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Artigo reflete sobre o Recopi à luz          
do conceito de boa-fé  

Em apoio ao combate efetivo às fraudes, 
entidades pedem aperfeiçoamentos nos 
sistemas de controle e fiscalização das 
operações com papel imune✔ Propostas 

defendem mais segurança e transparência✔ 
Receita Federal e Secretaria da Fazenda do 
Estado de São Paulo estudam mudanças✔  

Páginas 2, 4, 5, 6, 7 e 8  
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Controle no papel imune precisa 
dar segurança às operações  

Vitor Paulo de Andrade  
Presidente do Conselho Diretor  

EDITORIAL 

Assunto recorrente e ainda sem uma solução eficaz, o 
papel imune continua provocando sérios prejuízos ao 
setor e, consequentemente, a todo o mercado consu-
midor de papel✔ Em última instância, também aos co-
fres públicos✔ Isso acontece porque aquilo que foi de-
senvolvido para ser o remédio tem produzido efeitos 
colaterais graves✔ E pior, temos enfrentado resistências 
diante das alternativas para mitigar esses sintomas✔ 

Há anos, a Andipa tem participado das discussões e 
apoiado todas as iniciativas para controle e fiscalização 
sobre as operações com papel imune✔ O objetivo de 
tais medidas é claro: garantir que o benefício da imuni-
dade tributária, concedido aos livros, revistas e periódi-
cos, não se transforme em concorrência desleal no 
mercado de papel tributado✔ Para isso, os infratores 
devem ser rigorosamente penalizados, o que possibilita 
recuperar parte dos valores sonegados e ainda elevar o 
risco pelo crime, desestimulando a prática do ilícito✔ 

Ou seja, o esforço no combate aos desvios de papel 
imune é na verdade um empenho para proteger o mer-
cado de papel, as empresas sérias que nele atuam e a 
devida receita tributária✔ Infelizmente esse propósito 
parece ter ficado esquecido✔ Na prática, o que tem a-
contecido no estado de São Paulo é o fornecedor   
mesmo cumprindo todos os requisitos legais para ven-
da do papel imune  ser responsabilizado por irregula-
ridade supostamente cometida pelo comprador✔ Deta-
lhe importante: a empresa que depois tem sua inscri-
ção cassada retroativamente, em geral, na data da 
compra operava regularmente, possuía os devidos 
registros e constava como ativa no Sistema Recopi✔ 

Evidente que o problema para quem vende  seja dis-
tribuidor ou fabricante de papel  não é só a autuação 
em si, que não só pode como é contestada✔ O agra-
vante é que na maioria das vezes há o prejulgamento 
como má-fé, que acaba por contaminar a defesa do 
contribuinte no TIT  Tribunal de Impostos e Taxas✔ 
Além disso, as autuações também têm sido superesti-
madas gerando valores muito superiores aos razoá-
veis✔ Se os valores são impagáveis e se para recorrer 
à Justiça o contribuinte precisa apresentar garantias 
do montante, várias empresas autuadas indevidamen-
te estão em sérias dificuldades✔ 

Essa situação esdrúxula não aconteceria se a infor-
mação da operação fornecida previamente ao fisco, 
através do Recopi, fosse efetivamente utilizada como 

proteção ao mercado legal 
de papel imune✔ O forne-
cedor só pode vender para 
quem foi previamente au-
torizado e faz parte do sis-
tema Recopi✔ A operação 
se concretiza com o aceite 
do comprador✔ Se não for 
assim, ambos ficam blo-
queados✔ Como pode, en-
tão, a fornecedora ser pu-
nida por eventuais desvios de finalidade cometidos 
pelo comprador? Evidentemente, que se estiver envol-
vida na fraude, o que pode e deve ser devidamente 
comprovado pelos fiscais, qualquer empresa deve ser 
responsabilizada no rigor da lei✔ 

Outro agravante, não menos relevante, é que o Reco-
pi não afugentou os fraudadores e o papel imune des-
viado continua ocupando espaço do papel tributado✔ 

A Andipa tem apresentado o problema e proposto a-
justes no Sistema Recopi para corrigir essas distor-
ções e produzir efeitos mais positivos para todos✔ Te-
mos levado a discussão tanto às esferas técnicas e 
administrativas da Secretaria da Fazenda de São Pau-
lo quanto aos fóruns setoriais e meios jurídicos✔ La-
mentavelmente sem produzir os efeitos esperados✔ 

Em se confirmando estarem esgotadas todas as pos-
sibilidades de solução pela via administrativa, resta-
nos indagar: para que serve o Recopi? 

É urgente que o Recopi seja revisto e se opte por um 
modelo de controle que seja, ao mesmo tempo, uma 
efetiva solução no combate aos ilícitos com papel imu-
ne e que dê proteção para aqueles que operam no 
rigor da lei e da ética no mercado de papéis editoriais✔ 

Precisamos lidar com convicção e transparência com 
a questão da fiscalização do papel imune, ainda mais 
nesse momento em que a Receita Federal se aproxi-
ma da Secretaria da Fazenda do estado de São Pau-
lo, visando ajustes de solução tecnológica no âmbito 
do Recopi✔ Definitivamente o Sistema de Registro e 
Controle das Operações com Papel Imune precisa ser 
de fato o Recopi Nacional, valendo para todo o país, e 
representar efetivamente uma proteção aos agentes 
de boa-fé✔  

Arquivo 
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ESPAÇO  LIVRE 

Age com boa-fé aquele que prima sua conduta pela 
ética e pela adoção das cautelas exigíveis pelo senso 
comum✔ O Superior Tribunal de Justiça consagrou-a 
em circunstâncias que fizeram prevalecer a razoabili-
dade, como é a Súmula 509 ( é lícito ao comerciante 
de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes 
de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quan-
do demonstrada a veracidade da compra e venda “✔ 

A boa-fé deveria ser pressuposta e a má-fé provada✔ 
Infelizmente, a intervenção do Judiciário no tema de-
monstra que nem sempre é assim✔ 

Na origem da Súmula referida tem-se a prática da SE-
FAZ-SP de invalidar créditos de ICMS tomados por 
compradores de mercadorias quando seus fornecedo-
res, anos após as operações, têm seus cadastros cas-
sados✔ Isso sem apontar participação do adquirente na 
fraude (compra de Nota Fiscal, p✔ ex✔“, presumindo-a, 
obrigando as empresas a provar  que sua conduta 
realizou-se dentro da normalidade esperada  a saber: 
com pagamento e entrega✔ 

Mas a situação agora se agrava✔ O mesmo raciocínio 
tem sido replicado para a cobrança das empresas que 
operam com papel imune  nesse caso para a cobran-
ça do ICMS como se a operação fosse tributada, consi-
derando como inexistente a empresa compradora 
(usualmente editora“, cujo cadastro estadual é cassado 
muito tempo após as operações✔ 

Ignora-se que, nas operações com papel imune a boa-
fé é presumida por expressa previsão legal✔ 

O §1º, do art✔ 1º, da Lei 11✔945/09, e o art✔ 2º c/c art✔ 
13, §4º, da Portaria CAT/SP 14/2010, estabelecem que 
a comercialização do papel a detentores do Registro 

Especial de que trata o caput deste artigo faz prova da 
regularidade da sua destinação , sem prejuízo da res-
ponsabilidade pelo pagamento do tributo a quem tenha 
adquirido (frise-se, adquirido“ e tenha dado destinação 
não imune (comercial“✔ 

A presunção de validade das operações entre empre-
sas detentoras do Registro Especial de Estabelecimen-
to (federal“ e do RECOPI (estadual“ está no âmago da 
sua criação✔ O prévio registro das empresas e de suas 
operações se presta, unicamente, a dar segurança jurí-
dica a essas relações✔ 

E a consternação se agra-
va pelo fato de que a legis-
lação impõe vários requisi-
tos às empresas que pre-
tendem cadastrar-se no 
RECOPI, impondo-se a 
prova de sua existência, 
regularidade e capacidade 
operacional✔ Todavia, a 
SEFAZ-SP admite autuar o 
vendedor porque seu com-
prador (essa mesma em-
presa escrutinada e fiscalizada para manter-se no RE-
COPI“ não existiria ou não teria capacidade de operar 
nos volumes operados  ué, não foi a própria SEFAZ 
que atestou isso anteriormente? 
É incabível que possa a SEFAZ-SP pressupor a má-fé 
e imputar a prova da boa-fé ao vendedor do papel imu-
ne, quando a legislação é categórica em determinar a 
responsabilidade pelo imposto ao comprador✔ A impu-
tação de responsabilidade do vendedor é possível, sim, 
mas pressupõe a precisa prova de sua participação na 
fraude (dolo“  detalhe  que não existe em nenhuma 
das centenas de autuações indevidamente já lavradas✔ 
Infelizmente, a subversão do conceito da boa-fé e a 
ignorância da legislação específica do papel imune 
pela SEFAZ-SP, têm feito com que empresas há déca-
das no mercado gastem fortunas com defesas, perí-
cias, garantias de débitos indevidos, tudo para provar o 
que não lhes competiria✔ Obriga-se o Judiciário a dizer 
que o Fisco Estadual não age com prudência e possi-
velmente age com negligência ao admitir o registro no 
RECOPI de empresas sem aptidão a tanto, e que em 
eventual autuação não se pode presumir-se a simula-
ção ou o conluio fraudulento para responsabilização da 
vendedora -, devendo tal situação ser comprovada  
(Juiz Antonio Augusto Galvão de França, 4ª Vara da 
Fazenda Pública de São Paulo“✔ 
A persistir dessa forma a pergunta que emerge é: a 
que se presta o RECOPI?  

A subversão do conceito da boa-fé pela     
Sefaz-SP e o risco de continuidade do Recopi  

D
ivulgação  

Leandro Romera é advogado tributarista, coordenador no   
Escritório LBZ Advocacia✔ Integrante da Comissão Especial de 

Direito Penal Tributário da OAB/SP, e do Grupo Jurídico do 
Comitê de Jovens Empreendedores da Fiesp (CJE“ da FIESP✔ 

Por Leandro Conceição Romera 
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FecomercioSP apoia distribuição em pedido 
para rever as regras para o papel imune  
Há muito tempo acompanhando os esforços do setor 
sobre o tema desvios de finalidade do papel imune, a 
FecomercioSP manifestou mais uma vez seu apoio 
aos distribuidores e atacadistas de papel✔ No início de 
abril, o presidente da Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, 
Abram Szajman, assinou dois ofícios que foram envia-
dos para autoridades nas esferas estadual e federal✔ 
O envio das correspondências tem o objetivo de expor 
os problemas que envolvem a comercialização de pa-
pel imune e solicitar providências que ajudem no com-
bate às fraudes, que provocam sonegação fiscal e 
concorrência desleal✔ 

Os pedidos foram apresentados em nome da Feco-
mercioSP e do Sinapel (Sindicato do Comércio Ataca-
dista de Papel, Papelão, Artigos de Escritório e de 
Papelaria do Estado de São Paulo“, ao deputado fede-
ral Luiz Carlos Hauly e ao governador Marcio França, 
que assumiu o estado de São Paulo em abril, após a 
saída de Geraldo Alckmin✔ 

A primeira correspondência teve como destinatário o 
deputado Luiz Carlos Hauly, relator da comissão es-
pecial da reforma tributária na Câmara Federal✔ O do-
cumento apresenta ao parlamentar a situação do setor 
que sofre com os danos provocados pelos desvios de 
finalidade do benefício fiscal, que é legitimo e neces-
sário para promoção da educação e da cultura✔ 

A proposta das entidades é que o assunto seja tratado 
no âmbito da reforma tributária, que se espera volte à 
pauta do Congresso Nacional e seja aprovada no futu-
ro próximo, como ressaltou Vicente Amato Sobrinho, 

presidente do Sinapel✔ Rever não significa extinguir , 
completa Amato, explicando que se pretende construir 
alternativa que assegure a aplicação da imunidade 
tributária a seu genuíno fim, sem provocar distorções 
na cadeia produtiva que oneram o setor e a própria 
sociedade✔ 

As entidades entendem que rever o texto constitucio-
nal via reforma, que obrigatoriamente tramita através 
de uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição“, 
representa a oportunidade de agir na raiz dos proble-
mas envolvendo o papel imune✔ 

No estado 

Outra iniciativa promovida pela FecomercioSP visa 
uma solução mais rápida e pontual no estado de São 
Paulo, foco de maior pressão, uma vez que é o maior 
consumidor e onde se concentram os desentendimen-
tos sobre o caráter de salvaguarda do mercado lícito 
que o Sistema Recopi deveria ter✔ 

A situação peculiar dos contribuintes paulistas foi rela-
tada a Marcio França, até então vice-governador, que 
assumiu o cargo de governador do Estado de São 
Paulo para concluir o atual mandato✔ França foi comu-
nicado sobre a maneira equivocada como a Secretaria 
Estadual da Fazenda tem tratado os fornecedores de 
papéis no âmbito do Sistema Recopi✔ Conforme o do-
cumento, a posição do fisco paulista penaliza as em-
presas sérias no estado e favorece tanto os contribu-
intes de outros estados quanto os fraudadores, que 
escapam da responsabilização após iludirem o fisco e 
os fornecedores ✔  
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Entidades pedem mudanças 
no controle do papel imune 
A necessidade de rever e de aperfeiçoar o sistema   
de controle e fiscalização sobre as operações com 
papel imune foi pauta da primeira reunião do ano do 
Copagrem - Comitê da Cadeia Produtiva do Papel, 
Gráfica e Embalagem na Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo✔ Os pleitos encaminhados pela 
Indústria Brasileira de Árvores (Ibá“, entidade que 
representa os fabricantes nacionais de papéis, às 
autoridades federais e estaduais foram apresentados 
ao Comitê por Carlos Mariotti, do setor de Política 
Industrial da Ibá✔ 

Na mesma reunião, o presidente executivo da Andipa, 
Vicente Amato Sobrinho, reiterou o pedido do seg-
mento de distribuição para o aperfeiçoamento do 
Sistema Recopi, a fim de dar segurança para os forne-
cedores de papel imune✔ Desde a primeira manifesta-
ção ao Copagrem, em 2016, a Andipa tem buscado 
sensibilizar a Secretaria da Fazenda do Estado de 
São Paulo para aprimorar o Sistema✔ 

Como apresentado ao Comitê, os pleitos da Ibá se 
concentram em duas frentes✔ Uma é a simplificação 
do Recopi para que a Receita Federal possa visualizar 
o banco de dados em nível nacional, utilizando-o 
como ferramenta de inteligência para fiscalização✔ 
Mariotti explicou que atualmente as informações do 
Recopi só podem ser acessadas pelo estado envolvi-
do na operação✔ A ideia inicial é de que a Receita use 
a plataforma, fazendo o cruzamento com seus pró-
prios dados, para ações mais efetivas de fiscalização✔ 

Em princípio, o Recopi continuaria sendo uma ferra-
menta estadual, que depende de regulamentação 
local✔ Atualmente o Sistema conta com adesão de 
todas as unidades da federação✔ Mas, para que seja 
efetivamente Recopi Nacional como estabelece o 
Convênio ICMS 48/13, ainda carece de habilitação em 
cinco estados e de decreto em outros seis estados✔ 

A segunda proposta defendida pela Ibá é o aprimora-
mento da Instrução Normativa 976/2009 para melho-
rar a efetividade na concessão e manutenção dos 
Registros Especiais✔ A sugestão é incorporar regras 
utilizadas no Recopi, para ter um alinhamento das 
ações✔ Nesse sentido, a entidade defende ainda dar 
agilidade ao cruzamento das informações de baixa do 
registro especial e de credenciamento nos estados, de 
modo a impedir operações de empresas com restri-
ções em qualquer parte do território nacional✔ 

Nova instrução a caminho 
Ao demandar as revisões nas regras federais, a enti-
dade foi informada que já há uma nova proposta de 
instrução normativa com alterações na concessão e 
manutenção dos Registros Especiais para Papel 
Imune✔ De acordo com o informado pela Receita ao 
representante da Ibá e relatado ao Comitê, o docu-
mento está nas mãos do secretário da Receita Fede-
ral e pode ser publicado a qualquer momento✔ 

O novo texto foi elaborado a partir das ações de 2017, 
quando o papel imune entrou pela primeira vez no 
plano anual de fiscalização da Secretaria da Receita 
Federal✔ Pelo informado no lançamento do plano para 
este ano, em 2017 foram enviadas 2✔410 intimações 
para contribuintes portadores de Registro Especial 
com indícios de irregularidades fiscais e cadastrais✔ 
Cerca de 70% dos intimados (1✔717“ promoveram a 
autorregularização✔  

O planejamento deste ano da Receita já previa uma 
depuração do cadastro de Registro Especial para 
Papel Imune, para posterior monitoramento do com-
portamento do setor, com sugestão de procedimentos 
fiscais para identificar o desvio de finalidade em ope-
rações de revendas inidôneas, que compram papel 
editorial e vendem papel comercial, sem o recolhimen-
to dos tributos devidos✔ 

Também prevista no plano de fiscalização, a interação 
com o Sistema Recopi já está em discussão✔ Em abril, 
equipes técnicas da Receita Federal e da Secretaria 
da Fazenda de São Paulo se reuniram e formaram um 
grupo de trabalho que vai propor as mudanças neces-
sárias para impedir a fuga de informações em opera-
ções interestaduais e dar mais efetividade à fiscali-
zação , conforme estabelecido no plano anual✔  

 adesão dos 26 estados e do Distrito Federal  

 16 estados habilitaram o Recopi 

  5 regulamentaram, mas ainda não habilitaram 

  6 aderiram ao Convênio ICMS 48/13, mas 
ainda não editaram decreto estadual 

* R* R* R* RECOPIECOPIECOPIECOPI N N N NACIONALACIONALACIONALACIONAL        

* Dados Sefaz-SP 
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Sinais de avanço 
A redução no número de Registros Especiais é vista 
como um indicador de que as medidas empreendidas 
pelas autoridades, com apoio das entidades setoriais, 
estão avançando no combate às práticas ilícitas envol-
vendo o papel imune✔ Segundo os dados apresenta-
dos ao Copagrem, a média mensal de concessão de 
novos Registros Especiais caiu de 21 em 2012 para 
11 solicitações em 2015✔ Essa média mensal se man-
teve em 2016 e em 2017✔ Ao todo, o número de regis-
tros cresceu entre 2012 e 2016, passando de 5✔259 
para 5✔638✔ No ano passado, o estoque diminuiu, 
encerrando dezembro com 5✔543 registros✔ O Registro 
Especial é um dos documentos obrigatórios para as 
empresas operarem com papel imune, dividido em 
cinco categorias  fabricante, distribuidor, importador, 
gráfica e usuário✔ 

Também foi apontado como ponto positivo o entendi-
mento e posicionamento das autoridades de fiscaliza-
ção de que o desvio de finalidade pode estar ligado a 
outras práticas ilícitas✔ Dessa forma, a Receita Federal 
vai trabalhar com o cruzamento das informações das 
notas fiscais eletrônicas, do Registro Especial, de sua 
inteligência em relação às empresas noteiras  e, 
posteriormente, do Recopi✔  

Segundo a Receita Federal, as noteiras são empresas 
caracterizadas por existirem com finalidade de emis-
são de notas fiscais sem realização da operação      
de vendas nelas consignada, simulando transação 
comercial ✔  

Representando o segmento de distribuição de papel 
no Copagrem, Vicente Amato reafirmou o apoio e 
esforço da Andipa no combate aos ilícitos envolvendo 
a comercialização do papel com imunidade tributária✔ 
O presidente executivo da Andipa destacou o compro-
misso da Associação com a livre, legal e leal concor-
rência, condição que não ocorre quando o papel imu-
ne é desviado para fins comerciais✔ 

A preocupação é que o Recopi seja efetivamente 
uma ferramenta de proteção para o mercado lícito de 
papel, seja imune ou comercial , enfatizou Amato, 
explicando que para isso é preciso desconstruir o 
entendimento equivocado da Secretaria da Fazenda 
paulista de prejulgar culpado o fornecedor de papel✔  

 1✔747 estabelecimentos são monitorados de 
forma permanente pela Sefaz-SP 

 Esses contribuintes realizaram 11✔300 
operações, em média, nos últimos 12 meses 

 O Recopi possibilitou a inabilitação de 367 con-
tribuintes e o descredenciamento de outros 87  

 Desde 01/07/2013 foram lavrados 404 autos de 
infração que totalizaram cerca de R$ 1 bilhão   

 No período de 01/2017 a 03/2018 foram 
efetivadas 83 autuações que totalizaram        
R$ 141 milhões✔  

* N* N* N* NÚMEROSÚMEROSÚMEROSÚMEROS        DODODODO  R  R  R  RECOPIECOPIECOPIECOPI    

Receita e Sefaz-SP 
A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo 
e a Receita Federal do Brasil comprometeram-se a 
revisar os procedimentos de fiscalização e controle 
do setor de papel imune✔ Isso ocorrerá por meio da 
formação de um grupo de trabalho conjunto que irá 
buscar a uniformização da legislação e a integra-
ção no sistema de controle destas mercadorias✔  

Como informou a Sefaz-SP, o objetivo da iniciativa 
é simplificar as obrigações impostas aos contribu-
intes do setor, além de buscar uma maior efetivida-
de nas ações fiscais a serem executadas✔ 

Conforme a Fazenda, as entidades do setor têm 
participado ativamente na proposição de altera-
ções no sistema e de medidas de combate à sone-
gação no setor✔ A partir dessas propostas a Secre-
taria da Fazenda e a Receita Federal estão esta-
belecendo uma agenda de atuação nas áreas de 
fiscalização, legislação e sistema, em conformida-
de com suas demandas internas✔  

Assim que estabelecido esse cronograma, certa-
mente as entidades serão instadas a participar 
novamente✔ A Secretaria informou também que o 
grupo de trabalho ainda está em fase de definição 
dos prazos✔ 

* Dados Sefaz-SP 
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O Recopi exige que os distribuidores cumpram um com-
plexo processo, que tem dois fluxos distintos, depen-
dendo do modelo de comercialização  se direto para o 
cliente ou passando por armazém✔ O mais complicado é 
aquele que envolve o armazém terceirizado, processo 
no qual o distribuidor gera três vezes o Recopi✔ 

Uma vez gerado, o Recopi precisa ter o aceite da ou-
tra parte✔ Exceto nos casos de importação, em que o 
próprio distribuidor registra o recebimento✔ Para expli-
car o processo foram elaborados dois fluxogramas, 
reproduzidos a seguir✔  

Todas as etapas da operação podem ser acompanha-
das pelas autoridades fiscais dos estados e só podem 
ser registradas por empresas habilitadas e ativas no 
Recopi✔ É de competência exclusiva das secretarias 
estaduais da Fazenda incluir, bloquear, suspender ou 
excluir contribuintes no sistema, seguindo as regras 
do Recopi✔ 

Conforme relataram distribuidores associados, a  tare-
fa de registrar o Recopi torna-se ainda mais árdua pe-
las características do Sistema, o que complica e dificul-
ta a inclusão e correção de dados das operações✔  

O Sistema também não permite cópias, relatórios ou 
qualquer outra forma de acompanhamento dos dados 

e operações registradas✔ Os distribuidores listaram 
mais de uma dezena de tópicos com propostas de 
melhorias operacionais, que poderiam dar mais agili-
dade e eficiência ao Sistema Recopi✔ 

Além disso, os distribuidores enfrentam a complexidade 
do Recopi já na aquisição da mercadoria, tanto para o 
papel nacional quanto para o importado✔ Apesar de o 
fornecedor emitir uma nota para um pedido atendido, 
deve ser emitido um Recopi para cada carga transpor-
tada✔ No caso de uma compra de 100 toneladas de 
papel imune, transportadas em quatro carretas, será 
preciso que sejam gerados e geridos cinco recopis✔  

Os distribuidores observam ainda que atendem o mer-
cado pulverizado e cada operação demanda um novo 
Recopi, que deve sempre ser monitorado✔ Caso  o 
cliente não dê o aceite no registro no prazo máximo 
de 15 dias, ambos ficarão travados no Sistema Reco-
pi✔ Ou seja, o distribuidor fica impedido de vender✔   

Apesar de todo esforço e custo para cumprir as exi-
gências do Recopi, os fornecedores alertam que ainda 
ficam vulneráveis nas operações com papel imune✔ 
Isso ocorre porque o fisco de São Paulo tem imputado 
aos fornecedores responsabilidade por eventual desvi-
o praticado pelo comprador do papel imune, que cons-
tava apto no momento da operação✔  

Distribuidor avalia Recopi  

FLUXOGRAMA: RECOPI DISTRIBUIDOR X CLIENTE 
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FLUXOGRAMA: 
RECOPI DISTRIBUIDOR X ARMAZÉM TERCEIRIZADO X CLIENTE 

(OPERAÇÃO DENTRO DO MESMO ESTADO“ 
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Perspectivas econômicas, mercado de trabalho e 
credibilidade das revistas também estavam na pauta 
da primeira reunião do ano do Copagrem - Comitê da 
Cadeia Produtiva do Papel, Gráfica e Embalagem na 
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo✔ 
Iniciando mais um ano à frente do Copagrem, Levi 
Ceregato (Abigraf Nacional“ presidiu o encontro do dia 
11 de abril✔ O presidente executivo da Andipa, Vicente 
Amato Sobrinho, foi novamente nomeado diretor titular 
adjunto, juntamente com Fabio Arruda Mortara (Two 
Sides“, Elizabeth Maria Barbosa de Carvalhaes (Ibá“ e 
Pedro Villas Boas (Anap“✔ 

As perspectivas da economia e da indústria de trans-
formação para 2018 foram assunto da apresentação 
de Denilson Torcate Lopes, especialista em Pesquisa 
e Estudos Econômicos do Departamento de Econo-
mia, Competitividade e Tecnologia da Fiesp✔ 

Representante da Secretaria Municipal do Trabalho e 
Empreendedorismo da Cidade de São Paulo, Aline 
Cardoso, falou sobre capacitação profissional e apre-
sentou o Projeto Trabalho Novo, que busca inserir 
pessoas em situação de rua no mercado de trabalho e 
promover mudança de vida e o resgate da cidadania✔ 
O programa conta atualmente com 95 empresas con-
tratantes, que já realizaram 2✔004 contratações✔ A taxa 
de retenção desses trabalhadores no emprego é de 
cerca de 80%✔ Os contratados pelo programa já são 

atendidos nos centros de acolhimento da prefeitura e 
passam por capacitação socioemocional para assumir 
os postos de trabalho✔ 

O Projeto Trabalho Novo é realizado por meio das 
secretarias municipais de Trabalho e Empreendedoris-
mo, de Assistência e Desenvolvimento Social, de 
Direitos Humanos e Cidadania e de Investimento 
Social, em parceria com a ONG Rede Cidadã, especi-
alista em geração de oportunidade de trabalho para 
cidadãos vulneráveis socialmente✔ 

Credibilidade das revistas 

Em ação contra as notícias falsas, a Associação Na-
cional dos Editores de Revistas (Aner“ lançou a cam-
panha Revistas✔ Eu Acredito! , com peças publicitá-
rias para divulgação em veículos impressos e online✔ 
O projeto foi apresentado aos membros do Copagrem 
pela diretora-executiva da Aner, Maria Célia Furtado✔ 
Conforme ela explicou, a ação original foi criada pela 
entidade norte-americana Association of Magazine 
Media, que autorizou a Aner a adaptar a campanha 
para a realidade brasileira✔ 

A campanha se apoia em pesquisa de 2017, do Insti-
tuto Kantar Ibope Media✔ Conforme revelou o estudo, 
os jovens estão preocupados em buscar informações 
confiáveis e 72% das pessoas pesquisadas confiam 
em revistas mais do que em outras mídias✔  

Comitê da cadeia produtiva se reúne  
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Distribuidores participam 
de evento da Sappi 
A Sappi promoveu encontro de seus distribuidores de 
papéis de cinco países da América Latina com o CEO 
da Sappi Europa, Berry Wiersum✔ O evento foi 
realizado em 19 de abril, em São Paulo, e abordou o 
cenário e as transformações do mercado de papéis no 
mundo✔ 

Considerando as características e o desempenho dos 
vários segmentos de papéis, a palestra de Wiersum 
passou a mensagem de boas perspectivas para o 
futuro do setor✔ Berry Wiersum é também membro do 
Conselho da Confederação das Indústrias Europeias 
do Papel✔ 

Ele destacou que o segmento de embalagens de 
papel segue crescendo✔ Apontou ainda, como ponto 
positivo, dados recentes que confirmam que os livros 
em papel devem liderar a preferência e o consumo✔ 
Conforme apresentado, as plataformas tecnológicas e 
as mídias eletrônicas também devem ter menor 

impacto na publicidade✔ A credibilidade dos veículos 
de comunicação impressa é um diferencial importante 
para os anunciantes diante da proliferação das 
notícias falsas✔ Dados apresentados na reunião 
apontam tendência de reversão da concentração da 
propaganda na internet✔ 

O evento foi uma oportunidade interessante de olhar 
para o mercado de papel do ponto de vista global, 
como avaliou Vitor Paulo de Andrade, da Distribuidora 
Rio Branco Papéis e presidente do Conselho Diretor 
da Andipa✔ 

Além do CEO da Sappi Europa, o evento contou    
com a participação de Wolfgang Haberbauer, diretor 
de exportação da Sappi Europa, e de Kathrin 
Boehmueller, representante da Sappi na Argentina✔  

O encontro teve ainda a presença de clientes da 
Sappi do Brasil, da Argentina, do Uruguai, do 
Paraguai e do Chile✔  

Avança implantação do   
Conselho dos importadores  

A Andipa deu mais um importante passo para a cria-
ção do Conselho dos Importadores, com a entrada da 
Sappi Brasil como sócia colaboradora✔ Desde abril, a 
empresa compõe o quadro de associadas Andipa e 
passará a integrar o conselho setorial, que está em 
fase de definição do seu regimento interno✔ 

Na última assembleia, os associados deliberaram so-
bre a criação de grupos de trabalho para tratar de for-

ma mais aprofundada temas específicos, como os 
relativos ao segmento de importações✔ Esses fóruns 
podem contar com a participação de representantes 
de outros elos da cadeia do papel e de convidados✔  

Em períodos anteriores, a Andipa instalou dois conse-
lhos setoriais  Gráfico e Editorial e Cut Size  onde 
foram apresentadas e discutidas questões relevantes, 
tanto para a distribuição quanto para o mercado de 
papel✔  
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Sesc inaugura unidade Avenida Paulista  
O Sesc está de volta à avenida mais famosa de São 
Paulo✔ O edifício com 12 mil m² de área construída, 
localizado no número 119 da Avenida Paulista, foi  
entregue ao público no dia 29 de abril, com três dias 
de intensa programação festiva e gratuita✔ 

O endereço é ocupado pelo Sesc desde 1975✔ De  
sede da Administração Regional foi gradativamente 
incorporando atividades culturais✔ Entre 2005 e 2010 
funcionou como unidade provisória, até o inicio da  
reforma extensiva e adequação minuciosa de seus 17 
andares✔ O edifício, inaugurado agora, foi remodelado 
adotando critérios de sustentabilidade e tem como 
destaque um mirante com vista panorâmica da cidade 
de São Paulo✔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Sesc Avenida Paulista, o público terá acesso a 
espaços como salas de exposição e espetáculo, de 
tecnologias e artes, espaço para práticas corporais e 
esportivas, clínica odontológica (7 consultórios odon-
tológicos para atendimento de diversas especialida-
des“, espaço para crianças, biblioteca, comedoria, 
café terraço, mirante com vista panorâmica e outros 
equipamentos presentes nas unidades do Sesc, den-
tro das normas de acessibilidade✔ 

As novidades da nova unidade estão disponíveis tam-
bém nos aplicativos e nas redes sociais, podendo ser 
consultadas em sescsp✔org✔br/avenidapaulista✔  

Para saber como usufruir da estrutura e serviços    
oferecidos pelo Sesc, endereços de unidades e con-
ferir a programação, acesse www✔sescsp✔org✔br ou 
www✔sesc✔com✔br (para informações sobre o Sesc nos 
demais estados“✔ 

Vista da região da Avenida Paulista do alto do prédio do Sesc 

Foto de Pedro Vannucchi  (Divulgação Sesc“ 

Edifício do Sesc na Avenida Paulista 

Foto de Taba Bendicto  (Divulgação Sesc“ 
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Repensando a tecnologia da sala de aula  
COLUNA TWO SIDES 

 As edições de abril das revistas Cebolinha, Cascão e Almanaque da Mônica, de Mauricio de Sousa, publicaram a  
primeira ação de Two Sides e MSP/Panini sobre consumo consciente, informando sobre a origem da celulose e do 

papel✔ Serão mais onze histórias, de diferentes temas relacionados à sustentabilidade da comunicação impressa em papel, 
em formato de informe publicitário e com personagens da Turma da Mônica✔ Esse projeto será um marco para Two Sides no 
Brasil e no mundo todo, onde iremos repercutir , comemora Fabio Arruda Mortara, Country Manager de Two Sides Brasil✔  

Por Joseph Pearce 

NNNNOTAOTAOTAOTA    

Em um estudo recente, os desempenhos dos alunos sofre-
ram consideravelmente quando a mídia digital foi usada 
em vez de textos impressos✔ 

Após as descobertas recentes dos psicólogos envolvidos 
em pesquisa, Pam A✔ Mueller, da Universidade de Prince-
ton e Daniel M✔ Oppenheimer, da Universidade da Califór-
nia, Los Angeles, que mostraram que os alunos que toma-
ram notas manuscritas melhoraram mais do que aqueles 
que tomaram notas em seus computadores, uma nova 
pesquisa indica ainda que muita tecnologia nas salas de 
aula pode prejudicar a capacidade de aprender dos alunos✔ 

À medida que milhões de dólares são gastos no aumento 
do investimento em tecnologia de sala de aula, incluindo o 
uso dos iPads e livros eletrônicos (e-books“ pelos alunos, 
presume-se que o ambiente de aprendizagem na sala de 
aula deve refletir as realidades de alta tecnologia da cultura 
digital em que estudantes e seus pais vivem✔ Trabalhando 
sobre esta presunção, o estado da Califórnia aprovou uma 
lei em 2009, exigindo que todos os livros didáticos da facul-
dade estejam disponíveis em formato eletrônico até 2020✔ 
Na sequência do processo, o estado da Flórida aprovou 
legislação em 2011 exigindo que as escolas públicas con-
vertam seus livros didáticos em versões digitais✔ 

Dada essa tendência, escrevem Patricia Alexander e Lau-
ren Singer da Universidade de Maryland, "professores, 
alunos, pais e responsáveis, podem assumir que a familia-
ridade e a preferência dos alunos com a tecnologia se tra-
duz em melhores resultados de aprendizagem✔ Mas desco-
brimos que isso não é necessariamente verdade"✔ 

Como pesquisadores em aprendizagem e compreensão de 
texto, Alexander e Singer se concentraram nas diferenças 
entre ler textos impressos e mídia digital✔ "Embora novas 
formas de tecnologia de sala de aula, como os livros didáti-
cos digitais, sejam mais acessíveis e portáteis, "eles escre-
vem", seria errado assumir que os alunos serão automati-
camente melhorados pela leitura digital, simplesmente por-
que eles preferem"✔ 

Embora os alunos expressassem preferência pela leitura 
em telas e alegassem que eles apresentavam melhor 
quando o fizeram, a pesquisa mostrou, contrariamente a 
tais afirmações, que o desempenho real dos alunos sofreu 
consideravelmente quando a mídia digital foi usada em vez 
de textos impressos✔ 

"A partir de nossa revisão de pesquisa realizada desde 

1992, descobrimos que os alunos conseguiram compreen-
der melhor as informações impressas para textos com 
mais de uma página"✔ Alexander e Singer argumentam que 
isso "parece estar relacionado ao efeito disruptivo que A 
rolagem tem uma compreensão"✔ Surpreendida pela falta 
de pesquisa realizada no passado para testar o nível com-
parativo de compreensão associado à leitura de mídia im-
pressa e digital, eles realizaram três estudos separados 
para explorar a capacidade dos estudantes universitários 
de compreender informações em papel e de telas✔ 

Os estudos lançam novas luzes sobre as diferenças entre 
a leitura de conteúdos impressos e digitais, destacando a 
diferença entre a percepção dos estudantes sobre a eficá-
cia dos hábitos de estudo e a evidência empírica que con-
tradiz essa percepção✔ 

Embora os alunos preferissem a maioria de leitura digital, e 
embora leiam mais rápido quando leem de uma tela, acre-
ditando que, portanto, sua compreensão era melhor, os 
resultados mostraram claramente que a compreensão ge-
ral era melhor quando os alunos liam de textos impressos✔ 

A pesquisa sugeriu que a mídia digital funcionava, além de 
imprimir quando se tratava de níveis superficiais de engaja-
mento cognitivo, mas Alexander e Singer escrevem que 
"quando a tarefa de leitura exigir mais engajamento ou 
uma compreensão mais profunda, os alunos podem ser 
melhores para ler a impressão"✔ Por isso, eles sugerem 
que os professores devem conscientizar os alunos de que 
sua capacidade de compreender as atribuições pode ser 
influenciada pelo meio que eles escolherem✔ 

Para aquelas almas de mentalidade tradicional que não se 
aproximaram do movimento digital, esta última pesquisa 
não será uma surpresa real✔ Tal como acontece com a 
pesquisa anterior mostrando que as notas manuscritas são 
melhor compreendidas do que as notas digitadas, esses 
resultados apenas demonstram que a verdadeira educação 
é sobre usar o tempo, não desperdiçá-lo✔ Isso significa 
abrandar o suficiente para entender o que está sendo ensi-
nado✔ É só então que os alunos se tornarão atraídos pela 
verdade e não serão distraídos pelas trivialidades✔ 

  Joseph Pearce é um fellow sênior do The Cardinal Newman 
Society e editor de seu periódico✔ Ele é colaborador sênior do 

The Imaginative Conservative e  editor sênior do Augustine 
Institute✔ Seus livros incluem trabalhos biográficos sobre C✔S✔ 

Lewis, Shakespeare, Tolkien, Chesterton, Solzhenitsyn e Belloc✔  
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Fonte: Cenários ibá 

ESTATÍSTICAS 

1° trimestre foi positivo para 
papel de imprimir e escrever  
A importação, a produção e a venda doméstica de 
papéis destinados à impressão e escrita nos três 
primeiros meses de 2018 superaram os volumes do 
mesmo período de 2017✔ Os números indicam o 
crescimento do consumo aparente desses papéis✔ 
Para a Andipa, o resultado segue a tendência de 
recuperação verificada a partir de meados do ano 
passado, sobretudo nas vendas internas e nas 
importações✔ 

Entre janeiro e março desse ano, os fabricantes 
nacionais produziram 609 mil toneladas de papéis 
para imprimir e escrever (I&E“✔ O volume cresceu 
1,7% sobre as 599 mil toneladas apuradas no primeiro 
trimestre de 2017✔ Os dados são da edição 47 do 
informe estatístico da Indústria Brasileira de Árvores, 
Cenários Ibá✔ 

Conforme o boletim, as vendas internas aumentaram 
1,5% no período de comparação, passando de 342 mil 
toneladas para 347 mil toneladas✔ Já a fatia destinada 
ao mercado internacional recuou 2,9%✔ De janeiro a 
março desse ano foram exportadas 232 mil toneladas 
de I&E, contra 239 mil toneladas na parcial de 2017✔ 

Os desembarques de papéis estrangeiros, nos três 
primeiros meses do ano, somaram 74 mil toneladas✔ O 
volume é 12% maior do que as 66 mil toneladas 
internalizadas até março de 2017✔ 

Com o aumento na produção e nas importações, o 
consumo aparente de I&E foi de 451 mil toneladas, 
crescimento de 5,9% sobre as 426 mil toneladas do 
primeiro trimestre do ano passado✔ O cálculo do 
consumo aparente considera o total produzido mais o 
importado, descontando o exportado✔  

Papéis de Imprimir e Escrever
janeiro a março  -  em mil toneladas
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Produção nacional Vendas  domés ticas Exportações Importações

2017

2018
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1,5%

-2,9%
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Fonte: Secex / MDIC          
Elaboração: ANDIPA  

Abril tem importação menor; 
cuchê é uma das exceções  
Mesmo com a redução das importações de papéis  
em geral, no mês de abril, o acumulado anual cresceu 
em relação a 2017✔ Uma das exceções é o papel cu-
chê, que registrou ligeira alta sobre março, porém nos 
quatro meses recuou ante o ano anterior✔ Os dados 
oficiais da Secex são consultados mensalmente pela 
Andipa, que destaca os principais tipos de papéis co-
mercializados pelo segmento de distribuição✔ Dos sete 
subgrupos acompanhados, quatro  cuchê, ofsete, 
cartão e MWC  tiveram aumento no volume de abril 
frente ao mês anterior✔ 

Conforme os dados mensais da Secex, em abril foram 
internalizadas 57,3 mil toneladas de papéis para todos 
os fins (capítulo 48“, elevando para 250,8 mil tonela-
das o saldo de 2018✔ A parcial do ano representa au-
mento de 11,6% sobre os volumes do mesmo período 
de 2017✔ Os grupos de papéis para imprimir e escre-
ver (I&E“ e os jornais correspondem aos maiores volu-
mes das importações do capítulo✔ Das 193,5 mil tone-
ladas importadas nos primeiros três meses desse ano, 
74 mil toneladas foram de I&E e 34 mil toneladas de 
papel jornal✔ 

Dentre os tipos monitorados pela Associação, o papel 
cuchê é o segundo em volume de importação e o pri-
meiro em relevância para o mercado distribuidor✔ Nos 
quatro meses desse ano foram internalizadas 34,8 mil 
toneladas de cuchê, queda de 3,8% no comparativo 
com 2017✔ Embora negativo, o saldo reafirma a ten-
dência de recuperação na importação de cuchê, que 
registrou retração desde 2012✔ No ano passado, as 

entradas de cuchê somaram 132,6 mil toneladas, re-
dução de 6,8% sobre as 142,2 mil toneladas de 2016✔ 

No acumulado do quadrimestre, os desembarques do 
papel LWC também recuaram✔ Já nos demais itens, a 
parcial desse ano supera a de 2017✔ De acordo com o 
banco de dados oficial, até abril as importações de 
LWC somaram 4,4 mil toneladas, queda de 17% sobre 
o volume equivalente do ano passado✔ 

Nos outros cinco subgrupos pesquisados, os volumes 
importados entre janeiro e abril desse ano cresceram✔ 
No período, as entradas de papel jornal somaram 39,5 
mil toneladas em 2018, contra 37,7 mil toneladas em 
2017✔ Apesar do aumento, a importação de jornal des-
pencou se comparada a 2016, quando desembarca-
ram no país 54,9 mil toneladas nos quatro primeiros 
meses do ano✔ 

Já as entradas registradas na Nomenclatura Comum 
do Mercosul para o papel cartão (NCM 48109290“ au-
mentaram 75%✔ Segundo a Secex, as entradas de 
cartão no primeiro quadrimestre do ano somaram 21 
mil toneladas, em 2018, e 12 mil toneladas, em 2017✔ 

As importações de MWC totalizaram 27 mil toneladas 
na parcial desse ano e 24,1 mil toneladas de janeiro a 
abril do ano anterior✔ Dentre os tipos classificados co-
mo ofsete, as entradas saltaram de 6,4 mil toneladas 
para 8,7 mil toneladas no período de comparação✔ O 
desembarque de cut size estrangeiro tem saldo no 
ano de 6,6 mil toneladas, uma tonelada a mais do que 
no acumulado dos quatro primeiros meses de 2017✔  

Importação de papéis - janeiro a abril
em mil toneladas
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DISTRIBUIDORES  ASSOCIADOS 
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