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Sinais positivos e vitais 
Salvo milagres  para quem crê e espera por eles  as curas de todos os males 
se dão através de tratamento adequado e de remédios por vezes amargos. A 
receita para dar conta de nossas mazelas setoriais espelha-se na medicina. 
Uns podem querer se prender ao custo ou gosto do medicamento, desacreditar 
os resultados ou valorizar os efeitos colaterais. Mas, é fato que o mal precisa 
ser combatido antes da metástase que pode dizimar o setor. Evidentemente, 
nosso tumor é denominado desvio de finalidade do papel imune.  

Começamos efetivamente o tratamento, com a implantação do Sistema de 
Reconhecimento e Controle das Operações com Papel Imune  RECOPI  
em São Paulo. Dizem os críticos: Ah, mas os resultados não produziram 
melhoras significativas! Não se pode mais ignorar seu poder de diagnóstico. 
Como demonstra matéria desta edição, mais de mil notificações foram 
emitidas pela Secretaria da Fazenda, cobrando informações. E, a fiscalização 
está chegando aos usuários de papel.  

Para além dos resultados regionais, o sistema de controle paulista está sendo 
levado para outros estados e deve ter cobertura nacional. Já aprovado e em 
implantação, o Recopi nacional entra em vigor em janeiro de 2013, acabando 
com a vantagem  das vendas de fora de São Paulo.  

Aliado a este controle rigoroso dos componentes do setor, estamos prestes a 
ter de volta a identificação que difere os produtos imunes dos tributados. 
Agora sob força de lei, a embalagem diferencial para o papel imune é 
importante aliada no combate aos desvios. Expondo a condição de imunidade 
tributária, ficam os contraventores desmascarados no ato da destinação 
indevida, aumentando os riscos de flagrantes. Aprovado pelo Poder 
Legislativo, após ser sancionado pela Presidente da República, o texto da lei 
deve ser regulamentado, definindo como os produtos para fins editoriais 
deverão ter identificação na embalagem.  

Mais um remédio, que sozinho teria eficácia reduzida, mas associado ao 
controle mais rigoroso proporcionado pelo RECOPI, pode e deve trazer bons 
resultados à saúde do setor de papel.  

Sou otimista e confiante de que estamos avançando positivamente. Certamente 
teremos de nos adaptar aos novos medicamentos para passar pelo tratamento, 
mas prefiro não perder o foco na cura do que ficar lamentando os efeitos.  

Com disposição e motivação poderemos perceber mais rapidamente os sinais 
da cura.  

Boa leitura a todos! 

Vitor Paulo de Andrade 

Nesta ediçãoNesta ediçãoNesta ediçãoNesta edição    
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Está em curso na Secretaria da Fazenda de São Paulo 
uma operação de fiscalização envolvendo mais de mil 
contribuintes que operam com venda de papel no 
atacado e no varejo. A ação visa a completar as 
informações já coletadas através do Sistema RECOPI, e 
concluir o estudo da cadeia de circulação de papel no 
estado de São Paulo, conforme explicou o diretor adjunto 
da Administração Tributária da Secretaria da Fazenda de 
São Paulo, Afonso Quintã Serrano.  

Os contribuintes estão sendo notificados a informar as 
origens do papel comprado sob pena de serem 
autuados , afirmou, acrescentando que as fiscalizações 
devem gerar autos de infração e representação de crime 
de sonegação. A exemplo das ações ocorridas no 
Paraná, que resultaram inclusive em prisões, segundo 
Serrano, dependendo do desenrolar das fiscalizações, a 
operação da Fazenda paulista também deve envolver a 
participação do Ministério Público. A expectativa das 
autoridades fiscais é ter resultados concretos do estudo 
até agosto. 

FocoFocoFocoFoco 

A fiscalização não deve se restringir às operações com 
papel imune, conforme declarou o diretor. Segundo ele, a 
partir da avaliação das respostas das notificações e de 
vários relatórios em andamento, a Secretaria poderá 

concluir a análise do panorama do setor e então definir 
onde envidar maiores esforços para alcançar melhores 
resultados no combate aos ilícitos na comercialização   
do papel.  

Este diagnóstico mais detalhado é possível graças às 
informações obtidas pelo Sistema RECOPI, implantado 
há pouco mais de um ano no Estado. O trabalho foi 
bastante proveitoso. O sistema apontou definitivamente o 
desvio , enfatiza o diretor, avaliando que em um prazo 
bastante curto o desvio de conduta vai diminuir e o setor 
será moralizado. 

Na prática, os esforços de fiscalização já trouxeram 
resultados positivos tanto para o governo quanto para o 
setor. Embora tenha o reflexo de muitas variáveis, a 
arrecadação de ICMS do setor de papel apresentou 
melhora no último ano. De acordo com a Secretaria, o 
ICMS sobre o papel responde por cerca de R$ 1,5 bilhão 
ao ano e teve variação positiva de 5,7% entre 2010 e 
2011. Com o aumento da arrecadação, o setor conseguiu 
sensibilizar a administração estadual para o pleito antigo 
da redução do ICMS para 12% para o papel cut size, 
equiparando à alíquota praticada pelos estados vizinhos. 
O benefício da redução da base de cálculo é valido por 
um ano, desde abril passado, e sua prorrogação 
depende do incremento da arrecadação de ICMS.  

Operação da Fazenda notifica mais 
de mil contribuintes em São Paulo 
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Segunda etapa vai fiscalizar gráficas e editorasSegunda etapa vai fiscalizar gráficas e editorasSegunda etapa vai fiscalizar gráficas e editorasSegunda etapa vai fiscalizar gráficas e editoras    
A operação de fiscalização iniciada nas empresas que 
comercializam papel no atacado e no varejo chegará em 
breve àquelas que o utilizam e transformam, conforme 
informou com exclusividade ao NewsPaper o diretor 
adjunto da Administração Tributária da Secretaria da 
Fazenda de São Paulo, Afonso Quintã Serrano.  

Ainda no primeiro semestre deste ano, gráficas e 
editoras começarão a ser notificadas , afirmou o diretor, 
explicando que a Secretaria estava estudando a cadeia 
de circulação do papel e a partir de agora pode avançar 
nas fiscalizações, incluindo estes contribuintes. 

Modelo  de  Notificação 
O NewsPaper teve acesso à 
carta de notificação emitida 
pela Delegacia Regional 
Tributária, da Diretoria 
Executiva da Administração 
Tributária  DEAT, para mais 
de mil contribuintes do setor 
de papel.  

Citando o amparo legal, a 
correspondência concede 
prazo de cinco dias úteis para 
responder por escrito as dez 
perguntas, e inclui ao final o 
aviso sobre as penas previstas 
aos contribuintes notificados.  

O questionário inclui desde     
o nome e documentos do 
vendedor e do comprador, 
condições de pagamento e  
até dados do veículo utilizado 
no transporte, com nome e 
endereço do motorista.  

Ao lado, reprodução do 
documento recebido por um 
contribuinte, omitindo os dados 
das empresas envolvidas.  

Notificadas tem de detalhar condições de venda e entregaNotificadas tem de detalhar condições de venda e entregaNotificadas tem de detalhar condições de venda e entregaNotificadas tem de detalhar condições de venda e entrega    
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RECOPI Nacional entra em    
vigor em janeiro de 2013 

O modelo de controle e fiscalização implantado pelo 
governo do estado de São Paulo em 2010 será 
adotado por outros estados brasileiros. Pelo convênio 
firmado no Conselho Nacional de Política Fazendária 
(Confaz“, a fase de credenciamento dos contribuintes 
nos estados começa a partir de 1º de outubro deste 
ano, para implantação a partir do dia 1º de janeiro de 
2013. O RECOPI estabelece que a não incidência do 
imposto sobre as operações com o papel destinado à 
impressão de livro, jornal ou periódico dependerá de 
prévio reconhecimento pela Secretaria da Fazenda. 

Inicialmente oito estados assinaram o convênio, mas a 
expectativa é de que ao longo do ano outras 
Secretarias também formalizem a adesão. Estamos 
trabalhando para que a abrangência seja nacional , 
declarou Afonso Quintã Serrano, diretor adjunto da 
Administração Tributária da Secretaria da Fazenda de 

São Paulo. O convênio, publicado no Diário Oficial da 
União do dia 09 de Abril, abrange os estados da Bahia, 
Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Sul e Santa Catarina. Um dos estados que 
ficou de fora do RECOPI Nacional, o Espírito Santo já 
está com negociações adiantadas para aderir em 
breve, deixando as regiões Sul e Sudeste sob as 
mesmas condições de fiscalização e controle, como 
explicou o diretor.  

Os sistemas estaduais serão gerados a partir do 
programa de São Paulo, conforme informou o diretor 
Serrano. Embora, utilizem o mesmo sistema, cada 
estado vai gerir seu banco de dados com as 
informações das movimentações de seus contribuintes. 
Afonso Serrano explicou que vai haver cruzamento 
nacional dos dados nas operações interestaduais, entre 
o estado remetente e o destinatário.  

Novo portal ANDIPA foca no       
combate aos desvios do papel imune  

O portal de conteúdo da ANDIPA na Internet foi 
reformulado para ser uma ferramenta de informações 
e apoio no combate aos desvios de finalidade do 
papel imune. O site vem reforçar o combate 
sistemático ao ilícito , afirma o presidente executivo da 
ANDIPA, Vicente Amato Sobrinho. 

Notícias, normas, legislação, opiniões e análises. O 
portal vai reunir dados sobre todos os aspectos 
referentes ao papel com imunidade tributária, que 
deve ser destinado exclusivamente à produção 

editorial, conforme consta na Constituição Brasileira. 
Visite, participe, junte-se à ANDIPA nesta causa! , 

convida Amato. 

Além de trazer as informações da Associação, o novo 
site passa a oferecer também serviços, como a 
consulta de empresas de transporte e aduaneiras e 
endereços de órgãos e entidades, públicas e privadas, 
de interesse do setor de distribuição de papel. O site 
está no ar pelo endereço www.andipa.org.br. 



NewsNewsNewsNewsPaperPaperPaperPaper    

NewsPaper  -  n°  31  -  maio  2012  -  © Andipa 

 

 

5  

Liminar é mantida e sentença 
deve ser anunciada em breve 

A Justiça negou o pedido da Fazenda Nacional para 
suspensão da liminar concedida à ANDIPA permitindo 
que seus associados usufruam o benefício da redução 
das alíquotas do PIS e da Cofins de 9,25% para 4%, 
para as importações de papéis destinados à impressão 
de periódicos, previsto no artigo 8º, § 10, da Lei 10.865 
de 2004.  

O recurso da União Federal ainda será julgado pelo 
Colegiado dos Desembargadores da 6ª Turma do 
Tribunal Regional Federal da 3ª Região. No entanto, o 
trâmite pode levar alguns meses e a sentença deve sair 
antes, conforme explicou a advogada Marina Gutierrez, 
do escritório Leite de Barros Zanin Advocacia. Nossa 
expectativa é de que a sentença favorável seja proferida 
ainda no primeiro semestre , afirmou. 

Mesmo depois do julgamento do mérito em primeira 
instância, cabem recursos que podem adiar o desfecho 
do processo. A liminar assegura a todos os associados 
da ANDIPA aplicar o percentual com incentivo, sem 
restrições até o julgamento do mérito da ação coletiva ou 
decisão judicial contrária. De acordo com os 
especialistas que assessoram a Associação, a não 
aplicação da alíquota total estará assegurada após o 
julgamento do mérito da ação. No entanto, a liminar 
garante que em caso de decisão desfavorável, as 
associadas vão recolher o valor atualizado sem a 
aplicação de multas.  

Contas aprovadas 
O balanço do exercício 2011 da ANDIPA foi aprovado 
por unanimidade da Assembleia Geral Ordinária, 
realizada no dia 18 de abril, em São Paulo, para a qual 
foram convocados todos os associados. Conforme 
determinam o estatuto e o regimento da entidade, os 
números foram auditados por empresa independente e o 
relatório produzido foi submetido aos membros do 
Comitê de Auditoria da ANDIPA. Com os dois pareceres 
pela aprovação, o balanço patrimonial foi submetido à 
assembleia.  

Além de discutir as contas da Associação, o encontro 

contou também com a presença do consultor Carlos 
Roberto Canato, da Feshi Serviços Aduaneiros, para 
falar sobre comércio exterior. Os principais temas 
abordados pelo consultor foram: Operação Maré 
Vermelha, da Receita Federal; licença prévia de 
importação; e antidumping. Segundo o despachante, a 
maneira mais eficiente para reduzir os prazos na 
liberação de mercadorias é apostar no contato pessoal   
e insistente junto aos órgãos responsáveis pelas 
liberações. O processo tem de ser acompanhado de 
perto por pessoal qualificado , recomenda o consultor.  
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Conjuntura e exigências         
reduzem as importações 

Fonte: Aliceweb  Secex / MDIC 

Importação de papéis - janeiro a abril
em mil toneladas

142,3

32,5
41,4
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33,4
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143,0
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Cuchê Ofsete LWC Cut Size Jornal Cartão

2011 2012

Entre janeiro e abril deste ano, as importações de papéis 
de imprimir e escrever diminuíram até 57% na 
comparação com o mesmo período de 2011. O 
comportamento, na avaliação da ANDIPA, deve-se à 
conjunção de vários fatores, com destaque para a 
exigência prévia de licença de importação, além do 
aumento da morosidade e dos custos para internalização 
dos produtos, agravada pela Operação Maré Vermelha. 
O ritmo das importações já vinha reduzindo desde 
meados do ano passado, conforme demonstram os 
números oficiais apurados pela Secretaria de Comércio 
Exterior (Secex“. O pico das entradas de papéis 
estrangeiros no Brasil foi registrado no primeiro 
quadrimestre, com oscilações negativas nos períodos 
seguintes. Mesmo assim, a ANDIPA observa que as 
medidas restritivas dificultam e oneram, mas não são 
capazes de barrar as importações, pois a produção 
nacional é insuficiente para atender a demanda por 
determinados tipos de papéis. 
No grupo dos cuchês  que engloba as NCMs 
4810.13.89, 4810.13.90, 4810.19.89 e 4810.19.90  as 
importações somaram 118,2 mil toneladas entre janeiro e 
abril deste ano, quase 17% menos que as 142,3 mil 
toneladas apuradas no mesmo período de 2011. Apesar 
disso, o volume do primeiro quadrimestre deste ano, 
supera em 28,3% o apurado nos quatro meses 
anteriores. De acordo com os números da Secex, foram 
importadas 337,5 mil toneladas destes papéis no ano 
passado, sendo 92 mil toneladas nos últimos quatro 
meses.  Para os analistas da ANDIPA o arrefecimento 
dos primeiros meses parece mais acentuado por ser 
comparado a 2011, período com alto volume de 
importações de cuchê. 
A maior retração nas compras externas foi registrada 
entre os papéis em bobinas e folhas, classificados nas 

NCMs 4802.54.90, 4802.55.92, 4802.55.99 e 4802.57.99. 
Os dados da Secex, disponibilizados através do Portal 
AliceWeb, mostram que as entradas destes papéis em 
2012 somaram 13,8 mil toneladas. A queda foi de 57% 
em relação ao mesmo período de 2011 e de 53% quando 
comparada ao quadrimestre anterior. Em 2011, as 
importações de bobinas e folhas somaram 90 mil 
toneladas, distribuídas nos três quadrimestres - 32,5 mil 
toneladas, 27,9 mil toneladas e 29,6 mil toneladas.  Na 
avaliação da Associação, as importações de papéis 
ofsete em bobinas e folhas deve seguir um ritmo mais 
conservador em 2012. 
Já no LWC, foram importadas 33,4 mil toneladas entre 
janeiro e abril deste ano, 19% menos que no primeiro 
quadrimestre do ano passado, mas praticamente o 
mesmo volume do registrado nos últimos quatro meses 
do ano (33,1 mil toneladas“. Em 2011, a Secex registrou 
a entrada de 103,8 mil toneladas de LWC (NCM 
4810.22.90“. Neste caso, além da aplicação do direito 
antidumping, a redução pode ser justificada pela 
substituição do LWC por outros tipos de papéis nas 
publicações. 
Outro segmento com grande dependência dos 
importados, o jornal somou 143 mil toneladas até abril 
deste ano. Segundo a Secex, o volume superou em 33% 
as entradas entre os meses de setembro a dezembro de 
2011, mas ainda ficou quase 9% abaixo das 156,6 mil 
toneladas de papel jornal importadas nos primeiros 
quatro meses do ano passado. 
Com menor participação no abastecimento do mercado, 
o papel cortado estrangeiro também registrou queda nas 
importações este ano.  Foram 6,8 mil toneladas de cut 
size importadas até abril, contra 10,5 mil toneladas 
registradas nos quadrimestres comparativos. Em 2011, 
foram importadas 29,4 mil toneladas de cut size.  



NewsNewsNewsNewsPaperPaperPaperPaper    

NewsPaper  -  n°  31  -  maio  2012  -  © Andipa 

 

 

7  

Cartão é exceção e segue crescendo 
Dentre os grupos de papéis acompanhados pelo 
NewsPaper, apenas o cartão registrou volume maior de 
importações em 2012 do que na comparação com o ano 
anterior, conforme os dados da Secretaria de Comércio 
Exterior. Os desembarques de papel cartão vêm 
crescendo sucessivamente desde o início de 2011, 
somando 31,3 mil toneladas nos doze meses. De acordo 
com os dados históricos, foi o segundo maior volume 
anual, sendo mil toneladas menor que o importado em 
2007 (32,3 mil toneladas“. 

No comparativo do primeiro quadrimestre, as 
importações de papel cartão saltaram de 9,3 mil 

toneladas em 2011 para 14,7 mil toneladas no 
acumulado até abril deste ano, com crescimento de  
58%. O resultado em quatro meses é o maior da série. 
Entre setembro e dezembro de 2011 foram importadas 
11,7 mil toneladas. 

Por informações do próprio mercado papeleiro, a 
ANDIPA estima que o total de cartão importado seja 
ainda maior, uma vez que podem ter cargas do produto 
sendo classificadas na NCM do cuchê de alta gramatura 
(4810.19.89“ e declaradas como destinação editorial, 
imune de impostos. 

Fonte: Aliceweb  Secex / MDIC 

Importação de cartão - em mil toneladas

9,3
10,2

11,7

14,7

1º quadrimestre 2011 2º quadrimestre 2011 3º quadrimestre 2011 1º quadrimestre 2012
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Importação de impressos em alta; 
livros e revistas crescem mais  

Balança Comercial da Indústria Gráfica 
1º trimestre 2012 - em milhões de US$130,17

45,07

72,58

7,74

57,59

37,33

Produtos Gráficos Editorial (livros e Revistas)

importação exportação saldo (déficit)

... 

A balança comercial da indústria gráfica nacional 
acumula déficit de US$ 57,59 milhões no primeiro 
trimestre deste ano. O segmento editorial  livros e 
revistas  é responsável por 65% deste total, com saldo 
negativo de US$ 37,33 milhões. As importações de 
impressos prontos somaram US$ 130,17 milhões, 
enquanto as exportações totalizaram de US$ 72,58 
milhões. Destes valores, US$ 45,07 milhões 
correspondem aos livros e revistas importados e US$ 
7,74 milhões aos exportados.  

O crescente aumento das importações e do déficit na 
balança comercial tem preocupado o setor, conforme 
relata o presidente da Associação Brasileira da Indústria 
Gráfica (Abigraf Nacional“, Fabio Arruda Mortara. 
Segundo ele, até 2007 o saldo da balança comercial do 
setor era positivo. Desde então, se inverteu e em 2011 
piorou. O aumento nas importações de impressos 
prontos é mais nocivo à indústria gráfica nacional por 
serem produtos com maior valor agregado , afirma.  

O crescimento das importações de impressos agravou o 
impacto de uma economia já debilitada e enfraquecida , 
diz Mortara, salientando as condições econômicas e 
cambiais nos mercados interno e externo. Na avaliação 
do executivo, este cenário já afeta a geração de 
empregos do setor. Os dados do Caged  Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do 

Trabalho e Emprego (MTE“ mostram queda expressiva 
nas taxas de crescimento do emprego no setor desde 
2010. No primeiro trimestre deste ano, constatou-se um 
crescimento de 0,2% no nível de emprego, com saldo de 
221.831 postos de trabalho. No ano passado, o 
incremento havia sido de 4% sobre 2010. 

BalançaBalançaBalançaBalança    
De acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior (MDIC“, citados no relatório 
da Abigraf, no primeiro trimestre de 2012 as exportações 
brasileiras de produtos gráficos aumentaram 26,5% em 
relação ao mesmo período do ano anterior, enquanto as 
importações cresceram 19,6% no período de 
comparação. 

Os US$ 130,17 milhões em importações de produtos 
gráficos no período apresentaram-se divididos entre os 
seguintes segmentos: Editorial (livros e revistas“, que 
correspondeu a 34,6%, ou US$ 45,07 milhões, das 
importações gráficas totais; Cartões Impressos, 
representando 24,5% do total importado, com o montante 
de US$ 31,89 milhões; e o segmento de Embalagens, 
que importou US$ 28,46 milhões de produtos gráficos,  
21,9% do total importado pela indústria gráfica nacional 
no período. As importações destes segmentos 
cresceram, respectivamente, 26,1%, 0,5% e 26,4% em 
relação ao primeiro trimestre do ano anterior. 

Fonte: MDIC    Análises Abigraf Nacional 
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As condições de câmbio e de mercado que favorecem as 
importações de impressos evidenciaram uma distorção 
tributária que reforça a perda de competitividade das 
gráficas nacionais. É a obrigatoriedade de recolhimento 
do PIS e Cofins na saída dos livros produzidos por 
gráficas no Brasil. Quando importados ou produzidos por 
gráficas editoras, os mesmo produtos são isentos do 
recolhimento, que corresponde a 9,25%, como explicou o 
presidente da Abigraf Nacional, Fabio Arruda Mortara.  

Segundo ele, essa distorção provocada pelo labirinto 
tributário brasileiro  já existia, mas até dois anos atrás 
não era relevante. Pelas condições comerciais e 

cambiais atuais, a falta de isonomia é mais um entrave 
que eleva os custos e tira competitividade da produção 
gráfica nacional.  

Conforme relatou Mortara, a Abigraf está empenhada em 
solucionar está questão e tem levado o tema ao governo, 
através dos Ministros e autoridades públicas. Ele 
pretende mobilizar os setores ligados diretamente à 
produção gráfica para reverter esta distorção e aumentar 
a participação nacional no programa do livro didático, 
que sozinho representa 15% do produto interno bruto da 
indústria gráfica.  

Sem isonomia, gráfica        
paga mais PIS e Cofins 

No segmento editorial, os livros são os 
principais itens contratados no exterior, em 

função das compras governamentais, através do 
Programa Nacional do Livro Didático, que envolve 
orçamento de mais de R$ 1 bilhão. O presidente da 
Abigraf enfatiza que no grupo das embalagens não são 
computados os itens importados já embalados, prontos 
para o consumo ou comércio. 

Nas exportações que somaram US$ 72,58 milhões, os 
segmentos que mais contribuíram foram: Embalagens, 
US$ 28,3 milhões, representando 39% do total exportado 
de produtos gráficos; Cartões Impressos (US$ 26,48 
milhões; 36,5%“; e o segmento Editorial (US$ 7,74 
milhões; 10,7%“. Neste mesmo período, os segmentos 
de Embalagens, Cartões Impressos e de produtos 
gráficos Editoriais cresceram, respectivamente, 30,5%, 
41% e 46,4% em relação ao mesmo trimestre de 2011. 

 

Papel x ImpressoPapel x ImpressoPapel x ImpressoPapel x Impresso    

Importar a publicação impressa é uma alternativa para 
as editoras diante das restrições impostas ao papel 
estrangeiro. Hoje, o poder público tem dificultado a Hoje, o poder público tem dificultado a Hoje, o poder público tem dificultado a Hoje, o poder público tem dificultado a 
importação de papel, em defesa da indústria nacional, importação de papel, em defesa da indústria nacional, importação de papel, em defesa da indústria nacional, importação de papel, em defesa da indústria nacional, 
apesar de não haver produção suficiente para as apesar de não haver produção suficiente para as apesar de não haver produção suficiente para as apesar de não haver produção suficiente para as 
diversas demandas dos editores , afirma Roberto diversas demandas dos editores , afirma Roberto diversas demandas dos editores , afirma Roberto diversas demandas dos editores , afirma Roberto 
Muylaert, Muylaert, Muylaert, Muylaert, presidente da Associação Nacional de Editores 
de Revistas (ANER“. Ele observa que a importação de 
papel pelas editoras brasileiras ocorre há anos, devido às 
especificações necessárias para cada produto editorial e 
as vantagens comerciais existentes no caso a caso. 

Segundo o presidente da Abigraf, Fabio Mortara, a 
indústria gráfica nacional tem capacidade para atender 
com qualidade as especificidades da produção editorial. 
Mesmo assim, ele admite que a indústria nacional perde 
espaço quando compete com preços internacionais, 
devido a vários fatores, que vão desde o câmbio, as 
questões tributárias até o custo Brasil.    

Importação de impressos em alta; livros e revistas crescem mais  

... 
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Papéis de Imprimir e Escrever - 1º trimestre
em mil toneladas

665

359

246

207

645

354

261

157

Produção nacional Venda doméstica Exportação Importação

2011 2012

Fonte: Conjuntura Setorial Bracelpa / Nº 41 -  Abril 2012  

Os resultados dos primeiros três meses deste ano 
mostraram que as indústrias nacionais produziram e 
venderam menos papéis de imprimir e escrever do que 
no mesmo período de 2011. De acordo com Relatório 
Conjuntura Setorial da Bracelpa, foram produzidas 645 
mil toneladas, 3% abaixo do total de janeiro a março de 
2011. A fatia vendida ao mercado interno este ano (354 
mil toneladas“ encolheu 1,4% no período de 
comparação.  

O melhor desempenho foi apurado nas exportações, que 
cresceram 6,1%, passando de 246 mil toneladas para 
261 mil toneladas no período. Já as importações de 
papéis de imprimir e escrever tiveram redução 
expressiva, de acordo com o estudo. Entre janeiro e 
março entraram no País 157 mil toneladas destes papéis, 
24% menos que as 207 mil toneladas desembarcadas no 
primeiro trimestre do ano passado. 

OutrosOutrosOutrosOutros 
Apesar do volume baixo, o papel jornal apresentou os 

maiores percentuais de crescimento de produção e venda 
interna. A produção de jornal nacional aumentou 16,1%, 
passando de 31 mil toneladas nos primeiros três meses 
de 2011 para 36 mil toneladas em igual período de 2012. 
O incremento nas vendas internas foi ainda maior 
(39,1%“, saltando de 23 mil toneladas para 32 mil 
toneladas no comparativo. Mesmo assim, as importações 
de papel jornal oscilaram negativamente apenas 1,8%, 
somando 108 mil toneladas estrangeiras desembarcadas 
até março de ano.  

Os fabricantes de papel cartão reduziram em apenas  
uma tonelada a produção de 179 mil toneladas registrada 
no primeiro trimestre do ano passado. Já as vendas 
internas cresceram 5,9%, somando 125 mil toneladas     
de cartão este ano. Com isso, a exportação caiu 14,8%, 
de 61 mil toneladas para 52 mil toneladas no comparativo 
trimestral. Nos três meses de 2012, as importações  de 
papel cartão somaram 13 mil toneladas, 44,4% acima  
das 9 mil toneladas internalizadas no mesmo período do 
ano anterior. 

Indústria tem produção e 
venda interna menores 
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Distribuidores Associados 


