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EDITORIAL

Bem-vindo 2016, para o que der e vier!
Apesar das adversidades e ignorando quaisquer
previsões, o ano de 2015 termina deixando lições
e desafios. Um ano difícil para a grande maioria,
sem dúvida. O tempo urge, impondo escolhas e
atitudes que determinam os caminhos e o futuro,
que se apresenta diante das crises e sucessivas
ondas de desmandos revelados e de manobras
que seguem travando a economia brasileira.
Ao longo do ano, tratamos neste espaço de
assuntos essenciais ao setor. Falamos aqui da
vocação genuína do distribuidor de papel para
abastecer o mercado nacional na capilaridade,
quantidades e prazo que a indústria gráfica
precisa. Lembramos o contínuo esforço pela
legalidade do setor e o combate aos desvios de
finalidade de papel imune, mostrando que o
caminho escuro das fraudes deve ser
exemplarmente punido, separando o joio do trigo.
Em vários momentos, tratamos do cenário cada
vez mais desafiador que se desenhou durante o
ano e da necessidade de enfrentá-lo sem medo,
com bom senso e uma dose extra de otimismo.
Todos os temas permanecem atuais e convidam
a um exame atento, como sugere sempre o
período de fim de ano. Sem dúvida, o resultado
de 2015 tem impacto direto da situação política e
econômica do País. Mas, além dos fatores
conjunturais, temos as questões estruturais do
nosso setor. As relações comerciais e
concorrenciais estão pautadas em estratégias
que visam o futuro sustentável do mercado e
de nossas atividades? Ou, em disseminar a
insegurança paralisante, que sacrifica elos
essenciais da cadeia de negócios em nome do
poder econômico?
Cumprimos o nosso dever de alertar que o
quadro atual exige cautela, mas também impõe
que se siga adiante. Para isso, deve-se fazer
uma análise fria das situações enfrentadas, com
ações imediatas para reparar ou minimizar os
estragos. Não podemos adiar as decisões e
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medidas necessárias, pois deixar de agir agora
pode fazer piorar as condições já ruins e o
remédio, além de amargo, será inócuo. Ficar na
via da insegurança, jogando ao movimento do
mercado, pode levar empresas sérias a embarcar
na onda de práticas anticoncorrenciais, com
preços predatórios, que resultarão em um mal
maior para a própria empresa e para o mercado.
A escolha desse é um caminho que pode levar a
demandas judiciais, com processos onerosos e
imprevisíveis.
Assim como em vários segmentos econômicos, a
consolidação é uma tendência no mercado
brasileiro de papéis. No entanto, esse processo
pode se dar à luz da ética, da livre concorrência,
das regras democráticas e legais que dispomos.
Nos últimos anos, nos orgulhamos das demonstrações de união e amadurecimento dos
segmentos que integram a cadeia de negócios do
papel. Esse salto qualitativo nas relações deve
orientar o futuro e a sustentabilidade de toda a
cadeia produtiva, em especial da indústria de
transformação, que agrega valores à commodity.
As incertezas não se vão com o ano. Mas, 2016
chegará desafiando-nos a seguir, sejam quais
forem os desfechos e acontecimentos que
vierem! Em 2015, resistimos e vimos que
podemos seguir com passos cautelosos, porém
firmes e precisos. Seja quem for o presidente da
República ou o ministro da Economia, o mercado
segue seu curso e as questões setoriais
precisam ser tratadas com lisura e seriedade.
Um ano difícil termina, mostrando que o futuro
de nossas atividades depende de nossas
escolhas e atitudes e, também que somos fortes
e capazes de enfrentar o que vier pela frente!
Que venham dias melhores!
Vitor Paulo de Andrade
Presidente do Conselho Diretor
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ESPAÇO LIVRE

O Brasil está mudando para melhor
Por Vicente Amato Sobrinho*
Esse título parece não refletir a realidade política e
econômica que nós, brasileiros, estamos
presenciando. Nosso momento é de aflição, angústia
e de falta de perspectivas. Também estamos
envergonhados e descrentes com nossos políticos,
que parecem não se importar com a sociedade e só
pensam no próprio umbigo.
A economia, que no início do ano contava com a
atuação de novo ministro, que prometia tomar as
medidas corretas para pôr o Brasil nos trilhos,
infelizmente, não obteve êxito. O ministro que gozava
da confiança total dos mercados sucumbiu à classe
política ao defender aumento de impostos e até
reviver a famigerada CPMF. Cometeu diversos erros
por culpa própria e por falta de apoio político. Esses
erros mostram dezembro de 2015 com cenário mais
tétrico do que o de 2014, agravado, repito, pela falta
de perspectivas.
Como será o amanhã? Responda quem puder , já
disse o poeta em música de muito sucesso. Hoje,
ninguém sabe responder essa pergunta, pois a crise
política é de grande proporção e, só permite, no
máximo, a prática do achismo . Acho que fulano vai
cair, acho que sicrano vai assumir, acho que as
pedaladas vão derrubar, acho que os militares
intervirão, acho que o Congresso resolverá. Acho,
acho, acho ...
Então, quais são as boas mudanças?
A transparência está se impondo naturalmente,
desnudando as maracutaias, tanto na esfera privada
como na pública. Está difícil esconder falcatruas.
Antes, ilicitudes descobertas não puniam os
envolvidos, que depois de algum tempo voltavam a
praticá-las. Hoje as mudanças ocorrem com
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celeridade. Delações premiadas,
rec entemente implantadas ,
transfiguraram o Judiciário.
Advogados famosos esqueceram
o que é sucesso. Poderosos indo
para o cárcere e grandes
empr es as pr es tador as de
serviços ao governo à beira da
falência. Tornozeleira eletrônica
virou moda. O juiz de Curitiba é a pessoa mais
aplaudida e respeitada no Brasil, hoje, simplesmente
por cumprir com eficiência suas obrigações. Outros
juízes relutam em copiá-lo, porém, a própria
sociedade os conduzirá
a agir no combate à
corrupção. Prisões temporárias e preventivas serão
constantes não mais esporádicas, o que levará toda a
sociedade a pensar duas vezes, antes de cometer
ilegalidades. O mundo político está em polvorosa, o
que fará muitos desistirem de candidatar-se a cargo
público nas próximas eleições. Afinal, agora, a
profissão é de risco.
As empresas buscam se ajustar ao atual momento e
departamentos de compliance tornam-se obrigatórios.
Ainda são poucas as boas novas, mas elas surgem
rapidamente e transformam nossa Pátria. Cabe a
todos nós a responsabilidade das mudanças. O
governo paulista sofreu grande revés na área
educacional devido à mobilização dos estudantes.
Mobilização essa que serve de incentivo a todos nós.
A grande mudança que irradia para todos os lados é
que a certeza da impunidade, hoje, não é tão certa
assim. Quem viver verá!
*Presidente executivo da Andipa, presidente do Sinapel,
diretor da FecomercioSP e conselheiro do Sesc
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Abigraf, Andipa e Aner discutem os
desafios atuais e o futuro do setor
Como elos complementares da cadeia produtiva, os
segmentos da indústria gráfica, da distribuição de
papéis e das editoras partilham desafios para
assegurar o futuro do setor diante do atual cenário.
Esse foi o tom da reunião conjunta realizada no dia 10
de novembro, na sede da FecomercioSP, entre
representantes da Associação Brasileira da Indústria
Gráfica (Abigraf“, da Associação Nacional dos
Distribuidores de Papel (Andipa“ e da Associação
Nacional dos Editores de Revistas (Aner“.
Com ampla pauta, englobando temas como
abastecimento, custos e riscos da importação, crédito
e inadimplência, a reunião começou com a discussão
do momento atual e o futuro do distribuidor de papel,
do gráfico e do editor. Os números da indústria gráfica
do primeiro semestre e a projeção para o ano de 2015
ilustraram bem o momento de dificuldade enfrentado
por todos. Os dados do Departamento de Estudos
Econômicos (Decon / Abigraf“ mostram queda
acentuada na produção física da indústria gráfica, que
deve fechar o ano em -7,5% ante o resultado de -2%,
em 2014, superando a média da indústria de
transformação, prevista em -5% neste ano,
ligeiramente acima dos -4,3% apurados no ano
passado.
Na apresentação, o diretor de Relações Institucionais
da Abigraf, Reinaldo Espinosa, destacou que os
resultados e perspectivas são reflexos da associação
de três fatores: a conjuntura econômica; o avanço das
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mídias digitais; e questões estruturais, como o
excesso de oferta no mercado gráfico. Segundo ele, o
desequilíbrio entre a oferta e a demanda é o fator que
mais pesa nos resultados, mas trata-se de uma
situação previsível e que foi agravada pela crise que o
País atravessa.
De acordo com a Abigraf, são pouco mais de 20 mil
gráficas em atividade no Brasil, das quais 80% são
microempresas, 16,9% são pequenas empresas e
apenas 3,1% são de médio e grande porte. Portanto,
para a maioria das gráficas que faz compras diárias
de pequenos volumes, a presença e atuação dos
distribuidores de papel são de suma importância
para que o gráfico tenha acesso à matéria-prima
fundamental na atividade.
No encontro, foi enfatizado que os segmentos têm
mais convergências do que divergências e que deve
prevalecer o objetivo final de ser competitivo,
colocando ao consumidor produto de qualidade e com
preço baixo. Promovido pela Andipa, o evento teve
total apoio e adesão, contando com a presença de
convidados ligados a outros segmentos, entre eles
representantes de fabricantes estrangeiros. Por
incentivo dos participantes, as reuniões devem se
repetir com regularidade para discutir os temas de
interesse comum e estreitar os relacionamentos,
construindo alternativas de apoio mútuo para superar
os momentos de crise e os problemas estruturais, em
prol do futuro do setor.
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Crédito, inadimplência e
juros afetam empresas
Os empresários do setor relatam o que os dados do
Banco Central comprovam. As altas taxas de juros e a
baixa atividade econômica estão fazendo crescer a
inadimplência e afetando o acesso ao crédito, para
todos os segmentos, inclusive para as empresas da
cadeia do papel. A retração de 0,5% nas operações
de crédito para pessoa jurídica anulou a expansão de
0,4% no crédito às famílias e o saldo do sistema
financeiro em outubro recuou 0,1% no mês, conforme
divulgado pelo Banco Central, em 27 de novembro.
Enquanto isso, a taxa média de juros nos
empréstimos às empresas situou-se em 21,5% ao
ano, com aumento na taxa de operações com
recursos livres, alcançando 30,2% ao ano.
Considerando os atrasos superiores a 90 dias, o
Banco aponta que a taxa de inadimplência das
operações de crédito do sistema financeiro subiu,
chegando a média de 3,2%. A inadimplência da
pessoa jurídica no crédito livre subiu de 3,6% para
4,3%, nos últimos 12 meses, e no crédito direcionado
de 0,5% para 0,8%.
O cenário deteriorado da economia e a falta de
perspectivas políticas fizeram o Brasil perder a
chancela de bom pagador em agências de análise de
risco e podem resultar em novo rebaixamento de nota,
comprometendo ainda mais os investimentos e
disponibilidade de recursos para negócios no País.
Para os empresários do setor ouvidos, as
inseguranças estão afetando o crédito, inclusive o
seguro de crédito, que é uma ferramenta de proteção
utilizada pelos fornecedores, principalmente nas
operações de importações. Isso é um complicador a
mais nas importações que já estão afetadas pela
demanda fraca, o dólar valorizado e os altos custos.
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A restrição de crédito sentida pelos distribuidores
deve-se mais à condição financeira de cada empresa,
conforme explicou ao NewsPaper a economista chefe
para a América Latina da seguradora de risco de
crédito Coface, Patrícia Krause. A restrição é mais
em relação a conseguir aprovação do limite de crédito
que se pretende , afirmou, acrescentando que a
preocupação com a inadimplência faz aumentar a
procura, ao mesmo tempo em que o custo do seguro
de crédito tende a ser maior. Segundo ela, a nota
individual da empresa pesa mais do que a do País,
que vem caindo desde o início do ano. A Coface tem
sua própria classificação de risco com sete notas.
Para a seguradora, em março de 2015, o Brasil estava
classificado como grau de investimento com
perspectiva negativa. Em setembro foi rebaixado para
o primeiro dos três níveis de grau especulativo. A
seguradora informou que deve fazer revisão de notas
em dezembro e que a do Brasil pode sofrer alguma
alteração.
Economistas e analistas têm sido unânimes na
avaliação, considerando baixas as perspectivas de
melhora nos próximos indicadores nacionais. No
entanto, ressaltam a capacidade individual das
empresas que, mesmo pressionadas, precisam gerir
seus negócios e inovar para garantir sua liquidez no
cenário adverso. A crise impõe um olhar interno para
as companhias, com revisão de custos e práticas para
aumentar a eficiência do negócio , ressaltou a
economista e consultora Fernanda Della Rosa,
apresentando dados econômicos a empresários.
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Diretoria foi reeleita para o próximo triênio
A diretoria foi reconduzida ao comando da Andipa
para o terceiro mandato. Na Assembleia Geral
Ordinária (AGO“, realizada em 26 de novembro, os
associados confirmaram a reeleição da chapa única
para o próximo triênio, que se inicia em 1° de
janeiro de 2016.
O Conselho Diretor continua sendo composto por:
Antonio Manoel de Mattos Vieira Neto
AMV
Papéis Distribuidora / DF; José Luiz Barbosa
Leonardos OPUS Opções, Papéis e Soluções /
SP; Marcelo Patury Accioly Tecpel Importação e
Distribuição de Papéis / PE; e Vitor Paulo de
Andrade
Rio Branco Comércio e Indústria de
Papéis / SP.
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Conforme o Estatuto da Associação, a escolha do
presidente do Conselho Diretor cabe aos membros
eleitos, na primeira reunião do mandato, em janeiro.
Vamos continuar trabalhando pelo segmento de
distribuição e pelo mercado de papéis, defendendo
a livre e saudável concorrência , afirmou Vitor
Paulo de Andrade, que preside a Associação há
seis anos. Para o empresário, a reeleição e a
ausência de outros candidatos mostram consenso
e união dos associados, que sentem-se
representados nas ações da entidade.
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Almoço de confraternização reúne o setor
Em torno de oitenta pessoas participaram do
tradicional almoço de fim de ano, promovido pela
Andipa e pelo Sinapel. As diretorias das duas Casas
receberam os convidados no Restaurante Dinho´s, em
São Paulo, no dia 26 de novembro.
A confraternização foi mais uma oportunidade de
reunir distribuidores ligados às duas entidades,
lideranças da indústria gráfica, fabricantes nacionais
e representantes de fornecedores estrangeiros, além
de parceiros da FecomercioSP, colaboradores e
prestadores de serviços.
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Estamos encerrando um ano que foi difícil para todos.
Mas, que também possibilitou o fortalecimento de
nossos laços de união e cooperação em prol do setor
de papel , afirmou Vicente Amato Sobrinho, presidente do Sinapel e executivo da Andipa, saudando os
presentes. Nas imagens a seguir, registros de alguns
momentos do encontro!
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Sinapel engloba novas categorias
e foca no estado de São Paulo
Os segmentos atacadistas de material de escritório e
de papelaria estão se juntando aos de papel e
papelão no estado de São Paulo e passam a ser
representados pelo Sinapel. As mudanças na base de
contribuição e na abrangência geográfica do Sinapel
foram aprovadas em novembro, seguindo trâmite legal
e posterior homologação do Ministério do Trabalho.
Com as inclusões, o Sinapel passará a ser
denominado Sindicato do Comércio Atacadista de
Papel, Papelão, Artigos de Escritório e de Papelaria
do Estado de São Paulo.
Até então, os atacadistas dos dois segmentos
contribuíam como categorias inorganizadas. Em
breve, o comércio atacadista de artigos de escritório e
de papelaria poderá contar com os serviços e
assessorias do Sinapel, como ser representado nas
negociações salariais e ter assistência jurídica e apoio
da equipe técnica da Federação do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo
(FecomercioSP“.
A diretoria do Sindicato justificou o pedido para
incorporar as duas categorias, explicando que há
afinidades nos mercados dos segmentos como cadeia
de negócios atacadistas, que podem ser beneficiados
pelas experiências adquiridas nos ramos de papel e
papelão. A desnacionalização do Sinapel foi
apresentada como um ajuste natural em função de
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sua base de contribuição já estar concentrada no
estado de São Paulo. A expectativa é iniciar
imediatamente o processo de aproximação com as
empresas para conhecer as demandas específicas
dos setores e propor ações efetivas no âmbito da
atuação sindical.

História
O Sinapel nasceu com a criação da Associação
Profissional dos Comerciantes de Papel e Papelão de
São Paulo, em 1938, por iniciativa de 28 comerciantes
do ramo papeleiro. Em 1945, foi reconhecido como
Sindicato e filiou-se à Federação do Comércio do
Estado de São Paulo. Em quase oito décadas de
atividades, o Sinapel teve intensa atuação junto ao
comércio atacadista de papel e papelão, congregando
distribuidores e aparistas.
Um dos projetos bem-sucedidos e longevos do
Sinapel é a Central de Informações do Ramo
Papeleiro (CIRP“, uma ferramenta de análise de
crédito criada em 1997, exclusivamente para as
empresas do segmento atacadista de papel. O
sistema de consulta online é operado pela Serasa
Experian, com suporte no sindicato, fornecendo
informações detalhadas e precisas para o crédito, com
total confiabilidade e redução de custos.
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Defesa da mídia impressa
ganha evento e revista
Os profissionais de marketing e de publicidade foram
o foco das ações de defesa e promoção da
comunicação impressa em dois eventos realizados
simultaneamente no dia 02 de dezembro. A revista
Print Power foi lançada durante o Summit de
Comunicação
A Força da Mídia Impressa, evento
promovido pelo jornal Propmark com o apoio da
Associação Brasileira da Indústria Gráfica (Abigraf“,
que reuniu em São Paulo importantes nomes do
mercado para disseminar informações, tendências e
cases em torno de criações impressas inovadoras e
vencedoras.
Com dados e exemplos, os palestrantes defenderam o
futuro da mídia impressa. Federico Sader, diretor de
marketing da Nielsen Brasil, apresentou um estudo
sobre a confiabilidade na publicidade, no qual as
mídias tradicionais têm 10% a mais de confiança do
que as mídias digitais. Para o diretor da Gutenberg
Networks, Jacques Claude, nenhuma mídia tem o
poder de acabar com outra mídia e o meio impresso
ainda é um dos pilares do marketing. Já Michel
Péroni, consultor de marketing de varejo, falou sobre
as diferenças da indústria gráfica no Brasil e em
outros países. O digital não vai matar o papel ,
afirmou o diretor de estratégia do Google para
América Latina, Sergio Maria, enfatizando o potencial
de crescimento dos meios eletrônicos no Brasil e a
importância da mídia, principalmente a impressa, na
democracia brasileira.
Os publicitários Nizan Guanaes, chairman do Grupo
ABC, e Luiz Lara, fundador da Lew Lara\TBWA
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também fizeram palestras em prol da comunicação
impressa. A credibilidade é um patrimônio do jornal
impresso, que migrou para outros meios, como o
online , destacou Lara, acrescentando que o jornal
impresso é o mais confiável. Encerrando o encontro,
Nizan Guanaes falou das oportunidades da mídia
impressa para a publicidade, reconhecendo que os
meios digitais são mais eficientes em vender a sua
imagem, algo que considera que a indústria gráfica
pode fazer mais e melhor.

Power
Assumindo seu protagonismo na defesa e promoção
da impressão, em 2014 a Abigraf liderou a
implantação do Two Sides Brasil, uma iniciativa global
de empresas da cadeia da comunicação impressa,
incluindo os segmentos de silvicultura, celulose, papel,
tintas e produtos químicos, pré-impressão, impressão,
finalização, edição, reprodução, envelopes e postais.
Como parte dessas ações, a Two Sides Brasil lançou
durante o Summit de Comunicação a revista Print
Power, considerada porta-voz mundial da eficácia das
mídias impressas nas estratégias de marketing,
propaganda e publicidade das mais diferentes
empresas. A revista tem mais de 50 páginas com
cases nacionais e internacionais, pesquisas e atualidades sobre o uso do impresso. Com periodicidade
semestral, a Print Power tem tiragem inicial de 2 mil
exemplares e distribuição gratuita dirigida a
profissionais de propaganda e publicidade. Andipa e
Sinapel são membros apoiadores da Two Sides Brasil.
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Recopi Nacional passa a vigorar
em Alagoas, Piauí e Sergipe
Os contribuintes dos estados de Alagoas (AL“, Piauí
(PI“ e Sergipe (SE“ já contam com legislação local
regulamentando a implantação do Sistema de
Registro e Controle das Operações com Papel Imune
Nacional
Recopi Nacional. Agora, são 14 as
unidades da federação que regulamentaram o
mecanismo de controle.
Conforme acompanhamento do Escritório LBZ
Advocacia, outros sete estados aderiram ao convênio
no Conselho Nacional de Política Fazendária
(Confaz“, mas ainda não publicaram regulamentação
estadual, são eles: Amapá, Ceará, Maranhão, Mato
Grosso, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Sul. A
mais recente adesão foi do estado do Pernambuco,
em 15 de junho de 2015. Apenas seis estados ainda
estão fora do sistema
Rio Grande do Norte,
Tocantins, Roraima, Amazonas, Rondônia e Acre.
Em Sergipe, a regulamentação obedece à portaria
308/2015, de 18 de novembro, que determina o
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credenciamento das empresas ao Recopi Nacional a
partir de 1° de janeiro de 2016, com registros das
operações a partir de 1° de março de 2016.
Para os contribuintes do Piauí, o credenciamento será
feito a partir do dia 1º de janeiro de 2016 e a
obrigatoriedade de registro de cada operação com
papel destinado à impressão de livro, jornal ou
periódico iniciará em 1º de fevereiro de 2016.
Já a Secretaria de Estado da Fazenda do Alagoas
alterou a instrução normativa postergando o prazo de
registro para 1° de fevereiro de 2016, permanecendo
disponível o credenciamento a partir de 1° de
dezembro.
Conforme estabelece o Convênio ICMS n° 48, de 12
de junho de 2013, o Recopi Nacional é obrigatório
para contribuintes do estado que operem com papel
imune na condição de: fabricante, usuário, importador,
distribuidor, gráfica, convertedor ou armazém geral.
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Importação de papéis tem
novo recorde negativo
Os desembarques de papéis estrangeiros no Brasil
em novembro foram os mais baixos do ano. De
acordo com os dados disponibilizados pelo Sistema
AliceWeb, da Secretaria de Comércio Exterior
(Secex“, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio, foram importadas 59,3 mil toneladas de
papéis, considerando todos os tipos listados no
Capítulo 48, praticamente 40% menos que em
novembro de 2014.

chegou a 200,3 mil toneladas, menos da metade do
que se importou no mesmo período de 2010 (430,7
mil toneladas“. No resultado parcial de 2014, formam
desembarcadas 277,2 mil toneladas até novembro.
No tipo LWC, o recuo foi de 48,4% na parcial dos onze
meses deste ano, quando comparado ao mesmo
período de 2014. A Secex computou o desembarque
de 25,1 mil toneladas de LWC até novembro de 2015,
ante as 48,6 mil toneladas anteriores. Já no grupo de
papéis cortados o cut size a importação caiu praticamente à metade, de 25,4 mil toneladas no acumulado até novembro de 2014 para 12,8 mil toneladas no
período equivalente de 2015. Totalizando 66,4 mil
toneladas importadas entre janeiro e novembro de
2015, o MWC teve recuo de 17,4% sobre as 80,4 mil
toneladas do mesmo período do ano anterior.

A retração das importações varia conforme o tipo e
aplicação do papel, chegando a 70% no ofsete, um
dos sete grupos acompanhados pela Andipa e
divulgados no NewsPaper. As entradas de papéis nas
três NCMs (Nomenclatura Comum do Mercosul“
referentes ao ofsete somaram 14,1 mil toneladas entre
os meses de janeiro a novembro de 2015, ante 48,4
mil toneladas no mesmo período de 2014.

Até mesmo a importação de papel cartão, que vinha
resistindo com percentuais positivos em 2015,
registrou volumes abaixo dos de 2014 nos meses de
outubro e novembro. No acumulado dos onze meses,
foram 36,9 mil toneladas em 2015, contra 38 mil
toneladas no comparativo do ano anterior.

Em volume, o jornal se destaca nas importações de
papéis de novembro, respondendo por 28% do total.
No entanto, o produto tem acumulado sucessivas
quedas na última década. Com a entrada de 16,6 mil
toneladas de jornal em novembro, o saldo de 2015

Importação de Papéis - janeiro a novembro
em mil toneladas
296,7
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Fonte: Aliceweb
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Cai importação de cuchê
A combinação de estoques altos e demanda em baixa
tem evitado a falta de papel revestido o cuchê para
abastecer o mercado brasileiro. Na avaliação da
Andipa, a qualquer momento a indústria gráfica
começará a sentir os impactos da escassez de cuchê
estrangeiro, uma vez que muitos importadores estão
reduzindo ou adiando novos pedidos em função das
condições econômicas e dos preços praticados no
mercado, por vezes mais baixos que o custo de para
internalizar o produto.

ladas, sendo 90 mil toneladas na planta de Suzano,
que foi transformada em flex para a produção de celulose fluff. Prevista para iniciar em 2016, a produção de
celulose foi antecipada para o dia 18 de novembro,
conforme noticiado pelo Jornal Valor Econômico, em
matéria do dia 08 de dezembro. E, de acordo com o
informado, a máquina adaptada poderá ser usada
para a fabricação de papel ou de celulose fluff conforme o momento de mercado .
A necessidade do produto estrangeiro faz até com que
a própria Suzano recorra à importação de cuchê para
ofertar ao mercado doméstico, ainda que declare
tratar de pequenos volumes. O papel revestido é
utilizado pela indústria gráfica em peças promocionais,
encartes, revistas e livros sofisticados, como de
fotografia e arte. Com produção nacional restrita, a
atividade do setor gráfico depende do fornecedor
estrangeiro para uma de suas principais matériasprimas. Alguns números ilustram discussões e
apresentações do setor sobre o tamanho do mercado
de cuchê no Brasil, principalmente quando o tema
envolve a imunidade tributária, aplicada ao papel
destinado exclusivamente à impressão de livros e
revistas. A Andipa entende que, independentemente
do produto final e do enquadramento tributário, o
papel revestido é item essencial na produção gráfica
nacional. Por isso, defende a livre concorrência e
acesso à importação.

Além de não conseguir vender o papel a preço que
remunere os altos custos com transporte, desembaraço do produto nos portos e impostos, os importadores
apontam outros fatores que podem levar à falta de
cuchê: o principal é a redução do número de empresas ofertantes. Outro agravante é o tempo que leva
entre a decisão de importar e a disponibilidade do
papel para a impressão. Em geral, o prazo médio é de
90 dias entre a colocação do pedido e o desembaraço
do produto nos portos brasileiros.

A importação anual de papel cuchê já chegou a 360
mil toneladas, em 2010 e 2012, caindo para 303,9 mil
toneladas em 2013 e 272,7 mil toneladas no ano
seguinte. A linha descendente se acentuou desde o
inicio de 2015. No acumulado dos onze meses, as
entradas desses papéis somaram 149,8 mil toneladas,
queda de 41% em relação ao mesmo período de
2014. Em novembro, entraram no país 7,3 mil toneladas de papéis revestidos, o
menor volume para um mês
da série histórica iniciada em
Importação de cuchê - em mil toneladas
2009. Os dados da Secex são
referentes aos volumes regis27,47
28,31
28,03
25,04
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24,89
23,95
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revestido.
Único fabricante nacional de
cuchê, a Cia Suzano anunciava em outubro de 2015
na
Apresentação Institucional aos
seus acionistas que sua capacidade para produzir papel
revestido era de 190 mil tone-
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Consumo interno em baixa afeta produção,
mesmo com alta na exportação
Os fabricantes nacionais pisaram no freio na produção
de papéis para imprimir e escrever (I&E“ e focaram
nas exportações para compensar o fraco mercado
interno. A produção nacional de papéis caiu 3,8% e a
venda doméstica recuou 10,4%, enquanto o volume
destinado ao exterior cresceu 9%, no acumulado de
janeiro a outubro de 2015, quando comparado ao
mesmo período do ano anterior. A diferença em
volumes corresponde a 84 mil toneladas que deixaram
de ser produzidas e outras 147 mil toneladas não
absorvidas internamente, sendo que o incremento das
exportações foi de 65 mil toneladas.
Conforme a edição 18 do boletim mensal Cenários
Ibá, no resultado parcial dos dez meses de 2015,
foram produzidas 2.093 mil toneladas de papéis para
imprimir e escrever, das quais 1.263 mil toneladas
foram para vendas domésticas e 789 mil toneladas
seguiram para exportação.

O documento apresenta também o volume de
importações dos papéis de I&E, que passou de 498 mil
toneladas de janeiro a outubro de 2014 para 303 mil
toneladas no mesmo período de 2015. A queda de
39,2% representa menos 195 mil toneladas de papéis
para imprimir e escrever importados no mercado
brasileiro em 2015 no comparativo com 2014.
Considerando a redução na produção e na
importação, o Brasil teve consumo aparente desses
papéis 17,6% menor nos dez meses de 2015 do que
em igual período do ano anterior. O consumo
aparente é o resultado da soma de produção mais
importação, menos a exportação. Em volume, a oferta
de papéis para impressão e escrita disponíveis ao
consumo caiu de 1.951 mil toneladas para 1.608 mil
toneladas. O saldo do ano deve seguir em queda
acentuada, já que as importações de novembro
atingiram novo recorde negativo.

Papéis de Imprimir e Escrever
janeiro a outubro - em mil toneladas
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Fonte: Cenários Ibá / 18
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