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As adversidades enfrentadas, neste ano que está perto do fim,
deixaram marcas e lições. Se no geral a economia segue bem, no
particular o setor de papel teve muitos percalços e não vai atingir as
expectativas de crescimento e rentabilidade. Além da concorrência
desleal pela prática perniciosa da transformação de papel editorial
em comercial, este ano, enfrentamos restrições às importações,
justamente nossa fonte alternativa de abastecimento que permite a
regulação de preços e dá competitividade ao mercado nacional.
Quanto aos ilícitos com papel imune, dependemos de atuação do
poder público, com fiscalizações e autuações. E, ainda que não seja
o modelo ideal e que tenhamos nossas críticas, o Recopi alcançou
alguns resultados. É corrente no mercado que empresas estão
sendo autuadas, multadas e tiveram seus registros cassados por
mau uso do papel com incentivo fiscal. Ainda é pouco para termos
um mercado mais ético e rentável, mas pode sinalizar mais.
Na outra ponta, acumulamos transtornos e custos com a
obrigatória emissão de licenças prévias de importação, uma
exigência acessória prevista para terminar este mês. Neste
episódio, experimentamos a força da união. Distribuidores,
gráficos e editores, representados por suas entidades, foram
juntos ao governo defender suas atividades. Abrimos um canal,
mostramos o lado do Brasil que trabalha transformando matériaprima em empregos e renda.
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Se não através das associações, quais
empresas sentariam à mesa com o governo
federal? Certamente, não a grande maioria das
empresas do nosso setor, composto basicamente
por micro, pequenas e médias empresas.
Indiscutivelmente, cada um de nós associados
reconhece o valor e a necessidade de termos
uma entidade atuando pelos interesses
específicos de nossa atividade e nosso setor. É
evidente também que cada um tem sua avaliação
sobre como são conduzidos os assuntos. O
imprescindível é termos o foco na construção de
um futuro melhor e mais promissor para os
distribuidores de papel, independentemente das
adversidades que tenhamos pela frente.
O cenário está longe de ser o desejável e o ideal,
mas é o real e o que devemos enfrentar para
construir melhores condições. Precisamos
persistir e fazer desse período de dificuldades
janelas de oportunidades e transformação.
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Pouco importa quantos somos neste caminho,
mas quão coesa e representativa é nossa
atuação. Para isso, os distribuidores associados
precisam assumir seu compromisso de agentes
desse processo, participando efetivamente, até
que um dia todos os integrantes da Andipa
partilhem os mesmos objetivos éticos e o mesmo
empenho por um mercado mais rentável e
promissor, sejam quais forem os novos desafios
que virão.
O futuro que queremos depende das decisões
que tomarmos agora!
Vamos começar na próxima reunião?
Até dia 10.
Boa leitura!

Vitor Paulo de Andrade
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Custo operacional sobe
e ameaça rentabilidade
O distribuidor está gastando mais para manter sua
atividade. Vários associados da Andipa já constataram
em seus caixas e planilhas os aumentos das
despesas operacionais, acumulados nos últimos
meses. Este salto dos custos pode comprometer a
rentabilidade da operação e a estabilidade econômicofinanceira das empresas, caso não haja recomposição
imediata dos preços.
Além de gastar mais com frete, mão-de-obra, aluguéis
e outros itens que refletem a inflação medida pelos
índices oficiais, o segmento de distribuição foi onerado
pelas novas regras de importação. A exigência de
licença prévia elevou as contas, como explica o
empresário Wolf Schön, da Vivox. Os custos
operacionais subiram por vários fatores: além de mais
trabalho administrativo e do armazenamento no porto,
precisamos de mais capital de giro e compramos mais
para não ficar sem produto por carga retida , afirma
Wolf, esclarecendo que o estoque ideal de um mês e
meio subiu para mais de dois meses.
Dentre os ingredientes que compõem o custo da
mercadoria, o único que se mantém estável é o
preço de compra. No exterior a tendência é até de
redução dos preços , aponta Wolf, explicando que o
movimento de queda foi contido pela oscilação do
câmbio. No entanto, associados fazem coro com a
Associação na avaliação de que, no mercado interno,
a estabilidade deve-se à concorrência das
importações, que oferecem produtos de alta qualidade
com melhores preços que os similares nacionais.
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Schön explica que o impacto nas contas dos
distribuidores não se restringe ao custo direto com
a licença de importação e o preço de fábrica. Os dias
de armazenagem nos portos encarecem a fatura
e o capital parado custa, pelo menos, 1% ao mês, isso
sem contar o custo de operações de hedge.
Considerando um prazo médio de importação de 120
dias entre o pedido e produto disponível para
venda, tais custos têm grande impacto na
rentabilidade dos distribuidores.
Com os estoques em alta, as empresas têm tido
dificuldade em reajustar os preços e algumas estão
vendendo abaixo do custo de reposição, como alerta
o associado. Os preços deveriam subir entre 5% e
10% para colocar as operações em condições
minimamente saudáveis , estima Wolf Schön.
Wolf considera inócuas as medidas de regulamentação do uso de papel imune. Somente o Estado
pode e deve fiscalizar , afirma, acrescentando que a
Andipa deve contribuir com a divulgação de preços
referenciais de papéis tributados e alertar os
consumidores quanto aos riscos de comprar tais
produtos a preços artificialmente baixos.
Na avaliação da Andipa, o mercado sempre se ajusta
às condições comerciais, sejam elas quais forem.
Mas, o distribuidor que se submete a vender na faixa
do custo coloca em risco o equilíbrio de sua empresa,
necessário a qualquer ramo de negócio.
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Distribuidores são convocados
para reunião no dia 10
A última reunião do ano entre os distribuidores está
marcada para o dia 10 de novembro, às 15h, na sede da
Fecomércio, em São Paulo. O evento é conjunto entre os
associados da Andipa e do Sinapel, aproveitando as
sinergias das duas entidades.

Todos os associados das duas entidades foram
convocados e são esperados para o encontro, que é
oportunidade para discutir temas relevantes do setor e o
encaminhamento que as entidades darão a cada um
deles. Licenças de importação, processos antidumping e
Recopi estão na pauta.

Entidades pedem rótulo
diferencial para papel imune
Andipa e Abigraf aderiram à proposta da Bracelpa
para instituir a obrigatoriedade de rotulação diferencial
para as embalagens de papel imune. O pedido foi
reen-caminhado, em 04 de outubro, à secretáriaadjunta da Receita Federal, Zayda Bastos Manatta,
em carta conjunta assinada pelos presidentes das
três entidades.
Pela sugestão, enviada inicialmente pela Bracelpa,
em 16 de novembro do ano passado, passaria a
ser obrigatória
por força de instrução normativa
a identificação de Papel Imune nas embalagens dos
papéis nacionais e importados destinados a
impressão de livros, jornais e periódicos. A medida
é uma tentativa de devolver a distinção física
perdida com o fim da linha d água, que dá dois
tratamentos tributários ao mesmo produto
papel
imune e papel comercial.
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Sem o rigor de lei, os fabricantes nacionais instituíram
voluntariamente as embalagens identificadas. O
presidente da Andipa, Vitor Paulo de Andrade, explica
que, sendo obrigatório para todos, o uso do rótulo
deixa as operações ilícitas mais explícitas, elevando o
risco para os infratores.
Este é um dos assuntos que compõe a pauta conjunta
das três entidades, que têm se reunido mensalmente
para discutir ações para melhorar as condições do
mercado nacional e coibir o ilícito de transformar
papel imune em papel comercial.
A proposta não é consenso entre os integrantes do
setor. Para alguns distribuidores, a exigência não
garantiria mais controle e poderia trazer outros
complicadores para o setor, em especial para os
importadores.
Seria uma medida inócua e
discriminatória , avalia Wolf Schön, da Vivox, citando
que a marca diferencial já é utilizada pela indústria
nacional sem efeitos na fiscalização.
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Antidumping definitivo faz subir
preço do supercalandrado
A aplicação de direito antidumping definitivo para as
importações de papel supercalandrado fez aumentar
também o preço do produto nacional e provocou alta de
até 10% no segmento de etiquetas adesivas. A informação é do presidente da Associação Brasileira das
Indústrias de Etiquetas Adesivas (ABIEA“, Eduardo
Chede, que representa o setor que é o principal usuário
deste tipo de papel. Segundo ele, o aumento foi da
ordem de dez centavos por metro quadrado, valor que
corresponde a reajustes de 5% a 10%, dependendo da
aplicação final do material.
Esta diferença já é
suficiente para que haja aumento dos importados
prontos , ressalta Chede, indicando que os prejuízos à
produção nacional podem ser ainda maiores.

Indústria e Comércio Exterior (MDIC“, foi publicada no
Diário Oficial da União, do dia 06 de outubro.
A investigação antidumping começou em 2007, a
pedido da MD Papéis, único fabricante nacional de
supercalandrado. Ainda de acordo com o presidente
da ABIEA, a produção interna não tem condições de
abastecer o mercado doméstico, que só no segmento
de etiquetas consome 50 milhões de metros
quadrados por mês.
Mesmo com a investigação e a concessão do direito
provisório, as importações pela NCM 4806.40.00
continuaram crescendo, de acordo com os registros
no Sistema AliceWeb, da Secretaria de Comércio
Exterior, chegando ao pico de 18,8 mil toneladas no
ano de 2008 (veja gráfico a seguir“.

Acreditávamos que a investigação não resultaria em
sobretaxação das importações pelas evidentes
desvantagens , conta o presidente da ABIEA. Mas,
não foi o que ocorreu. A Resolução Camex n° 75
aprovou a aplicação de direitos antidumping definitivos
para as importações de papel supercalandrado (NCM
4806.40.00“ da França, Itália e Hungria, pelo prazo de
até cinco anos.

Com a concorrência, o produto nacional acompanhava
o mercado internacional e os preços eram mais
baixos, conforme observa o presidente da ABIEA.
Com a definição da sobretaxa definitiva, de acordo
com Eduardo Chede, o papel nacional também teve
aumento, seguindo o mesmo patamar do importado.
Procurada pelo NewsPaper, a direção da MD Papéis
informou que os executivos habilitados a tratar do
assunto estavam fora do país e não poderiam atender
a solicitação de entrevista sobre o assunto.

O direito será recolhido em alíquotas específicas fixas,
sendo: US$ 401,03 por tonelada para todos os
produtores franceses; US$ 369,19 por tonelada para
todos os produtores italianos; US$ 235,54 por
tonelada para a Dunafin e US$ 235,54 por tonelada
para os demais produtores da Hungria. A decisão do
Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio
Exterior (Gecex“, do Ministério do Desenvolvimento,

A Andipa avalia que há similaridades entre os mercados do supercalandrado e do LWC, que está em
investigação de dumping, em processo provocado pela
Stora Enso, única fabricante nacional do cuchê leve.

Importação Anual de Supercalandrado - em mil toneladas
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Andipa pede Cartão BNDES
para papel comercial
Atendendo à solicitação de distribuidores associados
e da Internacional Paper, a Andipa voltou a intervir
junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES“ para ampliar as opções
de financiamentos de papéis. Atualmente, o Cartão
BNDES é restrito para operações para o mercado
editorial, imune de impostos, oferecendo financiamento em até 48 vezes, com taxa de 0,97% ao mês.
O pedido de inclusão do papel para fins comerciais no
catálogo de produtos do Cartão BNDES foi
apresentado pessoalmente pelo presidente executivo
da Andipa, Vicente Amato Sobrinho, à diretoria do
Banco em
São Paulo, que encaminhou o assunto
para a Superintendência de Operações Indiretas.
O ofício, assinado pelo presidente da Associação,
Vitor Paulo de Andrade, informa a superintendência
que a maioria dos clientes gráficos da distribuição se
enquadra no perfil do programa de financiamento, que

são as micro, pequenas e médias empresas. O
pedido se justifica pela capilaridade da cadeia do
papel, na qual cabe aos distribuidores fazer chegar ao
mercado, em especial às cerca de 20 mil gráficas
espalhadas em todo território nacional, a matériaprima básica, que as permitiu gerar um PIB de 29,7
bilhões, em 2010, empregando 220 mil trabalhadores.
A Andipa faz a interlocução com o Banco desde os
testes para a inclusão do papel no catálogo de
produtos do Cartão. A Associação defendeu o
cadastramento dos distribuidores independentes como
fornecedores no portal do programa e incentivou sua
utilização. O Cartão BNDES é fornecido aos
compradores mediante cadastro e limite de crédito
pré-aprovado pelo banco emissor, e é utilizado para
compra de produtos ofertados no portal
www.cartaobndes.gov.br, por fabricantes e
distribuidores devidamente credenciados.

Comitê auditoria tem reunião ordinária
Cumprindo o Regimento Interno, o Comitê de
Auditoria da Andipa fez em setembro a segunda
reunião anual para avaliação das contas. Além de
verificar os balancetes mensais do terceiro trimestre,
os associados membros discutiram sobre a
contratação de auditoria externa para o período de
janeiro a dezembro de 2011.
Os assuntos da pauta foram aprovados por
unanimidade. Junto com a recomendação de
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contratação da auditoria, o Comitê solicitou a cotação
com três empresas especializadas, seguindo a praxe
administrativa.
A próxima reunião ordinária do Comitê deve ser convocada para março de 2012. O Comitê é composto
pelos executivos associados Albert Roberto Lifschitz,
da Arbol, Guilherme de Castro Assumpção, da
Rivapel, e José Luiz Barbosa Leonardos, da Opus.
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Andipa prestigia Congresso da Abigraf
Realizado a cada três anos, o Congresso Brasileiro da
Indústria Gráfica (Congraf“ teve sua 15ª edição, em
outubro, em Foz do Iguaçu (PR“. O presidente da
Andipa, Vitor Paulo de Andrade, esteve na abertura do
evento, que teve como primeiro palestrante o
presidente do Conselho Público Olímpico (CPO“,
Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central,
abordando as perspectivas para um Brasil Melhor.
Foram apresentadas vinte palestras sobre temas
variados como o perfil do novo consumidor, mídias
sociais, sustentabilidade, convergência, oportunidades
de negócio, dentre outros assuntos. A Abigraf está de
parabéns pelo sucesso do evento , cumprimentou o
presidente da Andipa, destacando a relevância e
atualidade dos temas abordados no Congraf, que
reuniu mais de quinhentos congressistas.
No encerramento da edição de 2011, foi anunciada a

Carta de Foz do Iguaçu
Manifesto da Indústria
Gráfica em prol do desenvolvimento brasileiro,
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documento que propõe, entre outras ações, a
destinação ao ensino de 10% do Produto Interno
Bruto (PIB“, a partir de 2012. Além da destinação dos
recursos, a carta traz outras propostas como a
desoneração do setor caderneiro; a ampliação dos
programas governamentais de compras de livros; a
isenção de impostos sobre as embalagens de
remédios e produtos que compõem a cesta básica; e
a sugestão para a criação de linhas de crédito com
juros diferenciados para o investimento em produção
limpa nas gráficas.
De acordo com o presidente da Abigraf Nacional,
Fabio Arruda Mortara, além de estar alinhado com os
objetivos do governo federal para a erradicação da
miséria, o documento propõe medidas que beneficiam
o setor. Somos uma indústria que, para crescer,
depende que a educação se consolide como uma
prioridade de toda a sociedade. Com mais gente
alfabetizada, mais livros e impressos serão
produzidos , resume Mortara.
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Resultado parcial mostra desaceleração
Com produção e venda de papéis menores, indústrias
brasileiras culpam importação e desvios de finalidade.
Com base nos resultados apurados pela Bracelpa,
entre janeiro e setembro de 2011, houve queda de
1,1% na produção e nas vendas domésticas,
enquanto as importações aumentaram 2,6%, sempre
em comparação com o mesmo período de 2010. O
relatório mensal Conjuntura Setorial apresenta os
resultados do setor de celulose e papel.
Em nove meses deste ano, a produção geral das
fábricas nacionais repetiu o número de 2010, com
7.360 mil toneladas, puxada pelo segmento de
embalagens (3.624 mil toneladas“. No grupo de
papéis de imprimir e escrever, o acumulado foi de
1.995 mil toneladas, 1,1% menos que as 2.018 mil
toneladas produzidas de janeiro a setembro do ano
passado. Nos grupos cartão e outros, a queda foi
maior
8,8% e 7,1%, respectivamente. As fábricas
internas produziram mais papéis sanitários (6,8%“
e jornal (5,4%“.
No geral, a participação dos associados Bracelpa
nas vendas doméstica caiu 1,5% no período de
análise, com resultado positivo apenas entre os
papéis para fins sanitários
6,5%. A maior queda

foi no grupo cartão, 12% menos que as 432 mil
toneladas comercializadas em 2010. Os demais
tipos de papéis, classificados em outros, também
tiveram redução importante nas vendas, 9,2% no
período de comparação.
Mesmo com ritmo mais lento, as importações acumuladas ainda superam os volumes de 2010, de acordo
com acompanhamento da Bracelpa. No total, foram
importadas 1.141 mil toneladas de papéis, 1,9% mais
que as 1.120 de igual período de 2010, ano recorde
de importação, que chegou a 1.502 mil toneladas.
No segmento de imprimir e escrever o percentual de
crescimento em relação ao ano anterior vem diminuindo mês a mês, conforme mostra o estudo. No entanto,
foram internalizadas até setembro 554 mil toneladas,
2,6% mais que as 540 mil toneladas de 2010.
Na avaliação da Andipa, o resultado parcial evidencia
a desaceleração sentida no setor, mas pode não
corresponder ao acumulado anual, já que as medidas
de restrição as importações podem ter represado
papéis para liberação nos portos e atrasado
embarques. Com isso, pode haver um aumento
expressivo nas entradas de papéis no último bimestre
do ano, com o fim da exigência de licença prévia.

Papéis de Imprimir e Escrever (I&E)
janeiro a setembro - em mil toneladas
1995 2018
1755 1739

1171 1184
794

819
554

Produçao nacional

Venda doméstica

Fonte: Conjuntura Setorial Bracelpa / No 35
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Outubro tem menor entrada
de cuchê desde 2009
As empresas brasileiras conseguiram desembaraçar a
importação de 18,6 mil toneladas de papel cuchê no
mês de outubro. O volume é o menor desde 2009, ano
em que as importações somaram 233,9 mil toneladas
nas quatro nomenclaturas que compõem o grupo de
cuchês. Os números das importações foram fechados
e disponibilizados pela Secretaria de Comércio
Exterior, do Ministério de Desenvolvimento Indústria e
Comércio, no dia 5 de novembro.

toneladas a menos que as 292,5 mil toneladas
importadas entre janeiro e outubro de 2010.
Os dados acumulados podem indicar que o volume
total de importações de cuchê este ano seja menor
que as 362,2 mil toneladas de 2010. No entanto, as
entradas nos dois últimos meses podem surpreender
com a previsão de término do período de licenças
prévias para dez NCMs, incluindo alguns cuchês.
Conforme determinado pelo Departamento de
Operações de Comércio Exterior (DECEX“, a licença
automática foi suspensa pelo período de três meses
de 19 de agosto a 18 de novembro.

Depois do pico dos primeiros cinco meses deste ano,
as importações de cuchê permaneceram acima da
faixa das 24 mil toneladas ao mês. No acumulado do
ano, o total apresenta ligeira queda, com duas mil

Importação de Cuchê - em mil toneladas
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Com pico em setembro,
importação de ofsete supera 2010
Em dez meses deste ano, as importações de papéis
ofsete somaram 81 mil toneladas, 7,66% a mais que as
75,2 mil toneladas verificadas no mesmo período de
2010. Mantido o ritmo médio, o último bimestre pode
fazer ultrapassar as 94,1 mil toneladas importadas nos
dozes meses do ano passado. De acordo com a
projeção, até dezembro devem ser internalizadas cerca
de 100 mil toneladas de papel ofsete estrangeiro.

De acordo com os números da Secretaria de
Comércio Exterior, os volumes mensais têm oscilado
ao longo do ano, sendo que o resultado do último
bimestre foi o mais expressivo, com 20,5 mil
toneladas 12,4 mil toneladas, em setembro e 8,1 mil
toneladas, em outubro.

Importação de Ofsete - bobinas e folhas
em mil toneladas
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Importação Anual de Ofsete
bobinas e folhas - em mil toneladas
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Distribuidores Associados
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