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EDITORIAL

Estável, apesar das instabilidades

É fato que tanto o preço da celulose quanto a desvalorização do real frente ao dólar afetam diretamente o mercado de papéis no Brasil. Embora o
movimento da celulose seja mais drástico, a cotação do dólar é determinante na importação. Desta
forma, celulose e dólar têm caminhado em sentidos
opostos, minimizando os impactos de ambos sobre
os papéis. Ou seja, o preço do papel não caiu
mais, puxado pela cotação da celulose, por causa
do dólar.
Mas, o que vem pela frente? A avaliação é difícil
até para especialistas. Segundo analistas a recuperação dos preços da celulose, em baixa desde
2018, é mais difícil do que nos últimos ciclos de
queda. No mercado de celulose, geralmente, os
analistas calculam de cinco a seis meses para recuperação dos preços. No ciclo atual, mesmo as previsões mais otimistas não apontam o ponto de inflexão a partir do qual a demanda e a oferta estarão
reequilibradas.
Relatórios recentes de bancos de investimentos,
como o Credit Suisse e o Goldman Sachs, falam
em possível movimento de venda de estoques acumulados nas fábricas, ou desestocagem, como dizem no linguajar dos mercados de capitais. No en-

tanto, a resistência das
papeleiras em voltar a
comprar maiores volumes e as incertezas
sobre os desdobramentos da guerra comercial
entre China e Estados
Unidos devem seguir
pressionando as cotações, impedindo a recuperação no curto prazo.
Se o comportamento do mercado de celulose é
incerto, pensar em antever os rumos da taxa de
câmbio beira a insensatez. Fatores internos e externos provocam oscilações cambiais e sobram ingredientes para instabilidade, tanto no Brasil quanto no
cenário internacional. Os problemas brasileiros como o andamento lento das reformas necessárias se
juntam à guerra comercial entre as grandes potencias mundiais, à queda das taxas de juros e à expectativa de desempenho mais fraco da economia
global. Isso sem contar com as pitadas políticas e
outros elementos conjunturais que se somam num
verdadeiro emaranhado, bloqueando o bom andamento da economia e dos negócios.
Focando nos reflexos pontuais da celulose e do
câmbio sobre o papel, podemos dizer que a situação ainda é positiva, sobretudo para o consumidor
de papel, que tem mantido certa previsibilidade nos
preços do insumo. Esse quesito ganha mais relevância pelas condições da economia brasileira, que
parece seguir andando de lado.
É evidente que desejamos e esperamos um mercado mais aquecido e dinâmico. Porém, de maneira
geral, o ano segue tépido para o segmento de distribuição de papel. Longe de ser o ideal, diante da
conjuntura, pode-se dizer que está razoável.
Vitor Paulo de Andrade
Presidente do Conselho Diretor
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Arquivo

Estamos vivenciando um momento atípico no mercado brasileiro de papéis, com uma aparente calmaria contrastando com a turbulenta e diga-se, já
bem longa sequência de queda nos preços internacionais da celulose por conta de uma sobreoferta. Assim como tem acontecido em muitos países,
era de se esperar que a celulose estivesse fazendo
pressão sobre os preços nos diversos segmentos
do mercado de papel também aqui no Brasil. Era se
não fosse por um detalhe: a valorização do dólar,
que iniciou o ano cotado a R$ 3,80 e passou a marca de R$ 4,15 em outubro.
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A nova lei de abuso de autoridade e
as limitações à fiscalização tributária
Por Gustavo Dalla Valle Baptista da Silva *

Contextualizando, a Lei 13.869 (05/09/2019“, define os
chamados crimes de abuso de autoridade como aqueles cometidos por agente público, servidor ou não, que,
no exercício de suas funções ou a pretexto de exercêlas, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído.
As notícias mais comentadas, impulsionadas pelas repercussões na famosa Operação Lava-Jato, tratam da
possível limitação da atuação de juízes e promotores
ao determinarem ou requererem ordens de prisão, instauração de investigação, bloqueios de conta bancária
e outras medidas restritivas que possam ser caracterizadas como abusivas .
Mas não é só! A nova lei trata de agente público (...“
no exercício de suas funções e nesse contexto se enquadram os auditores fiscais (federal, estadual e municipal“, sujeitos, então, à responsabilização por abuso
de autoridade.
A lei estabelece como crime várias condutas que poderiam ser praticadas pelos auditores fiscais: a“ criar
ou omitir dados sobre o estado de lugar, de coisa ou
de pessoa (isto é, manipular circunstâncias ou fatos
para justificar a autuação“; b“ obter provas por meio
ilícito (ex., quebra de sigilo“; c“ requisitar instauração
de investigação sobre crime sem que haja indício de
sua existência (é prática comum a comunicação das
autoridades policiais sobre o encerramento da fase
administrativa de uma autuação fiscal, para investigação de sonegação fiscal“; d“ dar início a fiscalização
sem justa causa (ex. sem abertura de procedimento
formal e justificado“; e“ prolongar demasiadamente uma fiscalização; e f“ negar acesso aos documentos
durante a fiscalização.
Outro impacto importante é que o resultado da ação
penal implica a correspondente responsabilidade cível
(indenização“ e funcional (administrativa“ do agente,
afastando os infindáveis processos disciplinares
(corregedoria“, muitos sem resultado.
Certamente as grandes discussões estarão centradas
na diferenciação entre o exercício regular da função
de fiscalização, na qual pode haver divergência na
interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas
(segundo a lei isso não configura abuso de autorida3
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de“, e no abuso do exercício dessas mesmas
funções praticadas pelo
agente com a finalidade
específica de prejudicar
outrem ou beneficiar a si
mesmo ou a terceiro, ou,
ainda, por mero capricho
ou satisfação pessoal
(texto da lei“.
Não à toa a ANAFISCO, representante dos auditores
fiscais municipais, ingressou com a ação direta de inconstitucionalidade (ADIN“ nº 6.234 no Supremo Tribunal Federal (STF“ questionando a nova lei, reputando-a
intimidadora e limitadora de suas atividades ( a Lei que
trata do abuso de autoridade seguramente irá inibir a
atuação dos auditores, coagir o poder de tributar e reduzir a arrecadação!", expuseram em suas razões“.
Ainda é precipitado dizer os reais efeitos da nova lei,
mas estamos longe de poder afirmar que o texto legal,
por si, é limitador da função fiscalizatória. A fiscalização não está impedida, mas os excessos sim, pois como dito antes a mera divergência interpretativa não
caracteriza crime. Importante que o risco de má interpretação não atinja apenas o contribuinte, não raras
vezes submetido a longos processos administrativos e
penais para justificar-se; deve o fisco, também, arcar
com as consequências de assumir determinada posição sobre a aplicação da legislação.
Da mesma forma que o contribuinte está sujeito à fiscalização e a todas as nuances da interpretação jurídica, deve também estar o agente público no exercício
do seu dever (não direito“, ciente de que deve exercêlo comedidamente. Devem acabar os comentários recorrentes de que sei que está certo, mas sou obrigado a autuá-lo... no tribunal você ganha e as reiteradas
idas e vindas de delegacias fazendárias para suposta
apuração de crimes tributários em situações genéricas, sem mínimo indício de dolo.
Mas não devemos generalizar. A função de fiscalizar
deve ser prestigiada e protegida e o agente, individualmente, deve contar com o suporte da instituição que
compõe, com orientação clara e uniforme sobre as interpretações das leis. E ao final o principal é que continuemos rumando para um ambiente em que o bom
contribuinte é celebrado e o fisco seja seu orientador e
não seu algoz.
* Advogado tributarista, sócio da LBZ Advocacia

Divulgação

Festejada por muitos e criticada por outros tantos, é
certo que a recente Lei de Abuso de Autoridade não
passará despercebida tal qual várias leis de ocasião
já editadas no Brasil. Ou bem o próprio Judiciário estabelecerá a extensão dessa lei ou ela efetivamente
modificará a postura dos agentes públicos.
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Associados cobram
mudanças no Recopi
As propostas de aperfeiçoamento do Sistema de Registro e Controle das Operações com Papel Imune
(Recopi“ seguem sem resposta na Secretaria da Fazenda, enquanto persiste a insegurança jurídica para
a venda de papéis imunes, como avaliou o presidente
executivo da Andipa, Vicente Amato Sobrinho. A expectativa, segundo ele, era ter uma resposta definitiva
após a audiência com o secretário da Fazenda e do
Planejamento do estado de São Paulo, Henrique Meirelles, realizada em 12 de setembro.
A reunião com o secretário contou com a participação
e apoio da Federação do Comércio de Bens, Serviços
e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP“ e
tinha como propósito pôr fim à demanda de mais de
dois anos apresentada pelo segmento de distribuição de papel, para o revisão das regras do Recopi,
garantindo segurança jurídica às empresas que operam corretamente e punição para àquelas que praticam o desvio.

QUAL O PROBLEMA?
O Recopi foi criado em 2010, com apoio das
entidades setoriais, entre elas a própria Andipa,
para coibir as fraudes decorrentes do desvio de
finalidade do papel com imunidade tributária,
destinado exclusivamente à impressão de livros,
jornais e periódicos (Constituição Federal art.
150, inc. VI, alínea "d"“. Apesar de o Recopi exigir o cadastramento prévio e ativo de compradores e vendedores, e acompanhar em tempo real
cada operação comercial, foram registrados inúmeros autos de infração contra fornecedores por
venda de papel imune a contribuintes destinatários que estavam aptos no sistema no momento
da venda, mas tiveram cassadas suas inscrições
estaduais em momento subsequente, com efeitos retroativos.
As primeiras informações de atuações são de
2015 e, segundo relato de empresas autuadas e
de advogados, os julgamentos administrativos
não têm acatado os documentos e argumentos
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Há bastante tempo e mais intensamente após a reunião com o secretário da Fazenda, as associadas estão
cobrado uma resposta oficial da Sefaz-SP e o posicionamento da Andipa quanto a meios alternativos de
solução do impasse. Continuamos acreditando em
um desfecho positivo, pois as alterações propostas
favorecerão os contribuintes do setor e o próprio fisco
estadual , afirmou Amato.
A Andipa acredita que as sugestões apresentadas
podem auxiliar o fisco a concentrar seus esforços no
combate aos reais fraudadores. Os contribuintes do
setor, por sua vez, poderão deixar de sofrer com a
concorrência desleal e poderão atuar com maior segurança jurídica. Tem-se observado que muitas das autuações fiscais fundamentadas exclusivamente na
responsabilidade objetiva de fornecedores têm sido
revertidas nos tribunais estaduais.

apresentados nas defesas, o que inevitavelmente leva a discussão para o Judiciário, em processos demorados e onerosos. Desde 2016, ações
sobre o assunto que tramitam no Judiciário vêm
reconhecendo a boa fé do contribuinte com cancelamento da exigência. Mas novas autuações,
na mesma linha anterior, continuam a ocorrer.
Na busca de uma solução racional e eficaz para
o fisco e para os fornecedores, a Andipa contratou um grupo de consultores e advogados que
elaborou uma proposta com 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. Desde então foram
realizadas diversas reuniões, tanto com entidades do setor quanto com técnicos e especialistas do governo e de fora dele, discutindo o problema e esclarecendo sobre a solução proposta.
Ainda há esperança de solução para o grave
problema.

NewsPaper
NewsPaper

Plano de redução tarifária
deve incluir o papel gráfico
O plano de redução de alíquotas de importação
deve ser aplicado de forma linear, incluindo os
papéis. A informação foi levantada pela Andipa e
pelo Sinapel com especialistas em comércio exterior, que estão acompanhando os desdobramentos
das notícias veiculadas desde o dia 22 de outubro,
sobre o projeto de abertura da economia desenhado pelo governo federal.
O Jornal Valor Econômico foi o primeiro a ter
acesso à simulação feita pelo governo brasileiro e
compartilhada com os países do Mercosul para
reduzir a Tarifa Externa Comum (TEC“. O plano
prevê um corte unilateral das alíquotas de importação sobre produtos industriais de 13,6% para 6,4%,
na média, em quatro anos. Conforme divulgado, há
sugestões de alíquotas para 10.270 nomenclaturas
comuns do Mercosul (NCMs“, que excluem apenas
os produtos agrícolas.
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Conforme publicado pelo Valor, os Ministérios da
Economia e das Relações Exteriores pretendem
avançar nas discussões em encontro de cúpula
presidencial do Mercosul, previsto para os dias de 4
e 5 de dezembro, em Bento Gonçalves (RS“.
O jornal Folha de S.Paulo informou que o governo
cogita até que o Brasil deixe o Mercosul caso a
Argentina não concorde com a redução de alíquotas de importação a serem praticadas pelo bloco
dentro de quatro anos. Segundo a reportagem,
Uruguai e Paraguai já teriam fechado com o Brasil
em 80% dos mais de 10 mil itens negociados. A
eventual saída do bloco geraria um novo impasse
em relação ao acordo de livre-comércio com a
União Europeia, que teve a primeira versão aprovada no fim de junho. Ainda conforme o noticiário,
o governo já teria feito consultas para saber se
o tratado valeria para o Brasil mesmo fora do
Mercosul.
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Andipa fez consulta à Receita após
nova instrução normativa do PIS/Cofins
Com 766 artigos, a Instrução Normativa da Receita
Federal do Brasil (RFB“ n° 1.911/19 renovou as
dúvidas sobre a aplicação das alíquotas de PIS/
Cofins para o setor papeleiro. Publicada no Diário
Oficial da União do dia 11 de outubro, a norma
revogou 53 instruções anteriores, consolidando a
legislação que regulamenta a apuração, a cobrança, a fiscalização, a arrecadação e a administração
da Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins, da
Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da
Cofins-Importação. A expectativa, de acordo com
consultores da LBZ Advocacia, é que os pontos de
insegurança sejam esclarecidos em breve pela
Receita Federal.
Para o setor de papel, a surpresa foi a IN n°
1.911/19 tratar como vigente a redução a zero das
alíquotas para operações de venda nacional e
importação de papel destinado à impressão de
jornais e papéis, destinados à impressão de periódicos classificados nos códigos 4801.00.30,
4801.00.90, 4802.61.91, 4802.61.99, 4810.19.89 e
4810.22.90. A Andipa concorda e defende esta
interpretação, no entanto, há justo receio de futura
interpretação divergente quanto a sua aplicabilidade, uma vez que a Solução de Consulta COSIT
158/2018 explicitava vigência encerrada em 30 de
abril de 2016.
Diante desta constatação, a Associação fez nova
consulta sobre a interpretação da legislação tributária junto à Coordenação Geral de Tributação
(COSIT/RFB“, conforme orientação da LBZ Advocacia.
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Após protocolar a consulta, a Andipa apresentou o
problema também ao Secretário Especial da Receita Federal do Brasil, Adjunto, Marcelo de Sousa
Silva, com quem as entidades do setor de papel
estiveram reunidas em 09 de julho, em Brasília. Na
ocasião, representantes da Andipa, Sinapel, Ibá e
Abigraf 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.
Mostrando que a diferenciação pela destinação do
papel causa insegurança jurídica, na ocasião as
entidades ouviram que a questão deve ser resolvida definitivamente pela reforma tributária, que prevê a unificação tributária, incorporando as contribuições. A solução, no entanto, é complexa como
observou o presidente executivo da Andipa, lembrando que a Constituição Federal determina a
imunidade de impostos, o que permite a cobrança
de contribuições como PIS/Cofins. O governo vai
abrir mão de receita? , questiona, avaliando que o
papel para impressão de livros, jornais e periódicos
não tem incidência de impostos, logo não terá também de PIS/Cofins.
Depois da instrução normativa e de novo contato, a
Receita Federal informou que recebeu os questionamentos e que está internalizando a questão, a
resposta será dada no processo da consulta e em
possível reformulação da IN.
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Proposta da reforma tributária no Senado
deve manter a imunidade do papel
O texto da proposta de emenda à Constituição da
reforma tributária (PEC 110/2019“, que tramita no
Senado Federal, não vai mais pedir o fim da imunidade tributária sobre o papel destinado à impressão de
livros, jornais e periódicos. A informação é da assessoria em processo legislativo do senador Roberto
Rocha (PSDB-MA“, relator da PEC apresentada à
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ“ no Senado
Federal, em 18 de setembro.
Em seu parecer, o relator ressaltou que o fim da
imunidade do papel foi inserido na PEC a pedido de
representantes da indústria. A falta de controle efetivo, por parte dos órgãos de fiscalização, da utilização
do papel imune exclusivamente para a produção de
livros, jornais e periódicos tem gerado desequilíbrio
concorrencial no setor, uma vez que empresas inidôneas fraudam o regime e utilizar o insumo imune para
fabricar bens diversos dos autorizados . Desta forma,
o relatório da PEC propunha que a redação constitucional do art. 150, VI, d seria livros, jornais e periódicos; .
Após a divulgação do relatório, o senador recebeu
dirigentes da Associação Brasileira da Indústria Gráfica (Abigraf“, que apresentaram dados e informações
da cadeia produtiva no País e explicaram como seria
impactada pelo fim da imunidade sobre o papel. A
diretoria da Abigraf Nacional confirmou o contato com
o senador e seus assessores, destacando o intuito de
mostrar que a questão do papel imune é maior e mais
complexa, condições que demandam medidas assertivas.
Feitas as devidas explicações sobre o papel imune, a
Abigraf defendeu junto ao parlamentar que a melhor
solução para coibir fraudes com desvio de finalidade é
diminuir a diferença entre o produto tributado e o
imune, que atualmente pode ser superior a 30%, no
caso do papel importado. A entidade demonstrou que
além de combater o ilícito, a redução das alíquotas
sobre o papel comercial, inclusive do imposto de
importação, ampliaria a base de arrecadação, fazendo
com que o erário tenha aumento de receita tributária
no segmento.
Na ocasião a Abigraf pediu também o apoio do parlamentar para outra medida que favorece a indústria
gráfica e editorial nacional e, por conseguinte, o consumidor e a economia: a alíquota zero de PIS e Cofins
sobre o livro impresso. Pelas regras vigentes, o livro
7
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impresso no Brasil tem imunidade de impostos
(prevista na Constituição“, mas tem incidência das
contribuições, sendo taxado em 9,25% de PIS/Cofins.
Quando importado, além de imune de impostos o livro
tem alíquota zero de PIS/Cofins. O pleito da Abigraf é
pela isonomia tributária com o livro impresso fora do
país. Conforme relatado, o senador ficou sensibilizado
com as pautas apresentadas que, no entanto, não
cabem ser tratadas na PEC que altera o Sistema
Tributário Nacional. Ainda assim, os temas podem ter
apoio do senador em momento oportuno.

Trâmite
Segundo a assessoria do relator, após receber os
esclarecimentos da Abigraf, o senador determinou a
exclusão do papel imune do texto da PEC 110. A
matéria tramita na CCJ e aguarda retorno de pedido
de vista e novas emendas para avançar no processo
legislativo. A expectativa e intenção do relator são de
que a reforma tributária seja votada ainda este ano.
A assessoria reforçou que o Senado trabalha com a
possibilidade de unificação das propostas de reforma
tributária, juntando os pontos comuns com o texto que
tramita na Câmara dos deputados e o que deve ser
enviado pelo governo. Prevendo aprovação da reforma da Previdência na votação em segundo turno em
meados de outubro, a assessoria do relator considerou que há possibilidade de a reforma tributária avançar ainda em 2019.
No entanto, a falta de consenso entre governo federal,
Congresso, governadores e prefeitos deve mesmo
retardar o andamento da reforma tributária. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ“ do
Senado, Simone Tebet (MDB-MS“ afirmou que "não
podemos contar com uma reforma tributária este ano".
De maneira geral, a PEC 110/2019 prevê a extinção e
a unificação de tributos, e tem como eixo principal a
criação do chamado Imposto sobre Operações com
Bens e Serviços (IBS“, que terá as características de
um imposto sobre valor adicionado (IVA“.
As propostas de reforma tributária levantam vários
pontos polêmicos, como a abrangência da unificação
de impostos, bem como a participação de estados e
municípios, passando pelo fim dos incentivos e desonerações, além do período de transição, os percentuais de alíquotas e o risco de aumento da carga tributária.
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Fim do antidumping no
papel supercalandrado
Expirou em 08 de outubro passado o período de vigência do direito antidumping aplicado às importações
brasileiras de papel supercalandrado (classificadas no
item 4806.40.00 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM“, originárias da República da Finlândia e
dos Estados Unidos da América. O processo não
consta mais como medida em vigor ou investigação
em curso no sítio eletrônico da Subsecretaria de Defesa Comercial e Interesse Público (SDCOM“.
Consultada sobre o status do processo, a Secretaria
de Comércio Exterior informou que só poderia ter
determinado a revisão até a data de vencimento da
medida, através da publicação de Circular específica
no Diário Oficial. Sem isso, o processo é extinto por
decurso de prazo e foi o que ocorreu no caso do papel
supercalandrado.
A proteção comercial sobre o papel supercalandrado
foi instituída em 2008, após investigação a pedido da
empresa MD Papéis Ltda. Em 2014, o direito antidumping definitivo foi prorrogado para mais cinco anos de
vigência.
Em 2019, de janeiro a setembro foram importadas
22,3 mil toneladas destes papéis, sendo 171 toneladas da Finlândia e 2,3 toneladas dos Estados Unidos.
No ano passado, as entradas de supercalandrado
somaram 10,7 mil toneladas, das quais 198 toneladas
vieram da Finlândia e 118 toneladas dos Estados
Unidos. A China é a principal origem do papel supercalandrado, respondendo por quase 80% do volume
importado no Brasil. Em segundo lugar aparece Taiwan, com perto de 18% do total.

Chapa ofsete
Também se aproxima o prazo final de vigência do
direito antidumping aplicado às importações brasileiras de chapas pré-sensibilizadas de alumínio para
impressão ofsete (NCMs 3701.30.21 e 3701.30.31“. O
direito antidumping definitivo foi aplicado em 8 de
outubro de 2007, por meio da Resolução CAMEX n°
43, DOU 04/10/ 2007. Válido por cinco anos, o direito
foi mantido após análise do pedido de revisão, tendo
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sua vigência prorrogada até 05 de março de 2020,
através da Resolução CAMEX Nº 9, DOU 05/03/2015.
Em 27 de maio deste ano foi publicada a Circular n°
34 informando que as partes que desejarem a manutenção da medida deverão protocolar petição de revisão de final de período no mínimo quatro meses antes
da data do término do período de vigência do direito
antidumping. No caso das chapas ofsete, a Secretaria
de Comércio Exterior explicou que não pode informar
se existe uma petição de revisão. Conforme reforçou a
servidora do órgão, as regras da defesa comercial
determinam que um processo de revisão seja publicado dentro do prazo de vigência.

Outras ações
O mercado gráfico e editorial brasileiro ainda tem
sobretaxas impostas nas importações em outros dois
grupos de produtos: cartões duplex e tríplex e LWC.
Através da Portaria nº 484, de 10/07/2019, a Secretaria prorrogou até 12 de julho de 2024 o direito antidumping sobre as exportações para o Brasil classificadas nas NCMs 4810.13.89, 4810.19.89 e 4810.92.90,
originárias do Chile.
Os cartões chilenos estão sujeitos 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 pedido para a manutenção da proteção comercial foi feito
pelas empresas Klabin, Papirus Indústria de Papel e
Suzano Papel e Celulose.
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.
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Consultor fala de inovação e
transformação para empresas de mídia
A revolução digital não matou os jornais e revistas,
mas provocou mudanças profundas na sociedade e
nas empresas em geral, inclusive e especialmente
nas de comunicação. O momento agora é de
renascimento e reinvenção com transformação
radical dos modelos de negócios. Essa é uma
síntese apresentada pelo consultor da Innovation
Media Global Consulting, Lucio Mesquita, em
evento promovido em parceria pela Associação
Nacional dos Editores de Revistas (ANER“ e pela
Associação Nacional de Jornais (ANJ“, em 27 de
setembro, em São Paulo.
No encontro com profissionais do setor, Mesquita
disse que o pecado do setor de comunicação foi
oferecer conteúdo gratuito apostando na renda
futura, o que não acontece . Segundo ele, a forma
de redimir este erro é gerar receitas por usuários e
não por publicidade. Este é o primeiro de 12 modelos de negócios que estão ajudando as editoras a
sobreviver, crescer e retornar aos lucros, conforme
Mesquita, que é consultor Sênior da Innovation
Media Global Consulting, consultoria internacional
especializada, que há 20 anos tem pesquisado e

analisado o que está ocorrendo no universo da
comunicação, através de suas publicações anuais
Innovation in News Media World Report e Innovation in Media World Report.
Além da tecnologia e do digital, a proliferação de
notícias falsas tem se mostrado uma oportunidade
de valorização do jornalismo e dos meios de comunicação. O jornalismo está salvando as empresas
de comunicação , disse Mesquita, citando editores
internacionais. A disseminação de conteúdo ruim,
segundo eles, mostra que vale a pena pagar pela
produção jornalística para ficar livre deles e ter
informação de qualidade.
De acordo com o consultor, outros modelos de
atuação para as empresas de comunicação são
baseados em: conteúdo pago; publicidade; filantropia; canal de vendas; eventos; sócios; provedor de
tecnologia de informação (TI“; agência; administração de dados; licenciamento de marcas; e, investidor. Segundo ele, as editoras devem combinar ao
menos três ou quatro desses modelos para ter um
negócio sustentável.

Carf confirma multa única por falta
de entrega da DIF papel imune
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf“
editou súmula confirmando multa única por falta ou
atraso na entrega da Declaração Especial de Informações Relativas ao Controle de Papel Imune (DIFPapel Imune“. A nova norma orienta a atuação dos
auditores fiscais e dá segurança sobre a questão, já
que antes a interpretação era a de que a multa seria
por mês de atraso e não única. A consultoria jurídica
da Andipa acrescenta que a aplicação é retroativa nos
casos em que a multa está sendo discutida. No entanto, explica que se o contribuinte pagou pelo cálculo de
multa mensal há fundamento para restituir, mas seria
tese para o Judiciário.
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A nova regra foi confirmada na reunião do Carf do dia
03 de setembro, quando foram aprovadas 33 novas
súmulas jurisprudenciais e outras três foram rejeitadas. A Súmula 151 determina expressamente que
Aplica-se retroativamente o inciso II do § 4º do art. 1º
da Lei 11.945/2009, referente a multa pela falta ou
atraso na apresentação da "DIF Papel Imune", devendo ser cominada em valor único por declaração não
apresentada no prazo trimestral, e não mais por mêscalendário, conforme anteriormente estabelecido no
art. 57 da MP 2.158-35/2001, consagrando-se a retroatividade benéfica nos termos do art. 106 do CTN.
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Desafios, objetivos e a missão de informar
são assuntos da entrevista com o novo presidente da Associação Nacional dos Editores de Revistas
(ANER“, Rafael Menin Soriano
A indústria jornalística brasileira, assim como a global, vive um momento crucial dentro da transformação
digital evidenciada de forma mais clara a partir do fim da primeira década do século XXI, quando os hábitos
online começaram a ser incorporados no cotidiano das pessoas, um comportamento que se consolidou com a
popularização dos smartphones e da internet móvel. Ao mesmo tempo, o jornalismo profissional praticado
pelas revistas, jornais, rádios e emissoras de televisão de credibilidade reconhecida é, mais do nunca, o
principal antídoto à desinformação que, é verdade, sempre existiu, mas agora se espalha por todo o mundo
em poucos segundos e chega às pessoas de todos os cantos do planeta. Por ser o principal antagonista às
falsidades criadas para desestabilizar a democracia e as sociedades, o jornalismo também é atacado em
proporções globais jamais vistas, infelizmente sob a liderança de políticos, muitos deles em cargos públicos.
A ANER e seus associados estão determinados a trabalhar 24 horas por dia, nos sete dias da semana,
para superar os obstáculos e cumprir com a nossa missão: a de informar os cidadãos. Nada mais natural,
neste momento, que nós valorizemos a união de forças, daí a ainda maior aproximação com a Associação
Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT“ e a Associação Nacional de Jornais (ANJ“.
Quais são os objetivos neste novo momento da ANER?
Nos últimos dez anos, as revistas e os jornais brasileiros fizeram um grande esforço e, com isso, oferecem
ao público no meio digital o jornalismo qualificado que
sempre produziram em suas edições impressas,
agora o tempo todo e em diferentes formatos (textos,
fotos, vídeos, áudios, gráficos etc.“, sem necessariamente receberem no meio digital a remuneração
condizente com o custo que a produção de conteúdo
de qualidade requer. Nosso objetivo é avançar de
forma constante para oferecer informação e conhecimento aos nossos leitores de forma cada vez mais
qualificada. Por isso, a ANER e seus associados
trabalham com planejamento estratégico, investindo
na capacitação e nas tecnologias necessárias para
oferecer aos seus leitores um jornalismo relevante,
qualificado e adaptado aos hábitos e às necessidades
das sociedades. Ao mesmo tempo, atuamos com um
know-how desenvolvido ao longo de muitos e muitos
anos. As revistas, assim como os jornais e as emissoras de rádio e televisão, praticam o ofício do jornalismo, cuja missão é observar, apurar, investigar e
relatar a verdade ao público. Além disso, mantemos a
vocação das publicações impressas, mesmo quando
distribuídas e lidas no digital, que têm por característica o exercício do jornalismo investigativo (incluindo a
verificação de fatos“ e o de segmentação especializada. Estamos convictos que esses compromissos nos
dão alta credibilidade, uma virtude que é hoje a
primeira preocupação das pessoas em meio à hiperinformação digital, segundo pesquisas. Essa credibilidade é, sem dúvida, a porta de entrada para o nosso elo
com os leitores. A combinação entre credibilidade e
proximidade é, no meu entendimento, a porta de
10

NewsPaper n° 71 - outubro / novembro 2019 - © Andipa

A ANER acredita que o caminho para os bons
resultados do mercado de revistas passa
necessariamente por uma relação direta e muito
próxima com os leitores, desde a escolha das
pautas até a distribuição do conteúdo, por meio
da tecnologia e também de um jornalismo
identificado com a vida real das pessoas, em que
as mídias sociais são mais um dos importantes
indicadores que temos sobre os fatos.
entrada para o financiamento desse jornalismo tão
qualificado, uma vez que oferece aos leitores e aos
anunciantes a clara percepção da importância e do
retorno de seus investimentos em assinaturas e
anúncios. Essa percepção certamente resulta em
engajamento sustentado das audiências, com elevados índices de retenção. É por isso que a ANER,
muitas vezes ao lado da ANJ, da ABERT e de outros
parceiros importantes, investe na capacitação dos
profissionais da indústria jornalística e no fomento à
educação midiática. Nesse último caso, destaco o
apoio da ANER ao Instituto Palavra Aberta, que tem
como uma de suas missões o incentivo à capacitação
para a interpretação crítica das informações e participação responsável na sociedade. Para 2020, a ANER
traçou um plano de maior aproximação de seus
associados, buscando atender às suas necessidades
em termos de serviços. Ampliaremos nossa representatividade, priorizando as regiões onde ainda não
temos editoras associadas. Manteremos e fortaleceremos nossa parceria iniciada neste ano com a ANJ, por
meio da realização de atividades conjuntas, como
treinamentos e reuniões conjuntas das comissões
temáticas.

...
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As publicações impressas das empresas associadas à
ANER estão totalmente integradas ao meio online, e
se consolidam cada vez mais como fonte de informação exclusiva e, por isso, valiosa. Isso ocorre porque
as publicações impressas são a base da marca de
conteúdos de qualidade em diversos formatos (que
vai, inclusive, além do impresso e do digital, com eventos e outras experiências baseadas na credibilidade das marcas“. Ao mesmo tempo, os impressos são,
pela forma de sua produção, os meios que essencialmente dão espaço e tempo off-line para apuração jornalística, correspondendo ao que há de melhor no
jornalismo. Nosso papel de editores e curadores da
informação é decisivo para a sociedade e para a democracia em meio à disseminação das notícias falsas.
Portanto, estamos prontos para atender a expectativa
dos leitores em qualquer plataforma. Acredito que a
tecnologia tem transformado positivamente as empresas jornalísticas. Hoje, as ferramentas utilizadas a serviço do conhecimento do leitor possibilitam a produção
de conteúdos mais relevantes e ampliam as oportunidades de envolvimento com seu público em várias
plataformas, o que é, insisto, altamente positivo para
os anunciantes. O conhecimento do leitor por meio de
uso responsável dos dados fornecidos pela audiência
digital gera ótimos negócios em um ambiente online
seguro. Agora, é inegável que a vida digital causou
uma disrupção na indústria jornalística na verdade
em quase todos os setores da economia. Jornais, revistas e emissoras de rádio e de televisão continuam a
defender a livre competição, como sempre o fizeram,
mas não podem deixar de apontar o gigantesco e perigoso desequilíbrio que há atualmente em favor das
empresas de tecnologia, que distribuem conteúdo e
mantém boa parte de seus negócios com recursos
vindos dos investimentos publicitários, mas insistem
em negar sua condição de mídia e, com isso, evitar
normas e regras aplicadas às organizações que produzem conteúdo jornalístico. A ANER e seus associados têm trabalhado de forma incansável para se adaptarem aos tempos de hábitos digitais e garantir monetização no meio online, sempre preservando e melhorando a qualidade do jornalismo profissional. Esse é o nosso desafio. Agora, dentro desse processo, é
sim necessário garantir que a regra do jogo seja aplicada a todos os jogadores, o que dá oportunidades
iguais de negócios e, ao mesmo tempo, permite mais
transparência, segurança e credibilidade. Por isso,
defendemos a simetria das regras aplicadas à impren11
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sa e aos motores de
busca e às redes sociais, além de estabelecer no país o necessário debate sobre o pagamento aos detentores dos direitos autorais. A simetria, insisto, ajudará a melhorar
o ambiente informativo
no país, deixando claro que todas as empresas financiadas por
Rafael Soriano, presidente da ANER
meio de investimentos
publicitários devem observar as diretrizes do mercado,
as leis e as normas de autorregulação ético-comercial,
como fazem as empresas jornalísticas, agências de
publicidade e anunciantes brasileiros.
Um dos assuntos na pauta do mercado de papel é a
diferenciação das alíquotas de PIS/Cofins sobre o papel imune (4% para impressão de periódicos e 9,25%
para impressão de jornais e livros“. ANDIPA e IBÁ foram à Receita Federal pedir a equalização a 4% e ouviram que a reforma tributária vai solucionar a distorção.
A proposta de reforma tributária em discussão no Senado já fala no fim da imunidade para o papel. Como
avalia e qual posição da ANER sobre essa questão ?
A discussão em torno das alíquotas de PIS/Cofins sobre papel imune envolve entendimentos divergentes
sobre a legislação, e por isso está sub judice. É ótimo
que agora este tema esteja dentro do processo de
debate da reforma tributária no Congresso, de forma
bem transparente. Já a hipótese do fim da imunidade
tributária para o papel é, no entendimento da ANER,
absurda, pois fere uma cláusula pétrea consolidada
em nossa Constituição desde o texto de 1946 e que
tem por finalidade proteger a liberdade de expressão e
facilitar a difusão da informação e do conhecimento,
cujo acesso é um direito sagrado da população. É importante destacar que em vários outros países há mecanismos semelhantes, cujo objetivo é fortalecer a
imprensa independente. No caso brasileiro, a ANER
sempre apoiou, desde o início, todas as iniciativas que
visam ao combate dos desvios de finalidade do uso do
papel imune como o Recopi, por exemplo.
Para o mercado de revistas, qual avaliação e perspectivas sobre as ações governamentais? Os governos democráticos devem atuar movidos pelo interesse público, em busca do aprofundamento da transparência de
suas ações e da garantia da livre concorrência e dos
sagrados direitos da livre expressão e da liberdade de
imprensa. É isso que a ANER espera deste e de qualquer outro governo eleito de forma democrática.

...

(Foto: ANER

No mundo todo, as empresas de comunicação estão
sendo desafiadas à transformação acelerada pelo avanço da tecnologia, em busca de um modelo de negócios sustentável. Como o mercado brasileiro de revistas
está se adaptando a esse processo?
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Revista impressa x revista digital: como a Associação
avalia o mercado brasileiro para os dois produtos?
A ANER tem convicção que há espaço para todos os
tipos de publicações, no impresso ou no digital
e
com cada vez mais variáveis. O mais importante é que
o conjunto de ofertas chegue às pessoas. Além disso,
é importante que os produtos impressos e digitais se
completem, interajam e, claro, mantenham a credibilidade da qual as marcas anunciantes querem e precisam por exigência dos consumidores estar associadas. Jornais e revistas têm desenvolvido inovadoras
soluções para isso, como os podcasts, newsletters,
aplicativos de notícias, trabalhos especiais que unem
gráficos e imagens à informação coletada jornalisticamente, permanente interação com os leitores, entre
outros. A indústria jornalística ainda está em reposicionamento dentro da era digital, e o objetivo de uma publicação não precisa ser exatamente uma tiragem maior em papel. O fundamental é o mix de ofertas aos
leitores, sempre com publicações de alta qualidade e
atuando de forma integrada. Nosso entendimento é o
de que as revistas impressas que oferecem jornalismo
qualificado podem melhorar as assinaturas digitais,
muitas vezes acompanhadas pelas versões impressas
e outros produtos. Há audiências segmentadas dispostas a pagar mais quando têm a certeza de que estão
adquirindo um produto de excelência. Em casos como
esse, as versões impressas não precisam circular em
grande quantidade nem mesmo com tanta frequência.
No Brasil, temos vários cases de sucesso. A Carbono,
por exemplo, tem conseguido resultados excelentes
com a sua revista trimestral Uomo, especializada em
estilo para o público masculino. A empresa estuda inclusive o lançamento de uma versão feminina. A Popse é voltada a artes, arquitetura, design, moda, gastronomia, música e comportamento. Revistas que haviam
sido descontinuadas retornaram, como a Bravo. E não
são apenas publishers que investem em revistas. Empresas como Gol, Latam e Natura mantêm publicações
impressas periódicas porque sabem que isso aproxima
seus produtos, marcas e serviços das pessoas. O fato
é que os publishers precisam saber explorar ao máximo as qualidades de cada publicação. Se no digital
oferecemos a instantaneidade acompanhada de precisão, nossas publicações impressas têm características
mais difíceis de serem encontradas no meio on-line,
além de permitirem a cada vez mais necessária desintoxicação digital. Os mais respeitados estudos destacam que a humanidade consome tempo em excesso
no meio on-line. Isso representa um risco à saúde
e nos afasta de atividades que são prazerosas, relevantes e saudáveis, justamente o que oferecem as
publicações impressas! As revistas e seus conteúdos aprofundados oportunizam experiências diferenciadas. Por isso, têm maior atenção dos leitores, o que
é também importante para as marcas que desejam
12
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conversar de forma mais efetiva com seus clientes.

O jornalismo impresso continua a ter um papel
importantíssimo para as sociedades, além de ser
um parceiro estratégico das marcas anunciantes.
O impresso, é verdade, é hoje uma plataforma entre
várias outras (nas quais é fundamental a presença do
jornalismo“, mas suas características garantem valorização única para quem anuncia, em especial quando
os publishers têm boas estratégias de ação conjunta.
Não é por acaso que as edições em papel continuam
a ser o principal pilar de boa parte das editoras associadas à ANER, ainda que a associação não tenha a
pretensão de escolher pelo mercado. Agora, de fato,
os anúncios em impressos jornalísticos guardam importantes vantagens em relação a peças publicitárias
digitais. Uma delas é a concentração do leitor. Por
quase 60% do tempo de leitura, diz estudo da PwC, o
foco dos leitores está completamente voltado para
uma publicação. Outra análise, da Lumen Research,
revela que os anúncios em jornais são vistos em média 2,5 vezes mais tempo do que um anúncio digital.
Há outros projetos ou ações que gostaria de ressaltar?
Ressalto uma característica: a segmentação, que oferece aos diversos públicos conteúdos mais aprofundados e especializados, que garantem informação completa e qualificada. Esse tipo de publicação renova a
credibilidade ao oferecer o conhecimento que os leitores querem e novas oportunidades para as marcas
anunciantes. Aqui, novamente, a qualidade jornalística
é decisiva. Não se trata apenas de gerar conteúdo. É
preciso manter extrema precisão na informação e nas
análises, além de oferecer conhecimento exclusivo e
design atraente. É exatamente o que fazem as revistas. É da natureza das revistas; está no DNA das nossas publicações. Esse trabalho, que podemos chamar
de conhecimento certificado , não é apenas fundamental no combate à desinformação, mas sim um promotor de prosperidade, uma vez que difunde com fidelidade informações que, sem o jornalismo qualificado e
segmentado, podem ficar limitadas às fontes originais
desses dados, muitas vezes acadêmicos ou científicos. Ao mesmo tempo, as revistas segmentadas dialogam com leitores em busca de temas específicos, sobre os quais eles têm interesse, abrindo perspectivas
para o estímulo a mais conhecimento. Trata-se de um
ciclo virtuoso. Ou seja, atualmente o bom jornalismo
segmentado também precisa estar 24 horas à disposição de seus leitores e, ao mesmo tempo, ser capaz de
oferecer pelo menos uma vez por semana conteúdos
inovadores, diferenciados e exclusivos. As revistas
que trabalham dessa forma conseguem ainda índices
de engajamento mais elevados e, com isso, têm mais
chances de obter sucesso em outra frente que considero importante: a presença ativa das organizações
de notícias nas suas comunidades de leitores.
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Selo Papel Legal é lançado
no Print Summit 2019
Ser uma certificação que atesta o compromisso
com a legalidade tributária do papel gráfico seja
quando destinado à produção editorial (imune“ ou
em impressos comerciais (na qual incidem impostos“. Esse é o objetivo do Selo Papel Legal, lançado
durante o 4° Print Summit 2019, um evento com
foco em tendências, desafios, oportunidades e
inovações do papel e da impressão no mundo atual
e multimídia.
O Print Summit tem como públicos-alvo publicitários, profissionais de marketing e de agências de
propaganda e comunicação, além de designers.
Estas atividades são exatamente as que podem
passar a exigir da indústria gráfica e do mercado de
papel a certificação sobre a condição tributária do
papel, oferecida pelo Selo Papel Legal.
Promovido em parceria pela Associação Brasileira
de Empresas com Rotativa Offset (ABRO“, Sindicato das Indústrias Gráficas no Estado de São Paulo (Sindigraf-SP“ e Two Sides Brasil, o evento foi
criado para disseminar informações e cases inovadores e surpreendentes da comunicação impressa.
Com o título Comunicação impressa é tech, é dinâmica e sustentável , a edição deste ano falará porque o impresso é uma das mídias mais eficazes para se construir marcas fortes, com grandes doses de
criatividade e alta entrega de retorno aos clientes.
Oferecido pela Associação de Fornecedores de
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Equipamentos e Insumos para a Indústria Gráfica
(Afeigraf“, no dia 29 de outubro, o Summit reuniu,
em São Paulo, grandes nomes da área editorial, de
mídia e agências para um debate sobre a comunicação impressa.
A programação do Print Summit 2019 inclui abertura por Armando Ferrentini, diretor-presidente do
PROPMARK, que é apoiador do evento; palestra
Morte do impresso é fake news com Sergio
Junqueira Arantes, CEO da empresa Eventos Expo
Editora; Luciana Schwartz, diretora de mídia Omnichannel da Agência VML, com o tema Tempo do
RE
recriar, reinventar, reformular, reproduzir,
recompor ; Oportunidade do impresso no ambiente
Out of Home , com Pedro Barbastefano, sócio e
diretor comercial da 29Horas Mídia Aeroportuária; e
Com spoiler, o futuro do print , com Luiz Felix,
Agência Africa.

NewsPaper
NewsPaper

Perspectivas para o mercado
de aparas de papel
Um balanço sobre o mercado de aparas em 2019 e
as perspectivas para 2020 serão tema do evento
que a Associação Nacional dos Aparistas de Papel
(ANAP“ promoverá no dia 12 de novembro, em São
Paulo. Os dados serão apresentados por Pedro
Vilas Boas, presidente executivo na ANAP e também responsável pela Anguti Estatística, empresa
que produz relatórios para segmentos do mercado
de papel.
A apresentação será seguida de debate com participação de Eduardo Brasil, Diretor Independente da
Associação Brasileira do Papelão Ondulado
(ABPO“; de Márcio Almeida, da empresa Almeida
Ambiental; e de Rodrigo Mazzarino, Gerente de Suprimentos da Celulose Irani. A Seção de perguntas

e respostas encerra o encontro, previsto para começar às 13h e terminar às 14h45.
O seminário ANAP acontece durante a Feira Waste
Expo Brasil, sobre Gestão de Resíduos Sólidos, um
evento que vai reunir profissionais e técnicos do
setor, ambientalistas, empresários e gestores públicos de todo o país entre os dias 12 a 14 de novembro, no Pavilhão Amarelo da Expo Center Norte, em
São Paulo.
Como em anos anteriores, Andipa e Sinapel compõem o time de entidades apoiadoras do evento da
ANAP. Mais informações e inscrições para o evento
Aparas de Papel 2020, no site da associação
(www.anap.org.br“.

Associação faz alerta sobre golpe
Falsários utilizam nome e imagem de terceiros para
aplicar golpes em consumidores de papel cortado
(A-4“ e Andipa divulga alerta. Além de enviar um
comunicado a todos os seus públicos de relacionamento, a Associação fez um aviso público, veiculado na edição do dia 20 de setembro, página 11, do
Jornal Metro, com circulação na capital e região
metropolitana de São Paulo.
A prática é antiga e afeta a todos os segmentos da
sociedade, indiscriminadamente. O que muda é a
forma de abordar as vítimas. Nos casos envolvendo
os distribuidores de papel, os criminosos criam um
site falsificado de empresas reais e idôneas para
atrair compradores e forjam anúncios de produtos a
preços excepcionalmente atrativos. Os interessa-
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dos concluem seus pedidos em contato direto com
o suposto vendedor (por e-mail ou aplicativos de
mensagens“ e são direcionados para pagamento
com boletos bancários, também falsos, que são
creditados em contas controladas pelos fraudadores. Evidentemente, o produto não é entregue.
Para os compradores de papel a recomendação é
suspeitar sempre de preços muito baixos, além de
ficar atento ao endereço da página da internet a ser
acessada e com links ou anexos duvidosos. Já aos
fornecedores, a sugestão é divulgar a incidência
desses golpes no mercado de papel, orientando
vendedores e clientes para possíveis ações suspeitas. Por fim, os casos de fraude devem ser imediatamente comunicados às autoridades policiais.
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Consumo aparente de I&E caiu 7,6%
Os dados de janeiro a agosto deste ano da indústria nacional revelam queda no consumo aparente
de papéis para imprimir e escrever (I&E“ ante o
mesmo período de 2018. O desempenho é reflexo
do recuo nos volumes de produção e de importação
destes tipos de papéis, conforme consta na edição
06 do boletim estatístico mensal da Indústria Brasileira de Árvores, Dados Papel. O consumo aparente é o resultado da soma da produção com a importação, descontada a exportação.
Com a produção de 1,62 milhão de toneladas de
papéis de I&E entre janeiro e agosto deste ano, os
fabricantes nacionais registraram recuo de 1,2%
sobre o acumulado de 1,64 milhão de toneladas da
parcial de 2018. Já os desembarques de papéis
estrangeiros caíram 4% no mesmo período, passando de 201 mil toneladas em 2018 para 193 mil
toneladas neste ano.

De acordo com o boletim estatístico da Indústria
Brasileira de Árvores (IBÁ“, associação que reúne a
cadeia produtiva de árvores plantadas, a qual pertence o papel, as exportações de papéis de imprimir e escrever cresceram 11,4% no mesmo intervalo, saltando de 598 mil toneladas para 666 mil toneladas.
As vendas domésticas confirmam o desaquecimento do mercado nacional de papel para impressão e
escrita. Conforme consta no boletim, nos oito meses de 2019 a indústria nacional destinou 845 mil
toneladas destes papéis ao mercado interno, volume 8,6% menor do que as 925 mil toneladas apuradas nos mesmos meses do ano anterior.

Papéis de Imprimir e Escrever
janeiro a agosto - em mil toneladas
2018

- 1,2%

2019

1.642 1.623

- 7,6%
1.245

- 8,6%
925

845

1.150

11,4%
598

666

- 4%
201

Produção nacional
Fonte: Dados Papel / Ibá
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Exportações

193

Importações

Consumo aparente
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Consumo aparente: papéis em geral
Considerando todos os segmentos de papéis, o consumo aparente diminuiu 1,3% na comparação dos volumes parciais janeiro até agosto deste ano em relação
a 2018. Isso porque a produção total cresceu 1,4%,
somando 6,97 milhões de toneladas em 2019, as exportações cresceram 10,1%, atingindo 1,44 milhão de
toneladas, e as importações recuaram 8,6%, com saldo parcial de 465 mil toneladas no período analisado.
As vendas gerais ao mercado interno também caíram,
foram 3,51 milhões de toneladas, 1,2% abaixo das
3,56 milhões de toneladas anteriores.

penas a exportação registrou crescimento (12,9%“ no
período. Também apurando desempenho negativo na
comparação anual, o segmento de papel cartão teve
consumo aparente de 375 mil toneladas na parcial de
2019, 4,6% menos do que em 2018 (393 mil toneladas“. No comparativo, a produção de cartão cresceu
1,9% (de 466 mil toneladas para 475 mil toneladas“,
as exportações aumentaram 16,5% (de 115 mil toneladas para 134 mil toneladas“. Já a fatia destinada ao
mercado interno diminuiu 2,8% (de 351 mil toneladas
para 341 mil toneladas“ e as importações foram 19%
menores (de 42 mil toneladas para 34 mil toneladas“.

Além dos papéis de imprimir e escrever, os dados gerais correspondem aos segmentos de Embalagens,
Imprensa, Fins Sanitários, Papel Cartão e o classificado como Outros. Percentualmente, o segmento de
papel jornal (imprensa“ teve a maior queda apurada
no período. A produção de papel jornal recuou 17,9%,
as vendas domésticas -11,6%, as importações caíram
37,8% e as exportações -26,1%. Com isso, o consumo aparente de jornal no Brasil em 2019 encolheu
29,3%, ante a igual período do ano passado.

Puxando o resultado geral do setor para cima estão os
papéis para embalagens e os sanitários, que registraram percentuais positivos em todos os indicadores,
conforme o boletim estatístico. Entre janeiro e agosto,
a produção de embalagens cresceu 2,3%, as importações 25,8% e as exportações 5,7%, resultando em um
consumo aparente 2,1% maior em 2019 sobre 2018. A
venda ao mercado interno passou de 1,17 mil toneladas para 1,18 mil toneladas no período, alta de 0,9%.

Os papéis incluídos no grupo dos Outros tiveram consumo aparente 13,5% menor na parcial de 2019, passando de 304 mil toneladas apuradas entre janeiro e
agosto de 2018 para 263 mil toneladas neste ano. Diminuíram também a produção (-4%“, a venda doméstica (-6,7%“ e a importação (-4%“. Neste segmento, a-

Nos papéis sanitários, o consumo aparente dos oito
primeiros meses deste ano teve expansão de 5,9%,
resultado do crescimento da produção (6,5%“, da importação (50%“ e da exportação (38,9%“. Neste segmento, a fatia de produção nacional ofertada ao mercado doméstico cresceu 7,4%.

Consumo Aparente de papéis - por segmento
em mil de toneladas - janeiro a agosto
2018

2019

-1,3%
6.070

5.993

2,1%
3.207 3.274

-7,6%
1.245

-4,6%
1.150
393 375

Imprimir e
Escrever
Fonte: Dados Papel / Ibá
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5,9%
795 842

-13,5%

-29,4%

304

126 89
Sanitário
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Jornal

Embalagens

263

Outros

Total
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Importação de cuchê cresce no 3° trimestre
De janeiro a setembro de 2019 foram 10,6 mil toneladas de papéis ofsete, praticamente a metade das 21,4
mil toneladas do mesmo período de 2018. No LWC, o
volume recuou 16,5% de 8,5 mil toneladas para 7,1
mil toneladas em igual base de comparação. As entradas de papel cartão baixaram 15,6% de 42,4 mil toneladas para 35,8 mil toneladas no intervalo de tempo
analisado.

Os desembarques mensais de papéis cuchê registraram sucessivos aumentos no terceiro trimestre deste
ano e no acumulado até setembro somam 74,9 mil
toneladas, superando em 4,2% as 71,9 mil toneladas
apuradas nos nove meses de 2018. Só no terceiro
trimestre foram importadas 24,5 mil toneladas destes
papéis, crescimento de 14,9% sobre as 21,4 mil toneladas registradas no mesmo período do ano passado,
de acordo com os dados da Secretaria de Comércio
Exterior (Secex“, disponíveis através do Comex Stat, o
portal para acesso às estatísticas nacionais de comércio exterior.

O papel jornal tem registrado acelerada redução de
volumes nos últimos anos, acompanhando uma tendência mundial que reflete o encolhimento do mercado de jornais impressos, diante do avanço dos meios
digitais. Em 2018, o mercado de papel teve demanda
excepcionalmente alta, que fez as importações até
setembro somar 94,3 mil toneladas, alta de 22% sobre
as 77,3 mil toneladas internalizadas nos mesmos meses do ano anterior. Até setembro deste ano, foram
registradas 55,4 mil toneladas de jornais importados, o
que corresponde à redução de 41,3% sobre 2018 e de
28,3% se considerada a parcial de 2017.

Em seis dos nove meses deste ano as importações de
cuchê superaram os volumes no comparativo com o
ano anterior. O cuchê é o principal item da pauta de
importações de papéis para impressão e escrita e corresponde aos quatro NCMs (Nomenclatura Comum do
Mercosul“ que correspondem aos tipos de alta e baixa
gramaturas, em bobinas e em folhas (4810.13.89,
4810.13.90, 4810.19.89 e 4810.19.90“.

Item com menor participação no abastecimento do
mercado brasileiro, o papel cortado (cut size“ somou
16,9 mil toneladas na parcial de 2019, alta de 2,5%
sobre as 16,5 mil toneladas importadas nos três trimestres de 2018.

As importações de papel MWC (NCM 4810.29.90“ registraram 72 mil toneladas, de janeiro a setembro deste ano, 5,8% mais do que as 68 mil toneladas apuradas no mesmo período de 2018.
Além do cuchê e do MWC, a Andipa acompanha mensalmente os registros oficiais de outros cinco subgrupos de produtos que estão entre os mais comercializados pelo segmento de distribuição. Dos itens pesquisados, de janeiro a setembro deste ano, as entradas
de papéis ofsete, LWC, jornal e cartão caíram ante a
parcial do ano passado.

Considerando as importações gerais de papéis para
todos os fins, registradas no Capítulo 48 do Sistema
Harmonizado (SH“ de classificação de mercadorias, o
volume acumulado até setembro deste ano foi de 520
mil toneladas, queda de 8,6% sobre as 569 mil toneladas internalizadas no mesmo período de 2018.

Importação de Papéis - janeiro a setembro
em mil toneladas

2018
2019

94,3
74,9
71,9

68,0

72,0
55,4
42,4
35,8

21,4

16,5
10,6

Cuchê
Fonte: Comex Stat / MDIC
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8,5

Ofsete

16,9

7,1

LWC
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MWC

Cut Size

Jornal

Cartão
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