades e desafios que 
podem ser ou não transformados em benefícios 
efetivos para as empresas, os setores e para toda a 
sociedade. 

Olhando a trajetória da Andipa, em seus mais de 
quinze anos de existência, à luz do cenário 
apresentado até aqui, comprovamos a importância da 
organização representativa na defesa e valorização do 
segmento de distribuição de papel no Brasil. Sempre 
com posicionamento firme contra as fraudes, a Andipa 
hoje é porta-voz e liderança do setor reconhecida 
perante os governos e a sociedade. A Associação 
atuou ativamente nas ações de combate aos ilícitos 
envolvendo a comercialização do papel imune, assim 
como em defesa da regularização justa e equânime 
para o controle dos produtos nacionais e importados. 
E, ainda trabalha por ajustes nas normas para que os 
sistemas de controle estaduais e federal deem 
segurança às operações. 

A obrigação da Andipa é defender o mercado de 
distribuição, quer seja de papel importado ou de papel 
nacional. É inegável que muitas das ações em-
preendidas pela Associação extrapolam a atividade do 
distribuidor de papel, beneficiando diretamente os 
importadores e, em última análise, o cliente usuário do 
papel. Sempre tivemos consciência deste impacto. 

A experiência adquirida e os desafios atuais mostram 
que a Andipa pode  e deve  avançar no 
fortalecimento das empresas que se dedicam à 
comercialização do papel utilizado na produção 
gráfica e editorial. Desta forma, é natural que a Andipa 
amplie sua base de representação, incluindo a 
importação de papéis, independentemente da 
atividade principal do agente importador. Afinal, para 
termos um mercado forte e valorizado precisamos 
exercer nosso dever  e direito  de promover a livre, 
legal e leal concorrência, ampliando (e não 
restringindo“ os horizontes e o potencial. Aos que 
partilham deste ideal, chamo a somar esforços neste 
caminho. E, a todos estendo o convite à reflexão 
sobre o futuro do mercado brasileiro de papel.  

Vitor Paulo de Andrade  
Presidente do Conselho Diretor  



NewsNewsNewsNewsPaperPaperPaperPaper    

NewsPaper  -  n°  58  -  setembro  2017  -  © Andipa 
 

 

3  

ESPAÇO  LIVRE 

Por Levi Ceregato* 

A indústria gráfica brasileira é composta hoje por 20 mil 
empresas, que empregam aproximadamente 189 mil 
pessoas. No ano passado, esse contingente gerou 
negócios da ordem de R$ 46,8 bilhões, o que 
representou uma participação de 2,8% no PIB da 
indústria de transformação. Em relação ao comércio 
exterior, as exportações totalizaram US$ 293 milhões e 
as importações US$ 257 milhões, gerando um saldo 
positivo de US$ 36 milhões na balança comercial. O 
investimento na importação de máquinas e 
equipamentos foi de US$ 514 milhões. 

Assim como em outros países, as micro e pequenas 
empresas são maioria. Por aqui representam 97% do 
segmento gráfico, espalhadas pelos 5.570 municípios 
do País. Alia-se a essa capilaridade a diversidade de 
produtos que podem compor o mix ofertado por cada 
uma dessas empresas e tem-se um cenário 
heterogêneo, marcado por necessidades específicas 
em qualquer um dos lados do prisma que se deseje 
olhar. Uma gráfica mineira voltada para o segmento de 
comunicação visual e sinalização terá demandas bem 
diferentes de uma empresa de impressos comerciais 
localizada no Rio de Janeiro, que não serão iguais as 
exigências de uma gráfica manauara dedicada aos 
mercados promocional e editorial. 

Reside nesse cenário de disparidades, cortado por 
longas distâncias, a absoluta relevância do segmento 
de distribuição de papel na cadeia de produção do 
material impresso, seja ele qual for. Unindo as duas 
pontas, indústria de papel e gráfica, sobretudo para as 
empresas de menor porte, as distribuidoras de papel 
viabilizam o fluxo de produtos, dinamizando o 
relacionamento entre fornecedor e usuário e 
encurtando distâncias. 

O distribuidor de papel é o 
estoque da gráfica. E não só 
para substratos celulósicos. 
É ele o vetor da maior parte 
dos insumos usados pela 
indústria de impressão. É 
também o termômetro do 
mercado, atuando como 
catalizador das demandas do 
setor gráfico. Extrapolando o 
suporte técnico e logístico, a 
rede de distribuição de papel 
compõe um canal direto de 
comunicação. O distribuidor pode identificar as 
demandas das gráficas com relação à performance dos 
produtos, revelar tendências de consumo, apontar 
linhas que merecem ser aprimoradas, ao mesmo 
tempo que atua como consultor, levando informação 
técnica e de mercado do fornecedor para a gráfica. 
Para as microempresas, os distribuidores podem 
também atuar como porto seguro na medida em que, 
administrando os itens que dispõe no estoque, 
conseguem adiar repasses de preço. 

A história da indústria gráfica e da distribuição de papel 
tem sido escrita em um mesmo caderno há anos. 
Lutando pela saúde desse mercado, as diretorias da 
Abigraf e da Andipa já empunharam juntas várias 
bandeiras e o momento exige sobremaneira que as 
entidades continuem próximas na valorização do 
produto impresso e de seu principal insumo.  

*Levi Ceregato é presidente da Associação Brasileira da 
Indústria Gráfica, Abigraf Nacional, e do Sindicato das 

Indústrias Gráficas no Estado de São Paulo, Sindigraf-SP  

Interdependência  

D
ivulgação 



NewsNewsNewsNewsPaperPaperPaperPaper    

NewsPaper  -  n°  58  -  setembro  2017  -  © Andipa 
 

 

4  

Andipa pretende incluir importadores  
Analisando o cenário atual e o futuro do mercado 
de distribuição de papel no Brasil, o Conselho 
Diretor da Andipa discutiu a proposta de ampliar a 
base formal de representatividade da Associação, 
incluindo a atividade de importação. O Conselho 
aprovou a ideia e determinou que sejam feitos os 
estudos e encaminhamentos necessários. O 
primeiro passo é consultar e sensibilizar os 
segmentos envolvidos e congregar os potenciais 
associados para, então, convocar a assembleia 
geral extraordinária de alteração estatutária, 
fórum com poderes para aprovar a mudança. 

A inclusão da importação amplia a 
representatividade e o protagonismo da Andipa, 

potencializando sua capacidade de atuar em prol 
da livre, legal e leal concorrência no mercado 
brasileiro de papel, que é a bandeira da 
Associação , resumiu o presidente executivo da 
Andipa, Vicente Amato Sobrinho, coordenador do 
grupo de trabalho responsável pela ampliação do 
escopo da entidade. 

Sem estabelecer prazos, a Andipa vai promover 
encontros com pessoas e empresas envolvidas 
com a importação de papéis, construindo uma 
agenda positiva de ações via Associação. O 
ponto principal, para os conselheiros, é colocar o 
conhecimento e experiência da Andipa a favor 
das sinergias entre distribuição e importação. 
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Comércio exterior é via de mão 
dupla: exportação e importação 
No mercado global, o comércio exterior é essencial para 
a economia dos países, seja para ofertar aquilo que têm 
como vantagens competitivas ou para terem acesso a 
itens disponíveis em condições igualmente competitivas, 
conforme suas necessidades. Comércio exterior é uma 
via de mão dupla , afirmou em entrevista ao NewsPaper 
o especialista no setor, Haroldo Silveira Piccina, que é 
vice-presidente da Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado de São Paulo 
(FecomercioSP“ e vice-presidente da Câmara Brasileira 
de Serviços da Confederação Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo (CNC“. 

Empresário do setor de comércio exterior, Piccina expli-
cou que há pelo menos quatro décadas os governos 
brasileiros insistem no caminho do incentivo à exporta-
ção para pagar déficit público. Segundo ele, o problema 
não é perseguir o superávit da balança comercial, que é 
saudável e desejável pela maioria dos países. 
Precisamos lembrar que vivemos em uma economia 

global e não podemos pagar déficit público com exporta-
ção cada vez maior sobre a importação , disse, acres-
centando que o Brasil tem de melhorar sim suas vendas 
externas, mas a importação é de suma importância para 
o desenvolvimento do País. 

Não somos autossuficientes, como nenhum país o é. Nós 
dependemos de insumos e de produtos acabados vindos 
do exterior , afirmou Haroldo Piccina. Segundo ele, além 
de permitir buscar no mercado internacional produtos 
disponíveis que atendam as necessidades das empresas 
e das pessoas, a via da importação também fomenta a 
exportação do País porque abre mercados . Os acordos 
entre as nações são o caminho para estabelecer relações 
comerciais e devem ter participação efetiva do governo, 
institucionalmente, apoiando as empresas. Afinal, obser-
vou o entrevistado, os outros países e seus empresários 
também querem vender seus produtos aqui e não apenas 
comprar nossa laranja, carne ou soja. Piccina ressaltou 
ainda que a exportação brasileira poderia gerar maior 
retorno ao País se agregasse mais valor aos produtos 
agrícolas, que são os principais itens de exportação. 

Questionado sobre os gargalos para as importações 
brasileiras, o especialista apontou como maior entrave a 
pressão das grandes empresas sobre o mercado e sobre 
os preços, formando monopólios ou oligopólios. Essa 
condição, segundo ele, afeta os mais diversos setores e 
não é exclusividade do Brasil, mas uma característica 
comum aos países em desenvolvimento. Em mercados 
muito fechados, dominados por poucas ou uma empresa, 
as possibilidades de importação são menores mesmo 
com o produto acessível em outras partes do mundo. 

Com um exemplo da época da abertura do mercado de 
automóveis no governo Collor, o vice-presidente da 
FecomercioSP explicou uma prática que persiste ainda 
hoje. De acordo com Haroldo Piccina, com o fim da 
barreira comercial, pessoas físicas e jurídicas passaram 
a importar carros. No entanto, quando as grandes monta-
doras chegaram ao Brasil determinaram o fim das ven-
das diretas para cá e solicitaram do governo uma taxa-
ção enorme. A partir deste momento não se conseguia 
mais importar carro e ainda hoje se tem dificuldade de 
comprar um carro especial , contou, completando que é 
preciso haver liberdade para quem quiser poder trazer a 
mercadoria que precisar . 

Infraestrutura 
A questão de logística é outro ponto desafiador para o 
escoamento da produção brasileira. As carências de 
infraestrutura afetam diretamente os transportes pelo 
País, causando perdas e elevando os custos, tanto na 
exportação quanto nas importações, assim como no 
consumo interno. Conforme Piccina, o comércio interna-
cional também enfrenta problemas portuários. Não há 
investimento na modernização de nossos portos. A maio-
ria dos portos é semiestatal, com sindicatos fortíssimos 
de trabalhadores. Isso cria o chamado custo-Brasil, que é 
enorme , disse o especialista, ressaltando que houve 
uma melhoria nos últimos dez anos, com a privatização 
de alguns portos e a criação de portos-secos, mas ainda 
insuficiente. 

As consequências dos entraves logísticos se refletem 
nos custos dos produtos, como explicou o especialista. 
Um produto comprado fora do país por um preço acessí-

vel ao nosso mercado chega aqui a 100% e até 120% do 
valor de custo por questão tributária, que é muito forte, e 
pelo custo-Brasil . 

Apesar das dificuldades, 
Piccina enfatizou a impor-
tância do comércio interna-
cional e principalmente das 
importações para o desen-
volvimento e crescimento 
econômico do Brasil. Reco-
nhecendo a dependência  
de ações do governo em 
alguns pontos, como o 
transporte, o vice-presiden-
te da FecomercioSP e da 
CNC disse que cabe à 
iniciativa privada lutar com 
os recursos que tem para 
melhorar o setor .  

Arquivo Andipa 

Haroldo Silveira Piccina 
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Reforma trabalhista gera dúvidas 
e deve entrar em vigor novembro  
Aprovada e sancionada, a reforma trabalhista deve 
vigorar a partir do dia 12 de novembro, estabelecendo 
novas regras nas relações entre empresas e 
funcionários. As alterações nas disposições da CLT 
(Consolidação das Leis do Trabalho“, traduzidas na 
Lei 13467/2017, geram muitas dúvidas e insegurança 
para ambos. 

A prevalência da negociação é uma das novidades 
trazidas pela reforma, que tem seu objetivo ligado ao 
momento histórico de crise e desemprego no País. A 
explicação é do advogado e consultor especialista em 
Direito do Trabalho, João Augusto da Palma, respon-
sável pela organização do guia Interpretação objetiva 
e prática para que todos entendam a Reforma 
Trabalhista , produzido pelo Sindicato das Indústrias 
Gráficas no Estado de São Paulo (Sindigraf-SP“. 

Com apoio da Andipa, a publicação foi lançada com 
palestra na sede do Sindigraf, no dia 11 de agosto, 
oportunidade em que o especialista contextualizou as 
mais de sete décadas da CLT no Brasil e destacou as 
principais mudanças que deverão ocorrer a partir da 
reforma. Neste momento, estamos revendo o 
passado, pensando no presente e imaginando o 
futuro , afirmou Palma, reforçando que elaborou um 
guia de interpretação e não uma orientação  para que 
as empresas estejam preparadas para as mudanças 
que virão, provocando muitas dúvidas que deverão 
ser dirimidas gradativamente. 

Juntando leis e entendimentos diversos sobre a 
relação capital e trabalho, a CLT  lançada em 1° de 
maio de 1943  foi um marco para a sociedade 
brasileira, que agora está sendo modernizado, mas 
não necessariamente simplificado. Segundo Palma, a 
CLT de 1943 tinha 922 artigos e, até 2016, teve outros 
51 acrescidos e 169 revogados, sempre mantendo a 
estrutura original, restando 804 artigos. A atual 
reforma excluiu 21 e incluiu 52 artigos, além de 
instituir 138 parágrafos, modificar 48 e subdividir com 
incisos e alíneas outros 125. Com isso, a CLT passará 
a ter 1146 artigos a partir da reforma trabalhista. Ou 
seja, 342 novos artigos terão de ser digeridos por 
todos nós , afirmou o palestrante. 

No entanto, o ordenamento jurídico que rege as 
relações trabalhistas hoje não está restrito à CLT. João 
Augusto da Palma lista ainda os mais de 500 artigos de 
legislação complementar e os cerca de 1500 julgados 

dos Tribunais Superiores, que somados aos 1146 
artigos da CLT farão a ordem jurídica trabalhista brasi-
leira ter 3160 artigos. Segundo o palestrante, o ideal 
seria que a reforma tivesse trazido a Consolidação das 
Novas Leis do Trabalho , o que deve acontecer na 
prática, nos próximos quatro anos, pelo posicionamento 
do judiciário sobre os pontos duvidosos. 

João Augusto da Palma listou as principais vantagens 
e desvantagens do novo texto, ressaltando que ainda 
é possível que se tenham fatos novos antes começar 
o prazo de vigência. Um dos pontos que ainda é 
objetivo de negociações entre governo, congressistas 
e sindicatos laborais é a contribuição sindical, que na 
nova lei deixa de ser obrigatória. 

Pela reforma, a partir de novembro, o direito 
negociado deve prevalecer sobre o legislado, sem, no 
entanto, retirar direitos trabalhistas já assegurados, 
como FGTS, férias, décimo terceiro salário e licenças 
maternidade e paternidade. 

Assim como o Sindigraf, Andipa e Sinapel seguem 
acompanhando atentamente a implantação da nova 
lei trabalhista e demais reformas em discussão no 
Congresso Nacional, oferecendo orientação e suporte 
aos associados. A cartilha completa está disponível no 
site do Sindigraf (file:///C:/Users/rosangela/Downloads/
cartilha_reforma%20trabalhista_vers%C3%A3o%
20online.pdf“. 
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Volta de adicional de 1% é mais um nó na 
complexa teia da contribuição de Pis/Cofins 
Com frequência, Pis e Cofins são citados por           
especialistas como dois dos tributos mais complexos 
existentes na seara brasileira. As alterações recentes 
reforçam essa percepção. Em menos de cinco meses, 
o governo extinguiu e restabeleceu a cobrança do   
adicional de 1% da Cofins sobre as importações,     
provocando ainda mais incertezas na gestão tributária 
das empresas. 

O adicional de 1% de Cofins-Importação vigorava  
desde 2013, instituído pela Lei nº 12.546. A Medida 
Provisória nº 774/2017, publicada em 30 de março de 
2017, alterava a legislação sobre Contribuição Previ-
denciária sobre a Receita Bruta  CPRB e, conse-
quentemente, revogava a cobrança do adicional da 
Cofins-Importação.  O texto da MP entrou em vigor em 
1° de julho, ainda dependendo do trâmite no Congres-
so Nacional, que deveria apreciar e aprovar a matéria 
para ser convertida em lei até 10 de agosto. Sem   
acordo com congressistas e setores econômicos, o 
governo recuou e editou nova Medida Provisória  
794/2017 de 09 de agosto  revogando a MP 774 na 
integra. Desta forma, foi restabelecida a desoneração 
da folha de pagamento para diversos setores da    
economia e, em contrapartida, voltou o adicional de 
1% a título de Cofins-Importação para produtos rela-
cionados no Anexo I da Lei nº 12.546/2011. 

Na prática, durante 40 dias as empresas puderam dei-
xar de recolher o percentual adicional, amparadas    
na MP 774. E, a partir de 10 de agosto devem voltar   
a computar esse custo em suas operações. 
Entendemos juridicamente factíveis os argumentos 

daqueles que, no mencionado período, optaram   
escorados na Medida Provisória nº 774  por não re-
colher o adicional da Cofins incidente nas operações 
de importação , avalia a equipe tributária da LBZ    
Advocacia, ressaltando que existe ainda o risco da 
Receita Federal exigir a Cofins relativa ao período de 
vigência da MP 774 daqueles que haviam suspendido 
o recolhimento do adicional. 

Infelizmente, repetimos que o governo tem colocado 
os contribuintes em um reiterado caminho de inse-
gurança jurídica, no qual as regras tributárias são 
substancialmente alteradas sem perspectiva de volta 
à normalidade , afirma o advogado tributarista sócio 
da LBZ, Gustavo Silva. 

 

Dúvidas frequentes 
O PIS (Programa de Integração Social“ e a Cofins 
(Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social“ são contribuições sociais incidentes sobre a 
receita ou faturamento e importação, pagas por pes-
soas jurídicas ou equiparadas. Medidas Provisórias, 
Leis, Instruções Normativas, Soluções de Consulta, 
Soluções de Divergência e Decisões do STF 
(Supremo Tribunal Federal“, são inúmeros os instru-
mentos e frequentes as decisões que alteram as re-
gras de aplicação e cálculo de Pis e Cofins. 

Um exemplo de interpretação equivocada em desfavor 
do contribuinte era o não reconhecimento da aplica-
ção de alíquota reduzida de Pis e Cofins na importa-
ção de papel imune por distribuidores. A Andipa mo-
veu ações judiciais nas quais suas associadas estão 
tendo assegurado o benefício legal. A Associação 
também é consultada e orienta encaminhamentos em 
casos específicos sobre procedimentos envolvendo 
Pis e Cofins, como a recente demanda de um associa-
do sobre o enquadramento da NCM de papel imune e 
o cálculo do Pis/Cofins. 

Em busca de segurança em suas operações, as em-
presas tendem a buscar padronizações e simplifica-
ções nos procedimentos de Pis e Cofins, que devem 
ser avaliadas com cautela, na opinião do advogado 
tributarista. No caso do papel, não é o produto que 
define sua tributação, mas sim sua destinação , obser-
va Gustavo Silva, enfatizando que adotar um padrão 
por vezes implica em risco para as empresas (quando 
pagam menos que o devido sem perceber“ ou uma 
perda de oportunidade (quando pagam mais“.  

De acordo com o especialista da LBZ, que assessora 
juridicamente a Associação, somente a avaliação minu-
ciosa das operações da empresa e do perfil de clientes 
atendidos permite definir os processos legais adequa-
dos. Silva ressalta que a destinação do papel não    
importa apenas para definir se o produto é imune ou 
comercial, mas especialmente para determinar as dife-
rentes alíquotas de Pis/Cofins do papel imune. Muitas 
vezes as empresas dão atenção apenas ao NCM do 
produto, mas ignoram que diferentes utilizações podem 
ser aplicadas ao mesmo papel , afirma o tributarista. 

Não por menos, conclui Silva, é preciso ainda ficar 
muito atento às frequentes alterações interpretativas 
nesse contexto .  
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Aumenta número de registros 
especiais para papel imune   
O número de estabelecimentos inscritos no Registro 
Especial para operações com papel imune voltou a 
crescer. Em 1° de agosto de 2017, a Receita Federal 
listava 5670 registros ativos em cinco categorias, 5% 
menos que os 5980 apurados em outubro de 2006.   
O número deste ano representa aumento de 6,5%   
em relação aos 5325 de 2013 e de 16,7% quando 
comparado com os 4859 registros ativos em 2011. Os 
dados são públicos e disponibilizados para consulta 
no site da Receita Federal. 

O Registro Especial e a Declaração Especial de 
Informações Relativas ao Controle de Papel Imune 
(DIF-Papel Imune“ foram instituídos em 2001 (IN SRF 
071/2001“. O primeiro levantamento realizado pela 
Andipa mostrava distorções no mercado de papel 
imune e foram divulgados na edição n° 12 do 
NewsPaper. Com intensa participação das entidades 
setoriais no combate aos ilícitos com papel imune, o 
governo federal publicou a Lei nº 11.945, em 4 de 
junho de 2009, incluindo dispositivos que 
estabeleceram obrigatoriedade de controle sobre as 
operações com papel imune e penalidades mais 
rigorosas nos casos de desvio de finalidade. 

 

Para regulamentar a nova lei, a Receita Federal 
determinou que todas as empresas apresentassem 
pedido de renovação do Registro Especial até 28 de 
fevereiro de 2010. A segunda consulta à lista de 
estabelecimentos detentores de Registro foi realizada 
um ano e seis meses após o recadastramento e 
apurou 4859 registros ativos. 

No levantamento realizado dois anos depois, o 
número de registros tinha saltado para 5325. E 
continuou crescendo até os atuais 5670. Dos registros 
emitidos e ativos no portal da Receita Federal em 1° 
de agosto deste ano, 354 estão na categoria 
Distribuidor; 41 na Fabricante, 2279 inscritos como 
Gráfico; 756 como Importador e 2240 como Usuário. 
Proporcionalmente, os registros como Distribuidor 
correspondem a 6% do total concedido pela Receita 
Federal, enquanto que Gráfica e Usuário respondem 
por cerca de 40% cada. A categoria Importador 
representa 13% e a Fabricante 1%. 

O número de empresas aptas a comercializar papel 
imune é menor que o total de registros já que uma 
mesma empresa pode solicitar o credenciamento em 
mais de uma categoria. Assim como cada filial precisa 
ter um Registro Especial.  

Histórico dos Registros Especiais por categoriaHistórico dos Registros Especiais por categoriaHistórico dos Registros Especiais por categoriaHistórico dos Registros Especiais por categoria    

Categorias  18/10/2006 08/09/2011 18/10/2013 01/08/2017 

Distribuidor 287 315 340 354 

Fabricante 33 32 33 41 

Gráfico 2427 1855 2051 2279 

Importador 692 670 734 756 

Usuário 2541 1987 2167 2240 

TOTAL 5980 4859 5325 5670 

Fonte: Receita Federal -  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATPAE/PapelImune/Consulta/PreConRegPapelImune.asp 
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Two Sides  

Distribuição apoia ações de 
valorização da mídia impressa  
As ações de Two Sides não param e contam com o 
apoio e incentivo do segmento de distribuição. No final 
de julho, Two Sides levou a história ambiental da 
comunicação impressa e do papel para a Festa 
Literária Internacional de Paraty (FLIP“, o maior 
evento literário do país. A participação foi na Casa do 
Papel, uma iniciativa inédita da fabricante de papéis 
especiais Fedrigoni, com os parceiros Editora Lote 42, 
Associação Brasileira de Encadernação e Restauro e 
o Istituto Europeo Di Design. 

No dia 9 de agosto aconteceu a 1ª reunião do 
Conselho de Sustentabilidade de Two Sides. Andipa e 
Sinapel participaram do encontro, ao lado de 
representantes da ABTG e das empresas Fedrigoni 

Brasil Papéis, International Paper, Oji Papéis 
Especiais, Ahlstrom-Munksjö, além de técnicos 
especialistas no segmento gráfico. 

Two Sides também divulgou a nova versão da 
publicação Mitos e Fatos, que visa compartilhar 
conhecimento, esclarecendo entendimentos equivo-
cados sobre a cadeia do papel, baseados em 
informações antigas, enganosas ou imprecisas. Os 
mitos são contrapostos com fatos com embasamento 
técnico e científico. 

O segmento de distribuição exibe sua parceira e apoio 
à causa, divulgando as ações e o logotipo de Two 
Sides Brasil, que agora tem link no site da Andipa  
http://andipa.org.br/.  

Jornais e revistas perderam 
circulação  impressa e digital  
No primeiro semestre deste ano, jornais e revistas 
tiveram queda na tiragem média diária de exemplares, 
tanto nas edições impressas quanto nas digitais. As 
informações são do IVC (Instituto Verificador de 
Circulação“ e foram tabuladas e divulgadas no *Portal 
de Notícias Poder360. 

No meio impresso, apenas um entre dez jornais teve 
aumento na circulação. Os demais registraram 
retrações que variam entre -0,7% e -18,1% entre os 
números de janeiro e os de junho de 2017. Já nas 
edições digitais, quatro jornais registraram cresci-
mentos, que oscilaram entre 2% e 8%, e cinco 
registraram quedas entre -0,6 e -10,4%. Na circulação 
total, apenas um jornal ficou com saldo positivo no 
número de exemplares, nos outros o recuo chegou a  
-14,8%. Somados, os dez jornais perderam em média 
78 mil exemplares, 93% foram nas edições em papel. 

 

Dentre as revistas, o portal trabalhou com dados de 
janeiro e de maio para os dois principais títulos de 
circulação semanal. Uma delas teve discreto 
crescimento de 0,1% na média de exemplares 
impressos e queda de 3% no digital. A outra viu 
diminuir -9,6% sua tiragem impressa e -3,3% a digital. 
Juntas as duas perderam, em média, mais de 30 mil 
exemplares. 

A tendência de retração nas tiragens dos jornais tem 
se mantido nos últimos anos. O Poder360 resgatou 
dados de janeiro de 2015 de circulação de cinco 
grandes jornais. Aqueles que vendiam mais de 200 mil 
exemplares impressos por dia, em média, agora estão 
abaixo dos 150 mil. As edições digitais também 
indicaram queda no número de assinantes no período 
de dois anos e meio.  
*https://www.poder360.com.br/midia/jornais-e-revistas-circulacao-
impressa-e-digital-tem-queda-no-1-semestre/ 
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Foto: Dani Sandrini (Divulgação Sesc“ 

Com extensa programação que envolve cultura, 
esporte, entretenimento, saúde e educação, o 
Sesc (Serviço Social do Comércio“ é um aliado 
das empresas na promoção do bem-estar e da 
qualidade de vida, condições essenciais para o 
desenvolvimento pessoal e profissional. O Sesc 
é o espaço dos trabalhadores das áreas de 
comércio de bens, serviços e turismo, que tam-
bém atende a comunidade, com atividades para 
todos os públicos. 

A 21ª unidade na capital paulista, inaugurada no 
dia 19 de agosto passado, o Sesc 24 de Maio 
ocupa o antigo prédio da Mesbla no centro de 
São Paulo. Totalmente reformados, os 15 
andares do prédio de 29 mil m² de área cons-
truída foram ocupados por 28 mil frequentadores 
do final de semana da inauguração. 

O Sesc SP tem outras 17 unidades distribuídas entre o 
litoral e o interior do Estado. A estrutura do Sesc inclui 
ainda as unidades especializadas Edições Sesc, 
SescTV e Selo Sesc. O projeto de expansão do Sesc 
prevê a construção de outras duas unidades com 
inauguração prevista para 2018, sendo uma capital 
(Avenida Paulista“ e outra em Guarulhos, e ainda a 
ampliação da unidade de Birigui, com entrega 
marcada para novembro deste ano. 

No País, o Sesc tem unidades fixas e móveis em todos 
os estados brasileiros, alcançando cerca de 2,2 mil 
municípios. No Sesc, Cultura, Educação, Saúde, Lazer 
e Assistência são os cinco pilares dos projetos e 
serviços oferecidos em suas unidades, que contam com 
programação diferenciada com intuito de agregar estes 
valores em um processo de educação permanente. 

Sesc 24 de Maio é mais uma opção de 
lazer, cultura, educação e saúde, em SP 

Alguns números demonstram a grandeza da estrutura 
Sesc e seu impacto social. Conforme relatório da 
entidade, em 2016, 1,57 milhão foi o número total de 
matriculados, 97% deles na categoria comerciário; 
foram 123 milhões de atendimentos na Regional, com 
14 milhões de atendimentos em saúde e 3,8 milhões 
nas bibliotecas; 22,4 milhões de pessoas 
frequentaram as unidades do Sesc; foram servidas 
4,9 milhões de refeições nos restaurantes e 7,4 
milhões de lanches nas cafeterias, cafés e 
lanchonetes; no programa Educação foram 2,9 
milhões de atendimentos, com 24 mil alunos 
frequentando cursos de educação complementar e de 
valorização social; 139 mil alunos estavam inscritos 
em cursos de ginástica e iniciação esportiva; 
campeonatos e torneios tiveram 75 mil participantes. 

Um dos serviços de destaque é o programa Mesa 
Brasil Sesc São Paulo que complementou 52,3 
milhões de refeições no ano passado. O Mesa Brasil 
conecta empresas doadoras e instituições sociais no 
combate à fome e ao desperdício. Todos os dias,  o 
projeto busca alimento onde sobra e entrega onde 
falta. Assim o que seria descartado chega à mesa de 
quem mais precisa. 

Para saber como usufruir da estrutura e serviços 
oferecidos pelo Sesc, endereços de unidades e 
conferir a programação acesse www.sescsp.org.br, 
para quem está em São Paulo. Para o Sesc nos 
demais estados, o acesso é www.sesc.com.br.  

A cerimônia de inauguração no teatro do Sesc 24 de 

Maio reuniu representantes da instituição, políticos, 

empresários, gente que produz cultura, educação e arte 

Piscina no topo do prédio no Sesc 24 de maio; capacidade para 400 pessoas  

Foto: Evelson de Freitas (Divulgação Sesc“ 
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Importação de papel no ano supera 2016 
Com a entrada de 74,6 mil toneladas de papéis para 
todos os fins, classificados no Capítulo 48, junho foi o 
mês com mais importações neste ano e o de maior 
volume desde junho de 2015. O recorde do mês 
reforçou a tendência de crescimento verificada desde 
abril nos dados apurados junto ao Sistema AliceWeb 
do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio (MDIC“. Até março, o saldo acumulado em 
2017 era inferior ao do ano passado. No primeiro 
semestre deste ano, foram importadas 359,2 mil 
toneladas de papéis, 10,6% a mais do que as 324,7 
mil toneladas de 2016. Após o pico de junho, os 
desembarques de julho somaram 58,8 mil toneladas. 

A expectativa, para a Andipa, é que os volumes de 
2017 sejam superiores aos do ano passado e mais 
próximos dos de 2015. Além da retração da economia 
brasileira, a queda acentuada na atividade do setor 
papeleiro, em 2016, refletiu o excesso de estoques de 
papéis daquele período. 

O desempenho das importações oscila entre os 
diversos segmentos, como no jornal que segue em 

trajetória descendente mês a mês, fazendo com que o 
volume importado este ano seja perto da metade do 
apurado no mesmo período de 2015. De janeiro a 
julho de 2017, o País recebeu 61,9 mil toneladas de 
papel jornal, ante 93,6 mil toneladas no equivalente do 
ano passado, e 134 mil toneladas na parcial de 2015. 

No grupo de papéis para impressão e escrita, que 
engloba diversas NCMs (Nomenclatura Comum do 
Mercosul“, o saldo de 161 mil toneladas do primeiro 
semestre deste ano era 22% maior quando 
comparado ao de 2016, conforme Estatística da 
Indústria Brasileira de Árvores, onde o dado geral de 
I&E é divulgado. Dentre os itens deste grupo, o cuchê 
respondeu por 38% das importações. Com maior 
volume mensal para o ano de 14,1 mil toneladas em 
junho, a importação de cuchê somou 61,7 mil 
toneladas nos primeiros seis meses de 2017. Em 
julho, foram desembarcadas no País 11,7 mil 
toneladas, elevando o acumulado do ano para 73,3 
mil toneladas, 4,5% menos que na parcial equivalente 
de 2016. 

ESTATÍSTICAS 

Importação brasileira de papéisImportação brasileira de papéisImportação brasileira de papéisImportação brasileira de papéis    
janeiro a junho (em mil toneladas“ 

Fonte: Cenários Ibá 

 2015 2016 2017 

Imprimir e Escrever 208 132 161 

Imprensa 114 72 58 

Cartão (geral“ 27 18 20 

Embalagens 35 18 24 

Sanitários  3 3 1 

Outros 107 82 95 

Total 494 325 359 
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Entradas de outros tipos de papéis 
As entradas mensais de papéis dos principais tipos 
comercializados pelos distribuidores são acompanha-
das mensalmente através dos dados  oficiais e 
públicos  da Secretaria de Comércio Exterior, do 
MDIC. A Andipa verifica os volumes importados em 
sete subgrupos de papéis  cartão, cuchê, cut size, 
jornal, LWC, MWC e ofsete , sendo que o cuchê é o 
principal item desta lista, tanto em demanda e 
participação no mercado quanto em volume.  

O papel MWC aparece em segundo lugar, somando 
48,2 mil toneladas importadas nos sete meses de 
2017, 39% mais do que as 34,7 mil toneladas do 
mesmo período do ano passado. Em julho, as 
importações de MWC totalizaram 8,8 mil toneladas, 
maior volume desde março de 2015. 

A importação de papel cartão em julho de 2017 tam-
bém foi a maior desde março de 2015, com 4 mil tone-
ladas. No acumulado do ano, foram recebidas 22,7 mil 
toneladas de cartão, crescimento de quase 40% ante 
as 16,3 mil toneladas dos sete meses de 2016. 

Na categoria ofsete estão os papéis importados nas 

NCMs 4802.54.90, 4802.55.92, 4802.55.99 e 
4802.57.99. Conforme os dados do Sistema 
AliceWeb, entre janeiro e julho deste ano foram 
importadas 16,5 mil toneladas de ofsete, mais do que 
o total anual de 2016 (15 mil toneladas“ e de 2015 
(14,2 mil toneladas“. O volume dos sete meses deste 
ano é quase quatro vezes maior que as 4,5 mil 
toneladas da parcial de 2016. Só no mês de junho de 
2017 desembarcaram 4,4 mil toneladas de ofsete, o 
maior volume para um mês desde dezembro de 2014. 

No ofsete, a importação é pontual e praticamente 
irrelevante no mercado nacional, quase que 
totalmente abastecido pela produção local. O País é 
exportador destes tipos de papéis, só em 2016 
despachou 277 mil toneladas de ofsete, das quais 158 
mil toneladas foram nos sete primeiros meses do ano. 

Os importadores do papel LWC receberam 10,2 mil 
toneladas entre os meses de janeiro de julho de 2017, 
24% mais que no mesmo período do ano passado. No 
cut size as importações cresceram 58,5%, saltando de 
7 mil toneladas nos sete primeiros meses de 2016 
para 11,1 mil toneladas na parcial deste ano.  

Importação de Papéis 
janeiro  a  julho
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Fonte: AliceWeb  Secex / MDIC 
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Indústria nacional teve queda de produção e 
venda interna de I&E; exportação cresceu  
Nos primeiros seis meses de 2017, os fabricantes 
nacionais produziram 1,2 milhão de toneladas de 
papéis para impressão e escrita (I&E“, venderam 676 
mil toneladas ao mercado interno e 489 mil toneladas 
ao exterior. Os dados da edição 38 da Estatística da 
Indústria Brasileira de Árvores (Cenários Ibá“ mostram 
que a produção recuou 2,9% e as vendas domésticas 
caíram 5,7%, enquanto as exportações destes papéis 
cresceram 5,8% no comparativo com os primeiros seis 
meses do ano passado. 

O segmento de imprimir e escrever é o segundo maior 
mercado da indústria nacional, atrás dos papéis para 
embalagens, que representaram 53% da produção 
total de 5,1 milhões de toneladas e 34% da venda 
doméstica geral de 2,6 milhões de toneladas de 
papéis do primeiro semestre deste ano. A produção 
de papéis para embalagens aumentou 0,4%, 
enquanto as vendas internas diminuíram 0,6% e as 
exportações recuaram 4,8% na comparação do 
primeiro semestre dos dois anos. Nos resultados 
gerais, a produção nacional caiu 0,7% e as vendas 
domésticas 1,6%. As exportações cresceram 1%, 
puxadas pelos papéis de I&E. 

As fábricas nacionais também produzem papéis para 
fins sanitários, jornais, cartão e os classificados como 
outros  na estatística divulgada mensalmente. As 
vendas domésticas cresceram entre os papéis 
sanitários e o grupo outros, 
ficando estáveis no cartão. 
A produção brasileira de 
papel jornal foi de 41 mil 
toneladas no primeiro 
semestre de 2017, redução 
de 19,6% sobre as 51 mil 
toneladas da parcial de 
2016. O mercado interno 
comprou 36 mil toneladas 
de jornal neste ano, queda 
de 12,2% ante as 41 mil 
toneladas do primeiro 
semestre do ano passado. 

 

Celulose 

Segmento que tem concentrado os investimentos dos 
fabricantes nacionais, a celulose tem registrado 
crescimento contínuo de volumes produzidos e deve 
dar novos saltos com a entrada de novas linhas de 
produção. Em agosto, a Fibria colocou em operação a 
segunda linha da fábrica de Três Lagoas, com 
capacidade para fazer 1,95 milhão de toneladas de 
celulose por ano. Nos primeiros seis meses deste ano, 
os fabricantes nacionais produziram 9,6 milhões de 
toneladas de celulose, 5% mais que no mesmo 
período do ano passado. 

Em 2016, o Brasil era o quarto maior produtor mundial 
de celulose, atrás de Estados Unidos, China e 
Canadá. A exportação responde por dois terços da 
produção, sendo China, Europa e América do Norte 
os principais destinos da matéria-prima para a 
fabricação de papel. 

A produção total de celulose no País nos anos 1970 
era de menos de 1 milhão de tonelada. Com 
sucessivos crescimentos nas décadas seguintes, em 
2010 chegou à marca de 14 milhões de tonelada. Em 
2013, saltou para 15,1 milhões de toneladas e 
continuou em ascensão até fechar 2016 com a 
produção de 18,8 milhões de toneladas de celulose.  

Papéis  de Imprimir e Escrever
janeiro a junho - em mil toneladas
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Fonte: Cenários ibá  
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DISTRIBUIDORES  ASSOCIADOS 
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