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EDITORIAL

Na Andipa, seguimos focados na solução de questões
específicas e cruciais do mercado de distribuição de
papel, com expectativa de alcançar bons resultados
para o setor. Perseguir nossos objetivos também significa estarmos atentos aos acontecimentos políticoeconômicos e sociais pelos quais estamos passando,
tanto no Brasil quanto nos mercados internacionais e,
de maneira especial, nas áreas diretamente ligadas à
produção e consumo de papel.
O cenário externo é adverso com a guerra comercial
entre as duas maiores economias do mundo e rumores
de recessão em países desenvolvidos, provocando
intensa volatilidade nas bolsas e instabilidade cambial.
Este movimento reverbera na economia brasileira que
vive seus dilemas, com as reformas internas, o jogo de
forças entre os Poderes, com baixa atividade e indícios
de retração. O momento atual apresenta-se complexo
e desafiador, sobretudo para as empresas, que precisam de maior esforço para manter suas atividades
rentáveis, gerando empregos e recursos. Vivemos uma
estranha imprevisibilidade, com avanços e retrocessos,
que podem produzir consequências positivas ou negativas, com maiores ou menores impactos no setor de
papel. Certo é que sentiremos os efeitos, alguns mais
rápida e intensamente que outros, mas sentiremos.
O mercado de papel no Brasil, sobretudo do distribuidor, parece ter grande suscetibilidade diante dos temas que afloram nas pautas econômicas e até políticas. Evidentemente que os dados pouco animadores
do desempenho das atividades nos meses anteriores
afetam a todos os segmentos produtivos, ainda que
em menor grau. Os números disponíveis do mercado
de papéis de imprimir e escrever refletem aquilo que
sentimos nas empresas: baixas demandas, acentuadas pela redução de estoques em vista da expectativa
de queda de preços.
A expectativa de melhora na atividade econômica vai
sendo desmontada à medida que indicadores ruins vão
sendo divulgados. Segundo o IBGE a produção industrial brasileira encolheu 1,6% nos seis primeiros meses
deste ano. Já se considera que o Produto Interno Bruto
(PIB“ do segundo trimestre mostre que o País volta
para uma recessão técnica, com queda de até mais de
0,3% em comparação com os três meses anteriores.
Mas, os sinais para os rumos da economia seguem
difusos e o terceiro trimestre começou com ritmo modesto. Economistas não descartam queda de produ2
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ção, apesar de os indicadores principais de previsão do desempenho da
indústria apresentarem
alta. A justificativa seria
o baixo nível de confiança do empresário e os estoques altos.
E, há outras ambiguidades, como a adoção de medidas protecionistas, diante de um discurso de abertura
comercial. Em sete meses o governo brasileiro aplicou
três novas medidas antidumping e prorrogou sete,
uma delas sobre o papel cartão importado do Chile. O
compromisso de preço aplicado em 2001 sobre o cartão, agora vigora até 2024, com sobretaxa.
É claro que temos algumas boas notícias e a aprovação pela Câmara da reforma da previdência é uma
delas. O texto agora tramita no Senado, com previsão
de conclusão nos próximos meses. Espera-se que,
mesmo produzindo efeito apenas no longo prazo sobre as contas públicas, a reforma da previdência vai
estimular a confiança na retomada dos investimentos,
sendo um impacto positivo capaz de impulsionar um
novo ciclo na economia brasileira. Diante do cenário
atual adverso, o benefício de curto prazo da reforma
da previdência já não deve se concretizar, ao menos
não na intensidade pretendida.
A expectativa agora parece deslocada para outro tema de destaque na agenda nacional: a necessária e
urgente reforma tributária. Pelo que se tem noticiado,
a reforma deve vir com a unificação de tributos (ao
menos os federais“. E nesta pauta precisamos ficar
bastante atentos, não só pelo impacto direto nos negócios, mas especialmente sobre o que poderá ocorrer com o papel imune, destinado à impressão de livros, jornais e periódicos. Hoje, estes papéis têm incidência apenas de contribuições sociais (PIS/Cofins“,
com alíquotas distintas pelo tipo de publicação, o que
é uma distorção e as entidades do setor estão empenhadas em eliminar.
O Brasil precisa dessas reformas para enfrentar seus
problemas estruturais, com atenção para as consequências futuras. Nosso desafio, enquanto empresas
e entidade, é manter o foco nas demandas do negócio
e do setor, sem tirar a atenção dos rumos das economias nacional e internacional.

Vitor Paulo de Andrade
Presidente do Conselho Diretor
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Cenário atual exige atenção no
radar geral para foco no setor
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Solução para diferença de PIS/Cofins no
papel imune deve vir na reforma tributária
Unidas, as entidades do setor pediram à Receita
Federal a equalização da carga tributária do PIS e da
Cofins sobre o papel imune a 4%, uma vez que
atualmente a alíquota é de 9,25% quando o papel é
destinado à impressão de livros e jornais e de 4% se
for utilizado em periódicos. A diferenciação pela
destinação do papel causa insegurança jurídica. A
solução para o problema deve vir em breve como
parte da reforma tributária, na qual as duas contribuições devem ser incorporadas a uma tributação única.
Foi o que ouviram os representantes dos distribuidores de papel, da indústria gráfica e dos fabricantes
que foram recebidos pelo Secretário Especial da
Receita Federal do Brasil, Adjunto, Marcelo de Sousa
Silva, e assessores, em reunião realizada em 09 de
julho, em Brasília.
A situação da tributação sobre o papel imune quanto à
sua destinação foi exposta ao Secretário Especial da
Receita Federal do Brasil (RFB“, Marcos Cintra
Cavalcante de Albuquerque, em maio, em ofício
assinado pela Associação Brasileira da Indústria
Gráfica (Abigraf Nacional“, pela Associação Nacional
dos Distribuidores de Papel (Andipa“ e pela Indústria
Brasileira de Árvores (Ibá“, associação que reúne a
cadeia produtiva de árvores plantadas para fins
industriais, incluindo o papel.
Como apontado pelo setor, hoje, se o papel for
utilizado na impressão de periódicos tem incidência de
alíquota de 4% somados o PIS e a Cofins. Se o
mesmo papel for utilizado para produção de livro ou
jornal deve ser taxado a 9,25%, ou a 11,75% se o
produto for importado. Tanto os periódicos quanto os
livros e os jornais têm imunidade tributária e o fornecedor não tem como determinar previamente se o seu
papel será aplicado a um ou outro produto , argumenta Vicente Amato Sobrinho, presidente executivo da
Andipa, que esteve na Receita Federal acompanhado
de Gustavo Dalla Valle Baptista da Silva, tributarista
da LBZ Advocacia e consultor jurídico da Andipa.
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Também participaram da reunião Roberto Nogueira
Ferreira, assessor de Relações Institucionais da
Abigraf; José Carlos da Fonseca, diretor de Relações
Institucionais da Ibá e Carlos Eduardo Mariotti, de
Política Industrial da Ibá
Manifestando compreensão na demanda, a Receita
Federal descartou fazer uma alteração pontual na
legislação neste momento uma vez que todos os
esforços estão concentrados para a reforma tributária.
Conforme relatado no encontro, a eliminação do Pis e
da Cofins consta nos textos de reforma em discussão
e no modelo que deve ser proposto pelo próprio
governo. Ou seja, a questão da diferenciação de
alíquota sobre o papel imune deve desaparecer com a
reforma tributária.
Sem uma mudança imediata que discipline o entendimento das legislações sobre a incidência de PIS/
Cofins, os representantes do setor pediram, então, um
posicionamento oficial da Receita Federal, admitindo
ampliação da interpretação do conceito de periódicos
para alcançar todo e qualquer papel com imunidade,
enquanto alguma alteração legislativa não se consolida. O consultor jurídico da Andipa, Gustavo Baptista
da Silva, observou que, apesar de demonstrar um
desconforto inicial, houve o compromisso da autoridade fiscal de avaliar essa possibilidade.
Tal diferenciação de alíquota se dá no papel imune de
impostos, destinado à impressão de livros, de jornais
e de periódicos, conforme previsto na Constituição
Federal de 1988 (Art 150, inciso VI, letra D“. O texto
constitucional impede a cobrança de impostos e,
portanto, a imunidade não alcança contribuições
sociais, como o PIS (Programas de Integração Social“
e a Cofins (Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social“. A cobrança do PIS e da Cofins
pode ser dispensada via lei específica, no caso pelas
leis números 10.865/04, 10.833/03 e 10.637/02.
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Audiência pública debate
proposta de reforma tributária
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(Foto: Christian Parente“

Simplificação, transparência e justiça formam
o tripé que conceitua a reforma tributária.
Este foi um dos princípios defendidos durante a quarta reunião-geral da Frente Parlamentar do Empreendedorismo e Combate à
Guerra Fiscal da Assembleia Legislativa
Paulista (Frepem“, realizada no dia 26 de
agosto, na sede da Federação do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo do Estado de
São Paulo (FecomercioSP“. A audiência
pública apresentou a Proposta de Emenda à
Constituição (PEC“ nº 45/2019, de autoria do
Audiência pública da Frente Parlamentar do Empreendedorismo (Frepem“, realideputado Baleia Rossi e que tramita na
zada na sede da FecomercioSP
Câmara Federal. O texto inicial da PEC 45
não prevê mexer com as imunidades constitucionais, disse o economista do Centro de Cidadania
mundial, que é de 206 horas. Enquanto pessoa física,
Fiscal (CCiF“ Bernard Appy, ao ser questionado pelo
o brasileiro trabalha 153 dias por ano só para pagar
presidente executivo da Andipa, Vicente Amato
impostos.
Sobrinho.
Autor do modelo de tributação proposto na PEC 45,
A PEC 45 tem como base o texto preparado pelo
Bernard Appy falou sobre as distorções no sistema
economista e propõe a extinção de cinco impostos
atual e defendeu a criação do IBS. Segundo ele, é um
que incidem sobre o consumo (IPI, PIS e Cofins, que
imposto simples, controlado pela nota fiscal eletrônica,
são tributos federais; o ICMS, que é estadual; e o ISS,
que teria alíquota única. O economista falou de alguns
municipal“ e criação do Imposto sobre Operações com
aspectos da proposta como o modelo de arrecadação
Bens e Serviços (IBS“. O novo tributo seguiria o
e distribuição da receita, do fundo regional, da cobranmesmo princípio do Imposto sobre Valor Agregado
ça e fiscalização e dos critérios para ressarcimentos
(IVA“, modelo adotado em mais de 160 países. A nova
no sistema de débito e crédito. Conforme a PEC, a
tributação teria incidência não cumulativa sobre base
transição para o novo regime de tributação seria
ampla de bens, serviços e intangíveis e seria destinagradativa em dez anos, com efeitos positivos de longo
da integralmente para a localidade onde o produto ou
prazo. O período de transição é uma recomendação
técnica, que visa não prejudicar os investimentos
serviço for consumido.
empresariais já feitos com base no regime atual.
Hoje temos um sistema de exceções , ponderou o
Obviamente, a decisão sobre o prazo pertence à
deputado Baleia Rossi. Dentre as justificativas para a
política , reiterou o economista, respondendo a criticas
reforma, ele destacou os objetivos de pôr fim à guerra
sobre o tópico.
fiscal, melhorar o ambiente de negócios e reduzir o
custo Brasil, condições que podem fazer o Produto
O presidente do Sindicato das Empresas de Serviços
Interno Bruto (PIB“ crescer. Como exemplo, o deputaContábeis e de Assessoramento (Sescon-SP“, Reydo citou que o Brasil tem cerca de 10% do PIB no
naldo Lima Jr., apresentou o estudo técnico realizado
contencioso jurídico. A média mundial, segundo o
pela Entidade e que mostra o impacto na carga
deputado, é de 0,2%. Só o Conselho Administrativo de
tributária para os principais setores da economia,
Recursos Fiscais (CARF“ tem R$ 1 trilhão na esfera
especialmente para os de serviços e de comércio.
administrativa.
Também participaram da reunião empresários, repreOutro dado citado por mais de um orador foi o número
sentantes de entidades de diversos setores e especiade horas gastas por ano pelas empresas brasileiras
listas, além do deputado estadual Itamar Borges,
com tributação. No Brasil estes trabalhos corresponpresidente da Frepem.
dem a 1.958 horas por ano, quase dez vezes a média
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Fecomercio propõe emendas à PEC 45
A FecomercioSP apresentou oito emendas para a
Proposta de Emenda à Constituição (PEC“ nº
45/2019, que tramita na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Os textos substitutivos foram entregues ao relator, o deputado federal Aguinaldo Ribeiro,
durante a audiência pública na sede da Federação. As
sugestões tratam da simplificação do sistema, redução da carga tributária, por maior segurança jurídica,
além da desburocratização do ambiente de negócios e
modernização do regime tributário brasileiro, que data
da década de 1960. A simplificação tributária é urgente, imprescindível, imperativa e necessária , disse o
vice-presidente da FecomercioSP, Marcio Olívio Fernandes da Costa, ao apresentar as medidas de simplificação tributária, elaboradas a partir das demandas
dos empresários dos 136 sindicatos representados
pela Federação.

Entre as alterações previstas, as emendas estabelecem teto de 25% para a carga tributária do País (hoje,
em torno de 35%“; prazo máximo de dois anos para
transição do regime tributário atual para o novo; instituição de um Código de Defesa do Contribuinte Nacional por meio de lei complementar; inclusão de um
programa de conformidade fiscal em âmbito federal;
restrição do uso da Substituição Tributária (ST“ para
setores oligopolizados; reforço na previsão de um
único imposto seletivo; vedação ao uso de Medida
Provisória em matéria tributária; e cálculo por fora do
imposto e direito irrestrito ao crédito.
O relator também recebeu um documento com os 11
anteprojetos de simplificação tributária elaborados
pelos conselhos Superior de Direito e de Assuntos
Tributários da Federação, os quais, diferentemente
das emendas, podem ser implementados por normas
infraconstitucionais.

Outras propostas para reforma tributária
Em análise na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC“
nº 45/2019 é uma das três iniciativas de reforma tributária em trâmite no Congresso Nacional, que poderá
receber mais uma a ser encaminhada pelo governo.
O texto da PEC 45 está em discussão na Comissão e
com audiências públicas, como a realizada na sede da
FecomercioSP. As emendas à PEC 45 devem ser
formalizadas até dia 5 de setembro na Comissão.
Findos os prazos, o relator apresenta o parecer para
votação na Comissão. Só depois de aprovada nesta
instância a PEC, com as devidas emendas, segue
para apreciação do Plenário, onde novas mudanças
podem ser analisadas até o texto final que será posto
em votação. Para ser aprovada nessa etapa, a proposta precisa de apoio de dois terços dos deputados,
em dois turnos. O texto final segue então para apreciação do Senado.
A mais antiga PEC propondo alteração no sistema
tributário é a de numero 293 de 2004, do ex-deputado
Luiz Carlos Hauly, que está pronta para votação no
Plenário. A mais recente é a PEC 128/2019, do deputado Luis Miranda, coordenador da Frente Parlamentar Mista da Reforma Tributária, e foi encaminhada em
agosto.
Pelas regras da Casa, uma PEC só pode ser apensada à mais antiga em tramitação ao chegar ao Plenário,
5
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depois de passar pela Comissão de Constituição e
Justiça. Conforme a Câmara, essa regra pode mudar
se houver acordo político, permitindo que uma proposta pule etapas.
Apesar do clima de expectativa de que a matéria
avance rapidamente, com aprovação de uma reforma
tributária ainda neste ano, o presidente executivo da
Andipa saiu da reunião com dúvidas sobre a celeridade e a abrangência das mudanças que efetivamente
poderão ser implementadas diante de tantas variáveis
e de interesses tão dispares. Dificilmente haverá
reforma ampla, somente parcial , opinou.
Para o relator da PEC 45, deputado federal Aguinaldo
Ribeiro, a reforma tributária tem que conciliar dois
interesses legítimos, que são os federativos e os
setoriais. Precisamos de políticas de estado que
sejam perenes, que deem segurança jurídica , afirmou
Ribeiro, logo após citar que o Brasil tem cerca de 390
mil normativas tributárias, o que equivale a 1,92 normas por hora, por dia útil, em média, considerando
que historicamente a cada 30 anos se faz, ou se tenta
fazer, uma reforma tributária.
O ambiente político e o perfil mais reformista do atual
parlamento, para Ribeiro, são fatores favoráveis às
mudanças tributárias necessárias. Temos de fazer o
que precisa ser feito, não por casuísmo ou por politicamente correto , disse o relator.
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ESPAÇO LIVRE

Arquivo

É o fim da imunidade
tributária sobre o papel?
Por Vicente Amato Sobrinho *

É fato que toda a cadeia do papel e também a administração pública despendem de recursos significativos para coibir desvios e assegurar a correta destinação da imunidade tributária, estabelecida pela Constituição Federal, que veda à União, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos
sobre livros, jornais, periódicos e ao papel destinado à
sua impressão (artigo 150, inciso vi, alínea d, da
CF88“. Assim também como é evidente o relevante
caráter de fomento que esse incentivo dá à educação
e à cultura, condição que a maioria, assim como eu,
entende que deve ser preservada. Pois, a premissa
constitucional pode estar prestes a mudar no bojo da
reforma tributária.
Essa é a conclusão possível quando a própria Receita
Federal afirma que a reforma tributária vai corrigir
anomalias provocadas pela complexa legislação do
Pis/Cofins, como aquelas determinam que a alíquota
sobre o papel deve ser de 9,25% quando os produtos
gerados forem livros ou jornais, ou de 4% se forem
impressos periódicos. Sem entrar na semântica das
palavras, engajamos as entidades do setor para pedir
à Receita Federal a equalização das alíquotas. Pois
foi nesse contexto que ouvimos, surpresos, que a
reforma tributária vai solucionar o problema, uma vez
que PIS e Cofins devem deixar de existir separadamente e serem unificadas com outros tributos. Já
surpreendidos com a informação, argumentamos de
possível morosidade do trâmite, para novamente nos
espantarmos com a afirmação de que a reforma
tributária deve sair nos próximos meses.
Pois, dias depois a reforma tributária ganhou destaque
nos noticiários, repercutindo as propostas do governo
que devem ser enviadas ao Congresso. Pelo divulgado a Proposta de Emenda à Constituição (PEC“ do
Executivo quer a simplificação e a unificação de
tributos, dentre eles o PIS e a Cofins, e também a
criação de um imposto sobre movimentação financeira, similar à CPMF. Convém lembrar que outras PECs
da reforma tributária já tramitam no Congresso e
também ganharam destaque recentemente. Ou seja,
parece que o assunto entrou definitivamente na pauta
legislativa, e que já se dá como favas contadas a
6
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tramitação da reforma da
previdência, aprovada na
Câmara e agora submetida
ao Senado.
Além disso, o detalhe importante é que PIS e Cofins incidem sobre o papel
imune por serem contribuição e não imposto. Logo, se
forem unificadas com outros tributos passarão a ser
imposto. Com isso, há grande possibilidade de ser
sugerida a extinção da imunidade sobre papel. Afinal,
o governo diz que não aumentará a carga tributária,
mas também não pode abrir mão de receitas.
Pode até ser que sejam criados novos mecanismos
para atingir os objetivos da imunidade, como a tributação da cadeia e a recuperação financeira na destinação final (impressão“. De qualquer forma, se assim
for, quais as consequências para o setor de distribuição de papel? Creio que no primeiro momento vamos
nos deparar com a necessidade de maior capital de
giro, pois a diferença de preço entre o papel comercial
e o papel imune beira 30%, se considerarmos também
o ICMS. Um percentual nada desprezível.
Se essa tributação evitará a concorrência desleal na
distribuição, por outro lado tornará desigual a competitividade entre fabricantes nacional e estrangeiro, caso
não se extinga o imposto de importação, que corresponde a 14%, na média. Com certeza essa será a
maior dificuldade a ser enfrentada, não só por distribuidores, mas também pelos segmentos editorial e
gráfico, até pelo fato de o Brasil não ser autossuficiente na produção de alguns tipos de papéis.
É claro que vem muito debate pela frente, mas os
ingredientes estão postos para mudanças na imunidade sobre o papel. Por ora, tudo aqui são conjecturas.
Porém, as entidades interessadas no assunto devem
se reunir para buscar o melhor para seus setores,
participando e sugerindo medidas ao Congresso. Do
contrário, no final as alterações poderão ser danosas
e irremediáveis.
* Presidente executivo da Andipa, presidente do Sinapel,
diretor adjunto do Copagrem/Fiesp, diretor da
FecomercioSP e conselheiro do Sesc
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Aperfeiçoamento do Recopi é assunto de
reunião com secretário da Fazenda de SP
Marcada para o dia 12 de setembro, a reunião com
o secretário da Fazenda e do Planejamento do
estado de São Paulo, Henrique Meirelles, pode pôr
fim à demanda de mais de dois anos do segmento
de distribuição de papel para o aprimoramento das
regras do Sistema de Reconhecimento e Controle
das Operações com Papel Imune
Recopi. A
Associação Nacional dos Distribuidores de Papel
(Andipa“ vem defendendo que as mudanças têm o
objetivo de oferecer segurança jurídica às empresas que operam corretamente e garantir a punição
para aquelas que praticam o desvio.
A agenda com o secretário foi marcada com a
intermediação da Federação do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo do Estado de São Paulo
(FecomercioSP“, após reunião com o Grupo de
Trabalho do Conselho do Comércio Atacadista
(CCA“. Convidados a expor os principais problemas
do segmento, na reunião realizada no dia 11 de
junho, os empresários ligados ao Sinapel e à
Andipa relataram a dificuldade de ter um posicionamento formal da Sefaz-SP sobre o pedido de
aperfeiçoamento da Portaria CAT nº 14/2010, que
trata do Recopi. A própria Federação já comunicou
ao governo estadual seu apoio ao pedido dos
atacadistas de papel, cobrando retorno, em correspondência encaminhada ainda em setembro de
2018, para o secretário da Fazenda à época.
Diante da indefinição, o CCA e a Federação encaminharam novo ofício, datado de 15 de julho passado, manifestando seu apoio e unindo-se ao Sindicato e à Associação na solicitação para que seja dado
o devido andamento às propostas apresentadas. A
expectativa é de que o governo do estado se
posicione, pois há risco de colapso no setor ,
avaliou Vicente Amato Sobrinho, executivo da
Andipa e do Sinapel.
Devem participar da reunião com o secretário da
Fazenda, Henrique Meirelles, os representantes
das duas entidades e consultores tributários,
acompanhados do assessor jurídico da FecomercioSP, Alberto Borges.

Recapitulando
Implantado no estado de São Paulo em 2010 (Portaria
CAT-14, de 10-2-2010“, o Sistema Recopi contou com
total apoio das entidades setoriais, por ser alternativa
para coibir as fraudes decorrentes do desvio de
finalidade do papel com imunidade tributária
que
conforme estabelece a Constituição Federal (art. 150,
inc. VI, alínea "d"“ é destinado exclusivamente à
impressão de livros, jornais e periódicos. O convênio
ICMS nº 48/2013, firmado no Confaz, instituiu o
Recopi Nacional
como Sistema de Registro e
Controle das Operações com o Papel Imune Nacional,
com adesão gradual dos demais estados. A grande
maioria já aderiu, mas nem todos os estados implementaram o Recopi em seus respectivos territórios.
O Sistema Recopi exige o cadastramento prévio e
ativo de compradores e vendedores, que devem
informar os dados de cada operação comercial, com
aceite de ambas as partes, tudo podendo ser acompanhado em tempo real pelo agente fiscalizador. O
descumprimento dos termos do Recopi implica na
suspensão do registro e bloqueio do sistema para
futuras operações.
No entanto, em 2015, fornecedores de papel imune
começaram a receber autuações por vendas realizadas a contribuintes que no ato da operação estavam
devidamente aptos, inclusive no Recopi, e tiveram
seus registros cassados retroativamente pela SefazSP. A prática fiscal adotada consiste em, identificado
indício de ilícito do comprador, retroagir considerandoo inapto e cobrar daquele que forneceu o papel
eventualmente desviado, sem o indicativo de conluio.
Segundo relato de empresas autuadas e de advogados, a documentação e os argumentos apresentados
na esfera administrativa foram ignorados, empurrando
a defesa para a Justiça, em processos onerosos e
mais lentos.
Desde 2016, ações sobre o assunto tramitam no
Judiciário, que tem revertido o entendimento e decidido a favor do contribuinte de boa-fé. No entanto, a
Associação tem recebido informações de que a
prática fiscal continua com novos autos sendo lavrados. Desta forma, as vendas completamente legais
de hoje podem virar um risco potencial no futuro ,
disse Amato.

...
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Aperfeiçoamento do Recopi é assunto de reunião com secretário da Fazenda de SP

...
Acompanhando o tema desde o início, a Andipa
defende uma solução para o problema, que afetou a
todos os fornecedores, tanto distribuidores quanto
fabricantes de papel. Na avaliação da Associação a
situação é danosa para a empresa fornecedora e para
o próprio Estado, que não converte em receita seu
esforço de fiscalização e ainda falha no combate ao
desvio de finalidade do papel imune.

em acatar as sugestões, desde que houvesse o apoio
formal das entidades dos demais segmentos da
cadeia do papel imune, obrigados às determinações
do Recopi. Esse debate já vinha ocorrendo, com o
assunto sendo tema inclusive no Comitê da Cadeia
Produtiva do Papel, Gráfica e Embalagem
Copagrem, da Federação das Indústrias do Estado de São
Paulo (Fiesp“.

Visando uma solução, a entidade decidiu agir na raiz
da questão que é a regra legal. Para isso, contratou
um grupo de consultores e advogados para a elaboração de uma proposta de alterações pontuais na
Portaria do Recopi, CAT 14/2010. Ainda em 2017, o
trabalho foi apresentado à Sefaz-SP, com o pleito da
Associação para o aprimoramento das regras do
Recopi.

Em maio passado, foi confirmada a última manifestação favorável à alteração. Conforme relatado para a
diretoria da Andipa, na ocasião, representantes dos
fabricantes nacionais de papéis e técnicos da Secretaria da Fazenda discutiram o assunto e ouviram, um do
outro, que não há objeções para a implantação da
proposta. Esperávamos, então, a imediata publicação
de nova norma para o Recopi. O que ainda não
ocorreu , afirmou Vicente Amato Sobrinho, ressaltando que a situação chegou ao limite da insegurança
jurídica e já compromete a atividade econômica.

Após algumas reuniões com a equipe técnica para
discutir os detalhes da proposta, a Sefaz-SP sinalizou
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Receita deve rever lista de
registros de papel imune
A relação de empresas com Registro Especial de
Controle de Papel Imune (Regpi“ ativo, disponibilizada pela Secretaria da Receita Federal, continha
incongruências e deve ser revisada para que possa
servir de base de consulta para verificação das
empresas aptas a operar com papel imune. Em
oficio encaminhado em maio, a ANDIPA solicitou à
Receita Federal a divulgação da lista, conforme
preveem os incisos 1° e 2° do art. 5° da Instrução
Normativa nº 1.817, de 20/07/2018, que dispõe
sobre o Registro Especial de Controle de Papel
Imune de que tratam os artigos 1º e 2º da Lei nº
11.945, de 04/06/2009.
O pleito da Associação foi prontamente atendido,
em correspondência datada de 25/06/2019, informando um endereço eletrônico para consulta. No
entanto, uma verificação mostrou que os dados
disponíveis não contemplavam publicações recentes, tanto de cassação como de concessão de
registros.
A Receita Federal foi informada imediatamente da
divergência, assim como foi reiterada a importância
de que a consulta pública esteja atualizada simultaneamente à alteração da condição cadastral das
empresas. A Andipa reforçou ainda o pedido para
que, caso não seja possível assegurar a regularidade das operações realizadas com as empresas
listadas no site da Receita Federal, receba a lista
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atualizada da totalidade das empresas detentoras
do Regpi, em todas as modalidades, para divulgação aos associados.
Atualmente, as movimentações relativas ao Regip
são publicadas no Diário Oficial da União, na data
da decisão, cabendo aos interessados buscar as
informações diariamente.
Extraoficialmente a Andipa faz o acompanhamento
diário das publicações e repassa aos seus associados as informações de concessão ou cancelamento
de registros. No entanto, o ideal é que os dados
atualizados do Sistema Gerencial de Papel Imune
(GPI“ estejam disponíveis para consulta no site da
Receita Federal, como estabelece a instrução
Normativa nº 1.817.
Como um dos temas na pauta do setor com a
Receita Federal, a divulgação da relação de empresas aptas a operar com papel imune também foi
assunto da reunião do dia 09 de julho, em Brasília,
com o secretário adjunto da Receita Federal,
Marcelo de Souza Silva. As entidades saíram do
encontro com o compromisso de que o problema
será tratado com celeridade. Houve a percepção
de que a situação traz grande insegurança e que
apenas a própria RFB pode solucioná-lo , contou o
presidente executivo da Andipa.
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Selo vai atestar legalidade do papel
A diferenciação tributária do papel conforme o impresso produzido motivou a proposta de criar um instrumento que transmita ao consumidor final o compromisso da cadeia produtiva com a legalidade. Esse é o
objetivo do selo de identificação "Papel Legal" que
deve ser lançado em outubro, no 4º Print Summit,
evento que visa a valorização da comunicação impressa e é voltado aos usuários de papel e de mídia
impressa, especialmente as agências de publicidade.
Para desenvolver este projeto, a Associação Brasileira
de Empresas com Rotativa Offset (ABRO“ contratou a
Baluarte Certificações, empresa especializada em
programas de melhoria e assessoria técnica, que
desde 2017 assumiu as atividades da ABTG Certificadora e atua na certificação de empresas da indústria
de comunicação gráfica. Apoiando o trabalho técnico
foi criado um comitê de desenvolvimento, que conta
com representantes de gráficas dos diversos portes e
das entidades da cadeia do papel, a Associação
Nacional dos Distribuidores de Papel (Andipa“ e a
Indústria Brasileira de Árvores (Ibá“.
A proposta de regulamento do "Papel Legal" está
disponível para consulta pública nos sites da associação e da certificadora - www.portalabro.org.br e
www.baluartecertificadora.com.br.
Inicialmente pensado para o segmento de rotativas
ofsete, o projeto ampliou sua abrangência para
gráficas de todos os portes, quando recebeu a adesão
da Associação Brasileira da Indústria Gráfica
(Abigraf“. A gráfica é a ponta inicial. Posteriormente,
representantes e fornecedores também poderão
adotar processos certificados , adiantou Tilson Casteluci, executivo de negócios da ABRO.
Para obter e utilizar o selo que atesta o compromisso
com a legalidade tributária do papel, a empresa

10

NewsPaper n° 70 - setembro 2019 - © Andipa

contratante deverá seguir diretrizes, com critérios de
conformidade que serão periodicamente auditados,
com procedimentos adequados conforme o porte da
empresa.
Com o selo, o consumidor final passa a ter uma
certificação sobre a condição tributária do papel.
Segundo Casteluci, a ideia de identificar e valorizar as
boas práticas nasceu na época da implantação do
Sistema de Reconhecimento e Controle das Operações com o Papel Imune Recopi, no estado de São
Paulo em 2010. As legislações federal e estaduais
regulamentam as condições para as empresas operarem com o papel imune de impostos, que é aquele
destinado à impressão de livros, jornais e periódicos,
como determina a Constituição Federal (art. 150, inc.
VI, alínea "d"“. A diferença de tributação corresponde
a cerca de 30%, percentual atrativo para o ilícito que
consiste em utilizar o papel desonerado em outros
tipos de impressos. Tal prática provoca prejuízos aos
cofres públicos e à cadeia produtiva que sofre de
concorrência desleal e arca com os custos de fiscalização e controle sobre o papel imune.
Ao longo dos anos foram discutidos alguns modelos
para que o usuário tenha explicitada a condição
tributária do papel utilizado em seus impressos. O
amadurecimento da proposta tirou o foco do papel
imune e conduziu para a responsabilidade com a
tributação. Vai ser uma espécie de compliance para
atender a tributação sobre o papel , destacou Casteluci, comentando o processo de certificação, que está
em fase final de elaboração para lançamento no
Summit.
O evento será realizado no final de outubro, em
parceira pela ABRO, Sindigraf e Two Sides Brasil, na
ESPM Tech, na Vila Mariana, em São Paulo.
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Trabalhos gráficos recebem
Prêmio Paulista de Excelência
A Andipa e o Sinapel apoiaram a realização e prestigiaram a cerimônia de entrega do 2º Prêmio Paulista de
Excelência em Impressão & Design - Luiz Metzler.
Foram ofertados 32 troféus, sendo 7 para melhor
design e 25 para melhor impressão, no evento realizado no dia 15 de agosto, em São Paulo. Das 60 empresas que inscreveram os 200 produtos, 24 levaram ao
menos um troféu para casa. O segmento de distribuição de papel foi representado no evento por Vicente
Amado Sobrinho, presidente executivo da Associação
Nacional dos Distribuidores de Papel (Andipa“ e por
Joana D Arc Herrera Pain, diretora tesoureira do
Sindicato do Comércio Atacadista de Papel, Papelão,
Artigos de Escritório e de Papelaria do Estado de São
Paulo (Sinapel“.
O Prêmio Paulista é realizado pela Associação Brasileira da Indústria Gráfica, seccional São Paulo (Abigraf
SP“, com coordenação técnica da Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica (ABTG“ e oferecimento da
empresa Heidelberg.
Para o presidente da Abigraf São Paulo, Sidney
Anversa Victor, o prêmio Luiz Metzler está consolidado e serve de motivação para todo o mercado. A
segunda edição teve aumento de 35% no número de
produtos inscritos e de 100% no número de empresas
participantes. O que, para o presidente da Heidelberg
do Brasil, Ludwig Allgoewer, é um sinal de recuperação da indústria gráfica paulista e brasileira .
Levi Ceregato, presidente da Abigraf Nacional, concorda com o executivo. Existe um gigantesco universo a ser explorado nas novas formas de impressão e
se enxergarmos o que pede o cliente e as necessidades do mercado, vamos crescer .

A alta qualidade dos
produtos inscritos foi
destacada em vários
pontos da cerimônia
de premiação. Francisco Veloso Filho,
responsável técnico
pelo prêmio e ex
presidente da ABTG, contou que na maioria das
disputas, o troféu foi decidido em frações decimais,
após avaliações extremamente minuciosas por parte
da comissão julgadora.
O Prêmio Paulista homenageia Luiz Metzler, conhecido como Diplomata das Artes Gráficas , falecido em
2010. Natural de Novo Hamburgo-RS, começou sua
relação com o papel e a tinta aos 15 anos, na Typographia do Centro, em Porto Alegre. Aos 23 anos,
resolveu exilar-se na Alemanha, onde trabalhou como
aprendiz em uma editora e cursou a faculdade de
Economia. Cinco anos depois, Metzler chegou a São
Paulo e trabalhou na Gutenberg, indo depois para a
indústria alemã Heildeberg, instalada no Brasil em
1998. Hábil em lidar com pessoas, por muitos anos,
Metzler foi uma espécie de relações públicas levando
e trazendo profissionais e empresários pela ponte que
estabeleceu na Alemanha.
O troféu, elaborado pelo Istituto Europeo di Design
(IED São Paulo“, tem letras de metal que correspondem aos padrões de cores utilizados em projetos de
design e impressão, apoiadas sob uma base produzida em madeira de reflorestamento, representado a
celulose, base da matéria-prima mais utilizada no
setor de impressão: o papel.
(Fotos divulgação“

11

NewsPaper n° 70 - setembro 2019 - © Andipa

NewsPaper
NewsPaper

Prorrogado antidumping
sobre cartão do Chile
As importações de cartões duplex e tríplex do Chile
continuam submetidas à sobretaxa em nova determinação de direito antidumping com vigência até 12 de
julho de 2024. O produto está sujeito à medida antidumping desde 2001, tendo sido prorrogada em decorrência de outros dois processos de revisão de final
de período, concluídos nos anos de 2007 e 2013. O
novo prazo e condições foram estabelecidos pela Portaria nº 484, de 10 de julho de 2019, da Secretaria
Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, que refere-se às exportações para o Brasil classificadas nos códigos
4810.13.89, 4810.19.89 e 4810.92.90 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM“, originárias da República do Chile.
Conforme descrito no parecer técnico, nesta determinação final, constatou-se que o fim da aplicação da
medida antidumping levaria muito provavelmente à
continuação do dumping e à retomada do dano à indústria doméstica dele decorrente . O pedido para a
manutenção da proteção comercial foi feito pelas empresas Klabin, Papirus Indústria de Papel e Suzano
Papel e Celulose.
Após a revisão foi mantida a medida aplicada de compromisso de preço, sendo estabelecida sobretaxa de
US$ 112,28 a tonelada para as exportações da empresa CMPC S.A. e de US$ 189,08 a tonelada para
demais empresas chilenas.
Além dos cartões duplex e tríplex vindos do Chile, o
setor de papel tem outras duas medidas antidumping.
A aplicação da sobretaxa no papel supercalandrado
(NCM 4806.40.00“, importado dos Estados Unidos e
da Finlândia, estabelecida pela Resolução Camex Nº
89 - DOU de 08/10/2014, vigora até 08 de outubro de

2019. A medida foi instituída em 2008, após investigação a pedido da empresa MD Papéis Ltda, o direito
antidumping definitivo foi prorrogado em 2014, com
mais cinco anos de vigência.
Em abril de 2018, a Resolução Camex nº 25 prorrogou
o direito antidumping definitivo sobre o LWC (NCM
4810.22.90“ importado da Alemanha, da Bélgica, da
Finlândia e da Suécia. A medida de proteção comercial vigora até 09 de abril de 2023. A petição inicial foi
protocolada em 27 de abril de 2010 pela Stora Enso
Arapoti Indústria de Papel S.A. Após a investigação,
em abril de 2012, a Camex determinou a aplicação do
direito antidumping nas exportações de papel cuchê
leve (LWC“ para o Brasil, oriundas da Bélgica, do Canadá, dos Estados Unidos, da Suécia e da Suíça.

Impacto e distorção
Nos casos de medidas de proteção comercial envolvendo algum tipo de papel, a condição geral do mercado tem sido de acomodação às novas regras, na
avaliação da Andipa. Um exemplo é o LWC, que sobretaxado elevava o custo da produção editorial e
passou a ser substituído por outros tipos de papéis.
Na prática, a imposição de antidumping foi um complicador a mais para o já difícil segmento de revistas.
Para o setor de distribuição, é melhor não ter medida
antidumping e tampouco imposto de importação, conforme avalia o presidente do Conselho Diretor da Andipa, Vitor Paulo de Andrade. Os mecanismos de proteção comercial oneram a matéria-prima no Brasil.
Protegendo a produção de papel se prejudica a produção gráfica e editorial, que gera muito mais empregos
e movimenta a economia , disse Andrade, explicando
o que chama de distorção.

ABTG comemora 60 anos
Fundada em 1959, a Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica (ABTG“ comemorou seus 60 anos em
coquetel realizado no Clube Juventus, em São Paulo,
em julho. No evento, promoveu a posse de sua nova
diretoria para o triênio 2019/2022, que tem Fabio
Gabriel dos Santos na presidência do Conselho Diretivo. Na Diretoria Executiva, Carlos Suriani ocupa a
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presidência e João Scortecci a vice-presidência.
Andipa e Sinapel prestigiaram a festa, manifestando o
reconhecimento do segmento de distribuição de papel
pela relevância e excelência das ações da ABTG em
prol da cadeia produtiva em suas seis décadas de
história.
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Pesquisa revela nível de emprego
no comércio atacadista de papel
As atividades econômicas representadas pelo Sindicato Nacional do Comércio Atacadista de Papel e
Papelão (Sinapel“ geraram 1456 vagas de emprego
nos últimos doze meses, de junho de 2018 a maio
de 2019. O desempenho positivo foi contido pelo
fechamento de 188 postos de trabalho formal em
maio deste ano. 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 de dados primários do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged“ e das informações sobre movimentação declaradas pelas empresas do atacado paulista. A pesquisa, realizada
desde fevereiro de 2016, permite apurar o nível de
emprego do comércio atacadista em 16 regiões e
12 ramos de atividade.
No mercado de trabalho do comércio atacadista no
Estado de São Paulo foram abertos apenas 31 pos-

tos de trabalho em maio, resultado de 15.963 admissões e 15.932 desligamentos. Com isso, o setor
encerrou o mês com um estoque ativo de 516.927
vínculos empregatícios alta de 1,6% em relação
ao mesmo período de 2018. No acumulado de 12
meses, foram criadas 7.923 vagas.
Segundo a FecomerciosSP, o resultado de maio
frustrou a estimativa de pequenas variações, mas
não negativa. Com a economia estagnada, não há
expectativa de grandes melhoras para 2019. Após
a aprovação das principais reformas como a Previdenciária e a Tributária, a tendência é de elevação
na confiança de empresários e consumidores, mas
um desfecho melhor, só veremos em 2020.
Para as atividades ligadas ao Sinapel, o saldo negativo em maio é resultado de 1130 admissões e
1318 desligamentos. Dentre as atividades destacase o segmento de artigo de escritório e papelaria
(-126 vagas“. Com este último resultado mensal, o
estoque ativo dos CNAEs avaliados atinge 37.055
vínculos trabalhistas.

Amato participa de Conselho Atacadista
O presidente executivo da Andipa, Vicente Amato
Sobrinho foi nomeado vice-presidente do Conselho
do Comércio Atacadista (CCA“, da Federação do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado
de São Paulo (FecomercioSP“. Amato é membro
ativo na Federação representando o Sindicato do
Comércio Atacadista de Papel, Papelão, Artigos de
Escritório e de Papelaria do Estado de São Paulo
(Sinapel“, entidade da qual é presidente. Na mesma
portaria (nº 10/2019“, o presidente da FecomercioSP, Abram Szajman, nomeou Renato Agostinho
Giannini para presidir o CCA.

Vicente Amato presidiu o CCA nos anos de 2013,
2014 e 2015, tendo conduzido uma série de reuniões e encaminhamentos com demandas dos sindicatos e empresas representados no Conselho Atacadista. Em 2016, assumiu a vice-presidência do
Conselho de Assuntos Tributários (CAT“. Atualmente, o executivo também responde pelos cargos de
diretor da FecomercioSP e de conselheiro do Sesc,
além de diretor adjunto do Comitê da Cadeia Produtiva de Papel, Gráfica e Embalagem (Copagrem“
da Federação das Indústrias do Estado de São
Paulo (Fiesp-SP“.

Entre os integrantes do CCA estão empresas dos
setores de produtos farmacêuticos, atacadista de
madeiras, e empresas importadoras, exportadoras
e distribuidoras de autopeças, além do comércio
atacadista de papel e papelão.

Parceiras, Andipa e Sinapel atuam conjuntamente
nos assuntos de interesse das empresas do comércio atacadista de papel, sendo a Associação dedicada às questões de mercado e o Sindicato responsável pelos assuntos ligados à relação entre o
capital e o trabalho.
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Certificação Florestal
Por Manoel Manteigas de Oliveira *

Toda a celulose fabricada no Brasil provém de
árvores plantadas para essa finalidade.
Considerando também as árvores para outros
produtos originados da madeira, são cerca de 7,8
milhões de hectares de plantações para usos
comerciais.
No entanto, como essas árvores são plantadas?
Como sabermos que esses cultivos não impactam
negativamente o meio-ambiente ou as
comunidades do entorno? Por causa do mito de
que a produção de celulose desmata, esse
segmento é muito cobrado pela sociedade e tem
que demonstrar que suas práticas são focadas no
desenvolvimento sustentável. Isso pode ser
comprovado pelas certificações de florestas e de
produtos oriundos da madeira, papel entre eles.
O conceito sustentabilidade pressupõe três grupos
fundamentais de requisitos, além da obediência à
legislação. Segundo a WWF, em seu site: A
certificação florestal deve garantir que a madeira
utilizada em determinado produto é oriunda de um
processo produtivo manejado de forma
ecologicamente adequada, socialmente justa e
economicamente viável, e no cumprimento de todas
as leis vigentes.
Várias organizações cumprem o papel de verificar
as condições do plantio e atestar, por meio de
certificações, quais empreendimentos e produtos
atendem aos requisitos de sustentabilidade. A mais
conhecida em todo o mundo é a Forest Stewardship
Council FSC. Trata-se de uma organização não
governamental e independente, sem fins lucrativos,
presente em mais de 80 países, inclusive no Brasil.
Foi fundada em 1993 por representantes de
entidades de defesa do meio ambiente, de
comunidades diretamente envolvidas com o manejo
de florestas, de empresas e por cientistas. Tem sua
sede na Alemanha.

O Programme for the Endorsement of Forest
Certification Schemes PEFC é outra organização
certificadora relevante. Fundada em 1999, essa
entidade busca estabelecer reconhecimentos
mútuos com certificadoras nacionais. O Sistema
Brasileiro de Certificação Florestal
Cerflor
reconhece o PEFC e é por este reconhecido.
Cerflor é uma iniciativa da Associação Brasileira de
Normas Técnicas
ABNT e segue diretrizes do
Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade
e Tecnologia“.
É importante frisarmos que a certificação não é
obrigatória
as empresas se submetem
voluntariamente aos processos de certificação. No
entanto, cada vez mais esses selos são exigidos de
quem pretende vender seus produtos de origem
florestal, seja nos mercados interno ou externo.
Acontece, inclusive, de uma mesma empresa
buscar mais de uma certificação, como forma de
reforçar as evidências de que desenvolve suas
atividades de forma sustentável. Segundo a
organização Indústria Brasileira de Árvores
Ibá,
cerca de 70% das florestas plantadas brasileiras já
estão certificadas.
Além das operações florestais, também podem ser
certificados os produtos fabricados a partir da
madeira dessas plantações. Ao final de 2018 o
Brasil já era o nono país com maior número de
certificações FSC, com mais de mil empresas
reconhecidas. Considerando apenas florestas
certificadas, estamos na sétima posição.
É responsabilidade do consumidor, seja a pessoa
física, ao final da cadeia, seja a pessoa jurídica, que
compra matéria-prima, optar sempre pelos produtos
de origem florestal que sejam certificados.
* Diretor técnico de Two Sides Brasil e da Associação
Brasileira de Tecnologia Gráfica ABTG e diretor da
Associação Brasileira de Encadernação e Restauro - Aber

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-e-9-pais-em-empresas-certificadas-com-selo-verde,70002522785
https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/questoes_ambientais/certificacao_florestal/
https://iba.org/certificacao
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Importação de papéis mantém baixa
A oferta de papéis estrangeiros no mercado nacional
neste ano está menor do que em 2018, conforme
mostram os dados da Secretaria de Comércio Exterior
(Secex“, disponíveis através do Comex Stat, o portal
para acesso às estatísticas de comércio exterior do
Brasil. Desde janeiro, são negativos os totais acumulados das importações de papéis em geral, registradas
no Capítulo 48 do Sistema Harmonizado (SH“ de classificação de mercadorias.
A queda se repetiu na seleção acompanhada pela Andipa, que corresponde aos principais tipos de papéis
comercializados pelo segmento de distribuição. Da
cesta de sete subgrupos, apenas dois (cuchê e MWC“
tiveram crescimento pontual em algum mês, resultando em alta no acumulado parcial do ano.
Isoladamente, o mês de julho teve aumento nas importações de papéis para todos os fins em relação a
junho, foram 74,7mil toneladas, o maior resultado
mensal de 2019. Ainda assim, ficou 1,9% abaixo das
76,2 mil toneladas de julho de 2018, segundo os dados do portal da Secex. No acumulado dos sete meses, os papéis importados somaram 403,8 mil tonela-

das em 2019, redução de 8,8% sobre as 442,8 mil toneladas anotadas em igual período do ano anterior.
Dentre todos os tipos de papéis para os mais diversos
fins, a Andipa monitora as importações daqueles mais
vendidos pelos distribuidores, que são: cartão, cuchê,
cut size, jornal, LWC, MWC e ofsete. Juntos, estes
papéis somaram 218,6 mil toneladas importadas entre
janeiro e julho deste ano, o que significa uma redução
de 13,7% sobre as 253,4 mil toneladas computadas
no igual período de 2018.
Com maior percentual de recuo, o grupo dos papéis
mais importados pelos distribuidores perdeu participação no total de entradas do Capítulo 48. Ao longo de
2018, a soma dos sete subgrupos de papéis oscilou
entre 55,4% e 58,6% do total de importações de papéis para todos os fins. Entre janeiro e julho deste ano, a proporção destes itens recuou, registrando percentuais entre 52,6% e 54,7% ante o acumulado geral. Na avaliação da Andipa, os dados indicam um desempenho mais estável nas entradas de outros tipos
de papéis do que daqueles destinados à produção
gráfica e editorial e impressão de jornais.

Importação geral de papéis - Capítulo 48
em mil tonelada
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Cuchê e MWC são exceções
neladas de MWC estrangeiro apuradas pela Secex de
janeiro a julho de 2018.

No acumulado dos sete primeiros meses deste ano,
as importações de cuchê somam 59 mil toneladas,
aumento de 3,1% ante o apurado no mesmo período
de 2018. Considerando os dados mensais, as entradas destes papéis são irregulares, oscilando em 2019
entre 5,9 mil toneladas registradas em junho e 10 mil
toneladas em maio. Em julho deste ano, foram importadas 8,6 mil toneladas de cuchê, classificados nas
quatro NCMs (Nomenclatura Comum do Mercosul“
que englobam os cuchês de alta e baixa gramaturas,
em bobinas e em folhas (4810.13.89, 4810.13.90,
4810.19.89 e 4810.19.90“.

Outros tipos
Dos papéis que apresentaram recuo nas importações
em 2019, o de maior volume é o jornal. Pela estatística da Secex, desembarcaram 47,9 mil toneladas de
papel jornal nos sete meses deste ano, 35% menos
que as 73,7 mil toneladas registradas em igual período do ano passado.
Ficou para os papéis do tipo ofsete a queda percentual mais acentuada, 47,6% no período de comparação.
As importações passaram das 17 mil toneladas na
parcial de 2018 para 8,9 mil toneladas nos sete meses
deste ano. Já as importações de cartão recuaram
24,3%, de 34,6 mil toneladas para 26,2 mil toneladas
no comparativo.

Com produção nacional abaixo da demanda e cobrindo apenas parte da gama de produtos deste tipo de
papel, o cuchê ocupa o primeiro lugar na pauta de importações do setor. Em geral, os papéis cuchê representam entre 20% e 30% das importações acompanhadas pela Andipa, que correspondem aos sete subgrupos dos tipos mais comercializados pelo segmento
de distribuição no Brasil.

Praticamente inalterada, a entrada de cut size estrangeiro teve leve recuou de 12,2 mil toneladas na parcial
do ano passado para 12 mil toneladas em 2019.

Outro tipo com destaque nas importações é o papel
MWC (NCM 4810.29.90“. A entrada de 59,2 mil toneladas entre janeiro e julho deste ano é o maior volume
para o período na série iniciada em 2013, ano em que
foram importadas 42,1 mil toneladas de MWC, das
quais 24,3 mil toneladas foram nos sete primeiros meses. O crescimento foi de 14,4% sobre as 51,7 mil to-

Completando a cesta de itens selecionados, o LWC
somou 5,4 mil toneladas, queda de 21,8% sobre as
7,0 mil toneladas apuradas na parcial anterior. A importação de LWC no período equivale a pouco mais
da metade das 10,2 mil toneladas registradas de janeiro a julho de 2017.

Importação de Papéis - janeiro a julho

2017
2018
2019

em mil toneladas
73,7

73,3
59,0
57,2

61,9

59,2
51,7

47,9

48,2

34,6
22,7
16,5

17,0
8,9

Cuchê
Fonte: Comex Stat / MDIC
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I&E tem sinal de melhora no 1º semestre

O mercado de papéis de imprimir e escrever (I&E“ registrou desempenho mais favorável no segundo trimestre deste ano, revertendo ou diminuindo os números negativos. No acumulado do primeiro semestre, a
demanda interna destes papéis seguiu retraída, mas a
produção nacional cresceu 0,5% e a exportação aumentou 8,7% em relação ao mesmo período de 2018.

recuperação nos meses de maio e junho, fazendo diminuir a diferença comparativa. As vendas domésticas
de papéis para impressão e escrita somaram 625 mil
toneladas no primeiro semestre de 2019, o que equivale a -6,4% sobre as 668 mil toneladas registradas
no mesmo período do ano passado. Na parcial anterior, a quebra era de 7,2%.

No primeiro trimestre deste ano, todos os indicadores
do segmento de I&E registravam volume inferior ao
apurado em igual período do ano anterior. O resultado
fraco se repetia em outros tipos de papéis, fazendo
com que os totais gerais do setor estivessem negativos ante o primeiro trimestre do ano passado. Os dados constam nas edições 57 e 58 dos Cenários Ibá,
uma publicação da Indústria Brasileira de Árvores, associação que reúne a cadeia produtiva de árvores
plantadas, a qual pertence o papel.

Conforme a edição 58 com dados de janeiro a junho
de 2019, apenas os segmentos de papel jornal e de
outros tiveram resultado negativo na produção no
período. Com isso, o total produzido no semestre aumentou 2,1%, somando 5,18 milhões de toneladas de
papéis para todos os fins.

Com a produção de 1,21 milhão de toneladas de papéis para impressão e escrita até junho, este ano teve
crescimento de 0,5% sobre igual período de 2018. No
levantamento dos quatro primeiros meses, o acumulado de 2019 estava 0,7% menor em relação a igual período do ano passado.
A inversão também foi verificada nas exportações,
que até abril indicavam redução de 0,9% e terminaram
o semestre em alta de 8,7%. Segundo o informe, entre
janeiro e junho as exportações de papéis de I&E totalizaram 499 mil toneladas, ante 459 mil toneladas do
mesmo período de 2018. No geral, a fatia destinada
ao mercado externo cresceu 6,7% neste ano, somando 1,07 milhão de toneladas no total até junho.
Apesar de continuar com os resultados menores que
em 2018, o mercado consumidor brasileiro teve ligeira

Já na venda interna só os papéis para fins sanitários e
o cartão registraram crescimento, refletindo também
no total geral de 2,61 milhões de toneladas, com queda de 0,2%. Nas importações gerais o resultado passou de -6,1% para -4,7% no período. Das 329 mil toneladas importadas no primeiro semestre deste ano,
141 mil toneladas foram de I&E. O volume caiu 4,7%
em relação as 148 mil toneladas registradas entre janeiro e junho de 2018. Naquele período os papéis utilizados para imprimir e escrever responderam por 43%
dos desembarques. Também fazem parte das importações, em ordem decrescente de volumes, os papéis
classificados como outros (destinados a diversos
fins“, jornal, cartão, embalagens e sanitários.
Em 2019, até junho, o consumo aparente de papéis
para imprimir e escrever diminuiu 4,6% em relação ao
mesmo período do ano anterior, passando de 895 mil
toneladas para 854 mil toneladas. Os volumes são
calculados a partir do informe estatístico Cenários Ibá,
e correspondem à soma da produção nacional e da
importação, descontando a exportação.

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