
Informativo  

 

Copagrem  reúne      
cadeia  do  papel 

Página 8 
 

MP pode tirar adicional 
da Cofins importação  

Página 9 
 

Projeto quer aumentar 
limite para defesa no TIT 

Página 10 
 

Audiência  debateu   
reforma  tributária  

Página 11 

 

Estatísticas mostram  
importação, produção 
nacional e vendas de 
papéis em 2017 

Páginas 13 a 15 

Nesta  ediçãoNesta  ediçãoNesta  ediçãoNesta  edição    

 

Expediente 
NewsPaper  Informativo  Setorial  ANDIPA é uma     
publicação da ANDIPA - Associação Nacional dos     
Distribuidores de Papel. Direitos autorais reservados. 
A reprodução é permitida desde que citada a fonte. 
 
Contatos    
(11“ 3044-2214  -  www.andipa.org.br        
andipa@andipa.org.br / comunicacao@andipa.org.br 

 
Presidente 
Vitor Paulo de Andrade 
 
Diretoria 
Antonio Manoel de Mattos Vieira Neto 
José Luiz Barbosa Leonardos 
Marcelo Patury Accioly 
 
Presidente Executivo 
Vicente Amato Sobrinho 

 

Staff                  
Edna Souza 

Conteúdo Editorial e Diagramação                       
Keser Serviços de Comunicação  

Jornalista  Responsável    
Rosangela  Valente (Mtb 121/MS“    

Sem estoque, mas em pronta entrega  
Empresas especializadas estão investindo na 

impressão de livros de acordo com a demanda de 
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permitem driblar custos de publicação e distribuição 
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A economia, apesar da política 

EDITORIAL 

O ano parecia seguir para a retomada das atividades 
econômicas, revertendo paulatinamente quedas 
acentuadas do longo período de crise. Víamos uma 
equipe econômica com credibilidade e sendo apoiada 
pelos setores econômicos e financeiros. A aprovação 
do limite de gastos públicos e o encaminhamento das 
reformas necessárias pareciam recolocar o Brasil nos 
trilhos para voltar ao crescimento. Os índices de 
confiança e expectativa de investimentos iam 
redesenhando  o cenário da economia brasileira até 
ser revelado mais um episódio da desconstrução do 
sistema político, que vigorou e produziu os 
escandalosos esquemas de corrupção e desvio de 
dinheiro público.  

Passado um mês das mais recentes revelações 
envolvendo o presidente da República, que deixaram 
o país atônito, os ambientes econômicos e políticos 
parecem dissociados. O dólar ficou praticamente 
estável, a bolsa opera regularmente, a sensação de 
vida que segue  parece tomar conta dos mercados e 
da economia. Ninguém ignora a gravidade da situação 
política do país. Mas, é como se a consciência dos 
riscos fizesse prevalecer o instinto de sobrevivência, 
que clama por um basta na paralisia provocada pelos 
sucessivos escândalos e denúncias.  

Analistas, economistas e especialistas servem-se de 
dados para desenvolver raciocínios que corroboram a 
tese de que os indicadores seguem melhorando, 
apesar da política e suas constantes crises. Outros, 
igualmente fundamentam argumentos de que o 
crescimento do primeiro trimestre ficou para trás.  

Fato é que  passados os primeiros dias de 
perplexidade quando o Ibovespa caiu mais de 10%, o 
dólar e os juros futuros subiram, criando um temor 
geral de colapso  os ambientes econômico e de 

negócios têm demonstrado estarem alheios aos 
imbróglios políticos, policiais e jurídicos que dominam 
os noticiários. O enredo político segue com ganhos e 
derrotas. Afastada a hipótese de cassação pelo 
Tribunal Superior Eleitoral, o presidente e o governo 
ganharam sobrevida e podem até chegar ao final de 
2018. Porém, este desfecho é incerto e sabidamente 
desgastante. Talvez venha daí a convicção de que é 
preciso apartar o ambiente econômico para preservá-
lo da contaminação que assola a política.   

Apesar das crises, mandos e desmandos da política, 
as vozes dos empresários, que seguem produzindo e 
acreditando na força transformadora da produção e do 
trabalho, têm ecoado cada vez mais na economia 
brasileira. É claro que o quadro de incerteza política 
permanece e atrapalha. A percepção do mercado de 
distribuição de papel é de estabilidade, o que significa 
dizer que não tivemos ou vislumbramos grandes 
avanços ou recuos. Essa condição deve se repetir nos 
segmentos consumidores de papel.  

Independente do destino do presidente ou das 
investigações em curso, o importante para o Brasil é 
que a economia não pare. E é essa a expectativa que 
temos do atual ambiente que sugere o distanciamento 
entre os pilares econômicos e políticos. É evidente 
que ações que favoreçam as atividades e o desenvol-
vimento do país podem elevar a confiança e poten-
cializar os fatores positivos. A melhor contribuição que 
os parlamentares poderiam dar ao Brasil neste 
momento é conduzir as reformas  tanto as que estão 
em discussão (trabalhista e previdenciária“ quanto as 
reformas política e tributária.  
Enquanto isso, sigamos trabalhando!  

Vitor Paulo de Andrade  
Presidente do Conselho Diretor  
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ESPAÇO  LIVRE 

Por José Clovis Cabrera* 

O ICMS transformou-se em um pesadelo na vida do con-
tribuinte, que dificulta a atividade e eficiência do Fisco e 
prejudica o país, pela complexidade das obrigações, mul-
tiplicidade de legislações e por suas conhecidas ineficiên-
cias econômicas. 

Sem adentrar no mérito de cada uma dessas facetas, pre-
tendo tecer comentários sobre o Projeto de Lei Comple-
mentar (PLP“ 54/2015, que foi aprovado recentemente na 
Câmara dos Deputados e que estabelece regra especial 
de funcionamento do CONFAZ para convalidar os benefí-
cios da guerra fiscal. 

Antes disto, a matéria foi tratada no final de 2013, quando 
o Governo Federal encaminhou três projetos para o Con-
gresso Nacional, complementares entre si. No primeiro, 
havia uma proposta de convalidação da guerra fiscal, com 
regras especiais para funcionamento do CONFAZ.  

O segundo projeto propunha a redução gradativa das alí-
quotas interestaduais do ICMS em período de 8 anos, 
prestigiando o princípio de destino na tributação. Todos 
sabemos que a alíquota interestadual é o combustível da 
guerra fiscal, daí a essencialidade da medida.  

A terceira proposta estipulava a criação de fundo de com-
pensação para os Estados perdedores com a mudança e 
um fundo de desenvolvimento regional. 

Após algumas tentativas de tramitação, esses projetos 
foram abandonados. O próprio CONFAZ editou uma nor-
ma programática, o Convênio ICMS 70/2014, com as re-
gras que a maior parte dos Estados aceitavam para pros-
seguir na proposta de solução da guerra fiscal, muito simi-
lares à proposta federal.  

Com a paralisação desses debates, em 2014, foi apresen-
tado e aprovado no Senado um projeto de lei complemen-
tar exclusivamente para propor a mudança de quórum do 
CONFAZ com a finalidade de convalidar a guerra fiscal.  

Dos três pilares da proposta original do Governo Federal, 
endossada em grande parte pelo CONFAZ, ficou somente 
aquele que tratava das regras para convalidação dos be-
nefícios da guerra fiscal e da renovação dos benefícios 
por prazos de até 15 anos. 

Esse projeto do Senado foi o que agora resultou aprovado 
na Câmara dos Deputados, com algumas melhorias e 
outras alterações menos virtuosas. Entre as melhorias, 
passou a contar com redução gradual para os benefícios 

da guerra fiscal, durante o 
período de sua sobrevida 
doravante, com exceção dos 
benefícios industriais, agroin-
dustriais e de infraestrutura. 

Regimentalmente, o PLP 
54/2015 volta ao Senado 
para deliberação somente da 
parte alterada na Câmara e há notícias da probabilidade 
de sua aprovação. 

O que merece se destacar é a quebra do princípio federa-
tivo que existe no projeto de lei complementar, pois as 
condições para concessão de incentivos não serão isonô-
micas entre os Estados e o ônus para suportar seu custo 
prejudicará em maior medida os Estados que foram me-
nos agressivos na concessão de benefícios fiscais.  

Mesmo sendo saudado por muitos como promotor de se-
gurança jurídica, o desenho adotado no projeto poderá 
significar a concretização da diferença competitiva em 
favor dos atuais beneficiários de incentivos da guerra fis-
cal, que deixarão de ser ilegais. 

O quadro resultante pode significar rompimento da lógica e 
dos princípios que regem o já combalido modelo do ICMS. 

Fica assim a dúvida sobre qual o melhor caminho a se-
guir. Perseverar no modelo do ICMS, com suas conheci-
das deficiências agora agravadas pelo quadro decorrente 
da iminente aprovação do PLP 54/2015 ou girar completa-
mente a chave e prestigiar uma reforma no modelo do 
imposto de valor adicionado, que nos leve a um tributo 
economicamente neutro e eficiente? 

Existem propostas sendo discutidas para um novo modelo 
que possa substituir o ICMS e tributos que incidem sobre 
base semelhante, como as contribuições para o PIS e a 
COFINS, unificando-os numa única incidência, sob princí-
pios mais isonômicos e eficazes. 

Podemos mencionar o projeto da Comissão da Reforma 
Tributária, sob a relatoria do Deputado Luiz Carlos Hauly1, 
e o projeto que vem sendo debatido pelo Centro de Cida-
dania Fiscal  CCiF2. Convido os leitores a refletirem so-
bre o melhor caminho a seguir! 

* José Clovis Cabrera  - Advogado tributarista especialista em 
tributos estaduais. Foi Coordenador de Administração Tributá-
ria - CAT  da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo          

Melhorar o ICMS ou investir em uma 
reforma tributária de qualidade?  

D
ivulgação 

1 http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/55a-legislatura/reforma-tributaria/documentos/outros-documentos/resumo-hauly 
2  http://ccif.com.br/ 
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Impressão sob demanda conquista setor 
editorial e acaba com livro esgotado 
Deixar de vender um livro por edição esgotada é um 
problema que pode estar no passado do mercado 
editorial brasileiro. Nos últimos dois anos perdemos, 
aproximadamente, o equivalente a um faturamento 
médio mensal por produtos esgotados , contou Mauro 
Azevedo, diretor de operações da BookPartners, 
empresa que desenvolveu o OndBooks um dos 
modelos de impressão sob demanda que têm 
conquistado editores e vêm se mostrando um 
segmento atrativo para as empresas que apostam no 
modelo de impressão digital. 

Nos Estados Unidos, apenas uma companhia que 
opera com livros sob demanda produz, em média, 50 
mil exemplares por dia. Embora o Brasil tenha um 
consumo per capita de livros considerado baixo, 
várias empresas estão vislumbrando o potencial deste 
mercado. Algumas gráficas já vêm investindo há 
alguns anos para atender o mercado editorial com 
impressão digital. E, mais recentemente têm aumen-
tado o número de fornecedores e a gama de serviços 
disponíveis neste nicho de mercado. Hoje os editores 
podem contratar a impressão de qualquer quantidade 
de livros, a partir de uma unidade, contar com centro 
de distribuição e até com canais de vendas.  

Este modelo de negócios guarda sinergia com o 
comércio digital. Editoras e distribuidoras têm lojas 
virtuais, nas quais os livros estão disponíveis e são 
impressos sob demanda, a partir das vendas 
efetuadas, seja para livraria, universidade, revendedor 
ou ao consumidor final. Acho que esse modelo de 
negócios é o futuro , completa Luiz Eduardo de Aguiar 
Meira, proprietário da Cultor de Livros, editora que 
trabalha com impressão digital e recorre a cerca de 
oito gráficas para atendê-la de acordo com o perfil, o 
prazo e a quantidade do livro a ser produzido. 

Além de evitar perdas por livro indisponível no 
catálogo das editoras e acabar com o estigma do livro 
esgotado, a impressão sob demanda surge como 
alternativa também para outras dificuldades que 
desafiam o mercado editorial. A recolocação de 
títulos dá um reposicionamento da editora junto aos 
autores , afirma José Roberto Barreto Lins, da Editora 
Annablume, explicando que o novo modelo de 
comercialização de livros tem três aspectos positivos: 
ele permite que a editora mantenha foco em sua 
atividade fim; viabiliza o catálogo sem exigir capital de 
giro; e transfere a logística para empresa especia-
lizada, tirando do editor o custo de venda, que é alto.  

Livros podem ser vendidos e só então 
impressos e enviados ao comprador  

 

No ramo desde 2008, o proprietário da empresa 
Power Graphics, Dener Fleury, confirma que a gestão 
de estoque e o custo de produção são argumentos 
irrefutáveis para atrair as editoras, que tinham 
arraigada a cultura de estoque e impressão de 
grandes tiragens, o que dificulta a reimpressão dos 
livros esgotados. O empresário gráfico contou que fez 
as contas com um cliente e seria necessário 
investimento de R$ 27 mil para imprimir 1500 livros, 
que levariam ao menos três anos para serem 
comercializados. Ou seja, o lucro fica no final do 
estoque e pode não vender 100% , explicou Fleury, 
observando que levou pelo menos dois anos para 
conquistar a credibilidade das editoras. 

Um dos desafios, conforme o editor José Roberto 
Barreto Lins, é ajustar o preço do livro, um problema 
que acredita seja contornado com a expansão dos 
negócios no modelo de impressão sob demanda. Ainda 
assim, o editor da Annablume considera que a 
impressão sob demanda é a grande solução para 
deixar a editora se dedicar à gestão de conteúdo, que é 
o seu papel . 

Sobre preço, o diretor de operações da BookPartners 
explica que não dá para se comparar o custo de 
impressão sob demanda com a ofsete, mas assegura 
que o primeiro tem uma cadeia de ganhos que 
acabam compensando a diferença. Evita o 
investimento em estoque e o frete embutido ao longo 
da cadeia, além de fugir da obsolescência , completa 
Azevedo, citando exemplos de livros técnicos, há anos 
fora de catálogo, agora vendidos a preços atualizados 
praticamente sem reajuste.  

Ilustração 
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OndBooks integra impressão sob 
demanda, logística e distribuição  
Um projeto de tecnologia que une impressão gráfica, 
logística e distribuição de livros sob demanda, assim  
pode ser definido o selo OndBooks, nova área de negó-
cios da holding BookPartners, conforme explica Mauro 
Azevedo, diretor de operações. Baseado em um modelo 
de negócios que opera com sucesso nos Estados Unidos 
e na Europa, o sob demanda  aqui consiste em fazer a 
venda, imprimir o livro, entregar e remunerar a editora. 
Depois de dois anos de desenvolvimento, o projeto    
entrou comercialmente no mercado brasileiro em janeiro 
de 2017. Em cinco meses de atividades, o OndBooks 
tinha 20 editoras operando e cerca de 40 em fase de 
análises e negociação.  

Na prática, o OndBooks é uma plataforma na qual os 
editores disponibilizam os arquivos de seus livros e a 
partir da qual eles podem ser impressos em uma gráfica 
parceira, no caso a Docuprint, e, então, encaminhados 
ao consumidor final, distribuidor ou revendedor. O editor 
pode reativar seu catálogo, que passa a ser impresso 
quando necessário, podendo ser apenas uma unidade. 
Podemos produzir centenas de livros diariamente, um a 

um , afirma Azevedo.  

 

A empresa que perdia, aproximadamente, o equivalente 
a um mês de faturamento médio por produtos esgotados, 
espera que ao final do segundo ano de operação tenha 
esse volume sendo produzido sob demanda, agregando 
catálogos nacionais e internacionais. Mauro Azevedo 
observa que hoje, encomendar um livro fora do país é 
um processo de importação que leva em torno de 45 dias 
até que o produto esteja disponível. No sob demanda, o 
livro passa a ser impresso no Brasil, com prazo máximo 
de postagem de sete dias , afirma o diretor.   

No projeto OndBooks há uma grande preocupação com 
os direitos autorais e a confidencialidade da operação. O 
diretor enfatiza que não é permitida a entrada de ne-
nhum livro, se não tiver contrato firmado com editor, por 
respeito às normas de direito autoral . 

A BookPartners opera na comercialização de livros, com-
pra e venda de diversos selos editoriais, varejo (BtoB e 
BtoC“ e no mercado de distribuição de livros no Brasil  
com 12 livrarias próprias, dois centros de distribuição e 
plataforma de e-commerce. Segundo o diretor, a propos-
ta do OndBooks é que o editor seja gestor de conteúdo e 
não de estoque. Isso é mudar paradigma , completa.  

Impressão sob demanda tem 
segurança de reprodutor autorizado  
A impressão de livros sob encomenda a partir de uma 
unidade segue o mesmo rigoroso sistema de segurança 
utilizado para a reprodução de impressos e mídias para as 
empresas de tecnologia. O livro tem o direito autoral, as-
sim como os processos de licenciamento de software , 
afirmou Marcelo Conceição, diretor de negócios da Docu-
print, parceira gráfica nas operações pelo selo OndBooks.  

A Docuprint atua no Brasil desde 1996, como subsidiária 
da empresa argentina fundada em 1974, prestando servi-
ços de impressão, tecnologia e gerenciamento de docu-
mentos em diversos segmentos. Em 2013, a Docuprint 
investiu em tecnologia de segurança física e digital, ado-
tando protocolos de conduta e tornou-se reprodutor auto-
rizado de impressos e gravação de mídias para compa-
nhias de tecnologias, entre elas a Microsoft, cliente há 
vinte anos.  

Trabalhando com impressão 100% digital, a Docuprint 
colocou seu know how  em segurança de impressos na 

parceria firmada com a BookPartners, para impressão de 
livros sob encomenda no sistema OndBooks. A ideia 
para este projeto é estoque zero , disse o diretor, enfati-
zando a proteção da propriedade intelectual do autor e 
da editora. 

Uma vez firmado contrato com a editora, as obras são 
disponibilizadas na plataforma do OndBooks e já ganham 
visibilidade no mercado, mas o estoque é virtual. Marcelo 
Conceição acrescenta que conforme entra o pedido, 
inicia-se o processo de produção e o livro é postado no 
prazo de até sete dias . 

Vislumbrando o potencial de crescimento do segmento 
de impressão de livros sob demanda, a Docuprint já deu 
entrada nos trâmites legais para utilização do papel imu-
ne. Segundo o diretor, a gráfica ainda trabalha com papel 
comercial na produção dos livros, mas o impacto é pe-
queno no custo já que a empresa se beneficia de crédito 
de ICMS.  
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Editora procurou   
parceria internacional 

Livros prontos a partir de 24 horas  
Com duas unidades na capital paulista, a Power 
Graphics atende a todo o Brasil com impressão de livros 
a partir de 24 horas, como contou o empresário gráfico, 
Dener Fleury, que atua no ramo desde 2008. Ele disse 
que foi pioneiro na impressão digital de livros, que 
representou uma mudança de paradigma no mercado 
gráfico editorial. A impressão em baixas tiragens atraiu 
inicialmente os autores independentes e foi conquistando 
gradativamente as editoras.  

Segundo Fleury, o perfil de negócios da empresa foi 
sendo ajustado ao longo dos últimos anos, inclusive pela 
promessa do livro eletrônico, que não se confirmou. O 
mercado contrariou todas as expectativas, porque se 
esperava um avanço do livro digital e estávamos 
direcionando a empresa para a tecnologia , afirmou o 
executivo, explicando que ao invés de descontinuar a 
impressão de livros, a Power Graphics fez novos 
investimentos em equipamentos de acabamento.  

Todo mês o segmento editorial está crescendo, 
ganhando respeito no mercado , assegurou Fleury, 
destacando que os pilares para isso são o compromisso 
com os prazos e a qualidade. Algumas editoras 
atendidas pela empresa têm conexão direta dos seus 
portais de vendas com o sistema de produção da Power 
Graphics. Hoje, o carro chefe da empresa é editorial 
impresso no digital , completou Fleury, acrescentando 
que trabalha normalmente com o papel imune, conforme 
determina a legislação.   

Para chegar a este ponto, a empresa buscou soluções 
para aperfeiçoar a impressão de livros no digital, como a 
possibilidade de confeccionar capas com vasta variedade 
de opções, inclusive com orelhas, e a assistência do 
fabricante de papel para trabalhar com as fibras do papel 
na impressão a laser. Se a necessidade da editora for 
por tiragens maiores, a empresa também conta com a 
impressão em ofsete. 

Especialista em livros 
esgotados 

Colocar de volta à disposição do leitor livros 
considerados obras de valor permanente, como 
clássicos da filosofia, teologia e espiritualidade, que 
estavam fora do catálogo das editoras é o negócio da 
Cultor de Livros. Desde o início de suas atividades em 
2008, a editora trabalhava com livros antigos 
encadernados, produzidos em impressoras a laser. 
Com o tempo, passou também a publicar obras 
inéditas, de novos e promissores autores.  

Com aproximadamente 300 títulos em catálogo, a 
editora trabalha no modelo de publicação sob 
demanda com tiragens de oito, 50 ou 100 exemplares, 
por exemplo, variando conforme a pegada do título , 
como explicou seu proprietário, o editor Luiz Eduardo 
de Aguiar Meira.  

No primeiro semestre deste ano, a Cultor de Livros 
lançou cerca de 40 títulos, a grande maioria com im-
pressão digital e sob demanda, contratada com várias 
gráficas, dependendo das características de cada livro 
e de cada ocasião. A expectativa, segundo o editor, é 
lançar outros 30 a 40 títulos até o final deste ano.  

Perguntado sobre qual seria o impacto do livro digital 
no seu negócio, Meira responde com números que 
demonstram a irrelevância. Em 40 mil livros vendidos, 
foram apenas duas consultas sobre e-book .  

De olho nas experiências que surgem fora do Brasil, a Editora 
Annablume vislumbrou que o modelo de impressão sob de-
manda seria uma boa alternativa no segmento de livros aca-
dêmicos em que atua. Mas, não bastava imprimir, como con-
tou o editor José Roberto Barreto Lins. Segundo ele, o interes-
sante mesmo seria a solução integrada de impressão e distri-
buição sob encomenda, como já fazem várias editoras inter-
nacionais como a Oxford e a Cambridge University Press.  

O primeiro contato foi com a Ingram Content Group, que 
atua nos Estados Unidos, Europa e Austrália e é um dos 
maiores distribuidores de conteúdos físicos e digitais do 
mundo, oferecendo soluções além da impressão. Eles pro-
puseram nos atender pela unidade do Tennessee, o que 
seria inviável , contou o empresário. Com isso, a Annablu-
me aproximou-se da BookPartners e foi a primeira editora a 
integrar o sistema OndBooks, em dezembro de 2016. 
Trata-se de uma revolução no mercado editorial , afirmou 

Lins, explicando que em termos de venda, atingiu a cerca 
de 60% do previsto, mas espera melhora para o segundo 
semestre, já que agora o mercado sabe que não há mais 
livros esgotados da editora . 

Com cerca de dois mil livros em catálogo, a Annablume já 
disponibilizou 280 títulos na plataforma do OndBooks, que 
englobam os esgotados e os lançados a partir de abril. Lins 
contou que deve migrar aos poucos todo o catálogo para o 
sistema e a expectativa é de que este seja o modelo de 
comercialização da editora . Hoje, a Annablume tem entre 
60% e 70% de suas publicações impressas em digital.  
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Qualidade do livro na impressão digital 
Os fatores que determinam a impressão de um livro 
pelo processo gráfico ofsete ou em digital são, 
basicamente, comerciais. Mas, a qualidade do produto 
final é um dos diferenciais no convencimento e na 
conquista dos editores e dos autores. E, de acordo 
com os empresários do setor, os livros impressos sob 
encomenda são praticamente indistinguíveis da 
maioria dos volumes. Hoje ficou imperceptível. 
Qualquer papel pode ser impresso em digital, 
qualquer formato de capa , assegura Dener Fleury, da 
Power Graphics. 

A identidade visual do livro impresso em sistema 
digital é preservada de acordo com o produto original. 
Conforme explicou o diretor de operações da 
BookPartners,  Mauro Azevedo, no OndBooks quem 
manipula os arquivos dentro do portal de impressão é 
o próprio editor .  

As tradicionais orelhas dos livros, muito comuns nas 
publicações acadêmicas, precisam ser sacrificadas 
em alguns projetos de impressão digital, como no 
OndBooks. Às vezes, faço uma tiragem inicial com 
orelhas ou com uma sobrecapa , contou o editor José 
Roberto Barreto Lins, da Annablume, explicando que 
em geral, os autores gostam de ter convidados 
apoiando sua obra em textos publicados nas orelhas. 
Tirando isso, a qualidade gráfica do livro impresso em 
digital é exatamente igual, assegura o editor.  

Tecnologia 

As transformações do mercado editorial envolvem 
também os fabricantes e fornecedores de máquinas 
para impressão digital. O segmento editorial tornou-
se estratégico para a Konica Minolta, assim como 
para outros players que atuam no mercado de impres-
são digital , comentou Ronaldo Arakaki, gerente geral 
da Konica Minolta Business Solutions do Brasil.  

Segundo ele, o novo modo de consumir e produzir 
livros abre a oportunidade de impressão sob 
demanda, um novo modelo de negócio de alto valor 
agregado, baseado na plataforma web to print, através 
da qual o cliente faz o pedido online e recebe o livro 
impresso em casa . Arakaki lembrou ainda que o livro 
pode conter personalização na capa e no conteúdo.  

 

O executivo destacou que somente a tecnologia digital 
viabiliza esse tipo de aplicação e disse que a Konica 
Minolta possui portfólio para atender, com alta 
qualidade, essa demanda, desde a impressão dos 
miolos em vários tipos de papel até a produção de 
capas com acabamentos típicos (como orelhas“ ou 
impressão colorida de livros infantis, por exemplo.  

Nosso lançamento mais recente no Brasil, a 
AccurioPRINT C2060L, é um caso bem ilustrativo; ela 
vem recebendo excelente aceitação por parte dos 
impressores que atuam no mercado editorial justa-
mente pelo seu acessório opcional de alimentação de 
alta capacidade, que permite imprimir em formato 
banner de até 750 mm, ideal para capas de livros , 
destacou. Arakaki citou também outros modelos de 
ótima performance para impressão de miolos em preto 
e branco ou mesmo para impressão em alta qualidade 
e alta produtividade de conteúdo colorido. 

Sem especificar o número de gráficas que utilizam 
máquinas Konica Minolta com capacidade para 
atender o segmento editorial, o executivo afirmou que 
a companhia tem equipamentos de diferentes 
características e volumes operando com sucesso em 
todo o país, com suporte técnico próximo dos clientes.  

 

 

Máquina AccurioPRINT C2060L, da Konica Minolta, um dos modelos 
disponíveis para impressão digital para o segmento editorial  

D
ivulgação 
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Perspectivas econômicas, cenário político e 
assuntos setoriais na pauta do Copagrem  
Recorrendo ao histórico político e econômico e aos 
números que mostram a grandeza e potencial do país, 
Levi Ceregato expressou seu otimismo com o Brasil e 
a confiança na capacidade de superar as crises, na 
abertura da terceira reunião plenária do Comitê da 
Cadeia Produtiva do Papel, Gráfica e Embalagem da 
Fiesp (Copagrem“, realizada no dia 08 de junho,       
na sede da Federação das Indústrias do Estado de 
São Paulo. 

Convidado a falar das perspectivas econômicas e dos 
desafios para a indústria, o gerente do Departamento 
de Economia da Fiesp, Guilherme Caldo Moreira, 
apresentou três cenários econômicos possíveis a 
partir dos desfechos políticos que determinam a 
implantação ou não das reformas que vinham sendo 
conduzidas pelo governo federal. O problema é muito 
mais político que econômico , avaliou, lembrando que 
o nível da confiança determina se o consumidor vai 
consumir e se empresário vai investir. 

Tratando especificamente do aspecto político e do 
trâmite das reformas no Congresso Nacional, o 
cientista político e professor do Insper, Fernando 
Schüler, disse que o país está vivendo a crise dentro 
da crise, porém com impacto mais moderado. O 
Brasil está com a casca grossa , afirmou, explicando 
que pode até ocorrer uma hecatombe que paralise o 
país, mas o mais provável é a composição para 
aprovação das reformas. A ausência de alternativa 

pesa no jogo político , observou Schüler sobre a 
votação no Tribunal Superior Eleitoral ou um possível 
afastamento do presidente Michel Temer. 

Outros temas Outros temas Outros temas Outros temas     

Também foram apresentados na plenária os assuntos 
pertinentes ao grupo de trabalho (GT“ de tributação e 
papel, do qual a Andipa é membro. Carlos Mariotti, da 
política industrial da Ibá e coordenador do GT, falou 
sobre o desvio de finalidade de papel imune na 
programação de 2017 da Receita Federal. 

O funcionamento e as recentes mudanças nos 
Correios são problemas que estão impactando a 
indústria da comunicação e devem ser discutidos na 
próxima reunião do Copagrem, para a qual será 
convidado o presidente da empresa. 

A pauta do encontro de junho incluiu ainda a 
apresentação da medida provisória que institui o 
Programa de Regularização Tributária, além das 
ações de Two Sides e Print Power, promovendo a 
cadeia produtiva do papel e da comunicação 
impressa. 

Andipa e Sinapel estão entre as cerca de 40 entidades 
que integram o Copagrem. Representando a Andipa, 
Vicente Amato Sobrinho foi convidado a ocupar a 
posição de diretor titular adjunto, na gestão presidida 
por Levi Ceregato, presidente da Abigraf Nacional.  
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Em vigor desde 2013, o adicional de 1% de Cofins 
para importações poderá ser eliminado a partir de 1º 
de julho de 2017. É o que prevê a Medida Provisória 
(MP“ 774, editada pela Presidência da República em 
30 de março deste ano. O assunto está sendo 
debatido no Congresso Nacional e precisa ser 
convertido em lei até 10 de agosto para não perder 
seus efeitos.  

A criação do adicional impactou diretamente o 
mercado de papel, uma vez que a legislação 
abrangeu, inclusive, a importação dos papeis que até 
então eram desonerados do pagamento de PIS e de 
Cofins, como explica Dilson José da Franca Junior, 
advogado tributarista do escritório LBZ Advocacia.  

O adicional de 1% na alíquota da Cofins para a 
importação foi instituído como forma de fornecer 
algum equilíbrio para as contas do Governo ante a 
decisão de desonerar a folha de pagamento de 
diversos setores da economia. Assim, como a MP 774 
pretende revogar a desoneração da folha de 
pagamento, seria de todo coerente a revogação do 
adicional de 1% da COFINS, explica o tributarista. 

O prazo de análise da MP no Congresso venceu no 
dia 28 de maio e foi prorrogado por mais 60 dias, com 
vigência até 10 de agosto, conforme tramitação 
descrita no portal do Senado Federal.  

Juridicamente, o texto da medida provisória está 
mantido e válido, bastando sua conversão em lei para 
que o adicional da Cofins na importação seja 
revogado. O problema é que, diante de uma pauta de 
notícias negativas, que têm afetado diretamente a 
economia, setores do Governo passaram a avaliar a 
possibilidade de deixar a MP caducar, mantendo a 
desoneração da folha de pagamento e também o 
adicional de 1% da Cofins , afirma o advogado 
tributarista.  

Dilson Franca enfatiza que será necessário ficar 
atento à tramitação da Medida Provisória. Se houver 
conversão em lei, a partir de 1º de julho o adicional 
deverá ser eliminado. Por outro lado, se não houver 
conversão, o adicional certamente será mantido. É 
preciso ficar de olho no que está tramitando no 
Senado , recomenda o advogado. 

Medida Provisória pretende por fim ao  
adicional de 1% da Cofins na importação  
Texto tramita no Congresso e tem prazo até 10 de agosto para ser transformado em lei  
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Projeto de lei do governo de SP 
aumenta limite para defesa no TIT 
O Projeto de Lei 253/2017, de autoria do governador 
Geraldo Alckmin, publicado no Diário Oficial de 04 de 
maio, altera o processo administrativo tributário e o 
funcionamento do Tribunal de Impostos e Taxas (TIT“, 
entre outras providências.  

Tramitando em regime de urgência na Assembleia 
Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp“, o projeto 
vem sendo discutido no âmbito da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de 
São Paulo (FecomercioSP“. Na condição de vice-
presidente do Conselho de Assuntos Tributários da 
Fecomercio, Vicente Amato Sobrinho (presidente 
executivo da Andipa e presidente do Sinapel“, 
acompanhado da assessora jurídica da Federação, 
Janaina Mesquita Lourenco, participou de audiência 
na Alesp, no dia 05 de junho, para tratar do PL 253/17 
com o deputado Barros Munhoz. 

O tema foi tratado na reunião do Conselho Estadual 
de Defesa dos Direitos do Contribuinte (Codecon-SP“, 
na sede da FecomercioSP, no dia 31 de maio, que 
contou com a presença do presidente do Tribunal de 
Impostos e Taxas (TIT“, Oswaldo Faria de Paula Neto. 
Segundo ele, o tribunal vem adotando medidas para 
aprimorar a administração tributária, dando mais 
celeridade aos processos e aumentando a 
produtividade do órgão. 

As propostas previstas no PL nº 253/17 que visam 
alterar o processo administrativo tributário são: 

aumento do valor de alçada das Delegacias 
Tributárias de Julgamento (DTJs“ de 5.000 para 
35.000 UFESPs; alteração do quórum para aprovação 
de Súmula do TIT de 3/4 para 2/3; instituição de 
quórum qualificado para relevação/redução de multa 
nas Câmaras de Julgamentos; não será admitido 
Recurso Especial que contrarie decisão tomada em 
sessão temática da Câmara Superior; possibilidade de 
convocação de sessões extraordinárias e a melhora 
da ajuda de custo. 

Na prática, o contribuinte somente terá acesso à 
revisão de seu recurso pelo Tribunal de Impostos e 
Taxas  órgão colegiado e de composição paritária  
do julgamento administrativo, se a autuação fiscal for 
superior a R$ 877.450,00  considerando o valor atual 
da Unidade Fiscal de R$ 25,07. Desta forma, os 
contribuintes com autuação igual ou inferior a este 
limite terão sua defesa e seu recurso dirigidos ao 
Delegado Tributário de Julgamento, para ser 
submetido a um julgamento monocrático de um 
servidor da administração pública Estadual. 

A Fecomercio apontou pontos do projeto de lei que, 
de acordo com o parecer jurídico, pretende suprimir 
direitos do contribuinte do Estado de São Paulo. 
Contrária a estes pontos, a Fecomercio apresentou 
emendas junto à Assembleia Legislativa e segue 
acompanhando suas discussões e seu trâmite. 
34/2017“. 
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Audiência pública debateu 
a reforma tributária  

Para o Brasil crescer e distribuir renda com justiça 
social  foi o tema da audiência pública realizada, no 
dia 22 de maio, na Assembleia Legislativa do Estado 
de São Paulo, para discutir a guerra fiscal e a reforma 
tributária. Participaram do evento parlamentares 
estaduais e federais e representantes de associações 
e de entidades de vários setores.  

Na ocasião, o presidente executivo da Andipa e do 
Sinapel, Vicente Amato Sobrinho, representou o 
presidente da Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado de São Paulo 
(FecomercioSP“, Abram Szajman. 

O evento teve como objetivo apresentar e discutir 
políticas públicas que podem melhorar o ambiente de 

negócios, com vistas à reforma tributária que está 
sendo discutida na Câmara dos Deputados, 
debatendo como as experiências de simplificação e 
desburocratização de impostos, criadas com o 
Simples Nacional, poderão contribuir com a reforma 
tributária. 

O relator da reforma tributária na Câmara Federal, 
deputado Luiz Carlos Hauly, considera o modelo atual 
atrasado e defende um modelo mais simples e 
funcional. A proposta de Hauly contempla a extinção 
de nove tributos que vigoram hoje e a criação do 
Imposto de Valor Agregado (IVA“ Nacional, acrescido 
do Imposto Seletivo Monofásico (ISM“, que incidiria 
sobre energia elétrica, combustíveis, cigarros, 
bebidas, entre outros produtos. 
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O anúncio de aumento de 10% nos preços dos papéis 
revestidos da Suzano provocou reações na indústria 
gráfica nacional. Em carta, a Associação Nacional da 
Indústria Gráfica (Abigraf“ argumenta contra o 
reajuste, diante do cenário de retração da economia 
brasileira. Entendendo legítima a manifestação e 
solidários com os argumentos apresentados, os 
distribuidores vivenciam as dificuldades do mercado 
retraído e pressionado.  

O segmento de distribuição segue firme em seu 
compromisso de ofertar à indústria gráfica nacional 
papéis de qualidade, nas quantidades e nos prazos 
necessários e com as melhores condições de preços 
e pagamentos possíveis. 

No entanto, as variáveis do mercado de papel vão 

além do cenário econômico nacional e dependem do 
desempenho internacional de sua principal matéria-
prima, a celulose. Dia 1º de junho entrou em vigor o 
sexto aumento do ano no preço da celulose, conforme 
matéria do jornal Valor Econômico do dia 25 de maio. 
A celulose em alta no mercado internacional afeta 
diretamente os preços dos papéis. De acordo com os 
distribuidores importadores de papéis, em maio, todas 
as fábricas europeias anunciaram aumento nos 
preços dos papéis revestidos e não revestidos. 

A Andipa avalia que as condições de mercado tendem 
a se acomodar diante da oferta e da demanda. Com a 
livre, legal e leal concorrência, a cadeia de negócios 
tem flexibilidade para se ajustar, seja nos momentos 
de elevação ou nos de retração dos preços da 
celulose e do papel, commodities no comércio global.  

Abigraf questiona reajuste de preços  

O sistema de importação da Secretaria da Fazenda do 
Estado de São Paulo (SEFAZ-SP“ foi alterado para a 
atualização da Nomenclatura Comum do Mercosul 
(NCM“ do papel jornal de 4801.00.10 para 4801.00.30, 
adequando à legislação da Câmara de Comércio 
Exterior (Camex“. A mudança foi comunicada pela 
Diretoria Executiva de Administração Tributária da 
Coordenadoria de Administração Tributária (CAT“, 
atendendo ao pleito encaminhado, em março, pelo 
Sindicato do Comércio Atacadista de Papel, Papelão, 
Artigos de Escritório e de Papelaria do Estado de São 
Paulo (Sinapel“. 

Com a nova nomenclatura em vigor desde janeiro 
deste ano, os importadores estavam tendo dificuldades 
adicionais junto ao fisco estadual que não reconhecia a 
mudança e exigia processo manual na regularização 
dos papéis, através de guia de exoneração. O 
sindicato encaminhou o problema à CAT, solicitando 
celeridade na atualização do software estadual 
conforme a norma federal. 

No oficio, datado de 11 de maio de 2017, o DEAT 
informa que foi providenciada a alteração do sistema e 
pede atenção à descrição da mercadoria importada, 
que deve ser interpretada literalmente . 

CAT atende pleito e atualiza 
NCM de papel jornal  
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Importação de papel   
cuchê cresceu em maio 
Depois de registrar quedas nos quatro primeiros 
meses deste ano, as importações de cuchê cresceram 
5,4% em maio, em relação a abril e 8,4% na 
comparação com o mesmo mês de 2016. O 
desembarque de 11,4 mil toneladas de papéis cuchê 
em maio foi o maior volume mensal deste ano, 
conforme dados do Sistema de Análise das 
Informações de Comércio Exterior (AliceWeb“, que 
divulga as estatísticas brasileiras de exportações e 
importações, com base nas informações do Sistema 
Integrado de Comércio Exterior (Siscomex“. 

No acumulado de janeiro a maio, as importações de 
cuchê em 2017 somaram 47,5 mil toneladas, 17,6% 
abaixo das 57,7 mil toneladas da mesma parcial do 
ano passado. A Andipa acompanha mensalmente as 
importações dos principais produtos comercializados 
pelos distribuidores importadores de papéis. No 
período de janeiro a maio deste ano, cinco dos sete 
tipos de papéis monitorados apresentaram 
crescimento ante os volumes internalizados no 
mesmo período de 2016. 

Com quedas constantes nos últimos anos, o papel 
jornal é o item com maior redução nas importações 
também nos cinco primeiros meses deste ano. 
Enquanto as entradas de janeiro a maio de 2016 
somaram 63,4 mil toneladas, neste ano 
desembarcaram no País 42,7 mil toneladas de papel 
jornal, queda de 32,6% conforme os dados do sistema 
federal. 

Crescimento  

O saldo dos cinco primeiros meses deste ano indica 
crescimento nas importações de outros segmentos do 
grupo de papéis para imprimir e escrever  ofsete, cut 
size, LWC e MWC  e no papel cartão. Os tipos ofsete 

e cut size seguiram neste ano a tendência de 2016, 
únicos dois grupos que fecharam o ano com resultado 
positivo ante a 2015. Enquanto LWC, MWC e cartão 
repetiram os percentuais positivos do primeiro 
trimestre deste ano. 

São considerados como ofsete os papéis 
enquadrados nas NCMs (Nomenclatura Comum do 
Mercosul“ 4802.55.99 e 4802.57.99. De janeiro a maio 
de 2016, as importações dos papéis ofsete somaram 
apenas mil toneladas.  No mesmo período de 2017, os 
desembarques destes papéis totalizaram 8,5 mil 
toneladas, 20,6% menos que as 10,7 mil toneladas 
registradas nos cinco primeiros meses de 2015. 

No LWC, a parcial deste ano é de 7,8 mil toneladas, 
alta de 34,5% sobre as 5,8 mil toneladas importadas 
em igual período de 2016. Já o saldo das importações 
de MWC entre os meses de janeiro e maio deste ano 
se aproxima do patamar da parcial de 2015, com 
aumento de 36,7% sobre o volume de igual período 
de 2016. Segundo apurado no AliceWeb, as 
importações de MWC somaram 32,4 mil toneladas em 
2017, ante 23,7 mil toneladas nos cinco primeiros 
meses de 2016 e as 34 mil toneladas do mesmo 
período de 2015. Desempenho semelhante se repete 
no papel cortado  cut size  com crescimento de 
63,6% sobre o volume do ano passado. Até maio, as 
importações de cut size neste ano somaram 7,2 mil 
toneladas, contra 4,4 mil toneladas no mesmo período 
de 2016 e 7,5 mil toneladas em igual parcial de 2015. 

Classificado na NCM 4810.92.90, o papel cartão 
registrou a entrada de 15,5 mil toneladas de janeiro a 
maio deste ano, 22% a mais que as 12,7 mil toneladas 
importadas nos cinco primeiros meses de 2016 e 21% 
abaixo das 19,6 mil toneladas de igual período de 
2015.  

ESTATÍSTICAS 
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Fonte: AliceWeb  Secex / MDIC 

Importação de Papéis 
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Em abril, indústria nacional teve queda  
na produção e na venda de papel de I&E 
Os resultados de abril da indústria nacional mostraram 
redução na produção, na venda doméstica e nas 
exportações dos papéis para imprimir e escrever (IE&“, 
conforme estatísticas da Indústria Brasileira de Árvores 
 Cenários Ibá. Em abril deste ano foram produzidas 

199 mil toneladas destes papéis, queda de 1,5% ante 
as 202 mil toneladas do quarto mês do ano passado, 
de acordo com a edição número 36 do relatório 
estatístico, divulgada em 31 de maio. O mercado 
doméstico comprou 102 mil toneladas de papéis de 
imprimir e escrever, o menor volume mensal deste ano 
e 15% menos que as 120 mil toneladas de abril de 
2016. As exportações totalizaram 75 mil toneladas em 
abril de 2017, uma tonelada a menos (-1,3%“ do que 
no abril do ano anterior. 

Na contramão, as importações de papéis para 
impressão e escrita aumentaram 52,6%, passando de 
19 mil toneladas em abril de 2016 para 29 mil 
toneladas no mesmo mês deste ano. Considerando 
todos os tipos de papéis (Capítulo 48“, no mês as 
importações somaram 66 mil toneladas e cresceram 
1,8% no período de comparação. Em maio, foram 
importadas 60 mil toneladas de papéis em geral, 

contra 52 mil toneladas do mesmo mês de 2016, 
conforme os dados do Sistema de Análise das 
Informações de Comércio Exterior (AliceWeb“. 

A parcial dos quatro primeiros meses deste ano repete 
as variações negativas, em relação a 2016, para 
produção (-2,6%“ e venda doméstica (-5,7%“. Já nas 
exportações o acumulado é positivo (5%“. De acordo 
com o relatório estatístico entre janeiro e abril deste 
ano, os fabricantes nacionais produziram 801 mil 
toneladas de papéis para imprimir e escrever, das 
quais 447 mil toneladas foram vendidas ao mercado 
interno e 314 mil toneladas foram destinadas à 
exportação. No acumulado dos quatro meses de 
2016, a produção foi de 822 mil toneladas, a venda 
doméstica de 474 mil toneladas e a exportação de 299 
mil toneladas. 

Vale observar que o número de feriados reduziu os 
dias úteis do mês de abril deste ano: foram 23 dias em 
2017 contra 25 dias no mesmo mês de 2016 e 27 dias 
em março passado. Os dados de maio da indústria 
nacional devem ser divulgados nos últimos dias de 
junho.  

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

822

474

299

87

801

447

314

95

Produção naciona l Vendas  domésticas Exportações Importações

2016

2017

Fonte: Cenários ibá  
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