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Operação Papel: modelo
que deverá ser seguido
As louváveis ações do Ministério Público do Paraná e dos demais órgãos
que atuam na Operação Papel mostram o fim da impunidade para os crimes
tributários, como as fraudes que envolvem os descaminhos do papel imune.
A melhor das notícias é o efeito propagador deste trabalho, que certamente
vai se replicar em outros Estados.
Felizmente enganam-se aqueles que desacreditam do rigor legal, apostando
na morosidade da Justiça e nas brechas legislativas para seguir no ilícito. A
própria Promotora de Justiça que atua no Paraná, Aline Bilek Bahr, em
matéria desta edição, informa que as autoridades estão atentas ao papel
imune e que adotarão providências para investigações específicas.
Na operação, centrada em 22 empresas paranaenses e que não tinha como
foco os desvios com papel imune, foram apuradas sonegações de mais de
R$ 150 milhões em impostos estaduais e federais. Podemos imaginar o
tamanho do rombo que será revelado nas investigações em outros Estados,
em especial em São Paulo, maior produtor e consumidor de papel.
Acreditamos que ação semelhante pode estar ocorrendo no Ministério
Público paulista, onde as condições são fartamente propicias, tanto do ponto
de vista da prática destes crimes, quanto pela disponibilidade de ferramentas
que aceleram as investigações. As atuações da Fazenda Estadual nos
últimos anos, culminando na implantação do RECOPI, demonstram
claramente o caminho a ser seguido.
Estamos convictos de que o modus operandi dos esquemas criminosos já
são conhecidos e estão devidamente mapeados pelas autoridades. Para agir
com a lisura que se espera dos agentes públicos é necessário seguir os
trâmites legais, que podem até retardar, mas jamais diminuir os resultados
do trabalho. No entanto, o desfecho é claro, ao menos aos nossos olhos o
cerco está fechado. As ferramentas eletrônicas disponíveis e vigentes hoje
permitem a todas as esferas do poder público atuar com mais agilidade e
eficiência na fiscalização e combate aos crimes, entre eles os praticados na
comercialização do papel.
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Como temos enfatizado, não cabe mais às
empresas do setor o argumento da inocência, da boafé amparada na pseudo legalidade. Não se trata mais
de uma ação de fiscalização, de um fiscal emitindo um
auto de infração que pode virar multa, ser questionado
e rolar um tempo até ser transformado ou não em
dívida, propriamente dita. Agora é investigação
criminal, com quebra de sigilos que produzem provas
contundentes e irrefutáveis, que apontam para
condenações, inclusive com pena de prisão.
Para os contraventores declarados, este risco é
conhecido e desafiado diariamente. Para os
empresários oportunistas que visam a vantagem, o
ganho fácil, deslumbrados pelo discurso do não vai

dar em nada , significa colocar a reputação e o
destino pessoal e de sua empresa na roleta a cada
transação suspeita. Basta agora saber de que lado se
está, em qual grupo sua atuação se enquadra: na
empresarial ou na criminal? Não tem meio termo.
Apoiamos todas as ações de combate aos crimes
para que possamos exercer com o máximo de
profissionalismo e qualidade nossa atividade: distribuir
papel, matéria-prima que alimenta a cadeia produtiva
da indústria gráfica e editorial, gerando empregos e
renda na economia brasileira.
A todos, boa leitura.

Vitor Paulo de Andrade
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MP analisa documentos apreendidos e não
descarta novas operações no setor de papel
O Ministério Público do Paraná (MP-PR“ deve concluir em
breve a fase de avaliação dos documentos apreendidos
na Operação Papel e pode formalizar denúncia criminal
contra os envolvidos. As informações são da Promotora
de Justiça Aline Bilek Bahr, que falou com a reportagem
do NewsPaper sobre a origem e os desdobramentos da
Operação. De acordo com a Promotora de Justiça, a
Operação continua e devem ser tomadas outras medidas
paralelas muito importantes .
A operação, deflagrada em dezembro de 2011, é fruto do
trabalho de dois anos de investigações do Ministério
Público do Paraná, em conjunto com as Receitas Estadual
e Federal, conforme explicou a Promotora, que é uma
das responsáveis designadas para o caso pela Promotoria
de Combate aos Crimes contra a Ordem Tributária de
Curitiba. É muita gente envolvida. É algo tão grande
que chegou a um ponto que tivemos de delimitar até
onde iríamos trabalhar neste momento. É a ponta do
iceberg e a gente sabe disso , afirmou Aline Bahr.
No entanto, a Promotora não descarta a possibilidade
de que indícios de fraudes deixados de fora agora
sejam investigados. Podemos desmembrar para uma
operação sobre o papel imune , citou como exemplo
Bahr, explicando que as investigações da Operação
Papel não tiveram como foco irregularidades no setor.
Mesmo assim, afirmou: estamos atentos às fraudes
tributárias envolvendo o papel imune e caso surjam
elementos que possibilitem o início das investigações,
adotaremos providências .
Questionada sobre a abrangência da Operação, a Promotora informou que a investigação foi centrada em fraudadores do Paraná e os mandados cumpridos em outros
estados eram basicamente de envolvidos que mudaram
de endereço ou empresas transferidas de domicílio para
driblar a fiscalização. Mesmo assim, as empresas de
qualquer outro Estado brasileiro que partilhavam relações
comerciais fraudulentas com as investigadas do Paraná
não estão isentas. Se identificarmos crimes praticados
em outros Estados, vamos encaminhar manifestação
acompanhada de material probatório para as autoridades
competentes , adiantou a Promotora.

Prisões
As punições para os envolvidos nos crimes contra a
ordem tributária vão além do ressarcimento do montante
sonegado. Segundo a Promotora, a pena varia de dois a
cinco anos de prisão. Todos os investigados podem ser
denunciados criminalmente e terem a sua prisão
preventiva requerida, se o Ministério Público entender
que é necessária e tiver elementos de convicção
formados no oferecimento da denúncia .
3

NewsPaper - n° 30 - março 2012 - © Andipa

De acordo com a Promotora, os mandados de prisões
cumpridos em dezembro tiveram como objetivo a perfeita
identificação das pessoas e a delimitação da participação
de cada uma delas na organização criminosa.
Como determina a lei, no caso de crimes que comportam
prisão temporária, estas prisões tem o prazo de cinco
dias, prorrogáveis por mais cinco dias, podendo ser
revogada a pedido do requerente no caso, o Ministério
Público. A Promotora explicou que depois de colhidos os
depoimentos, o MP pediu a revogação daqueles que
colaboraram com as investigações.
A Promotora explicou ainda que, regra geral, em crimes
contra a ordem tributária, previstos na Lei Federal
8.137/90, o MP tem de seguir a Súmula Vinculante
número 24, do Supremo Tribunal Federal, na qual consta
que o crime de sonegação fiscal somente se consuma
com o lançamento definitivo do tributo. No entanto, em
casos específicos, quando há constituição fraudulenta de
empresas para cometer crimes de sonegação fiscal, os
Tribunais Superiores autorizam o ingresso da ação penal
pelo MP contra os envolvidos, mesmo quando o Fisco
ainda não constituiu, em definitivo, o crédito tributário.
Aline Bilek Bahr enfatizou a importância do trabalho de
parceria entre o Ministério Público e as Receitas Federal
e Estadual, com ações administrativas e criminais,
para punir e coibir os crimes contra a ordem tributária.
A Promotora concorda que os avanços tecnológicos,
como o cruzamento eletrônico de dados, tornaram-se
ferramentas importantes para acelerar estes processos.

Histórico
A Operação Papel começou de fato há dois anos, em
função de fraudes tributárias da empresa Trevo News, já
denunciadas pelo Ministério Público. Conforme informado
pela Promotora, a mesma empresa fazia parte de um
grupo que estava sendo investigado por fraudes pelas
autoridades estaduais e federais.
Diante de todas as investigações dos órgãos fazendários,
com quebras de sigilos fiscal e bancário
envolvendo
212 pessoas e 79 empresas
a Operação focou 22
empresas que têm pendência tributária no estado do
Paraná. No dia 14 de dezembro foram cumpridos 12
mandados de prisão e 101 de busca e apreensão, além
de colhidos os depoimentos de aproximadamente 70
pessoas, identificadas como laranjas.
O esquema criminoso desmontado pela Operação
revelou que, nos últimos cinco anos, as empresas
sonegaram em torno de R$ 113 milhões em ICMS e
cerca de R$ 40 milhões em tributos federais.
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Prefeitura anuncia que MD Papéis
volta a operar em Cubatão
A Prefeitura de Cubatão anuncia com entusiasmo a
retomada da produção da tradicional fábrica de papéis,
que começou a funcionar em 1932 e atualmente
pertencente a MD Papéis. O fechamento da unidade
Santista foi anunciado pela empresa no final de janeiro,
assim como a demissão de seus cerca de trezentos
funcionários.
Mobilizada em reverter a situação e manter o equilíbrio
econômico e social do município, a prefeita Marcia
Rosa de Mendonça Silva liderou as negociações da
empresa junto ao governo federal, em especial com o
ministro Fernando Pimentel, que informou estar
encaminhando à Câmara de Comércio Exterior
(Camex“ um estudo sobre a alteração de 10% para
35% nas alíquotas do imposto de importação de vários
tipos de papéis , como afirmou a chefe do executivo em
entrevista ao NewsPaper.
Se essa elevação se concretizasse, o remédio para
curar uma fábrica com resultados operacionais ruins iria
causar uma epidemia nacional, capaz de comprometer
não só a saúde financeira de empresas de diversos
setores que dependem dos papéis importados, mas
inclusive o abastecimento destes produtos , avalia o
presidente da ANDIPA, Vitor Paulo de Andrade,
enfatizando que a Associação está acompanhando
atentamente o assunto.
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Ex-Ripasa
A unidade de Cubatão já pertenceu à antiga Ripasa e
conforme matéria publicada no Jornal Valor Econômico,
em 31 de janeiro, não registra resultados financeiros
positivos desde 2007, ano em que a MD Papéis comprou
a fábrica do Consórcio Paulista de Celulose e Papel
(Conpacel“. A unidade tem capacidade de produção de
60 mil toneladas por ano de papéis de imprimir e
escrever e monolúcidos. Conforme publicado no jornal, a
empresa justifica a decisão de fechamento pelas perdas
financeiras registradas nos últimos quatro anos e a forte
concorrência com papéis importados e aqueles
oferecidos por produtores integrados (que fabricam
também a matéria-prima“.
A MD não confirmou oficialmente o retorno das
operações da unidade. A solicitação de entrevista do
NewsPaper foi direcionada ao Departamento Jurídico do
Grupo Formitex, que aceitou responder por escrito as
perguntas da reportagens, enviadas no dia 17 de
fevereiro. No entanto, até o fechamento da edição, a
empresa não se retornou os contatos.
Ainda de acordo com a prefeita, Marcia Rosa, a unidade
reiniciou as atividades no dia 13 de fevereiro em tarefas
de manutenção dos equipamentos pré-retorno à
produção e a MD propôs um cronograma de seis meses,
com retomada da produção a partir dos resultados
obtidos pelo setor comercial.
Não ocorreram
demissões , acrescentou a prefeita.
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Decom encerra coleta de dados e investigação
de dumping no LWC deve ser definida até junho
Deve ter desfecho ainda no primeiro semestre deste ano,
o processo de investigação de dumping nas exportações
dos Estados Unidos, Finlândia, Suécia, Bélgica, Canadá
e Alemanha para o Brasil de papel cuchê leve (LWC“, e
de dano à indústria doméstica decorrente de tal prática.
A investigação foi aberta em setembro de 2010, pelo
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior (MDIC“, a pedido da Stora Enso Arapoti.
Após a realização da última audiência, em fevereiro,
quando foi apresentada a Nota Técnica no 06, de 06 de
fevereiro de 2012, as partes envolvidas no caso tiveram
até o dia 23 daquele mês para apresentar suas
alegações finais ao Departamento de Defesa Comercial
(Decom“, da Secretaria de Comércio Exterior (Secex“.
Com base em todas as informações, o Decom emitirá o
seu parecer final, que é elaborado pelos técnicos,
revisado pelo coordenador do caso e, então, debatido
pelos distintos coordenadores do Decom.
Saindo do Decom, se o parecer for de recomendação de
imposição de direito, ele é mandado ao GTDC, grupo
técnico da Camex responsável pelos temas de defesa
comercial, para avaliação dos temas de interesse público
e consistência com a legislação e acordos multilarerais.
Se a recomendação de direito se mantiver, ela ainda
precisa ser chancelada pelos sete Ministros da Camex ,
explica Carolina Saldanha, da Uno Trade Strategy
Advisors, escritório que representa várias editoras
ligadas a Associação Nacional de Editores de Revistas
(ANER“. Então, a Camex publica o resultado mediante
uma Resolução Camex. A especialista observa que, caso
a recomendação do Decom seja pela não imposição de
direito, a Secex apenas publica o texto de encerramento
da investigação sem a imposição de direitos.
Apesar da fase adiantada do processo de investigação, a
conclusão é incerta. Além de determinar ou não o direito,
a Decom pode manter, elevar ou reduzir a taxação prévia
estabelecida em novembro de 2011. Saldanha explica
ainda que o processo pode ser encerrado a qualquer
tempo a pedido da Camex ou da própria Stora Enso. A
investigação pode ainda ser suspensa por mandado de
segurança ou por indicação de algum dos países
envolvidos de levar o caso à Organização Mundial do
Comércio (OMC“ por suas irregularidades (como no caso
de resina PET“ , acrescenta.
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Mesmo reconhecendo que a Nota Técnica apresenta
vários problemas e sugere a imposição de taxação mais
elevada, Carolina Saldanha é otimista de que o resultado
final pode ser revertido em favor dos usuários de LWC.
Ela cita outros processos em que a decisão final foi
modificada, como no caso de fios de viscose, no qual os
direitos definitivos foram inferiores aos direitos
preliminares, por exemplo. Em outro caso, de aço
inoxidável, conseguimos reduzir 88% da margem
proposta, com aplicação de direto por apenas dois anos
ao invés de cinco anos, por interesse público.
Recentemente houve um caso de chapas grossas de
aço, em que o Decom resolveu encerrar o procedimento,
por não haver encontrado causalidade (relação“ entre o
dumping e o dano que a indústria doméstica alegava
(que seria um caso semelhante ao de papel“ .

Sem restrições
As considerações finais apresentadas à Decom pela
Uno Trade, em nome das editoras, pede o encerramento
do procedimento de averiguação de dumping, sem
aplicação de direito definitivo. Justificando a relevância
do tema e o temor pelo aumento despropositado do
custo de sua matéria-prima essencial - o papel LWC, o
escritório apresentou argumentos de inexistência de
dano à empresa Stora Enso Brasil, bem como de nexo
causal.
O documento de 55 páginas, entregue à Decom, lista
vários pontos para a não imposição de direito
antidumping ao LWC, dentre eles aponta vícios
processuais evidenciados na Nota Técnica, a insuficiente
capacidade de produção, a ausência de similaridade do
papel LWC, além da necessidade da importação do
papel, por parte das editoras brasileiras de revistas para
diversificação estratégica de fornecedores.
Apresentando argumentos técnicos e legais, o
documento questiona desde a incompatibilidade da
medida com os programas de incentivo a cultura e a
imunidade constitucional para os papéis destinados a
impressão de livros, jornais e periódicos, até o conceito
do Princípio da Supremacia do Interesse Público.
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Dados e informações

Produção geral cresceu 0,4% em 2011;
imprimir e escrever teve queda de 0,8%
As indústrias brasileiras produziram 9.879 mil toneladas
de papéis entre janeiro e dezembro do ano passado,
apenas 0,4% mais que nos doze meses anteriores
(9.844 mil toneladas“, conforme números divulgados no
relatório Conjuntura Setorial da Bracelpa.

Especificamente no grupo de papéis para imprimir e
escrever, as vendas externas diminuíram 5,2% em
relação as 1.091 mil toneladas de 2010.

Enquanto os papéis para fins sanitários (7,4%“, de
imprensa (4%“ e para embalagem (1,3%“ tiveram
produção maior em 2011 em relação ao ano anterior,
os segmentos de imprimir e escrever (-0,8%“, papel
cartão (-6,9%“ e classificados em outros (-5,4%“
acumularam retração.

No entanto, a desaceleração do setor em 2011 na
comparação com o ano anterior não é exclusividade
da indústria nacional e reflete as condições dos
mercados no período. É o que mostra o fraco
desempenho da indústria gráfica, que no acumulado
geral apresentou crescimento de apenas 0,74% no
ano passado (veja matéria a seguir“.

O desempenho se repete nas vendas domésticas, com
ligeira inversão no total geral, que ficou 0,3% abaixo do
apurado em 2010 caindo de 5.317 mil toneladas para
5.302 mil toneladas.
A presença do produto nacional avançou 6,8% no
segmento dos sanitários, 0,8% no de embalagens
e ficou estático entre os papéis para imprimir e
escrever, repetindo as 1.630 mil toneladas ofertadas
ao mercado doméstico no ano anterior.
Já nos outros grupos, as vendas internas dos fabricantes
nacionais amargaram quedas. A maior foi de 10,8% no
papel cartão, que somou 511 mil toneladas em 2011
contra 573 mil toneladas vendidas ao mercado nacional
no período de janeiro a dezembro de 2010.
No grupo de outros tipos de papéis a redução foi da
ordem de 6,5% (de 400 mil toneladas para 374 mil
toneladas“, enquanto as vendas de papel jornal caíram
0,8% (de 129 mil toneladas para 124 mil toneladas“.
Os fabricantes nacionais também não tiveram acesso
favorecido para colocar seus produtos no mercado
internacional. De acordo com o relatório da associação
das indústrias, nos doze meses de 2011, as exportações
ficaram 1,1% abaixo do volume de 2010
passando de
2.074 mil toneladas para 2.052 mil toneladas.
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Freio

O resultado das importações, apurado pela Bracelpa,
também sinaliza que o freio foi acionado com vigor na
produção e consumo ao longo do ano passado. No
geral, as entradas de papéis estrangeiros diminuíram
3,1%, passando de 1.502 mil toneladas em 2010 para
1.455 mil toneladas no ano seguinte. Os volumes de
2011 foram maiores apenas nos grupos de cartão
(18,2%“ e outros papéis (24,6%“.
As importações de papéis destinados à impressão e à
escrita representam praticamente a metade do total
geral. E, em 2011 somaram 699 mil toneladas, 4,9% a
menos que as 735 mil toneladas trazidas do exterior
no ano anterior.
Os dados disponíveis mostram que o consumo
brasileiro ficou estável, com variação mínima de 0,1%
tanto no consumo total de papéis em geral, quanto no
segmento de imprimir e escrever. De acordo com o
estudo, foram consumidas no Brasil 9.282 mil
toneladas de papéis em 2011, ante ao consumo
aparente de 9.272 mil toneladas no ano anterior. No
grupo de imprimir e escrever, o volume de papéis
consumidos oscilou de 2.149 mil toneladas para 2.152
mil toneladas.
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Papéis de Imprimir e Escrever (I&E)
janeiro a dezembro - em mil toneladas
2.704 2.682
2.348 2.347

1.630 1.630

1.091 1.034
735

Produçao nacional

Venda doméstica

Fonte: Conjuntura Setorial Bracelpa / No 38

Exportação

699

Importação

Consumo aparente

2010

Janeiro 2012

2011

Janeiro segue o ritmo
Com resultados menores do que em dezembro e em igual
mês do ano anterior, os números de janeiro mostram que
2012 começou seguindo o mesmo ritmo do mercado no ano
passado. Segundo números divulgados pela associação dos
fabricantes nacionais, a produção em janeiro deste ano foi
de 819 mil toneladas, 0,2% menor que as 821 mil toneladas
do primeiro mês de 2011. Proporcionalmente, a retração foi
ligeiramente maior entre os papéis para impressão e escrita,
com a produção de 217 mil toneladas ante as 220 mil
toneladas do janeiro anterior.

2011. No grupo de imprimir e escrever o sinal ficou trocado,
com uma tonelada a menos que as 116 mil toneladas
ofertadas na mesma base de comparação.
A presença do importado também seguiu a tendência
sinalizada e fechou o primeiro mês do ano com 120 mil
toneladas, 18,8% mais que as 101 mil toneladas importadas
em dezembro, e 13% abaixo das 138 mil toneladas que
entraram em janeiro do ano passado. Dentre os papéis de
imprimir e escrever foi mantida a curva descendente, com
50 mil toneladas importadas em janeiro deste ano, contra as
54 mil toneladas do mês anterior e as 65 mil toneladas
internalizadas no primeiro mês de 2011.

Destino de praticamente a metade da produção, as vendas
internas da indústria somaram 411 mil toneladas em janeiro
deste ano, uma tonelada a mais que no mesmo mês de

Papéis de Imprimir e Escrever (I&E)
janeiro - em mil toneladas
220

217
198

116

115
76

78
54

Produçao nacional
Fonte: Conjuntura Setorial Bracelpa / No 39
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Produção editorial cai, mas segura
resultado da indústria gráfica em 2011
Em 2011, a indústria gráfica brasileira cresceu apenas
0,74% em relação ao ano anterior, resultado positivo
graças ao desempenho do segmento editorial, que
fechou o ano com crescimento de 6,34% perante 2010. A
análise é da Associação Brasileira da Indústria Gráfica
(Abigraf Nacional“, com base na Pesquisa Industrial
Mensal da Produção Física, do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE“.
De acordo com o Boletim de Atividade Industrial (número
14 de fevereiro de 2012“, o resultado fraco tem forte
influência da queda de 16% nas atividades no último
trimestre do ano. O segundo semestre de 2011 teve o
seu mês de pico de crescimento do setor em julho,
quando a taxa mensal de crescimento da produção
superou a do mesmo mês de 2010 em 26%. Naquele
mês, ocorreu um forte aumento de produção de editoriais, impactando positivamente o resultado do setor ,
informa a Abigraf no Boletim divulgado em fevereiro.
Ainda estimulado pelo grupo editorial, o resultado de
agosto foi positivo em 12%. Entretanto, a partir de
setembro, nota-se queda continua na atividade mensal
do setor até dezembro de 2011 (-6,9%, -4,2%, -3,1% e 6,2%“. Em dezembro, o segmento editorial volta a
interferir decisivamente no resultado do setor, desta
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vez por registrar queda de 27,9% em relação a novembro
e recuo de 15,7% na comparação com o mesmo mês
do ano anterior.
Baseado em informações do IBGE, o Boletim mostra que
a retração no segmento se deveu a menor produção de
revistas e de livros. A redução da produção de revistas
impressas pode ter decorrido da contração da verba
disponibilizada por empresas multinacionais para a
veiculação de anúncios, além da substituição de revistas
impressas por eletrônicas decorrentes da gradual
disseminação do uso de tablets. Quanto aos livros, o
Boletim atribui a queda à importação de livros,
principalmente os didáticos.
No acumulado de janeiro a dezembro, outro segmento
que apresentou crescimento na produção física em
toneladas foi o grupo de embalagens impressas, com
resultado de 2011 superando em 0,89% o de 2010. Já os
impressos comerciais tiveram produção 5,89% menor na
comparação do acumulado anual. No segmento de
jornais, a queda na produção em 2011 foi de 8,41% em
relação a 2010. Na média geral, a produção em
toneladas da indústria gráfica nacional cresceu 0,74%
nos doze meses.

NewsPaper
NewsPaper

Importação de papel retrai no 1º bimestre
geiro chegaram para abastecer o mercado nacional no
primeiro bimestre de 2012, enquanto que em janeiro e
fevereiro de 2011 foram 17,9 mil toneladas. De janeiro a
dezembro desembarcaram aqui 103,9 mil toneladas de
LWC em 2011, e 120 mil toneladas, em 2010.

O volume de papéis de imprimir e escrever importado
entre janeiro e fevereiro deste ano é até 64% menor que
no mesmo período de 2011, de acordo com os números
divulgados no portal AliceWeb, da Secretaria de
Comércio Exterior (Secex“, do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC“. No
bimestre, as entradas de ofsete, cuchê, LWC, jornal e cut
size diminuíram na comparação com o ano passado.

Com menor participação dos importados, o cut size
apresentou retração de 42,7% na comparação, caindo de
5,5 mil toneladas para 3,2 mil toneladas no primeiro
bimestre. Nos doze meses do ano passado, foram
importadas 29,4 mil toneladas de cut size, 16% menos
que em 2010 (32,3 mil toneladas“.

No caso do cuchê, segmento em que o abastecimento
depende do importado, a retração foi de 25,7% no
período. Pelos dados oficiais da Secex, este ano foram
importadas 50,7 mil toneladas nas quatro NCMs
(Nomenclatura Comum do Mercosul“ que compõem o
grupo de cuchês, 17,5 mil toneladas a menos que no
primeiro bimestre de 2011. Entre janeiro e dezembro do
ano passado as importações de cuchês somaram 337,5
mil toneladas, 25,6 mil toneladas a menos que no ano
anterior (363,1 mil toneladas“.

No outro extremo, o papel jornal tem o maior volume de
importações. Entre janeiro e fevereiro deste ano foram
importadas 70,9 mil toneladas de jornal, 13% menos que
as 81,5 mil toneladas do mesmo período de 2011. Ao
todo, entraram no Brasil no ano passado 406,2 mil
toneladas de papel jornal.

2012 mais linear

A maior diferença na avaliação do bimestre foi registrada
no grupo de ofsete NCMs 4801.55.92, 4802.55.99 e
4802.57.99. Nos dois meses deste ano foram importadas
6,6 mil toneladas destes papéis, quase um terço do total
do primeiro bimestre do ano passado, quando entraram
18,3 mil toneladas. No acumulado anual, 2011 somou
90,1 mil toneladas de ofsete, ligeira queda em relação as
94,1 mil toneladas de 2010.

O comportamento das importações de papéis ao longo
deste ano deve seguir o ritmo natural do setor, que
tradicionalmente tem o segundo semestre melhor do que
o primeiro. Na avaliação do presidente da ANDIPA, Vitor
Paulo de Andrade, o boom de consumo verificado em
2010 causou distorção no desempenho das importações
de 2011, que foram diminuindo ao longo do ano. O ano
passado refletiu a ressaca de 2010. Para este ano, deve
haver maior preocupação com relação aos estoques ,
prevê o presidente.

No LWC, as importações este ano ficaram praticamente
estáveis, com mínima variação negativa. Conforme os
números da Secex, 17,7 mil toneladas de LWC estran-

Importação de papéis no 1o bimestre
em mil toneladas
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Exceção, importação de cartão aumenta
Dos tipos de papéis acompanhados pelo NewsPaper,
apenas o cartão apresentou maior importação no
primeiro bimestre de 2012, em relação ao total do
mesmo período de ano passado. Segundo a Secretaria
de Comércio Exterior, entraram no País 3,2 mil toneladas
em janeiro e 3,6 mil toneladas em fevereiro, somando 6,8
mil toneladas de cartão importadas este ano, 61,47% a
mais que o volume dos dois primeiros meses do ano
passado de 4,2 mil toneladas.

Entre janeiro e dezembro do ano passado, as
importações de papel cartão ultrapassaram pela segunda
vez nos registros da Secex a marca de 30 mil toneladas,
somando 31,3 mil toneladas. Em 2007, foram importadas
32,3 mil toneladas de cartão. O histórico mostra que as
entradas de cartão estrangeiro na NCM 4810.92.90
começaram em 2002, com 17,6 mil toneladas. Em 2010,
foram importadas 24,9 mil toneladas destes papéis,
sendo que 4,1 mil toneladas foram desembaraçadas nos
dois primeiros meses do ano.

Importação mensal de Cartão
em mil toneladas
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Distribuidores Associados
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