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Nesta edição
Distribuidores e usuários
de papel vão ao ministro
por licença de importação

De lá ou de cá,
o ilícito é o mesmo
e deve ser combatido

Cresce importação
de impresso
Editorial segura queda
de produção gráfica
Cerca de 3,5 mil CNPJ s
têm registro especial de
papel imune
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O grande mal que assola o setor de papel
no Brasil é o desvio de finalidade do papel
imune. Se todos compreenderem isso,
poderemos avançar significativamente no
combate ao ilícito e promover
transformações importantes para o
futuro sustentável da cadeia de negócios,
ligada ao papel de imprimir e escrever. O
desvio se dá na comercialização ou na
utilização do produto e atinge igualmente
os papéis nacionais e os estrangeiros.
Definitivamente precisamos aderir ao bom
combate, o que não se faz elegendo
bodes expiatórios e lançando mão de
medidas de proteção comercial,
incapazes de assegurar a legalidade do
mercado.

Indústria nacional
produz e vende menos
que em 2011; ritmo da
importação diminui
Mercado de cartão volta
ao nível de 2008

setembro 2011

A complexidade da fiscalização do papel imune consiste em termos um
único produto com dois tratamentos tributários, o que proporciona
diferença de preço de até 40%. É urgente devolver ao papel a marca
física que permite distinguir o produto destinado à impressão de livros,
revistas e periódicos - os imunes de impostos - dos comerciais, que
devem ser utilizados em impressos em geral.
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De lá ou de cá, o ilícito é o mesmo e deve ser combatido

...

Se a marca d água, que ainda hoje é
sinônimo de papel imune, já não é viável nos
modernos padrões de produção, devemos recorrer
à outra forma de identificação que exponha a
situação de exceção tributária em prol da educação
e da cultura, conforme previsto na Constituição
Federal. Por tanto, essa identificação deve ser na
embalagem que reveste o papel.
Não há novidade na proposta, que inclusive já foi
apresentada ao governo através dos fabricantes
nacionais. O que devem ser novos são o empenho
e o compromisso de todos os agentes do setor em
expurgar a prática de desvio de finalidade,
que cada vez mais corrói as margens e desvirtua
o mercado de papel, fazendo as empresas
sérias e tradicionais pagarem o ônus do ganho
fácil e do enriquecimento ilícito de uns
aventureiros e oportunistas.

É sabido por todos, especialmente pelas autoridades fiscalizadoras, que o desvio de finalidade pode
se dar em duas situações: na gráfica que compra
ou recebe papel imune e o utiliza para impressos
comerciais ou através de revendas que compram
papel imune e o transformam em comercial.
Colocando literalmente os olhos nos produtos
com um grande selo, como o da página anterior,
identificando o papel imune podemos sim ter um
diferencial capaz de dificultar a mágica de fazer do
papel imune, comercial e permitir a efetiva
fiscalização, que independe da origem do papel.
A missão da Andipa é fortalecer o segmento de
distribuição e isso depende obrigatoriamente de
legalizar o setor e garantir a diversidade de
fornecimento. Entendemos que é preciso focar em
medidas que efetivamente combatam os desvios.
A todos, boa leitura!
Vitor Paulo de Andrade
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Cerca de 3,5 mil CNPJ s têm
registro especial de papel imune
Obrigatório para as empresas que trabalham com papel
destinado à impressão de jornais, revistas e periódicos constitucionalmente isento de impostos - o registro
especial é o instrumento legal para que a Receita
Federal controle, fiscalize e autue os desvios. Dinâmica,
a relação de empresas aptas perante a Receita Federal a
comercializar papel imune muda diariamente com a
inclusão e exclusão de registros.
Conforme levantamento realizado para o NewsPaper, em
08 de setembro deste ano, havia 4.859 registros
especiais, equivalentes a 3.483 CNPJ s (Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica“, considerando apenas os
oito primeiros números do cadastro a raiz que identifica
a empresa. O total de registros está distribuído em cinco
categorias, sendo: 1.987 como Usuário (empresa
jornalística ou editora que explore a indústria de livro,
jornal ou periódicos“; 1.855 como Gráfica (impressor de
livros, jornais e periódicos, que recebe papel de terceiros
ou adquire com imunidade tributária“; 670 como
Importador; 315 como Distribuidor; e 32 como Fabricante
de papel imune.
De acordo com a legislação, as empresas devem ter
registros diferentes para cada tipo de operação que
realizam. Exemplos são o distribuidor importador e a
gráfica ou editora que importa, que constam nas várias
listas. Com isso, na seleção colhida, 136 empresas
figuravam simultaneamente em três categorias gráfica,
usuário e importador. Outras 14 empresas solicitaram à
Receita Federal registro em quatro atividades gráfica,
usuário, importador e distribuidor.
No período de dois meses, as inclusões e exclusões
resultaram no aumento de 2,2% no total de registros
especiais concedidos pelas Delegacias da Receita
Federal em todo o país. A primeira prévia para a
reportagem foi colhida em 07 de julho, quando
constavam 4.754 registros
1.948 Usuário; 1.812
Gráfica; 657 Importador; 307 Distribuidor; e 30
Fabricante.
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Em 2006, o NewsPaper publicou o primeiro retrato das
empresas detentoras de registro especial para operar no
mercado de papel imune. Os dados coletados em 18 de
outubro daquele ano mostraram que 4.586 empresas
tinham 5.980 registros, divididos nas cinco categorias
2.541 Usuário; 2.427 Gráfica; 692 Importador; 287
Distribuidor; e 33 Fabricante. A análise da época
evidenciou algumas distorções que foram apuradas pela
Receita Federal e culminaram no recadastramento de
todos os envolvidos na comercialização e uso do papel
imune, conforme a legislação atualizada em 2009.

Legislação vigente
O benefício constitucional da imunidade tributária para o
papel destinado à produção editorial está regulamentado
pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, e pela
Instrução Normativa da Receita Federal nº 976, de 07 de
dezembro de 2009. As empresas sujeitas às legislações
estão obrigadas a apresentar semestralmente a DIF
Papel Imune, contendo as informações referentes as
suas movimentações com o papel incentivado. A partir
dos dados coletados, a autoridade federal tem
mecanismos de controle e fiscalização que permitem
identificar e punir desvios de finalidade em qualquer
etapa da cadeia produtiva.
As empresas sediadas no estado de São Paulo também
estão obrigadas a prestar informações ao sistema de
Reconhecimento e Controle de Operações com Papel
Imune (Recopi“, implantado pela Secretaria Estadual de
Fazenda, no ano passado. Com o sistema, a fiscalização
estadual tem subsídios para fiscalizar e autuar as
operações ilícitas envolvendo papel imune. A experiência
paulista está sendo avaliada por um grupo de estudos
formado no Encontro Nacional de Coordenadores e
Administradores Tributários (ENCAT“ e deve ser adotada
em outros estados.
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Total de Registro Especial
por atividade
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Fonte: Portal da Receita Federal
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Campanha por valorização do
papel busca mais adesões
Lançada há pouco mais de um ano, a campanha de
valorização do papel e da comunicação impressa já
alcançou resultados muito positivos e deve ter novas
ações, conforme avalia o seu coordenador, o empresário
Fernando Rocha, que também é diretor da Abigraf
Nacional e presidente da Abigraf de Santa Catarina.
Além da divulgação inicial em alguns veículos de
comunicação, a campanha está baseada no portal
da Internet www.imprimiredarvida.org.br, onde estão
concentradas as informações e disponibilizadas as
peças publicitárias, que podem ser utilizadas por
todas as empresas e pessoas que aderirem ao
movimento. De acordo com Fernando Rocha, o site
teve mais de 100 mil acessos, um número muito bom
diante das dificuldades de se fazer uma campanha que
não conta com os recursos financeiros necessários para
dar visibilidade e impacto maiores.
Liderada pela Abigraf, a campanha visa mobilizar
entidades e empresas de toda a cadeia do papel e da
comunicação impressa, composta por cerca de 83 mil
empresas, que empregam juntas 588 mil pessoas e
representam faturamento bruto de R$ 85 bilhões. O
coordenador estima que até agora foram gastos apenas
em torno de R$ 200 mil. Pelo projeto inicial seriam
necessários entre 7 e 8 milhões de Reais para fazer
uma campanha mais contundente e massificar a
informação de que o papel é sustentável, conforme
explica Rocha.
Formalmente, vinte e uma entidades assinaram o
documento de apoio ao movimento, que tem o
slogan imprimir é dar vida . No entanto, a participação
efetiva ainda é pequena, como observa o presidente
da Abigraf Nacional, Fabio Arruda Mortara. Teremos
uma campanha abrangente e forte quando os
envolvidos de fato se envolverem , afirma, lembrando
que a campanha nasceu da necessidade de
contraponto às inúmeras e contínuas iniciativas
agredindo e distorcendo a mídia impressa e o papel.
Mortara cita a coincidência de uma ação semelhante
nos Estados Unidos, mostrando a necessidade de
esclarecer a sociedade sobre o real e correto impacto
da cadeia do papel no meio ambiente.
O que queremos é desmistificar que para fabricar papel
se derruba árvore. A produção do papel e a indústria
gráfica têm tecnologia e controle governamental que
permitem que sejam muito sustentáveis , afirma
Fernando Rocha.
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Ações possíveis
Enquanto intensifica seus esforços para conquistar
adesão e recursos dos demais elos da cadeia do papel, a
campanha conta com envolvimento e iniciativas simples,
mas capazes de semear por todos os estados a ideia da
valorização do papel. Gostaria muito que o papel que
chega a minha gráfica viesse com o selo da campanha ,
afirma Fabio Mortara, dando exemplo de como qualquer
empresa pode aderir à campanha.
A assinatura para email é uma das peças publicitárias
mais simples e eficientes, como destaca Fernando
Rocha, lembrando que os interessados podem baixar
direto do site ou entrar em contato para pegar o material
de divulgação em alta definição. A campanha envolve
ainda vários formatos e diferentes tipos de anúncios,
além de texto para spots de rádio.
O coordenador cita a parceria firmada com uma
universidade de Florianópolis, como exemplo que deve
ser ampliado, focando a formação dos estudantes
crianças e jovens. Pela iniciativa, uma gráfica local vai
transformar em blocos os papéis impressos em uma
face, que eram descartados pela instituição de ensino.
Como contrapartida, a campanha de valorização do
papel e da mídia impressa será apresentada e divulgada
aos alunos, através de palestra, cartazes e anúncio na
emissora de rádio da universidade.
A Andipa apoia o imprimir é dar vida e incentiva seus
associados à aderir a campanha e divulgá-la. Sempre
que possível, as peças publicitárias - como a abaixo serão incorporadas à comunicação da Associação.
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Editorial segura queda de produção gráfica
A produção física da indústria gráfica está estagnada,
conforme mostram os dados consolidados do IBGE,
divulgados em agosto pela Associação Brasileira da
Indústria Gráfica (Abigraf“. Com crescimento de apenas
0,7% no segundo trimestre em relação ao ano anterior, o
setor encerrou o semestre com retração de 0,7%,
também se comparado ao desempenho de 2010. Na
contramão do setor, as produções do segmento editorial,
em toneladas, cresceram 9,2%, no mesmo período.
Com isso, a indústria gráfica revisou a projeção para o
crescimento esperado em 2011, que era de 4% sobre as
vendas de aproximadamente R$ 29,7 bilhões apuradas
em 2010. Agora o setor prevê estabilidade ou expansão
de até 2% no faturamento anual.
O pior desempenho foi apurado no subgrupo de
embalagens impressas de plástico, com produção física
16,3% menor no período de comparação. No total do
segmento de embalagens impressas, o primeiro
semestre de 2011 apresentou queda de 1,9% em relação
a 2010. Dentre as embalagens impressas de papel ou
papelão de uso geral, o resultado do semestre foi 1,6%
maior no período. No segmento dos jornais, o volume
produzido entre janeiro e junho deste ano ficou 9,5%
abaixo do apurado no ano passado.
O presidente da Abigraf nacional, Fabio Arruda Mortara,
explica que o segundo semestre é normalmente mais
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forte, o que deve compensar o desempenho do início do
ano. Segundo ele, além das impressões de livros
didáticos do governo, a área promocional e o segmento
de embalagens são historicamente mais fortes na
segunda metade do ano.
Na avaliação do presidente da Abigraf, o bom
desempenho do segmento editorial é reflexo da
incorporação de mais consumidores das classes que
tiveram aumento de renda. Hoje a indústria gráfica
brasileira está mais equipada e temos melhor qualidade
em todos os impressos , afirma Mortara, citando um dos
motivos da redução do preço médio do livro no Brasil, o
que provoca um ciclo virtuoso.
A queda no preço médio do livro foi apontada na
pesquisa divulgada no final de agosto pelo Sindicato
Nacional dos Editores de Livros (Snel“ e pela Câmara
Brasileira do Livro (CBL“. A pesquisa - Produção e
Vendas do Setor Editorial Brasileiro - mostrou que, em
2010, o brasileiro comprou mais livros do que em 2009,
proporcionando crescimento de 8,12% no faturamento do
setor editorial no ano passado, que ficou na casa dos R$
4,5 bilhões. O número de exemplares vendidos subiu
13% de 2009 para 2010. De acordo com o estudo, este
ganho de escala permitiu a manutenção da tendência da
queda do preço médio do livro vendido, observada desde
2004, com um recuo de 4,42%, em 2010.
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Cresce importação de impresso
As importações, estimuladas pelo Real supervalorizado,
estão em alta também na indústria gráfica, em especial
no segmento editorial. De acordo com análise da Abigraf
nacional, as importações de produtos gráficos no
primeiro semestre deste ano somaram US$ 233,65
milhões, 45,5% mais que no mesmo período de 2010
(US$ 160,58 milhões“. Este ano, os produtos editoriais
livros e revistas
corresponderam a 32% das
importações, com US$ 73,6 milhões do total, volume
30% superior ao apurado entre janeiro e junho de 2009
(US$ 56,7 milhões“.
Conforme os dados da Abigraf, o grupo de cartões
impressos representou 29% do total, com o montante
de US$ 67,8 milhões, seguido pelo segmento de
embalagens, que importou US$ 50,5 milhões em
produtos gráficos, representando 22% do total importado
pela indústria gráfica nacional.
No histórico anual, em 2010 as importações atingiram o
maior patamar da série acompanhada pela Abigraf,
quando foram importados US$ 409,6 milhões em
produtos gráficos, destes US$ 154 milhões foram em

livros e revistas. Os valores do ano passado
correspondem a mais que o dobro dos comprados em
2005, US$ 180,2 milhões no total e US$ 82,1 milhões no
segmento editorial. Nos anos seguintes, as importações
da indústria gráfica somaram US$ 212,5 milhões (2006“,
US$ 319,8 milhões (2007“, US$ 370,1 milhões (2008“ e
US$ 298,2 milhões (2009“. Sendo que as compras de
livros e revistas responderam por US$ 96,2 milhões
(2006“, US$ 133,3 milhões (2007“, US$ 141,7 milhões
(2008“ e US$ 127,2 milhões (2009“. A linha ascendente
foi interrompida em 2009, quando o montante importado
caiu em relação ao ano anterior - 19% no geral e 10%
entre os livros e revistas.
Na avaliação do presidente da Abigraf nacional, Fabio
Arruda Mortara, o aumento das importações e a piora
no saldo da balança comercial do setor são reflexos do
Real supervalorizado e do chamado custo Brasil.
Até livro didático do programa do governo tem
sido importado , observa Mortara, explicando que neste
caso o grande volume com prazo exíguo acaba forçando
as importações.

Importação produtos gráficos
em milhões de dólares
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Fonte: Abigraf
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Cut size é importado como imune
Contrariando a lógica do mercado e driblando a
legislação, há empresas importando papel cut size, no
formato A4, com imunidade tributária. O NewsPaper teve
acesso ao detalhamento dos dados da Secretaria de
Comércio Exterior (Secex“, do Ministério de
Desenvolvimento e Comércio Exterior, que não são
abertos nas estatísticas de importação.
As informações disponíveis são dos volumes
internalizados através da NCM 4802.5699, entre
março de 2010 e fevereiro de 2011. Do total de
13,3 mil toneladas que entrou no país no período, 71,5%
(9,5 mil toneladas“ constavam como imunidade
papel destinado a impressão de livros, jornais e
periódicos no descritivo da coluna Regime tributário
e fundamento legal .
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Quanto à origem do papel importado nestas condições,
83,2% vieram da França e o restante dividido entre
Colômbia, Indonésia, Índia e Áustria, sendo que os
produtos dos dois últimos países foram adquiridos na
Finlândia. Já o papel indonésio foi comprado através do
Canadá e de Mônaco.
De acordo com a classificação, o NCM 4802.5699
corresponde aos papéis com fibra no tamanho igual ou
menor que 435 x 297 milímetros. Todos os lotes
importados no período eram de papéis no formato A4
210 x 297 milímetros. Neste caso, o correto seria utilizar
a NCM 4802.5610, que nos doze meses registrou 18,6
mil toneladas de importações, conforme números da
Secex. Nos dados oficiais, é possível identificar apenas
os totais consolidados, não permitindo a distinção por
tipo de regime tributário, por exemplo.
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Indústria nacional produz e vende menos
em 2011; ritmo da importação diminui
Entre janeiro e julho, a produção nacional de papéis de
imprimir e escrever caiu 0,8% este ano na comparação
com 2010. As vendas domésticas foram 1,8% menores
no período, conforme levantamento mensal da
Associação Brasileira de Celulose e Papel (Bracelpa“.
Conforme o relatório, as exportações também diminuíram
6,3%, enquanto as importações ainda superam em 9,6%
o volume do mesmo período do ano passado. No
entanto, os dados mostram que também houve redução
no ritmo das entradas de papéis estrangeiros, que
acumulava alta de 24% nos primeiros cinco meses deste
ano, ante 2010.
As indústrias brasileiras produziram 1.554 mil toneladas
de papéis de imprimir e escrever, entre janeiro e julho
deste ano, 12 mil toneladas a menos que nos mesmos
meses de 2010. A fatia destinada ao mercado doméstico
encolheu em 16 mil toneladas, passando de 884 mil
toneladas para 868 mil toneladas no período de análise.
O espaço do papel brasileiro no exterior também
diminuiu, somando 612 mil toneladas contra as 653 mil
toneladas exportadas até julho de 2010.

Pelo acompanhamento da Bracelpa, as importações
totais de papel de imprimir e escrever em 2011 somaram
432 mil toneladas, 38 mil toneladas a mais que nos
primeiros sete meses do ano passado (394 mil
toneladas“. Mesmo com crescimento, os números
indicam redução nas importações, que até maio
somavam 63 mil toneladas a mais que no comparativo
do ano anterior.
Com estes desempenhos, o consumo aparente destes
papéis também sinaliza desaceleração do setor. Até
maio, o resultado da soma da produção mais
importações, descontadas as exportações, mostrava
crescimento de 14,5% no consumo aparente nacional,
que passou de 902 mil toneladas, em 2010, para 1.033
mil toneladas este ano. Apurados os números dos sete
primeiros meses do ano, o consumo acumulado passou
de 1.307 mil toneladas para 1.374 mil toneladas,
crescimento de 5,1%, na comparação.
O relatório Conjuntura Bracelpa separa a produção nacional de papel em seis grandes grupos embalagens, imprimir e escrever, imprensa, fins sanitários, cartão e outros.

Papéis de Imprimir e Escrever
janeiro a julho - em mil toneladas
1566
1554

1374
1307

884
868
653
612
394

Produção nacional

Venda doméstica

Exportação

432

Importação

Consumo aparente

2010
Fonte: Conjuntura Setorial Bracelpa / No 33
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Mercado de cartão
volta ao nível de 2008
A retração registrada em 2009 foi compensada pelo bom
desempenho de 2010. No entanto, no segmento de papel
cartão, os números dos primeiros sete meses deste ano
revelam níveis próximos aos de 2008. De acordo com os
relatórios setoriais da Bracelpa, a produção das fábricas
nacionais somou 416 mil toneladas entre janeiro e julho
deste ano, exatamente o mesmo volume apurado em
igual período de 2008. Nos sete meses, em 2009, a
produção caiu para 395 mil toneladas, subindo para 461
mil toneladas no comparativo de 2010.
Já as vendas da indústria brasileira ao mercado
doméstico no período foram as menores dos últimos
anos, somando 286 mil toneladas, em 2011, 12,5%
abaixo das 327 mil toneladas ofertadas em 2010. De
janeiro a julho de 2009, as vendas domésticas de cartão
somaram apenas 260 mil toneladas, 35 mil toneladas
menos que no comparativo de 2008.
Com participação inferior a 10% do consumo aparente,
as importações de cartão também encolheram na

comparação. Conforme dados da Bracelpa, entre janeiro
e julho, a entrada de cartão estrangeiro somou 26 mil
toneladas, em 2008, caiu para 20 mil toneladas no ano
seguinte, e 19 mil toneladas no ano passado, com ligeira
alta para 21 mil toneladas no acumulado deste ano.
Na linha das vendas externas de cartão nacional, a
tendência dos últimos anos foi de queda seguida. No
período de sete meses, as exportações foram de 157 mil
toneladas, em 2008; 137 mil toneladas, em 2009; 134 mil
toneladas, em 2010; e 130 mil toneladas este ano.

Secex
De acordo com os dados da Secretaria de Comércio
Exterior (Secex“, divulgados no Portal Aliceweb,
foram importadas 19,5 mil toneladas de cartão,
enquadradas na NCM 4810.9290, entre janeiro e
agosto deste ano, volume 17,6% maior na comparação
com 2010 (16,6 mil toneladas“.

Papel cartão - janeiro a julho - em mil tonelada
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Fonte: Conjuntura Setorial Bracelpa Nos 33, 29, 21 e 10
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Importação sobe em agosto
O volume de papéis cut size, cuchê, ofsete e cartão
importado no mês de agosto foi maior que no mês
anterior, conforme registros da Secretaria de Comércio
Exterior (Secex“, do Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior (MDIC“. No acumulado do
ano, as importações ainda superam 2010, com
diferenças menores, indicando inversão da tendência,
conforme a Secex. Dos seis grupos acompanhados
para o NewsPaper, apenas LWC e jornal tiveram queda
no volume internalizado em agosto, na comparação com
o mês anterior.

No cut size, as importações de agosto superaram o ano
anterior, mas no acumulado apresentam retração de
6,1%. Conforme dados da Secex, em agosto foram
importadas 2,1 mil toneladas de cut size nas NCMs
4802.5610 e 4802.5699, somando 18,8 mil toneladas nos
oito meses do ano, ante 20 mil toneladas registradas no
mesmo período de 2010. O volume se aproxima das 18,2
mil toneladas de cut size estrangeiro internalizados entre
janeiro e agosto de 2009. Nos doze meses de 2010 as
importações somaram 32,4 mil toneladas, aumento de
16% em relação as 27,9 mil toneladas de 2009.

Dentre as quatro NCMs (4810.1389, 4810.1390,
4810.1990 e 4810.1989“ que compõem o grupo de
cuchê, foram importadas 26,7 mil toneladas em
agosto, somando 245,5 mil toneladas no acumulado
do ano, 7,83% mais que no mesmo período de 2010
(227,6 mil toneladas“.

Queda

As importações de papéis ofsete, em bobinas e folhas,
apresentaram ritmo mais lento, somando 60,4 mil
toneladas no acumulado entre janeiro e agosto.
O total é 6,1% maior que as 57 mil toneladas
internalizadas no mesmo período de 2010, que superou
em 26,8% o volume acumulado até agosto de 2009
(44,9 mil toneladas“.

A presença de LWC e jornal estrangeiros foi menor em
agosto, de acordo com os números da Secex. No LWC, a
importação mensal caiu de 8 mil toneladas em julho para
7,2 mil toneladas em agosto, deixando saldo anual de
70,7 mil toneladas, 16,1% menos que o acumulado nos
oito meses de 2010.
Já a entrada de papel jornal em agosto foi a menor do ano,
somando 28,5 mil toneladas, 4,5 mil toneladas a menos
que no mês anterior. Este ano foram importadas 299,1
mil toneladas de papel jornal, queda de 6% em comparação com o acumulado do mesmo período de 2010.

Importação de cuchê - em mil toneladas
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Importação de papéis em bobinas e folhas
em mil toneladas
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