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Dezembro, finda um ano, planeja-se outro! Há doze meses, a
euforia de que 2011 seria excepcional induziu muitos ao erro e o
resultado ao longo do ano foi o excesso de estoques e as margens
reduzidas. Para agravar, medidas de restrição encareceram e
complicaram as importações.
Mas, o que era para ser um balanço negativo, um tanto pessimista,
pode ganhar novos ares, com um fato novo que deve redefinir o
mercado para 2012. Este acontecimento foi a Operação Pirâmide de
Papel, deflagrada no dia 14 de dezembro, pelo Ministério Público do
Paraná, pela Receita Federal e demais autoridades fiscais.
Como todos já sabem, doze pessoas foram presas, muitas estão
sendo ouvidas e investigadas e outras tantas devem estar temerosas de ter suas negociações e nomes revelados na Operação.
É evidente que o esquema de fraude desmantelado no Paraná
representa uma parte talvez expressiva dos desvios de finalidade
do papel imune. Mas, não se enganem, a Operação pegou a ponta
da teia da prática de ilegalidade disseminada pelo País, que deturpa
e corrói o mercado de papel no Brasil. A ponta foi puxada, e assim
como no jogo de dominó, não pode mais ser freada.
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A queda da pirâmide: Um sopro de alento encerrando um ano difícil

...

Para os distribuidores e empresas que
operam séria e legalmente no Brasil, a Operação
Pirâmide de Papel vem dar o alento de que
cedo ou tarde os infratores serão punidos e que
o mercado pode e deve apresentar melhoras
significativas já nos próximos meses.
Por isso, reforçamos o alerta já dado não basta
parecer, tem de ser correto. Ater-se a comprar e
vender papel para uma empresa que apresenta a
documentação, não exime das responsabilidades
legais quando a operação é fiscalizada ou o
esquema é desvendado. Preços sabidamente
baixos pressupõem ilícitos.
A queda da pirâmide deve expor todos os
envolvidos direta ou indiretamente, inclusive os
desavisados de plantão, que insistiam em
alegar boa-fé, negociando com aqueles que
ignoram regras e leis em nome do lucro farto e
imediato. Mecanismos de controle e fiscalização
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não faltam às autoridades, sejam federais ou
estaduais, e operações conjuntas como esta
podem e devem se repetir.
Talvez 2011 possa ser considerado um período
de duras e grandes lições para o setor, quando
foram expostos erros e fraquezas, e foi testada
nossa capacidade de união, coesão e
recuperação.
Que possamos fazer desse chacoalhão a
propulsão necessária para reconstruirmos as
bases do mercado de papel no Brasil, dentro da
legalidade e do profissionalismo.
Que em 2012 possamos trabalhar com
concorrência mais leal e legal e com margens
mais justas!
A todos, boas festas!

Vitor Paulo de Andrade
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ANDIPA obtém liminar para associado
aplicar PIS e Cofins reduzidos
Os associados da ANDIPA têm um instrumento legal
para usufruir o benefício da redução das alíquotas do
PIS e do Cofins de 9,25% para 4%, para a importação
de papéis destinados à impressão periódicos, previsto
no artigo 8º, § 10, da Lei 10.865 de 2004.
A aplicação da lei estava sendo restringida pelo
Decreto 5.171 de 2004, que passou a exigir que o
distribuidor fosse representante do fabricante
estrangeiro. A ANDIPA questionou na Justiça a
interpretação e obteve liminar favorável no dia 15 de
dezembro, que permite a todas suas associadas
aplicar o percentual com incentivo, sem restrições até
o julgamento do mérito da ação coletiva ou decisão
judicial contrária.
A medida judicial em questão traz confortável
segurança a todos os associados da ANDIPA,
importadores de papel imune, uma vez que impede
que estes sejam autuados pelo Fisco, desobrigandoos de comprovar serem representantes de fábrica
estrangeira de papel para o gozo do benefício,
liberando, por consequência, eventuais mercadorias
embaraçadas , informa o comunicado assinado pelo
advogado Gustavo Dalla Valle Baptista da Silva, do
escritório Leite de Barros Zanin Advocacia.
O advogado explicou que a aplicação do percentual
reduzido vinha sendo praticada pelas empresas com a
apresentação de uma carta de representação,
fornecida pelo fabricante estrangeiro, e com suporte
no Registro de Estabelecimento Importador (fornecido
pela Receita Federal“. Esta prática contava com a
anuência dos fiscais que não aplicavam com rigor o
artigo 1º, § 1º, Inciso II, do Decreto 5.171/04.
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No entanto, em sintonia com a política de comércio
exterior de conter as importações, desde o início do
ano os fiscais começaram a cobrar a representatividade. Na prática, o decreto extrapola a
regulamentação e altera a lei, e ainda fere o princípio
constitucional, que envolve a imunidade do papel e a
não discriminação de contribuintes.
Segundo Dalla Valle, a ação visa proteger o passado
e o futuro. Com a liminar, ainda que o mérito seja
desfavorável, as associadas vão recolher o valor
atualizado sem a aplicação de multas. O advogado
enfatiza que vale a regra de cinco anos como período
passível de fiscalização e autuação.
A estimativa, de acordo com o advogado, é que o
mérito da ação ordinária seja julgado em um ano,
sendo que a sentença definitiva, com os possíveis e
devidos recursos da União, deve sair no prazo de
quatro anos.
Associados
A ação coletiva abrange a todos os associados
ANDIPA e será extensiva aos distribuidores que
ingressarem na entidade a qualquer tempo, conforme
explicou o advogado. Assim como deixa de ser
amparada pelo instrumento legal a empresa que
eventualmente se desligar do quadro associativo.
Antes de entrar com ação coletiva, a ANDIPA
consultou todos os associados em assembléia
extraordinária e contou com o aporte dos
distribuidores importadores para bancar os custos
iniciais do processo.
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Operação prende 12 pessoas
por desvios no setor de papel
Como já havia alertado a ANDIPA, os órgãos de
fiscalização e controle têm mecanismos para autuar os
desvios praticados na comercialização de papel, e
enquadrar todos. A ação do dia 14 de dezembro deixou
claro que a fraude fiscal é de fato crime que pode resultar
em prisão, ainda que temporária dos envolvidos.
O esquema de fraude foi desmantelado em ação
conjunta do Ministério Público do Paraná, Promotoria de
Justiça de Combate aos Crimes Contra a Ordem
Tributária de Curitiba e a Receita Federal, através da
operação batizada de Pirâmide de Papel .
De acordo com as autoridades, nos últimos cinco anos,
as operações realizadas pelas empresas envolvidas na
fraude resultaram na sonegação de R$ 113 milhões
referentes ao ICMS e cerca de R$ 40 milhões em
tributos federais.
Pelas informações divulgadas, as investigações
envolveram 79 empresas e outras 212 pessoas,
residentes nos estados do Paraná, Santa Catarina, São
Paulo e Rio de Janeiro. Dos doze presos, onze são do
Paraná e um de Santa Catarina. Também foram
cumpridos 101 mandados de busca e apreensão nos
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quatro estados. Conforme noticiado, a quadrilha criava
diversas empresas na área gráfica em nome de laranjas,
não pagava os tributos devidos e depois encerrava as
atividades, deixando os débitos.
Alerta
Em novembro de 2010, a ANDIPA divulgou nota a todos
os consumidores de papel, alertando os riscos iminentes
para quem adquire papel a preços artificialmente baixos,
que denunciam desvios de finalidade de papel imune.
Além dos programas específicos de controle do papel
imune da Receita Federal e do RECOPI em São Paulo,
todos os estados têm na nota fiscal eletrônica a principal
base de fiscalização.
Alertamos para que não sejam adquiridos papéis que
não tenham origem conhecida ou de distribuidores sem
tradição e, principalmente, com preços muito abaixo dos
de mercado. Além do mais, convém verificar a
autenticidade da nota fiscal. Vale ressaltar que, quando
essas providências não são observadas, a autoridade
tributária autua tanto o contribuinte vendedor quanto o
comprador , informava o comunicado.
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LWC tem direito provisório
antidumping de até US$ 161/t
A Câmara de Comércio Exterior determinou a cobrança
de direito provisório antidumping para as importações de
LWC de seis países, em investigação desde setembro de
2010, conforme resolução nº 86 de 09 de novembro de
2011. O valor do direito provisório antidumping varia
entre US$ 161,72 por tonelada e US$ 26,82 por
tonelada, dependendo do país de origem e do produtor
exportador de LWC, enquadrado na Nomenclatura
Comum do Mercosul (NCM“ 4810.22.90.
Consoante a análise precedente, ficou determinada,
preliminarmente, a existência de dumping nas
exportações de papel cuchê leve das origens
investigadas para o Brasil, e de dano à indústria
doméstica decorrente de tal prática . O texto da
resolução detalha as condições que basearam as
decisões e valores de cada estabelecimento e país, e

Estão sobre investigação as importações originárias
dos Estados Unidos, Finlândia, Suécia, Bélgica,
Canadá e Alemanha. A resolução determinou ainda o
encerramento da investigação de dumping nas
exportações da Suíça para o Brasil, uma vez
constatado que o volume de importações dessa origem
foi insignificante.
Como parte que acompanha o processo, a ANDIPA foi
comunicada das decisões pelo Departamento de Defesa
Comercial. De acordo com o documento datado de 17 de
novembro, o prazo de investigação foi prorrogado em até
seis meses, a partir de 10 de dezembro de 2011.

País

Produtor/Exportador

EUA

Evergreen Packaging Inc.

161,72

Demais

161,72

Finlândia

Direito Antidumping Provisório em (US$/t“

UPM-Kymmene Corporation

74,14

Stora Enso Oyj

69,04

2

Sappi Finland OY.

132,86

Demais

132,86

2

Suécia

Todos

120,37

2

Alemanha

Stora Enso Kabel GmbH

101,71

Norske Skog Walsum GmbH
Demais
Bélgica
Canadá

5

ainda define o prazo de seis meses de cobrança.
Conforme consta no documento legal, o direito provisório
foi determinado em função do crescimento das
importações consideradas em condição de dumping.

26,82
101,71

Sappi Lanaken N.V.

64,68

Demais

72,34

Todos
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137,95

2
2
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Prorrogação de licença prévia
surpreende e setor cobra agilidade
Contrariando a posição apresentada em setembro às
entidades, o governo prorrogou a exigência da licença
prévia de importação para onze tipos de papéis por mais
quatro meses, valendo até 18 de março de 2012. A
decisão surpreendeu as entidades, que foram às
autoridades demonstrar que a produção nacional de
alguns tipos de papel é insuficiente para atender a
demanda da indústria gráfica, o que pode refletir no
desabastecimento.
Unidas, ANDIPA, Abigraf (Associação Brasileira da
Indústria Gráfica“ e ANER (Associação Nacional de
Editores de Revistas“ assinaram ofício enviado ao
ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior (MDIC“, Fernando Pimentel. E, posteriormente
seus presidentes foram recebidos pela secretária de
Comércio Exterior, Tatiana Prazeres, quando solicitaram
revisão das restrições à importação de papéis e
agilidade na liberação das licenças, que deveriam vigorar
até 18 de novembro.
Para o setor, o resultado dos primeiros três meses de
restrição foi o encarecimento das operações com o
atraso na liberação das importações. Tivemos maiores
custos alfandegários, comprometendo a programação
financeira e de estoque das empresas , explica o
presidente da ANDIPA, Vitor Paulo de Andrade.
Relatando surpresa com a prorrogação, o presidente da
Abigraf Nacional, Fabio Arruda Mortara, lembra que o
Brasil não é autossuficiente na produção de alguns
papéis revestidos, papéis especiais e papel para jornal,
entre outros, tendo capacidade total apenas nos tipos de
papel de imprimir. Reitero que é fundamental para a
competitividade de nossa indústria gráfica que haja
importações livres de todos os tipos de papéis, pois estas
contribuem para o equilíbrio interno dos preços , afirma.
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Na avaliação de Tallis Arruda, que responde pelo
departamento Jurídico da ANER, a alteração do modelo
até então observado trouxe vários prejuízos decorrentes
das exigências. Segundo ele, a maior reclamação é
quanto ao prazo para avaliação da licença de
importação substitutiva, que consiste na exigência
de retificação da licença prévia concedida (antes mesmo
de embarcar o papel“.
Esse é realmente um ponto importante, pois quem
atua nesse segmento sabe que o peso do papel sofre
uma expansão natural que geralmente alcança uma
diferença de 10% em seu peso. Tal diferença, contudo,
não é admitida pela administração. Esse fato basta
para ocasionar custos excessivos de armazenagem e
demurrage nos portos , afirma acrescentando que há
caso de associado ANER, que somente com tais
custos administrativos tiveram um prejuízo superior a um
milhão de reais.
Na prática, o Sistema Siscomex mantém a necessidade
de anuência prévia de licença de importação pelo
Secex Brasília para os papéis a serem importados
com imunidade tributária e dispensa os destinados a
fins comerciais, conforme constatado pelos especialistas aduaneiros.
O advogado da ANER, observa que as exigências que
estão sendo impostas ao papel imune são absurdas. A
imunidade do papel foi concedida com o intuito de
difundir a cultura, mas a imposição de medidas
administrativas burocráticas está resultando em um custo
ao editor que não traz benefício algum ao país. Assim o
resultado que se observa é inverso. Não temos imposto,
mas temos burocracia.
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Andipa cria comitê de importadores
O impacto das questões referentes à importação é maior
para as empresas que operam exclusivamente com os
fornecedores internacionais do que para aquelas que
atuam também com o papel nacional. Partindo deste
ponto unânime, os distribuidores associados aprovaram
a criação de um comitê de importadores, que deve ser
definido a partir de janeiro, conforme decidido na
reunião realizada em novembro na sede da Fecomércio,
em São Paulo.

Na ocasião foi designado o grupo responsável por definir
a pauta e promover a primeira reunião do comitê, que é
composto pelos representantes das associadas IPSL,
Vivox, Opus e Tecpel.
Dentre as definições, está a escolha do presidente do
comitê, que deve contar com a participação dos
executivos e também dos profissionais diretamente
envolvidos nos processos de importação.

Central de Informações pode
ser implantada em todo o país
A experiência bem sucedida de 14 anos de existência da
Central de Informações do Ramo Papeleiro CIRP no
estado de São Paulo pode ser implantada
nacionalmente. A proposta foi apresentada na reunião
realizada em novembro na Fecomércio entre os
associados ANDIPA e Sinapel.
Administrada pelo Sindicato, a CIRP é uma ferramenta
de análise de crédito que conta com a segurança e
credibilidade da Serasa Experian, como explicou
Vicente Amato Sobrinho, que acumula a presidência
executiva da ANDIPA e a presidência do Sinapel. Amato
disse que todas as distribuidoras podem aderir à CIRP, o
que fará ampliar ainda mais a base de dados e a
qualidade das informações.
O processo é totalmente confidencial , assegurou
Andrea Cardinali, gerente de Contas da Serasa Experian,
que participou do encontro com os distribuidores para
apresentar o projeto. Conforme explicou a gerente, para
as empresas que já operam com a Serasa o processo de
adesão é simplificado, exigindo apenas a adequação de
sistema para compartilhamento de dados com a Serasa,
para passar a colher e fornecer informações diárias de
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crédito. Segundo Cardinali, mesmo aquelas empresas
que eventualmente não consultam a Serasa na concessão de crédito não devem ter dificuldades e vão também
contar com o apoio no desenvolvimento do sistema.
Atualmente, 21 empresas fazem parte da CIRP,
trocando informações online, através da ferramenta da
Serasa Experian. Amato destaca que além de ser
eficiente para a concessão de crédito, a CIRP também
é uma solução de baixo custo, já que o modelo prevê
descontos gradativos conforme o volume mensal de
consultas, considerando o total das empresas
participantes da Central. O fundamental é que quem
colhe tem de prestar as informações de forma
honesta e correta , destacou o presidente da ANDIPA,
Vitor Paulo de Andrade.
Os interessados em mais informações sobre a CIRP,
seu funcionamento e adesões, podem entrar em
contato com as entidades ou preencher ficha no site
do sindicato. Toda a implantação é orientada pela
Serasa Experian, que dispõe de pessoal técnico para dar
suporte à empresa.
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Almoço de confraternização reúne
associados ANDIPA e SINAPEL
Celebrando a sinergia e afinidades entre as duas entidades, ANDIPA e SINAPEL reuniram seus associados para
um almoço de confraternização, realizado no dia 08 de
dezembro, no restaurante Dinho s, em São Paulo.
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Aproveitamos para desejar a todos boas festas e que o
clima de paz e esperança do Natal se estenda nos dias
do ano vindouro. Que 2012 seja uma ano promissor, com
boas e saudáveis realizações.

NewsPaper
NewsPaper

Dados e informações

Importação de papéis desacelera
O volume total de papéis importados em 2011 é menor
que o verificado no ano anterior. De acordo com os
números de novembro, apurados pela Secretaria de
Comércio Exterior, do Ministério de Desenvolvimento
Indústria e Comércio, a maior retração foi no cut size,
25,8 mil toneladas no acumulado dos onze meses, 13%
menos em comparação com o mesmo período do ano
anterior 29,7 mil toneladas.
A importação de LWC registrou a segunda maior
retração (98,3 mil toneladas“, 12% abaixo das 111,7 mil
toneladas importadas até novembro de 2010. Nos
acumulado do ano, as importações de LWC em 2011
devem somar 105 mil toneladas, 15 mil toneladas a
menos que em 2010. No entanto, o total ainda vai
superar o recorde anterior de 2008, quando foram
importadas 99,7 mil toneladas. Em 2009, as entradas de
LWC somaram 73,7 mil toneladas.

No jornal, o volume acumulado até novembro de 2011 
396,9 mil toneladas ficou 10,16% aquém das 430,7 mil
toneladas de 2010. Pela projeção, no ano, as
importações de jornal devem somar 416 mil toneladas,
em torno de 47 mil toneladas a menos que as 463,6 mil
toneladas registradas entre janeiro e dezembro de 2010.
Nas quatro NCMs que compõe o grupo de cuchê, as
entradas até novembro somaram 310,5 mil toneladas,
5,4% menos que as 328,2 mil toneladas importadas no
mesmo período do ano anterior. Se mantidas as
condições, em dezembro devem ser desembaraçadas
em torno de 20 mil toneladas, somando 330 mil
toneladas no ano, cerca de 8% menos que as 362 mil
toneladas importadas em 2010.

Importação de papéis
janeiro a novembro - em mil toneladas
430.693
386.947

328.178
310.494

111.701
84.575

85.912

98.298

22.637

Cuchê

Fonte: Aliceweb
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Ofsete

Secex / MDIC
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LWC

29.690

27.575

Cartão

Jornal

25.829

Cut size

2010

2011
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Importação anual de Cuchê
em mil toneladas
362,2
330

244,7

233,9

2008

2009

196,7

2007
Fonte: Aliceweb

2010

2011*

Secex / MDIC *Projeção

Importação anual de LWC
em mil toneladas
120
105

99,7
73,7

69,5

2007
Fonte: Aliceweb

2008

2009

2010

2011*

Secex / MDIC *Projeção

Importação anual de Jornal
em mil toneladas

511,6
463,6
409,9
366,5

2005
Fonte: Aliceweb
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2006

Secex / MDIC *Projeção
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416

398,5

2007

367,9

2008

2009

2010

2011*
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Importação de cartão é recorde
No mês de novembro foram importadas 4,2 mil toneladas
de papel cartão, conforme os dados da Secretaria de
Comércio Exterior. No acumulado do ano, as entradas
passaram de 27,5 mil toneladas e já superam o total de
2010, de 24,9 mil toneladas.

Com isso, a projeção indica que o total de 2011 vai ficar
em torno de 30 mil toneladas de cartão, volume que se
aproxima do recorde de 2007, quando foram importadas
32,3 mil toneladas de cartão.

Importação anual de Cartão
em mil toneladas
32,3

30
25

24,6

22,7

24,9

19,7

2005
Fonte: Aliceweb
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2006

2007

Secex / MDIC *Projeção
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2008

2009

2010

2011*
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Entrada de ofsete fica estável no ano
As importações no grupo do ofsete, em bobinas e folhas,
devem fechar 2011 no mesmo patamar do ano passado.
De acordo com os números da Secex, até novembro as
entradas destes papéis somaram 85,9 mil toneladas,
1,6% mais que as 84,6 mil toneladas registradas no
mesmo período do ano anterior.

segundo menor volume mensal do ano em março, a
Secex contabilizou 4,7 mil toneladas. O maior desembarque foi em setembro, somando 12,4 mil toneladas.
Considerando o movimento ao longo do ano, a
projeção é que o volume de ofsete importado em 2011
fique em torno de 94 mil toneladas, praticamente o
mesmo total de 2010.

No mês, foram importadas 4,9 mil toneladas de ofsete, o

Importação anual de Ofsete - bobinas e folhas
em mil toneladas

94,1

94

2010

2011*

81,1

46,2
35,1

2007
Fonte: Aliceweb

12

2008
Secex / MDIC *Projeção
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Novembro confirma desaceleração
da indústria nacional de papel
A produção de papel de imprimir e escrever das
indústrias nacionais em 2011 foi 0,8% menor no
comparativo com o ano anterior. É o que mostra o
relatório Conjuntura Setorial, divulgado pela Associação
Brasileira de Celulose e Papel (Bracelpa“, referente ao
período de janeiro a novembro.
No geral, a produção brasileira cresceu 0,4% em 2011
em relação a 2010 de 9.017 mil toneladas para 9.056
mil toneladas. Praticamente metade deste volume,
corresponde à produção de embalagens, que este ano
cresceu 1,9%. Os segmentos de jornal e sanitários
também tiveram desempenho positivo
2,6% e 6,1%,
respectivamente
de acordo com o levantamento
divulgado pela entidade. Já a produção de papel cartão
diminuiu 7%, caindo de 725 mil toneladas nos onze
meses de 2010 para 674 mil toneladas em 2011. O
grupo que engloba outros papéis registrou queda de
6,1% na produção.
Do total de papéis fabricados no país, em torno de 53%
são comercializados no mercado interno. Dentre os
papéis de imprimir e escrever, a participação doméstica é
maior 59%. E a fatia vendida até novembro ficou 1,4%

menor este ano, do que no mesmo período de 2010 de
1.473 mil toneladas para 1.452 mil toneladas. A maior
retração nas vendas domésticas foi apurada no
segmento cartão 11,1%, de 533 mil toneladas para 474
mil toneladas.
A participação do papel brasileiro no exterior também
foi reduzida em 2011. No total, foram exportadas 1.885
mil toneladas até novembro, contra 1.897 mil toneladas
nos onze meses de 2010. Nos papéis de imprimir e
escrever, as exportações brasileiras caíram 4,9%, de 994
mil toneladas para 945 mil toneladas no período de
comparação.
Freadas, as importações totais de papéis reverteram a
tendência, fechando o acumulado até novembro em
queda de 2%, em relação o igual período de 2010. De
acordo com acompanhamento da Bracelpa, foram
importadas 1.354 mil toneladas de papéis entre janeiro e
novembro deste ano, contra 1.381 mil toneladas em
2010. No segmento de imprimir e escrever, a entrada de
papéis estrangeiros caiu 3,7%, somando 645 mil
toneladas até novembro de 2011, contra 670 mil
toneladas no período equivalente do ano anterior.

Papéis de Imprimir e Escrever (I&E)
janeiro a novembro - em mil toneladas
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