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Unidos e fortes em defesa da 
produção gráfica e editorial 

EDITORIAL 

Cada empresário ou representante dos segmentos da 
cadeia produtiva do papel, da indústria gráfica e editorial 
é capaz de elencar os principais entraves que drenam a 
produtividade e a rentabilidade de suas atividades. É 
certo que enfrentamos uma verdadeira avalanche de 
fatos ruins, com providências funestas à saúde do mer-
cado gráfico e editorial, vindas tanto dos agentes públi-
cos reguladores e fiscalizadores quanto de agentes do 
setor. Essa constatação por si só deve servir de motiva-
ção para buscarmos caminhos de valorização dessa ca-
deia de negócios, que tem números tão grandiosos quan-
to sua capacidade. 

Há um bom tempo a Andipa vem alertando para os riscos 
da concentração no mercado papeleiro brasileiro, restrin-
gindo a livre concorrência para aquisição de produtos 
que são insumos básicos para a indústria gráfica e edito-
rial. A concentração é um mal com potencial para agra-
var  e muito  as barreiras já enfrentadas. Só a livre 
concorrência garante o pleno abastecimento e a oferta 
de insumos e bens nas condições necessárias à produ-
ção nacional, com produtividade e rentabilidade. 

É bom lembrar que a abertura da economia brasileira 
deu-se há menos de três décadas, no governo Collor, e 
desde então vem se construindo no País uma nova cultu-
ra comercial, livre do ranço do mercado fechado, das 
cotas e da falta de competitividade amparada no prote-
cionismo do Estado. 

Ainda assim, apelos e argumentos protecionistas tendem 
a recrudescer como forma de evitar a concorrência. É uma 
alternativa questionável diante da realidade de comércio 
global, onde a livre concorrência deveria dar as condições 
necessárias à saudável competição e ao crescimento do 
mercado. É claro que medidas protecionistas fazem     
parte do jogo nas relações globalizadas, mas precisamos 
de mais acordos multilaterais e de menos barreiras. 

Olhemos para nosso mercado. Para produzir com exce-
lência, o que pressupõe qualidade, produtividade e renta-
bilidade, a indústria gráfica nacional precisa estar equipa-
da e ter acesso aos melhores insumos e preços competi-
tivos. O parque gráfico nacional é moderno e eficiente, 
mas a produtividade é drenada por restrições de toda 
ordem, das tributárias e regulatórias, até a burocracia 
paralisante que onera a produção nacional. O foco do 
empresário deve estar na produção para oferecer livros, 
revistas, jornais, embalagens e impressos em geral ao 
menor custo e com a melhor qualidade, seja para o con-
sumidor direto ou agregando valor a outras cadeias pro-

dutivas. Da mesmo forma, ao distribuidor compete ofere-
cer papéis com diversidade, qualidade e preços justos, 
com agilidade e em condições que atendam às diferentes 
demandas de cada segmento. 

Temos visto serem empreendidas batalhas pontuais, ora 
coletivas, ora isoladas de um segmento ou outro. Mas, o 
problema é maior e de todos. É hora de efetivamente so-
marmos os esforços e construirmos uma agenda positiva 
em prol da produção gráfica e editorial nacional. Aliás, 
repita-se em alto e bom som, uma cadeia produtiva de 
milhares de empresas, geradora de emprego e renda, e 
que movimenta a economia em todos os cantos do Brasil. 
Não faz sentido algum deixarmos que medidas protecio-
nistas, de qualquer natureza, prejudiquem nossa cadeia 
de negócios em favor de um ou outro, seja quem for. 

A única e verdadeira proteção à indústria nacional é a-
quela que garante o acesso aos insumos e às condições 
ideais para a competitividade e para a produção de rique-
zas no País. Taxar, sobretaxar, restringir e burocratizar 
tornaram-se práticas comuns do protecionismo que favo-
rece uns poucos e prejudica muitos, pois mina a produti-
vidade e a rentabilidade da indústria gráfica e editorial 
brasileira, afetando o mercado papeleiro e ainda mais a 
economia nacional. 

Incomoda quando empresas aceitam baixar o padrão da 
matéria-prima e consequentemente de seus produtos 
para sobreviver diante de tantos entraves, que têm seus 
estragos potencializados pelo cenário de retração econô-
mica, como o enfrentado no Brasil. É isso que queremos 
para nossa cadeia de negócios? Vamos aceitar um 
downgrade na produção gráfica e editorial nacional? 

Baixar a qualidade daquilo que se produz e oferece para 
se manter no mercado pode até ser uma alternativa para 
a gestão empresarial individual, mas não pode ser um 
caminho aceitável para uma cadeia de negócios. Os seg-
mentos ligados ao mercado gráfico e editorial devem se 
unir diante dos desafios comuns e pela valorização do 
setor que é forte, expressivo e gerador de riquezas para 
a economia brasileira. Por isso, propomos a formação de 
uma frente representativa que construa uma agenda po-
sitiva, a partir das posições das entidades, sobre os te-
mas que interessam e afetam a todos os segmentos da 
cadeia produtiva. 

Juntos, nesse movimento, podemos ter mais competitivi-
dade, fortalecendo a indústria gráfica e editorial nacional. 

Vitor Paulo de Andrade  
Presidente do Conselho Diretor  
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ESPAÇO  LIVRE 

 Por Vicente Amato Sobrinho* 

A economia brasileira parece ter transposto a barreira 
entre a recessão e a recuperação. Os comentários 
dos analistas agora estão mais centrados em se já 
chegamos ou se estamos próximos do ponto de 
inflexão. Fato é que o desempenho melhor do PIB, a 
queda do juros e da inflação, a estabilização da 
moeda, além de uma série de outros indicadores, 
estão apontando para a retomada das atividades e, 
principalmente, da confiança do empresariado 
brasileiro. 

Pelo que vemos nos jornais, o momento é favorável 
também pela conjuntura mundial, que indica melhores 
perspectivas. É claro que o cenário internacional  
conta com o imponderável do novo presidente     
norte-americano que, se colocar em prática suas 
promessas de campanha, pode provocar turbulência 
em muitas áreas. Mas, a sólida democracia dos 
Estados Unidos tem demonstrado que o Congresso, o 
próprio Partido Republicano e a mídia devem se 
encarregar de contê-lo. 

Obviamente não há solução imediata ou milagrosa, 
tampouco indolor, para sair desta crise econômica. O 
governo precisa fazer os ajustes necessários para que 
os sinais positivos se consolidem. Algumas medidas já 
foram aprovadas, como o limite dos gastos públicos,  
e outras reformas estruturais bastante espinhosas 
precisam ser enfrentadas a bem do futuro do País. O 
componente político ainda é uma variável de risco, 
mas é preciso isolá-la para reduzir o ruído que cria 
sobre a economia, com pontuou o economista Luiz 

Carlos Mendonça de Barros. 
Aliás, o economista bem lembra 
que durante a crise era uma das 
vozes dissonantes que negavam 
o caos e o abismo, e apontavam 
para a recuperação cíclica da 
economia brasileira. Faço votos 
de que o especialista acerte 
também em sua mais recente 
previsão: de que a partir de 2018, 
com a eleição presidencial, o Brasil tem condições de 
entrar em um novo período de crescimento 
sustentado. 

Como parte da engrenagem, o setor de papel segue o 
ritmo da economia. Como tratamos aqui na última 
edição, 2016 foi um ano de adaptação, marcado pela 
redução do volume dos negócios e da fatia de 
mercado disponível para segmento de distribuição, 
exigindo uma postura mais realista em matéria de 
preços e custos para ter rentabilidade. Agora, a brisa 
que, no final do ano passado, começou a refrescar o 
clima tenso do mundo dos negócios parece ter 
ganhado vigor, transformando-se em ventos 
favoráveis. A melhora dos indicadores da economia e 
do ambiente de negócios revela janelas de oportu-
nidades que, se aproveitadas, podem fazer de 2017 
um ano melhor do que se espera para todos nós.  

* Presidente executivo da Andipa, presidente do Sinapel, 
diretor da FecomercioSP e conselheiro do Sesc  

Ventos favoráveis e        
janelas de oportunidades 

Arquivo 
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ESPAÇO  LIVRE 

 Por Kie Kume * 

Milhões de trabalhadores às voltas com o desemprego, 
milhares de empresas endividadas e muitas quase de-
cretando falência, estados quebrados e agitados por pro-
testos de servidores, o governo federal enfrentando que-
da de arrecadação e sem dinheiro para investimentos. 
Esse é o retrato da recessão, com duras consequências 
para a maioria dos brasileiros. Mas, se podemos afirmar 
que a crise tem um lado positivo, este é o que força as 
pessoas, as empresas e o próprio governo a profundas 
mudanças. 

O governo precisa sanear suas contas e não gastar mais 
do que arrecada. As empresas precisam reavaliar seus 
negócios e adequar seus produtos às reais necessidades 
dos clientes. E cada um de nós deve mudar hábitos, evi-
tar endividamentos e aproveitar a crise para melhorar a 
própria capacitação. O valor de cada indivíduo é cada 
vez mais medido com base em sua competência. 
Apenas aqueles que são capazes de sobreviver em tem-

pos difíceis é que têm condições de se tornar líderes na 
próxima era  (quando o crescimento econômico voltar“, 
afirma o autor e líder espiritual japonês, Ryuho Okawa, 
que acaba de lançar em português As Leis da Invencibi-
lidade  (IRH Press do Brasil“, mostrando caminhos para 
sairmos fortalecidos de uma recessão. 

Temos de estar conscientes de que devemos suportar a 
dor das atuais privações e nos preparar para descartar 
antigos procedimentos que nos conduziram à situação 
atual. O economista e cientista político austríaco Joseph 
Schumpeter (1883-1950“, conhecido como o profeta da 
inovação , fala em destruição criativa , um período de des-
truição que permitirá construir um novo futuro. É hora de 
revermos nossas condutas, nossas capacidades, nosso 
empreendedorismo, nossos negócios. Nos negócios, de 
modo especial, os empreendedores precisam desenvolver 
um agudo senso das tendências futuras , diz Okawa. 

Muitas das reflexões contidas em As Leis da Invencibili-
dade  foram feitas por Okawa considerando a realidade 
japonesa da virada para o século 21. Mas se aplicam 
quase à risca à realidade brasileira atual. Muitos dos 
negócios que estiveram sob proteção governamental 
serão forçados a falir. Isso inclui não somente pequenas 
firmas, mas também grandes corporações. Com isso, 
haverá desemprego em larga escala.  

As coisas ficaram mais difíceis, mas o lado positivo é que 
o valor de cada indivíduo será avaliado com base em sua 
competência. As pessoas começarão a descobrir o valor 
de investir em si mesmas e, assim, passarão a dar maior 

importância ao desenvolvimento de 
suas capacidades, diz o autor japo-
nês. Na crise, a forma mais eficaz 
de investimento é investir em si 
mesmo; o autoinvestimento produz 
o melhor retorno. A economia vai 
acabar se recuperando. Então, 
você deve investir em algo que lhe 
traga lucro quando isso ocorrer.  

O que você gasta em uma especialização pode trazer 
mais retorno do que os juros que receberia pela mesma 
quantia depositada num banco. Em épocas de recessão, 
se você gastar dinheiro, é melhor usá-lo para aprimorar 
os conhecimentos ou para aprender algo novo que possa 
desenvolver seu potencial. E se você tem uma família, 
também pode cortar gastos supérfluos e investir na edu-
cação dos filhos. Será, além da importância de uma boa 
educação para a vida pessoal deles, um investimento 
extremamente lucrativo. 

É comum, nesse tempo de dificuldades, que sejamos 
forçados a trabalhar em funções muito distintas da profis-
são em que nos especializamos. É o caso de muitos en-
genheiros recrutados para trabalhar em vendas de má-
quinas e equipamentos, de nutricionistas voltados à dis-
tribuição e comercialização de produtos alimentares, de 
advogados, jornalistas, publicitários administradores e 
tantos outros profissionais atuando em serviços que pou-
co ou nada têm a ver com suas áreas. O segredo é não 
desanimar, certos de que, mesmo não sendo nadadores, 
temos que usar todas as nossas forças, físicas e espiritu-
ais, para alcançar a outra margem do rio. Mas, sem de-
sespero e conscientes de que com equilíbrio nos recupe-
raremos. Não há crise que dure para sempre.  

As crises ensinam que as pessoas nunca devem se aco-
modar. É no sofrimento que podemos moldar nosso cará-
ter, como o ferreiro molda o ferro e fabrica belas ferra-
mentas depois de levá-lo ao fogo. A vida é uma sequên-
cia contínua de batalhas e nossa meta é continuar ven-
cendo todas as vezes que enfrentamos grandes desafi-
os. Caso você tenha sido demitido de um emprego, defi-
na um plano de ação junto com sua família, se aconselhe 
com amigos e vá à luta. É fundamental não ficar parado. 
Nunca desanime. Sofrer faz parte de nossa caminhada. 

*Kie Kume é gerente da editora IRH Press do Brasil, que 
publica em português as obras de Ryuho Okawa, autor 

Japonês de mais de 2100 livros, publicados em 28 idiomas. 

Use a crise para se capacitar e rever condutas 

D
ivulgação 
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Nos últimos três anos, a média de circulação da 
edição impressa dos jornais caiu 27,5%. 
Percentualmente a queda é menor que a verificada na 
oferta de papel jornal, que diminuiu 41% no mesmo 
período. A diferença mostra que além de reduzir as 
tiragens, os jornais também perderam páginas. 

A circulação dos veículos de comunicação é auditada 
pelo Instituto Verificador de Comunicação (IVC“, que 
aplica metodologias específicas para aferir as 
audiências nas edições impressas e digitais. 
Destacando apenas a circulação da edição impressa, 
o IVC informou que a média em 2016 foi de 2,65 
milhões de exemplares, 16% menos que a média de 
3,16 milhões do ano anterior. A retração foi da ordem 
de um milhão de exemplares, o equivalente a -27,5%, 
se comparada à média de 2014, de 3,65 milhões 
apurada entre os jornais filiados ao IVC. 

Do lado da oferta de papéis para impressão de 
jornais, a queda é ainda maior. Considerando a 
produção nacional e a importação, em 2016 foram 
comercializadas 235 mil toneladas de papel jornal, 
24,2% menos que as 310 mil toneladas do ano 
anterior. Em 2014, foram disponibilizadas 398,3 mil 
toneladas de jornal ao mercado brasileiro. 

Com a retração no consumo de papel jornal, cresceu 
a participação do produto nacional, ainda que a 
produção tenha registrado queda de 8,6% nos últimos 
três anos. Em 2014, a importação respondia por 74% 
e a indústria nacional por 26% do consumo de papel 
jornal. Os percentuais caíram para 68% e 32% no ano 
seguinte. Em 2016, o jornal importado correspondeu a 
59% e o nacional a 41% do comercializado no País. 

Conforme os dados da Secex, a importação de papel 
jornal vem caindo sucessivamente. Só nos últimos 
anos atingiu a marca de 406,2 mil toneladas em 2011; 
318,2 mil toneladas em 2013; 293,3 mil toneladas em 
2014, caindo novamente para 212 mil toneladas no 

ano seguinte e fechou 2016 com 139 mil toneladas de 
jornal importado. Já a produção nacional de jornal que 
era de 130 mil toneladas ao ano, caiu para 128 mil 
toneladas, depois para 105 mil toneladas, e 
novamente para 98 mil toneladas e no ano passado 
foi de 96 mil toneladas, de acordo com números 
oficiais da Indústria Brasileira de Árvores. 

Vale registrar que nem todo papel jornal produzido ou 
importado é destinado aos veículos de comunicação 
que têm suas circulações auditadas pelo IVC. Mesmo 
assim, a Andipa considera que os indicadores ajudam 
a avaliar o mercado de papel jornal.  

O cenário do mercado de papel jornal no Brasil é 
reflexo de um conjunto de fatores, como observa o 
distribuidor associado, Luiz Fernando Gavazzi, da 
BRA Papéis. Segundo ele, a diminuição da produção 
local e da importação de papel jornal acontece há 
alguns anos, em um primeiro momento, em 
decorrência da retração da economia brasileira, que 
afetou todos os setores produtivos do nosso país. Por 
outro lado, a migração e a priorização de vários 
periódicos para a mídia eletrônica, que tem sua real 
relevância nos dias atuais, afetando diretamente no 
consumo do papel jornal. Além disso, a implantação 
de sistemas de controle e fiscalização sobre o papel 
imune impõe a destinação do jornal para sua real 
finalidade.  

Penso que, a partir do momento que nossa economia 
retomar a confiança e o crescimento, a queda do 
consumo do papel jornal deixará de ser vertiginosa 
como tem sido nos últimos anos. Ponto de equilíbrio 
nos dias atuais: isso é uma incógnita, mas acredito 
que este ponto esteja próximo  avalia, Gavazzi, 
considerando que desta forma os mercados 
produtores e distribuidores, adequados à nova 
realidade, voltarão a trabalhar com a naturalidade que 
sempre tiveram no comércio deste produto. 

Circulação de jornais impressos 
segue em queda   
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Livrarias e supermercados venderam 39,4 milhões de 
exemplares de livros em 2016, que corresponderam 
ao faturamento de R$ 1,56 bilhão, de acordo com os 
dados do Painel das Vendas de Livros no Brasil, 
encomendado pelo Sindicato Nacional dos Editores de 
Livros (SNEL“ à Nielsen. O faturamento do ano teve 
queda nominal de 3,09% em relação a 2015, que 
totalizou R$ 1,61 bilhão. Considerando a inflação, a 
queda real em valor foi de 9,2%. Em volume, a 
retração foi ainda maior, 10,85% ante os 44,2 milhões 
de exemplares vendidos em 2015. 

O resultado do ano reflete o impacto da recessão 
econômica do país, como avalia o gestor do Bookscan 
Brasil, Ismael Borges. Em um ano em que o 
consumidor evitou colocar a mão no bolso, 
percebemos que, para fechar as contas, o mercado 
livreiro foi além da criatividade editorial e ajustou seus 
preços um pouco acima da inflação do período . 

Apesar do resultado negativo, o presidente do Snel, 
Marcos da Veiga Pereira, ressalta a tendência à 
recuperação dos últimos quatro períodos, em que 
houve reversão da queda de vendas. Até a semana 
40, o mercado caía 4,9% e conseguimos fechar o ano 

com -3,1%. Nossa esperança é que em 2017 o 
número de exemplares vendidos permaneça 
minimamente estável dentro de um cenário ainda 
difícil da economia brasileira , afirma. 

A pesquisa Painel das Vendas de Livros no Brasil tem 
como base o resultado do BookScan Brasil, que apura 
as vendas das principais livrarias e supermercados no 
País desde abril de 2015, através da parceria firmada 
entre o Sindicato e o instituto Nielsen. O levantamento 
considera ainda o faturamento com e sem descontos, 
o preço médio e gênero de leitura. A pesquisa é 
realizada a cada quatro semanas, totalizando 13 
períodos no ano. 

Janeiro 

No primeiro período de 2017, de 02 a 29 de janeiro, o 
Painel das Vendas apurou a comercialização de 3,75 
milhões de livros, apenas 0,26% menos na 
comparação com o mesmo período de 2016. O 
faturamento cresceu 2,63%, sem considerar a 
inflação, somando R$ 180,2 milhões, reflexo do 
crescimento do preço médio e do período de compra 
de volta às aulas.   

Venda de livros diminuiu 10,85% em 2016 

Mais dados 
Ainda está em fase de coleta e análise de dados a pesquisa Produção e Vendas do Setor 
Editorial Brasileiro, que dá um diagnóstico mais amplo do desempenho da mercado editorial 
brasileiro. A pesquisa é realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE“, 
por encomenda da Câmara Brasileira do Livro (CBL“ e do SNEL. As informações 
declaradas no questionário são sigilosas e de uso exclusivo da FIPE. Os editores que 
participarem da pesquisa terão acesso gratuito ao relatório completo do estudo, que deve 
ser divulgado em julho. Na edição, referente ao ano base 2016, será realizado também o 
Censo do Livro Digital, um estudo que buscará informações em todas as editoras em 
atividade no País sobre a produção de conteúdo digital. 
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Uma linha especial, no modelo de cartão de crédito 
com limite pré-aprovado, o Cartão BNDES financiou em 
torno de duas mil operações de compras de papéis 
para imprimir e escrever (I&E“ no valor de R$ 26,2   
milhões, em 2016. Deste total, 17,5% (R$ 4,6 milhões“ 
foram negociados por distribuidores de papéis. 

Ainda que o montante financiado tenha pouca 
representatividade diante dos volumes de negócios 
com o mercado gráfico e editorial, a Andipa considera 
o Cartão BNDES uma boa opção de crédito com 
condições favoráveis ao setor. 

Em 2005 o Banco passou a financiar papel imune, em 
2007 incluiu os distribuidores como fornecedores e, em 
2015, ampliou a linha de crédito para papéis de I&E 
destinados à produção gráfica e editorial, como 
explicou Alessandra Sleman, gerente do Departamento 
de Operações de Internet que cuida de credenciamento 
do Cartão BNDES. Em 2015, foram liberados R$ 24,9 
milhões para operações com papel de I&E, 31% mais 
que os R$ 19 milhões do ano anterior. 

O BNDES vem ampliando o uso do Cartão para o 
setor gráfico e já vem estudando outros produtos , 
afirmou Sleman, destacando que houve aumento da 
demanda para o setor, mesmo diante da retração 
econômica que refletiu na redução de 43,4% no 
número geral de operações pelo Cartão e de 50% nos 
desembolsos totais. 

Em fevereiro, 5214 gráficas e editoras possuíam 5841 
cartões ativos para comercialização. Ao todo, o 
BNDES conta com cerca de 720 mil cartões ativos, 
disponíveis para perto de 700 mil empresas. Dos 50 
fornecedores habilitados a vender papéis de imprimir 
e escrever pelo Cartão, 12 são fabricantes e 38 são 
distribuidores. Ao todo, o Cartão BNDES tem 72 mil 
fornecedores, dos quais cerca de 30 mil são 
fabricantes. Alessandra Sleman observou que o 
credenciamento geral de empresas segue em ritmo 
mais lento, talvez por a maioria dos fornecedores       
já estar credenciada no Portal. No entanto, os 
fabricantes credenciados estão ampliando seus 
portfólios no Cartão. 

Por outro lado, a emissão de cartões e o crédito 
ofertado pelas instituições financeiras apresentaram 
retrações nos últimos anos, acompanhando a 
economia do País. O cenário é adverso para todo 
mundo. Os produtos do BNDES são destinados ao 
investimento, que se retrai em momento de crise , 
afirmou Rodrigo Tomassini, gerente do Departamento 
de Operações de Internet do Cartão, explicando que o 
BNDES tem feito um trabalho junto aos bancos, 
estudado melhorias e incluído novos itens para 
ampliar a penetração do Cartão BNDES. Segundo ele, 
o segmento de papel para imprimir e escrever é 
exemplo de bons resultados mesmo com cenário 
adverso. 

Distribuidores forneceram para 17,5% 
dos financiamentos pelo Cartão BNDES  
Dos R$ 26,2 milhões liberados para compras de papéis de imprimir e 
escrever em 2016, R$ 4,6 milhões foram negociados via distribuidores 

Histórico de vendas de papéis de imprimir e escrever pelo    

Cartão BNDES por tipo de fornecedor, em valores 

  Fabricantes (9)   
Distribuidores 

(38) 
  

Fabricantes/

Distribuidores (3) 
  Total  

2010 1.954.317,22  18,6% 3.472.406,23  33,1% 5.063.046,90  48,3% 10.489.770,35  

2011 2.858.096,93  20,3% 6.833.731,53  48,6% 4.367.102,00  31,1% 14.058.930,46  

2012 3.043.090,26  20,2% 6.936.136,20  45,9% 5.116.115,86  33,9% 15.095.342,32  

2013 2.166.789,35  13,9% 5.651.369,32  36,3% 7.752.856,17  49,8% 15.571.014,84  

2014 3.638.118,76  19,1% 7.533.536,87  39,6% 7.846.484,24  41,3% 19.018.139,87  

2015 2.351.704,50  9,4% 4.647.143,63  18,7% 17.904.600,58  71,9% 24.903.448,71  

2016 1.010.447,47  3,8% 4.599.732,89  17,5% 20.650.784,89  78,6% 26.260.965,25  

*2017 12.890,55  1,7% 176.707,61  22,8% 584.398,16  75,5% 773.996,32  

Total  17.035.455,04  13,5% 39.850.764,28  31,6% 69.285.388,80  54,9% 126.171.608,12  

Embalagens 
Os papéis utilizados na fabricação 
de embalagens também estão no 
catálogo de produtos financiáveis 
pelo Cartão BNDES, desde 2009. 
Desde então, os volumes de 
negócios cresceram ano a ano, 
chegando a 2,9 mil operações e 
R$ 71,5 milhões financiados em 
2015. Com o impactado da crise 
econômica reduzindo a demanda 
por produtos e o acesso ao 
crédito, em 2016 o segmento 
recuou para 1,9 mil operações, 
que somaram R$ 46,4 milhões. 

Fonte:  BNDES 
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O BNDES trabalha com operação indireta, fazendo 
repasse aos bancos parceiros que, atendendo às 
regras do BNDES, assumem toda a responsabilidade 
e o risco da operação. Desta forma, a inadimplência 
do beneficiário é da carteira de micro e pequena 
empresa do agente financeiro, que inclui o Cartão 
BNDES entre outras opções de crédito, e não impacta 
diretamente a operação do BNDES. Mas, como 
explicou o gerente do Cartão BNDES, Rodrigo 

Tomassini, afeta o apetite do agente financeiro para 
emitir cartões e fazer novas operações com micro e 
pequena empresas. O que temos visto é que a 
inadimplência subiu bastante nos últimos anos , disse 
o gerente, acrescentando que o BNDES tem 
trabalhado internamente buscando melhorar as 
condições de segurança e qualidade para o agente 
financeiro e principalmente para o interessado na 
ponta, que é o maior impactado. 

Limites maiores em 2017 

Condições Gerais do Cartão BNDESCondições Gerais do Cartão BNDESCondições Gerais do Cartão BNDESCondições Gerais do Cartão BNDES 

Prazo de parcelamentoPrazo de parcelamentoPrazo de parcelamentoPrazo de parcelamento ----    de 3 a 48 meses.  
Taxa de juros préTaxa de juros préTaxa de juros préTaxa de juros pré----fixada fixada fixada fixada ----    (informada na página inicial do site www.cartaobndes.gov.br“.  
                                         Para março de 2017: 1,18% 1,18% 1,18% 1,18% ao mêsao mêsao mêsao mês 
Tarifa de Abertura de Crédito (TAC“ Tarifa de Abertura de Crédito (TAC“ Tarifa de Abertura de Crédito (TAC“ Tarifa de Abertura de Crédito (TAC“ ---- Os bancos são autorizados a cobrar a TAC na emissão do 
Cartão BNDES, desde que o valor não exceda 2% do limite de crédito concedido.  
Imposto sobre Operações Financeiras (IOF“ Imposto sobre Operações Financeiras (IOF“ Imposto sobre Operações Financeiras (IOF“ Imposto sobre Operações Financeiras (IOF“ ---- como qualquer operação do Sistema Financeiro.  
Definição do limite de crédito Definição do limite de crédito Definição do limite de crédito Definição do limite de crédito ----    fica a    cargo do banco emissor, com base no cadastro do solicitante. 

O Cartão BNDES é uma linha, baseada no conceito de cartão de crédito, para financiar os investimentos 
das micro, pequenas e médias empresas (MPMEs“ e dos empresários individuais, inclusive microempreen-
dedores individuais (MEIs“. 

Mais detalhes e regras para acesso ao Cartão BNDES, seja como usuário ou fornecedor, estão disponíveis 
no Portal www.cartaobndes.gov.br.  

Uma medida recente para ampliar a abrangência do 
Cartão BNDES foi a alteração dos limites de 
financiamento e de faturamento. No início deste ano, o 
BNDES autorizou a emissão de Cartão para empresas 
com faturamento anual de até R$ 300 milhões. Antes, a 
linha era restrita aos que faturavam até R$ 90 milhões. 
Além disso, o limite de crédito máximo por banco 
emissor passará de R$ 1 milhão para R$ 2 milhões. 

Para entrar em vigor, as novas políticas operacionais 
demandaram adaptação de sistemas e ajustes junto 
aos bancos emissores. As condições devem ser 
checadas com a instituição financeira do cartão, já 

que a disponibilidade dos limites fica a critério de cada 
agente que tem autonomia para estabelecer o perfil de 
sua carteira de clientes, como explicou o gerente do 
Cartão BNDES, Rodrigo Tomassini. 

A expectativa, de acordo com ele, é fazer com que o 
Cartão chegue a mais empresas, especialmente 
àquelas de médio porte, que até então não eram 
atendidas e tinham dificuldades para acessar outras 
linhas de crédito do próprio BNDES ou do sistema 
financeiro. Ainda assim, o público principal do Cartão 
deve continuar sendo as micro e pequenas empresas, 
que são cerca de 80% das clientes do BNDES. 

Crédito e inadimplência  
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No final do ano passado, o BNDES autorizou a 
ampliação dos tipos de papéis que podem ser 
financiados pelo Cartão BNDES. A partir de agora é 
possível cadastrar papéis classificados como 
especiais e utilizados em finalidades específicas, 
como selos, papel-moeda, tickets, ingressos, passes 
escolares e documentos, aplicações industriais, 
térmicos e autocopiativos, bem como aqueles para 
fins sanitários (tissue“, utilizados na fabricação de 
produtos de higiene pessoal e limpeza doméstica. 

A ampliação de escopo tem a intenção de atender 
mais cadeias produtivas e beneficiar um número maior 
de empresas , diz Alessandra Sleman, gerente do 
Departamento de Operações do Cartão BNDES. 

Desde 2006 as Políticas Operacionais do BNDES 
autorizam a aquisição de matérias-primas ou bens 
intermediários utilizados em processo industrial de 
setores autorizados pelo BNDES, no âmbito do Cartão 
BNDES.  

Conforme regras do Banco, apenas produtos 
fabricados no País e com índice de nacionalização 
mínimo de 60%, em valor e em peso, são passíveis de 
financiamento pelas linhas e programas do BNDES. 

Papéis especiais entraram no catálogo 

D
iv

ul
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Impressão de livro pode ser      
financiada pelo Cartão BNDES 

Divulgação / BNDES Além de adquirir insumos e máquinas, a indústria 
gráfica também pode vender através do Cartão 
BNDES. A linha de crédito está disponível para 
financiar a impressão de livros. São em torno de 150 
fornecedores cadastrados na categoria Serviços de 
Reprodução e Impressão, com mais de 170 produtos 
oferecidos.  

O gerente do Departamento de Operações de Internet 
do Cartão BNDES, Rodrigo Tomassini, destaca que a 
indústria gráfica é um dos setores beneficiados pelo 
atendimento transversal, podendo adquirir produtos e 
ofertar serviços pelo Cartão. Rodrigo Tomassini 

Alessandra Sleman 
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As atividades econômicas representadas pelo 
Sindicato Nacional do Comércio Atacadista de Papel e 
Papelão (Sinapel“ abriram 279 postos de trabalho 
formal em dezembro de 2016. Os dados são da 
Pesquisa de Emprego no Comércio Atacadista do 
Estado de São Paulo (PESP Atacado“, realizada 
mensalmente pela Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado de São Paulo 
(FecomercioSP“ com base nos dados do Ministério do 
Trabalho, por meio do Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged“ e das informações sobre 
movimentação declaradas pelas empresas do atacado 
paulista. A pesquisa mostra o nível de emprego do 
comércio atacadista em dezesseis regiões e dez 
ramos de atividade, incluindo os ligados ao Sinapel. 

O saldo positivo de dezembro é resultado de 1.252 
admissões e 973 desligamentos, nas três atividades 
representadas pelo Sinapel. O melhor desempenho foi 
o do segmento de Artigos de Escritório e de Papelaria, 
com 957 admissões e 573 desligamentos, resultando 
na geração de 384 empregos. As empresas do 
comércio atacadista de Papel e Papelão em Bruto 
demitiram 40 e contrataram 34, ficando com saldo 
negativo de seis postos de trabalho. Entre aquelas 
que atuam no segmento de Resíduos de Papel e 
Papelão foram 261 contratações e 360 demissões, 
com 99 vagas fechadas. 

Com a movimentação de dezembro, o setor fechou 
2016 com estoque ativo de 34.988 trabalhadores, dos 
quais 20.344 estão no segmento de Artigos de 
Escritório e Papelaria, 2.247 no de Papel e Papelão 
em Bruto e 12.397 estavam atuando em Resíduos de 
Papel e Papelão. 

No acumulado de janeiro a dezembro de 2016, a 
movimentação da mão de obra formal nas atividades 
do comércio atacadista de papel resultaram na perda 
de 447 vagas. Em doze meses, apenas o segmento 
de Resíduos de Papel e Papelão teve resultado 
positivo, com a geração de 88 postos de trabalho. A 
atividade de Artigos de Escritório e Papelaria fechou 
351 vagas e a de Papel e Papelão em Bruto outras 
184 posições. 

A pesquisa também revela a evolução do número de 
estabelecimentos em cada uma das atividades no 
Brasil. A Pesquisa também traz um histórico de 2007 
a 2015, quando 6.461 estabelecimentos atuavam nas 
atividades representadas pelo Sinapel. Destes, 3.539 
estavam no ramo de Artigos de Escritório e Papelaria, 
552 no de Papel e Papelão em Bruto e outros 2.370 
no de Resíduos de Papel e Papelão. 

A FecomercioSP começou a realizar a pesquisa de 
empregos no comercio atacadista em fevereiro de 2016.  

Pesquisa de empregos da FecomercioSP 
inclui atacado de papel  

Atividades - Comércio Atacadista Admitidos Desligados Saldo
Estoque de

Empregados

Artigos de Escritório e de Papelaria 957 -573 384 20.344

Papel e Papelão em Bruto 34 -40 -6 2.247

Resíduos de Papel e Papelão 261 -360 -99 12.397

Total 1.252 -973 279 34.988

Fonte: Ministério do Trabalho

Elaboração e Cálculos: FecomercioSP

Geração de Empregos em dezembro/16  - Brasil

Atividades - Comércio Atacadista Saldo em dez/16 Saldo em 2016* Saldo em 12 meses Estoque

Artigos de Escritório e de Papelaria 384 -351 -351 20.344

Papel e Papelão em Bruto -6 -184 -184 2.247

Resíduos de Papel e Papelão -99 88 88 12.397

Total 279 -447 -447 34.988

*Até dezembro

Movimentação e Estoque de Empregos - Brasil
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A Andipa recebeu um exemplar do infográfico As 
Árvores Plantadas e Seus Múltiplos Usos , produzido 
e divulgado pela Indústria Brasileira de Árvores (Ibá“, 
associação da cadeia produtiva de árvores plantadas, 
que inclui os setores de painéis de madeira, pisos 
laminados, celulose, papel, florestas energéticas e 
biomassa. 

O infográfico apresenta de forma ilustrativa os 
processos produtivos da cadeia florestal, e os 
produtos e subprodutos provenientes das árvores 
plantadas. E ainda destaca a importância das 
plantações florestais brasileiras no suprimento 

mundial de madeira e sua valorização no cenário 
futuro de aumento da demanda global de madeira e 
da necessidade por produtos inovadores e renováveis, 
essenciais para economia de baixo carbono. 

A publicação detalha os processos e aplicações de 
cada produto já comercializado e daqueles em 
desenvolvimento a partir das árvores de pinus e 
eucalipto, destinado a diversos segmentos, da 
alimentação, saúde e aviação, ao papel da indústria 
gráfica e editorial, além dos serviços ambientais. A 
íntegra da publicação está disponível nos portais da 
entidade na internet.  

Infográfico mostra os múltiplos 
usos das árvores plantadas 

Imagem reprodução 
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ESTATÍSTICAS 

Recuperação no 2º semestre segura 
queda nas importações de I&E em 2016 
As entradas de papéis para imprimir e escrever (I&E“ 
em 2016 somaram 292 mil toneladas, o que 
representa queda de 13,1% ante as 336 mil toneladas 
de 2015. Depois de forte redução nos volumes dos 
quatro primeiros meses de 2016, em julho as 
importações voltaram ao patamar do ano anterior, 
com o desembarque de 24 mil toneladas. Nos meses 
subsequentes, as importações destes papéis foram 
maiores que no mesmo período de 2015, conforme 
dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex“, 
compilados no relatório estatístico Cenários Ibá. 
Dezembro teve o maior crescimento para um mês, 
somando 22 mil toneladas importadas, 83,3% a mais 
que as 12 mil toneladas do último mês de 2015. 

Os papéis para impressão e escrita têm a maior 
demanda de importação  42,4% do total  e foi o 
grupo que apresentou a menor queda no período. 
Conforme o relatório, em 2016, as importações totais 

de papéis para todos os fins caíram 20,6% em relação 
ao ano anterior  de 866 mil toneladas para 688 mil 
toneladas. A maior redução foi no tipo jornal, 34,4% 
menos no acumulado anual, que passou de 212 mil 
toneladas para 139 mil toneladas. A participação do 
importado nas embalagens recuou 29,8% em 2016, 
passando de 57 mil toneladas para 40 mil toneladas. 
No tipo cartão a queda foi de 27,1% ante o ano 
anterior, somando 35 mil toneladas no ano passado. 
Em segundo lugar nos volumes de entradas, os tipos 
de papéis enquadrados como outros  somaram 178 
mil toneladas, 14,8% menos que as 209 mil toneladas 
desembarcadas um ano antes.  

 
Importação anual de Imprimir e escreverImportação anual de Imprimir e escreverImportação anual de Imprimir e escreverImportação anual de Imprimir e escrever 

em mil toneladas 

2013 2014 2015 2016 

559 577 336 292 

Importação de Imprimir e Escrever 
mensal em mil toneladas
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Fonte: Cenários ibá  diversas edições  
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Quase metade das entradas 
foi de papel cuchê  
Com oferta interna insuficiente para atender sua 
demanda, o mercado de cuchê é o principal 
importador de papel, respondendo por cerca de 50% 
dos desembarques de imprimir e escrever em 2016. 
Das 292 mil toneladas de I&E internalizadas no ano 
passado, 142,2 mil toneladas foram de papéis cuchê 
em bobinas e em folhas, em alta e baixa gramaturas, 
registradas nas quatro Nomenclaturas Comum do 
Mercosul (NCMs“. 

De julho a dezembro de 2016 as importações de 
cuchê cresceram em relação aos mesmos meses do 
ano anterior, refletindo diretamente no resultado geral 
de I&E. No acumulado anual ainda prevaleceu a 
retração do primeiro semestre de 2016 e as entradas 
de cuchê ficaram 8,5% abaixo das 155,5 mil toneladas 
em 2015. 

O saldo acumulado ficou negativo em cinco dos sete 
grupos acompanhados pelo NewsPaper. O maior 
percentual de recuo foi verificado no papel LWC com 
a importação de 15,6 mil toneladas em 2016, 40,2% 

menos que as 26 mil toneladas de 2015. Conforme os 
dados do Sistema AliceWeb, da Secex, o volume de 
LWC foi quase 70% abaixo das 51 mil toneladas 
registradas em 2014. 

O papel cartão  enquadrado na NCM 4810.92.90  
registrou importação de 28 mil toneladas em 2016, 
30% menos que as 40 mil toneladas de um ano antes. 
A importação de papel jornal somou 139 mil toneladas 
no ano, queda de 34,4% ante as 212 mil toneladas 
desembarcadas um ano antes. 

Apenas os tipos ofsete e cut size tiveram crescimento 
de 5% no comparativo anual em relação a 2015, mas 
ainda longe dos patamares do ano anterior. O papel 
cortado estrangeiro somou 13,9 mil toneladas em 
2016, superando as 13,2 mil toneladas de 2015, mas 
48% aquém das 26,9 mil toneladas de 2014. No grupo 
de papéis ofsete, as importações registraram 15 mil 
toneladas em 2016, contra 14,2 mil toneladas e 52,9 
mil toneladas nos anos anteriores. 

Importação de Papéis 
janeiro a dezembro

272,7
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Fonte: AliceWeb  Secex / MDIC 
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Ano começa com alta nas 
importações de I&E 
Mantendo o patamar das importações de dezembro, o 
mercado de imprimir e escrever recebeu 23 mil 
toneladas de papéis em janeiro de 2017, crescimento 
de 15% em comparação com as 20 mil toneladas 
recebidas no primeiro mês de 2016, como mostra a 
edição 33 do relatório Cenários Ibá. 

Um dos grupos que contribuiu para o resultado de 
janeiro deste ano foi o MWC, com a entrada de 6 mil 
toneladas, o maior volume para um mês desde abril 
de 2005. Conforme dados do Sistema AliceWeb, da 
Secretaria de Comércio Exterior (Secex“, em janeiro 
de 2016 foram importadas 4,9 mil toneladas de MWC. 

Entre os quatro tipos de papel cuchê, as importações 
de janeiro somaram 10,3 mil toneladas, crescimento 
de 3,4% se comparado ao volume de dezembro 
passado (10 mil toneladas“ e queda de 5,7% ante as 
11 mil toneladas de janeiro de 2016. 

Os desembarques de papéis LWC e ofsete 
aumentaram em relação a janeiro do ano anterior e 
diminuíram diante dos volumes de dezembro. Já as 
importações de cut size e cartão registraram 
crescimento nas duas bases de comparação. 

No geral, as importações do capítulo 48  que engloba 
os papéis para todos os fins  somaram 51,7 mil 
toneladas, 5,6% menos que no primeiro mês de 2016 
(54,8 mil toneladas“. O resultado do mês foi 
influenciado pela queda de 57,5% nas importações de 
papel jornal. Segundo a Secex foram importadas 5,6 
mil toneladas de jornal em janeiro deste ano, contra 
13,3 mil toneladas no equivalente de 2016. No 
entanto, as entradas deste ano representaram 
aumento de 1,5% sobre as 5,5 mil toneladas de 
dezembro passado. 

Importação de papéis em janeiro
em mil toneladas
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Fonte: AliceWeb  Secex / MDIC 
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Fonte: Cenários Ibá / 32 

Fabricante nacional produziu mais 
e vendeu menos em 2016 
A produção brasileira de papéis para imprimir e 
escrever foi de 2.507 mil toneladas em 2016, 15 mil 
toneladas a mais que em 2015, crescimento de 0,6%, 
conforme consta no relatório estatísticos Cenários Ibá, 
nº 32. Nas vendas domésticas a diferença seguiu o 
mesmo percentual, só que negativo. No ano passado, 
os fabricantes venderam internamente 1.543 mil 
toneladas, 9 mil toneladas a menos que em 2015.  

O mercado externo também reduziu o consumo de 

papel brasileiro no ano passado. Foram embarcadas 
927 mil toneladas 1,9% de queda frente as 945 mil 
toneladas de 2015. 

No geral, a produção caiu 0,2% e as vendas domés-
ticas 0,3%, enquanto as exportações cresceram 2,2%. 
Foram produzidas 10.335 mil toneladas de papéis 
para todos os fins, das quais 5.429 mil toneladas 
abasteceram o mercado interno e 2.103 mil toneladas 
seguiram para exportação. 

Papéis  de Imprimir e Escrever
janeiro a dezembro - em mil toneladas

2.492

1.552

945

2.507

1.543

927

Produção nacional Vendas domésticas Exportações

2015

2016
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Produção e venda interna    
foram menores em janeiro 
A produção brasileira de papéis para imprimir e 
escrever recuou 1% em janeiro deste ano em relação 
ao mesmo período de 2016. As exportações 
cresceram 3%, enquanto a fatia destinada à venda 
doméstica diminuiu 11,8%, conforme dados da 33ª 
edição do relatório Cenários Ibá. 

Do total de 862 mil toneladas de papéis para todas as 
finalidades produzidas no Brasil, 424 mil toneladas 
foram destinadas ao mercado interno e 172 mil 
toneladas despachadas ao exterior. O grupo de 
papéis para imprimir e escrever é o segundo em 

volumes, atrás das embalagens, que tiveram 
produção de 476 mil toneladas.  

Em janeiro, os fabricantes nacionais produziram 205 
mil toneladas de papéis para imprimir e escrever, 
mesmo volume de dezembro de 2016, e duas mil 
toneladas a menos que no primeiro mês de 2016.  

As vendas domésticas foram o destino de 112 mil 
toneladas de I&E em janeiro de 2017, contra 127 mil 
toneladas um ano antes. Já as exportações 
aumentaram de 66 mil toneladas em janeiro de 2016 
para 68 mil toneladas no mesmo mês deste ano. 

Papéis  de Imprimir e Escrever
janeiro  -  em mil toneladas

207

127

66

20

205

112

68

23

Produção nacional Vendas domésticas Exportações Importações

2016

2017

Fonte: Cenários Ibá / 33 
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