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EDITORIAL

Em meio às incertezas, a
convicção de que vai passar

As obrigações e responsabilidades não param.
Desde março estamos administrando as variáveis que nos competem, para diminuir o impacto
do turbilhão que tomou conta de todos
das
empresas e das famílias, do público e do privado.
Os números começaram em unidades e dezenas, logo saltaram em ordem de grandeza e
chegaram a milhões de contaminados e milhares
de mortos. Mas, também são milhões de recuperados, são curvas de transmissão achatadas,
dando possibilidade de atendimento aos infectados doentes. É com pesar que recebemos
notícias de vidas abreviadas pela pandemia e
prestamos nossa solidariedade às famílias.
Na crise atual somos desafiados a um esforço
maior para a preservação de empregos, e de
proteção à saúde das pessoas. Sempre que
necessário e possível, as entidades têm atuado
em favor dos associados e do setor. Eu poderia
listar aqui as demandas e ações que, enquanto
empresas e entidades, estamos enfrentando
em decorrência dessa crise. Cada um conhece
bem quais são os desafios comuns a todos
os ramos, além dos específicos dos nossos
mercados e atividades. Sem dúvida, o momento
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ainda é de incertezas.
Mas,
precisamos
focar na única certeza
que temos: esta é
uma crise que tem
data para acabar.

Arquivo

De repente, o mundo foi pego de assalto. Em
poucos meses, um inimigo invisível abalou a
saúde e a economia dos países em todos os
continentes. No Brasil, a pandemia do novo
coronavírus se somou e agravou ao cenário
político e econômico já instável. Nos esforçávamos para acelerar e fomos obrigados à frear. O
enredo é tão verdadeiro quanto dramático. Da
mesma forma, o horizonte pós-pandemia deve
ser de superação e oportunidade.

Certamente vai levar
mais alguns meses
até podermos retomar
as atividades. Mas,
vai chegar a hora em que a economia vai voltar a
fluir e a cadeia do papel seguirá sendo uma
importante engrenagem na produção de bens,
na geração de valor, renda e empregos. Das
embalagens aos papéis sanitários, dos receituários e pedidos aos livros escolares, da informação ao lazer e à cultura, o papel continuará
essencial e fazendo parte de diversos segmentos
econômicos.
Todos, em todo o mundo, estão na mesma
situação e os elos da cadeia do papel precisam ser preservados, pois vão continuar dependendo um do outro. O fabricante nacional ou
estrangeiro, o aparista, os distribuidores de papel e a indústria gráfica, cada um cumpre sua
função, alimentando outras cadeias produtivas
como a dos livros e de embalagens em geral,
por exemplo. Temos dificuldades, mas também
teremos oportunidades de reestabelecer um novo
ritmo pós-pandemia. Em algum tempo, o fluxo
dos negócios será retomado e seguiremos
parceiros, dentro da livre e leal concorrência, por
um mercado mais sustentável.
Vitor Paulo de Andrade
Presidente do Conselho Diretor
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Coronavírus desafia saúde
também das empresas
Com grau elevado de contaminação e disseminação, aliado à ausência de medicação eficaz ou
vacina e às limitações de atendimento nos serviços
de saúde, em seis meses o coronavírus se espalhou pelo mundo, paralisando as economias e ceifando vidas. Desde março, quando foram confirmados os primeiros casos de Covid-19 (a doença
causada pelo coronavírus“ no Brasil, várias cidades
e estados entraram em quarentena. Com isso, a
população e as empresas estão sofrendo com os
impactos do inimigo invisível, que segue causando
danos reais.
Terminando o mês de maio, o estado de São Paulo
anunciou o plano de reabertura gradual das cidades, chamado de retomada consciente das atividades em regiões menos afetadas, sem descartar
um endurecimento das regras de isolamento nas
áreas com mais casos e menos leitos hospitalares
para tratar os doentes. A expectativa da Andipa é
que o quadro de incertezas persista por mais alguns meses até a completa liberação das atividades econômicas, incluindo as escolas.
Todos os setores enfrentam dificuldades com capital de giro, encargos trabalhistas e tributários, inadimplência e queda abrupta na entrada de pedidos,
e no mercado de papéis o panorama não é diferente. Em maior ou menor intensidade, todos os segmentos da cadeia do papel encaram obstáculos
para continuar operando. O momento é de cautela
e negociação, na avaliação do presidente do Conselho Diretor da Andipa, Vitor Paulo de Andrade.
Ninguém vai resolver a situação atual sozinho ,
disse, enfatizando que é preciso ter consciência de
que a crise vai passar em algum tempo e as atividades e os mercados continuarão.
Mesmo com forte impacto no setor, o presidente da
Abigraf Nacional, Levi Ceregato, disse que o empresário vai sobreviver e é preciso manter o entusiasmo para a retomada das atividades, o que ele
estima acontecer a partir de setembro. Até lá, espera aberturas e algumas restrições pontuais.
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Segundo Ceregato, a indústria gráfica foi surpreendida por cinco grandes passivos em pilares importantes das empresas, que são: trabalhista, tributário, fornecedores, bancos e aluguéis. O principal é o
trabalhista que, de certa forma, o governo já normatizou, através das medidas provisórias. A parte
tributária também foi encaminhada com o diferimento dos impostos por três meses. Já aqueles com
financiamentos bancários (máquinas, automóveis“
têm conseguido postergar algumas parcelas para o
final do contrato vigente, com a mesma taxa de
juros. A dificuldade adicional fica por conta do crédito para o capital de giro.
Um alento deve vir do Pronampe Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, aprovado em 19 de maio, com
vetos que estão sendo apreciados no Congresso
Nacional. O Pronampe concede crédito mais acessível às microempresas com faturamento bruto
anual de até R$ 360 mil, e empresas de pequeno
porte, cujo faturamento anual é de até R$ 4,8 milhões, em operações que contarão com aval de
fundos garantidores.
Com relação aos fornecedores, como o distribuidor
de papel, Ceregato disse que a situação é mais
complexa pela necessidade de capital de giro,
porque não se trata de uma operação financeira e
sim da intermediação de um produto. Principalmente as pequenas gráficas estão tendo dificuldade e
pedindo prorrogação de pagamento. Tem os casos
pontuais em que se resolve , informou.
Já com relação aos aluguéis, o dirigente disse que
existe um consenso no mercado, por parte de quem
paga aluguel, baseado na teoria da imprevisão,
prevista no Código Civil, de que o valor pode ser
reduzido. Essa aplicação, no entanto, é mais tranquila com os grandes locatários, uma vez que os
proprietários individuais podem depender mais
dessa renda.

...
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Coronavírus desafia saúde também das empresas

No comércio de livros, as vendas online representam um alento diante de lojas com portas fechadas.
O presidente do Sindicato Nacional dos Editores de
Livros (Snel“, Marcos da Veiga Pereira, informou
que, apesar de as vendas online estarem em franco
crescimento, as livrarias físicas ainda são o principal canal de distribuição de livros e com o varejo
fechado o impacto é enorme, principalmente no que
diz respeito ao lançamento de novos títulos. A
suspensão dos pagamentos pelas livrarias foi uma
atitude desesperada e o que precisamos é fazer
uma grande renegociação com os parceiros, com
responsabilidade e comprometimento , explicou,
acrescentando que é necessário agora buscar
crédito e financiamento para a retomada dos negócios na etapa de reabertura da economia. Para
isso, o setor está em contato com o BNDES (Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social“,
pois o governo sinalizou com linhas de crédito para
micros, pequenas e médias empresas.
Em efeito cascata, a cadeia do livro reflete a queda
nas vendas pelo freio na economia. A situação
atinge as livrarias, as compras do governo, as editoras, as gráficas, a produção e por fim o papel ,
disse o presidente da Câmara Brasileira do Livro
(CBL“, Vitor Tavares da Silva Filho. Na esteira da
redução das vendas nas livrarias, as editoras seguraram os lançamentos, algumas focaram na internet
e conseguiram alavancar vendas. Ainda assim, o
presidente da CBL estimou queda de em torno de
70% nos negócios do setor, desde o início do distanciamento social.
Por outro lado, a demanda de serviços da entidade,
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como os registros de obras, está bem próxima do
patamar do ano passado para o período, indicando
que a produção de conteúdo permanece. Mesmo
considerando uma incógnita, Tavares disse acredita
em uma retomada gradual, com as atividades do
mercado editorial recomeçando mais lentamente,
atingindo uma forma mais sustentável, no mínimo,
uns seis meses depois. Segundo ele, o foco agora
é buscar novas experiências de negociação.
Vamos ter de nos reinventar e um ajudar o outro
para sairmos dessa situação, não do jeito que estávamos, mas o melhor possível , concluiu o presidente da CBL.
O mercado de aparas continua crítico, com uma
oferta de aparas insuficiente para atender a demanda e os preços subindo fortemente. De acordo com
Pedro Vilas Boas, presidente executivo da Associação Nacional dos Aparistas de Papel (Anap“, o que
se observa agora é que a indústria de papel para
embalagens está perdendo mercado e precisando
menos de aparas. Mas, ainda não sabemos se a
queda na demanda por aparas vai se equilibrar com
os volumes que estamos conseguindo entregar ,
acrescentou. Com a Covid-19, em abril, o cenário já
estava complicado para o setor de aparas, com
estimativa de perda de mais da metade do material
normalmente coletado. A oferta de aparas ficou
restrita a poucas fontes, como supermercados e
algumas indústrias, uma vez que durante a pandemia em vários municípios, inclusive São Paulo, os
sistemas de coleta seletiva foram suspensos, as
cooperativas foram fechadas, os ferros-velhos
impedidos de trabalhar, os shoppings e lojas de rua
fechados.
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Pesquisa sonda atividade gráfica na crise
Para mensurar o impacto da pandemia de Covid-19
na indústria gráfica, a Associação Brasileira da
Indústria Gráfica Nacional (Abigraf“ lançou mão de
pesquisa com seus associados. Na primeira sondagem, ainda em abril, recebeu perto de 200 respostas. Uma segunda rodada do questionário foi realizada em maio, incluindo mais perguntas, e a compilação dos resultados ainda não estava disponível
na publicação desta edição.

92,1% delas apontaram queda de demanda em
2020 ante ao mesmo período do ano anterior. Na
primeira pesquisa, 12,6% disseram já ter conseguido alguma linha de crédito para apoio às necessidades de capital de giro ou para pagamento da
folha salarial. A maioria, 54,7%, estava enfrentando
dificuldades de acesso juntos às instituições bancárias. Sobre o pagamento de impostos e tributos,
74,7% optaram pela prorrogação.

Com base nas primeiras respostas ficou evidente
que todos os segmentos serão afetados pela pandemia, sendo que no início apenas o setor de embalagens apresentou aumento de demanda (cerca
de 10%“, relacionada aos fabricantes de produtos
de higiene pessoal e limpeza de primeira necessidade. Já em abril, esse movimento de alta deixou
de existir. Todos os outros segmentos apresentaram queda de demanda e faturamento a partir de
março, notadamente o Editorial (redução entre 40%
e 50%“, Comunicação Visual (70%“ e Promocional
(60%“.

Quanto à relação com clientes e fornecedores, a
pesquisa apurou que 90% receberam pedidos de
prorrogação ou desconto no pagamento de serviços
prestados. Na outra ponta, 64,2% tentaram alguma
renegociação de prazos ou revisão de contratos
com fornecedores, no período.

A pesquisa da Abigraf colheu informações de gráficas sediadas em mais da metade dos estados
brasileiros, de todos os segmentos de atuação, e

Os empresários também foram questionados sobre
as atividades administrativas e as relações trabalhistas, 64,7% disseram que não tinham demitido funcionários. Todos os ouvidos na pesquisa adotaram
medidas de segurança dentro de sua gráfica para
evitar o contágio do vírus, como álcool em gel, máscaras, distanciamento entre os funcionários e 16,6%
contrataram algum tipo de transporte para seus
colaboradores não utilizarem o serviço público.

Inovando na crise
A inovação e a criatividade têm ajudado muitas
pessoas e empresas a buscar novos nichos, produtos e formas de atuação para continuar faturando
em meio à pandemia. Conforme a pesquisa realizada pela Abigraf Nacional, em abril, 16,6% das gráficas ouvidas responderam ter tecnologia para produzir máscaras ou outros materiais médicos que
possam contribuir neste momento. Algumas gráficas estão fabricando máscaras, outras criando
suporte para álcool em gel , disse o presidente da
entidade, Levi Ceregato, que vê surgir um ciclo
virtuoso, no qual os meios e as plataformas digitais
vieram para aproximar ideias, conhecimentos e
informações, e distanciar as pessoas, como a questão sanitária exige.

5

NewsPaper n° 74 - junho 2020 - © Andipa

O trabalho à distância e as teleconferências também surgem como perspectiva mais concreta de
serem efetivados em muitas atividades. Assim
como as empresas e repartições, as entidades se
adaptaram à comunicação via digital e a reuniões
virtuais para continuar com suas atividades e prestações de serviços aos seus associados. A Andipa
e o Sinapel e todas as organizações ouvidas pelo
NewsPaper têm colaboradores trabalhando de
suas casas, seguindo as recomendações das autoridades públicas para incentivar o distanciamento
social, necessário para conter a propagação do
coronavírus.
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Produção gráfica deve perder
R$ 20 bilhões em 2020
Nos últimos cinco anos, a indústria gráfica brasileira
perdeu um terço do mercado. Em 2019, o Produto
Interno Bruto da indústria gráfica foi de R$ 46 bilhões, sendo que aproximadamente 45% desse faturamento vieram do segmento de embalagem. Em
segundo lugar estavam os impressos editoriais,
com uma fatia de 21% a 23% e os 34% restante
ficaram entre impressos de segurança e os promocionais.
Com a crise atual, Ceregato disse que a expectativa é a indústria gráfica atingir um faturamento em
torno de 60% disso em 2020, o que equivale a R$
20 bilhões a menos. O segmento de embalagens
deve manter a mesma participação, inclusive por
ser o braço que conseguiu manter o ritmo de atividades no início da crise, atendendo a demanda dos
setores farmacêuticos e de alimentos.

A vantagem das embalagens não deve se manter
ao longo dos meses, com o arrefecimento da economia como um todo. Um termômetro importante é
a produção de papelão ondulado que começou a
sentir os efeitos negativos da pandemia de Covid19, interrompendo o crescimento interanual consecutivo dos meses de abril nos dois anos anteriores.
Segundo prévia divulgada pela Associação Brasileira do Papelão Ondulado (ABPO“, o volume expedido em abril recuou 2,35% na comparação anual e
10,9% ante março, para 285,5 mil toneladas.
Das 19 mil gráficas com CNPJ ativos no Brasil,
95% correspondem a micro e pequenas empresas,
em geral, com sócios. Com isso, a Abigraf estima
que cerca de 20 mil pequenos empresários se somem aos 180 mil trabalhadores que dependem da
renda mensal da produção gráfica.

ABTG adia 30º Prêmio
Fernando Pini para 2021
Mesmo programado para o final do ano, o Prêmio
Brasileiro de Excelência Gráfica Fernando Pini 30
Anos foi adiado para novembro de 2021. O motivo
é o mesmo que levou todos os eventos programados para este ano a serem adiados ou cancelados:
a crise provocada pela pandemia de coronavírus.
As inscrições começariam em agosto e a cerimônia
de premiação estava prevista para novembro deste
ano, e devem ser realizadas nos mesmos períodos
do ano que vem. A Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica (ABTG“, realizadora do Prêmio, informou que o calendário de inscrições de produtos
gráficos e de julgamento técnico ocorrerá normalmente no próximo ano.
Enfrentamos um cenário econômico difícil. A velocidade com que se ampliam a complexidade e as
incertezas do cenário econômico nas últimas semanas surpreendeu a todos. Talvez até mais acentuada
que a própria propagação epidemiológica do coronavírus , destacou o comunicado da ABTG assinado
pelos presidentes da Diretoria Executiva, Carlos
Suriani, e do Conselho Diretivo, Fabio Gabriel.
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A entidade avalia que, por enquanto, é impossível
dimensionar os efeitos da pandemia na saúde pública e na economia do Brasil e por quanto tempo
irão perdurar. As incertezas econômicas e o cenário mundial apontam para um ambiente de negócios
recessivo no segundo semestre , preveem os dirigentes, exaltando a confiança em dias melhores.

O prêmio
Criado em 1991, o Prêmio Brasileiro de Excelência
Gráfica Pini estabeleceu-se como a principal premiação do setor gráfico brasileiro, uma das mais importantes do mundo. O nome Fernando Pini foi
incorporado ao prêmio em 1995
ano de falecimento de um dos mais brilhantes técnicos da indústria gráfica. Anualmente centenas de empresas e
milhares de trabalhos são inscritos em mais de 60
categorias de produtos com premiações destinadas
às empresas gráficas, designers e empresas fornecedoras de equipamentos e insumos gráficos. O
evento é consagrado com a noite de premiação,
também chamada de Oscar da indústria gráfica.
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CBL mantém programação
de eventos deste ano
Tanto a Bienal Internacional do Livro de São Paulo
quanto o Prêmio Jabuti (concedido aos autores“
seguem com calendários para 2020. Ambos os
eventos são promovidos pela Câmara Brasileira do
Livro (CBL“ e, na última semana de maio continuavam programados para acontecer no final do segundo semestre. O presidente da entidade, Vitor
Tavares da Silva Filho, confirmou a programação,
acrescentando que a expectativa é que os eventos
sejam adequados à nova realidade, póscoronavírus, que espera-se estará sob controle.

expositores receberam 663 mil visitantes, que participaram de 1500 horas de programação oficial, com
mais de 300 autores nacionais e internacionais. O
presidente da CBL informou que alguns expositores
pediram para reduzir seus espaços, mas que a
programação da 26ª Bienal Internacional do Livro
de São Paulo segue mantida para o período de 30
de outubro a 08 de novembro de 2020. Estamos
esperançosos que de fato aconteça, mas se mudar
o viés podemos nos adequar a situação do mercado , afirmou Tavares.

No caso do Jabuti, a premiação deve acontecer de
forma mais singela, em comparação com o glamour
de edições anteriores, mas sem perder sua importância como o mais tradicional prêmio literário do
Brasil. Com as inscrições para a 62ª edição do Prêmio Jabuti prorrogadas até o final de maio, todas as
etapas de escolha devem acontecer normalmente.
A cerimônia de premiação segue prevista para o
final do ano.

Feira internacional

A Bienal é um evento que envolve um grande número de pessoas. Nos dez dias da edição de 2018,
a bienal ocupou uma área de 75 mil m², onde 197
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No mundo todo, muitos eventos foram cancelados
ou adiados. Uma exceção, confirmada no final de
maio, é a realização da Feira do Livro de Frankfurt,
marcada para acontecer entre os dias 14 e 18 de
outubro, no estado de Hesse, na Alemanha. O governo local liberou o evento, que foi adequado ao
período de pandemia. A Feira ocupará menos pavilhões, que terão estandes e corredores mais amplos, e ainda ocupará outros espaços espalhados
pela cidade e terá uma programação virtual, transmitida pela internet.
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Diretor da Suzano fala sobre
o impacto da pandemia
Arquivo Andipa

Mostrando a visão da companhia e alguns
dados de mercado, o diretor executivo de
Papel da Suzano, Leonardo Grimaldi,
falou ao NewsPaper sobre o momento,
que considera de incertezas.
A seguir, a íntegra da entrevista concedida por
escrito, ainda em 29 de abril, na qual Grimaldi
começou expondo como a Companhia Suzano
lidou com os primeiros impactos da pandemia e as
medidas de restrição de circulação de pessoas e de
operações, como forma de conter a disseminação
da Covid-19 no Brasil.

Leonardo Grimaldi - A Suzano comercializa produtos para mais de 80 países e tem escritórios ou
equipes locais em praticamente todos os continentes, e graças a essa atuação global pudemos
acompanhar de forma próxima a crescente e acelerada proliferação de casos do novo coronavírus no
mundo. Já no mês de janeiro identificamos a gravidade da situação e começamos a tomar medidas
para enfrentar o que estaria por vir. Antecipamos
discussões internas e, graças a isso, já havíamos
mapeado um conjunto de medidas necessárias
antes mesmo de os primeiros casos serem relatados no Brasil.
Desde o início nossos colaboradores passaram a
receber informações sobre o que era o novo coronavírus e como eles poderiam ajudar a evitar a
propagação do vírus. Também fomos uma das
primeiras empresas do Brasil a fechar os escritórios
administrativos. Em São Paulo, nosso escritório foi
fechado no dia 10 de março, quase duas semanas
antes do início da quarentena decretada pelo
governo estadual.
Diversas outras medidas também foram adotadas.
Como nossos produtos são essenciais para a
sociedade, sobretudo no momento atual, adotamos
medidas para mitigar eventuais riscos na cadeia
produtiva e garantir que eles não faltassem nos
diferentes pontos de venda.
8
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Vale lembrar que produzimos a celulose usada na
confecção de máscaras e fraldas, do papel usado
nas embalagens de medicamentos e alimentos, por
exemplo, dos papéis de imprimir e escrever onde
são escritas as receitas concedidas por médicos
em hospitais e postos de saúde, e bens de consumo como papel higiênico e guardanapo.
A segurança de abastecimento aos diferentes
mercados sempre foi uma prioridade, assim como a
saúde e a segurança de nossos colaboradores. Por
isso, para esse público, também adotamos uma
série de medidas. Como exemplo, podemos mencionar a implantação da distância mínima entre os
colaboradores em áreas comuns nos casos de
refeitórios e ônibus, a distribuição de refeições
individuais, a medição da temperatura corporal de
colaboradores, o afastamento de todos os colaboradores considerados com perfil de risco e a adoção
de novas práticas de higiene e limpeza em todas as
nossas unidades.

...
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Diretor da Suzano fala sobre o impacto da pandemia

Como a pandemia está impactando nos mercados
de papéis gráficos e editoriais no Brasil? E no comércio internacional?

LG - No mês de março os dados publicados pela
Ibá (Indústria Brasileira de Árvores“ apontam para
uma retração nas vendas da indústria nacional de
imprimir e escrever e papel cartão em torno de 20%
contra março de 2019, explicado majoritariamente
pelo arrefecimento a partir da segunda quinzena do
mês, fruto das medidas restritivas do lockdown no
Brasil devido à pandemia da Covid-19. Se olharmos somente Imprimir e escrever, a queda em Março de 2020 em relação a Março de 2019 chegou
quase a 25%. Desta forma os dados do primeiro
trimestre, também divulgados pela Ibá, indicam que
as vendas da indústria nacional de imprimir e escrever e papel cartão tiveram uma redução de cerca
de 30% vs. o 4T19, em detrimento da sazonalidade
de vendas no Brasil, e de 10% em comparação
com o mesmo período do ano anterior. No mercado
internacional projeções divulgadas pela consultoria
Fastmarkets/RISI apontam quedas acentuadas nos
segmentos de Imprimir e Escrever durante os meses
do lockdown, e projetam em torno de 15% de queda
anual para o segmento de imprimir e escrever na Europa e nos Estados Unidos. Projeções para os mercados de Imprimir e Escrever na Ásia apontam para
retração anual na ordem de 10%.
A Suzano deve reduzir o ritmo das operações?

LG - A Suzano possui três Unidades de Negócios,
Celulose, Papel e Bens de Consumo: as operações tanto na Unidade Celulose quanto na Unidade
Bens de Consumo estão operando de forma aquecida neste momento. Já na Unidade de Papel, aonde estamos sentindo os efeitos da retração acelerada da demanda por papeis de Imprimir e Escrever,
estaremos realizando paradas administrativas no
mês de maio* das duas máquinas de papel da unidade Rio Verde e da máquina de papel da unidade
de Mucuri. Vale reforçar que não haverá interrupção no abastecimento dos nossos produtos, pois as
demais máquinas de papel e papel cartão seguem
operando normalmente, nos permitindo desta forma

flexibilidade de fabricação de produtos entre as
plantas industriais.
Como estão os estoques de celulose e de papéis?

LG - Nossa estratégia em todas as nossas unidades de negócios desde o início da pandemia foi aumentar nossos estoques na ponta, para desta maneira atender da melhor forma nossos clientes e mitigar qualquer risco de desabastecimento. Optamos
por abastecer nossos Centros de Distribuição Regionais e Locais nos maiores limites de armazenagem de produtos de formato padrão, de forma a atender rapidamente a necessidade dos nossos clientes. Esta medida permite que os nossos clientes
do segmento editorial/gráfico tenham uma melhor
gestão de capital de giro, uma vez que podem trabalhar com menores níveis de estoque de papeis e
cartões em suas empresas.
As empresas, em geral, estão enfrentando dificuldades de pagamentos e de recebimentos de operações realizadas antes da crise. Como a Suzano avalia a situação e tem se posicionado?

LG - Temos bastante preocupação com a inadimplência dos nossos clientes, assim com a escalada
de pedidos de prorrogações optamos por discutir
os pedidos em um comitê diário, onde avaliamos
caso a caso, de acordo com o perfil e histórico de
cada cliente.
Qual a expectativa para os próximos meses e para
o mercado papeleiro pós-pandemia?

LG - Ainda é muito cedo para fazermos projeções
sobre o mercado no segundo semestre. Não temos
clareza de quando a atividade econômica retornará
e, quando retornar, qual será o ritmo da retomada,
assim como capacidade financeira dos nossos clientes. Certamente enfrentaremos um mercado muito adverso, seja pelo efeito da retração sensível da
demanda de papéis de imprimir e escrever, seja pela instabilidade cambial, seja pela fragilidade financeira de alguns dos nossos clientes. Precisamos
ser muito cautelosos para tomar as melhores decisões para as nossas empresas.

* A parada comercial das duas fábricas de papel de imprimir e escrever, em Mucuri (BA“ e Rio Verde (SP“, vai se estender
até junho, como confirmado à imprensa pelo próprio diretor. Os dois meses de parada vão retirar 50 mil toneladas de papel
de imprimir e escrever do mercado e a celulose utilizada como matéria-prima será redirecionada para outros mercados.
Como publicado no Jornal Valor, a demanda segue em queda, pressionada pela Covid-19, e o ambiente para o negócio
permanece desafiador , com previsão de que o mercado brasileiro tenha retração ainda maior no segundo trimestre.
(https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/05/15/estamos-gerando-caixa-mesmo-em-um-momento-dificil-diz-presidente-da-suzano.ghtml“
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Quase todos os registros especiais
precisarão ser renovados em 2021
O Registro Especial de Controle de Papel Imune
(Regpi“ deverá ser renovado pela grande maioria
das empresas que hoje estão aptas a operar no
mercado editorial. É isso que estabelece a Instrução Normativa (IN“ nº 1.817, de 20/07/2018 que
disciplinou o registro, com regras mais rigorosas
para requerimento, e limitou a concessão do Regpi
por três anos, mesmo período de validade concedido às empresas já inscritas. O portal da Secretaria
da Receita Federal listava, em 25 de maio de 2020,
3.862 registros entre fabricantes, importadores,
distribuidores, usuários e gráficas, dos quais 81
tiveram Ato Declaratório Executivo (ADE“ publicado
na vigência da nova regulamentação. Ou seja, 98%
dos registros serão passíveis de renovação, que
deverá ser requerida no mínimo 60 dias antes do
término da sua validade (Parágrafo único, Art. 10“.

modificação (21/05/2020 11h48“, feita pela Subsecretaria de Arrecadação, Cadastros e Atendimento.

Para os registros com data a partir de 20 de julho
de 2018, vale o período de três anos a contar da
concessão. São obrigados à inscrição no Regpi, os
fabricantes, os distribuidores, os importadores, as
empresas jornalísticas ou editoras (usuários“ e as
gráficas que realizam operações com papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos
com a imunidade prevista na alínea d do inciso VI
do art. 150 da Constituição Federal. Conforme estabelecido no Art. 10, a renovação do Regpi será
concedida pelo prazo de três anos, desde que a
pessoa jurídica requerente cumpra os mesmos
requisitos exigidos na concessão .

Histórico

Além da renovação do registro especial a cada três
anos, a IN incluiu mais detalhes aos dados cadastrais e reforçou as regras de controle de estoque.
Assim como defendido e solicitado pela Andipa, os
artigos 9º e 10º, do Capítulo II da IN 1.817, reforçaram o conceito de presunção, nas operações realizadas entre empresas detentoras do registro, e da
imputação da responsabilidade pelos eventuais
tributos a aquele que desviar a destinação do papel.
O número efetivo de registros válidos pode variar,
em função de possível defasagem entre as publicações dos ADEs no Diário Oficial e a atualização do
site da Receita Federal. Na página Papel Imune Consultar Estabelecimentos Registrados , acessada
em 25 de maio passado, consta a data da última
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Conforme o Art. 20, a comercialização de papel
imune será permitida somente entre detentores do
Regpi e faz prova da regularidade da sua destinação, nos termos do § 1º do art. 1º da Lei nº 11.945,
de 2009. Logo, uma eventual operação comercial
com empresa que tenha seu registro inabilitado
pela Receita Federal pode caracterizar irregularidade, passível de fiscalização e sanções previstas na
legislação.
Apesar de a própria IN 1817, no Art 14, estabelecer
que a Receita deva manter atualizadas as informações relativas à Regpi, em última instância, cabe a
cada distribuidor a responsabilidade de checar a
condição cadastral de seus clientes.

O papel imune entrou na lista de prioridade de fiscalização da Receita Federal em 2017, com ações
planejadas de fiscalização para o combate à evasão de receita tributária. De acordo com o plano
anual de fiscalização da Receita Federal, em 2017
foram enviadas 2410 intimações para contribuintes
portadores de registro especial, com indícios de
irregularidades fiscais e cadastrais. Cerca de 70%
dos intimados (1717“ promoveram a autorregularização. Os contribuintes que deixaram de apresentar a DIF-Papel Imune sofreram as penalidades
cabíveis, que podem chegar ao cancelamento do
registro.
A Fiscalização seguiu monitorando contribuintes
que operam com papel imune, com vistas a identificar a ocorrência do desvio de finalidade em operações de revenda inidôneas , conforme descrito no
Plano Anual da Fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil para o ano-calendário de
2019, e divulgação de resultados de 2018. A publicação da IN fez parte das ações programadas para
2018, que resultaram no cancelamento do Regip de
1.446 empresas que não se autorregularizaram por
ocasião dos procedimentos realizados, conforme
Ato Declaratório Executivo Cofis nº 66, de 1º de
outubro de 2018.
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Secex inicia revisão de
dumping sobre chapa off-set
O direito antidumping e a sobretaxa aplicadas sobre
as chapas off-set importadas de alguns países, que
terminaria em 05 de março de 2020, permanecem
em vigor durante a revisão de final de período em
curso. Na data final de vigência, a Secretaria de
Comércio Exterior (Secex“ do Ministério da Economia publicou a Circular Secex nº 13, de 4 de março
de 2020, que deu início à segunda revisão de
medida antidumping aplicada sobre as importações
brasileiras de chapas pré-sensibilizadas de alumínio para impressão off-set, as chapas off-set,
classificadas nos códigos 3701.30.21 e 3701.30.31
da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM“,
originárias de China, Taipé Chinês, EUA e União
Europeia.
Com base em parecer da Subsecretaria de Defesa
Comercial e Interesse Público, da Secretaria de
Comércio Exterior, o processo de revisão foi aberto
considerando existirem elementos suficientes que
indicam que a extinção do direito antidumping
aplicado às importações do produto objeto desta
Circular levaria, muito provavelmente, à continuação ou retomada do dumping e do dano à indústria
doméstica dele decorrente . A Secex destaca que,
por não haver indícios de probabilidade de retomada de dano decorrente de dumping praticado por
Hong Kong, em face de seu reduzido potencial
exportador, propôs-se não iniciar a revisão do
direito antidumping imposto pela Resolução CAMEX nº 9, de 2015, para essa origem.
A revisão da medida antidumping foi iniciada a
partir da petição protocolada em 31 de outubro de
2019 pelas empresas IBF Indústria Brasileira de
Filmes S.A. e Agfa Gevaert do Brasil Ltda. A fase
de instrução prevista era de 10 a 12 meses e as
partes interessadas podem se manifestar através
dos questionários de interesse público, com prazo
máximo para resposta até 17/06/2020.
O direito antidumping definitivo sobre as chapas off-
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set 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 sua vigência
prorrogada até 05 de março de 2020 (Resolução
Camex nº 9, DOU 05/03/2015.

Outras ações
O mercado gráfico e editorial brasileiro ainda tem
sobretaxas nas importações de cartões duplex e
tríplex do Chile e de LWC da Alemanha, da Bélgica,
da Finlândia e da Suécia. Através da Portaria nº
484, de 10/07/2019, a Secex prorrogou, até 12 de
julho de 2024, o direito antidumping aplicado às
importações brasileiras de cartões semirrígidos
para embalagens, revestidos, dos tipos duplex e
triplex, de gramatura igual ou superior a 200g/m2,
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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COLUNA TWO SIDES

O desafio das melhores escolhas
A campanha Two Sides começou na Europa em
2008 e no Brasil em 2014. Seu objetivo principal é
desfazer enganos comuns quanto aos impactos ambientais da produção e uso de papel, cartão e papelão. Esses materiais são feitos de celulose, extraída
de árvores. Por causa disso, muitos acreditam que
sua produção provoca desmatamento. Esse é um
dos principais enganos que Two Sides combate.
É possível obter celulose de qualquer vegetal. No
entanto, para um processo industrial eficiente, economicamente viável e competitivo, somente algumas
espécies de árvores são usadas. O Brasil é o segundo maior produtor de celulose do mundo, com quase
20 milhões de toneladas anuais. Essa celulose é
produzida a partir de eucalipto, originário da Austrália, e de pinus elliottii, norte-americano. Trata-se,
portanto, de espécies exóticas, que não existem nas
matas nativas brasileiras. Quem utiliza essas árvores
como fonte de matéria prima tem, obrigatoriamente,
que cultivá-las. Assim, fica evidente que se aumentar
a demanda por papel será necessário ampliar o cultivo. Mais papel, mais árvores!
O plantio é feito em áreas que já são normalmente
utilizadas em agropecuária. Substituem pastos e outras culturas, nunca florestas nativas. Para sustentar
a sua produção, a indústria brasileira de celulose
utiliza 2,7 milhões de hectares. Isso representa apenas 0,86% das áreas utilizadas hoje pela agricultura
e pecuária. Para cada hectare de florestas cultivadas, essas empresas conservam outros 0,7 hectares
de vegetação nativa.
O cultivo segue as melhores práticas de manejo, visando potencializar o uso do solo e dos recursos
hídricos, a redução de pragas e o aumento da produtividade. Mesmo assim, uma floresta cultivada com
espécies exóticas nunca será similar a um ecossistema nativo. Como a sobrevivências da humanidade
depende de diversas monoculturas, o nosso desafio
é conciliar esse tipo de atividade com a proteção ao
meio ambiente. O primeiro passo é reduzir todo consumo desnecessário e, paralelamente, fazer as melhores escolhas.
No caso dos transportes, por exemplo, qual deveria
ser a nossa escolha, - usar veículos a gasolina, etanol, elétricos, ou andar de bicicleta? Lembremos que
nem sempre será possível usar bicicleta, a eletricidade que move os carros eventualmente vem da quei-
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ma de combustíveis fósseis e a produção de etanol
demanda monoculturas de cana de açúcar.
No caso de papel, quais são as alternativas? Será
que a comunicação digital é melhor para o meio ambiente? E quanto às embalagens? Alternativas ao
cartão e papelão serão melhores? A seguir alguns
fatos, para reflexão:
1. Celulose é matéria prima renovável. As árvores
cultivadas sequestram CO2 da atmosfera ajudando a combater as mudanças climáticas.
2. Papel, cartão e papelão são muito reciclados em
todo o mundo. No Brasil, a taxa de reciclagem é
de 68,7%.
3. Mesmo os resíduos que não são reciclados (papéis sanitários, por exemplo“, são biodegradáveis.
4. As indústrias de celulose e papel brasileiras produzem 69% da energia que consomem. Desse
total, 82% são de fontes renováveis.
5. Não é verdade que o cultivo de eucalipto desertifica o solo. Ao contrário, segundo estudos da Embrapa, quando manejadas corretamente as florestas plantadas são uma alternativa potencial para a
recuperação de pastagens degradadas e de recursos hídricos.
6. As indústrias de celulose e papel devolvem ao
meio ambiente mais de 93% da água que utilizam
em seus processos, obedecendo aos requisitos
legais de qualidade.
7. Segundo estudos da Universidade de Yale, os
centros de computação que constituem a nuvem
já consomem 2% de toda a eletricidade do mundo
e produzem tanto CO2 quanto o segmento de aviação.
8. O lixo eletrônico é um grande problema ambiental.
De acordo com relatório do Fórum Econômico
Mundial o mundo já produz 50 milhões de toneladas de lixo eletrônico por ano, dos quais apenas
20% são reciclados. Esse é o tipo de lixo que mais
cresce. Algumas matérias primas para os dispositivos eletrônicos são obtidas com graves danos
socioambientais.
Pense nisso ao fazer suas escolhas.
Embora papel seja um produto altamente sustentável, nenhum recurso deve ser desperdiçado. Utilize
só o que for necessário. Papel usado não é lixo!
Recicle!
Equipe Two Sides Brasil (www.twosides.org.br“
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Dados mostram queda maior no
segmento de imprimir e escrever
Os números do mercado de papel dos primeiros
meses deste ano confirmam o que as empresas do
setor têm vivenciado: o segmento de imprimir e
escrever (I&E“ tem registrado quedas e deve ser o
mais impactado pela crise provocada pela pandemia do coronavírus. Entre janeiro e abril deste ano, os
dados gerais do comércio exterior do Brasil ainda
retratavam um desempenho bem próximo ao verificado no mesmo período do ano passado.
No entanto, as importações de papéis específicos
destinados à indústria gráfica já tiveram quedas
acentuadas e devem evidenciar reflexos mais
intensos a partir de maio, uma vez que as compras
internacionais exigem antecedência de meses. A
maioria parou de comprar e quem pôde cancelou
pedidos não embarcados , disse o presidente
executivo da Andipa, Vicente Amato Sobrinho,
avaliando os reflexos da pandemia que derrubou a
demanda e afetou o mercado cambial.
Considerando a movimentação de todos os tipos de
papéis para os mais diversos fins, nos quatro
meses de 2020, foram importadas 218,1 mil toneladas, apenas 1,3% menos que nos meses equivalentes do ano passado (220,9 mil toneladas“. Já as
exportações de papéis produzidos no Brasil registraram aumento de 1,5% no período de comparação, saltando de 683,5 mil toneladas para 694 mil
toneladas. Estes são os dados de todos os itens
que compõem o Capítulo 48, que corresponde ao
papel no Sistema Harmonizado (SH“ da classificação de mercadorias.
As informações são do Comex Stat, sistema para
consultas e extração de dados do comércio exterior
brasileiro do Siscomex. O NewsPaper acompanha
os resultados oficiais e divulga os volumes apurados em sete subgrupos que são os mais comercializados pelo segmento de distribuição. Em análise
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detalhada, seis destes tipos de papéis destinados à
produção gráfica e editorial revelaram reduções nos
volumes importados nos primeiros quatro meses de
2020 ante o igual período de 2019.
A soma dos volumes dos itens monitorados foi de
90,6 mil toneladas em 2020, o que equivale à
redução de 25% sobre as 120,8 mil toneladas
importadas em janeiro e abril do ano passado. No
resultado dos primeiros dois meses do ano, a
diferença era de -20%. Em volume, cuchê e jornal
continuam sendo os grupos com maiores quedas
nas importações.
O único com resultado positivo em relação ao ano
anterior foi o papel cartão, que é utilizado também
na produção de embalagens, segmento que vinha
em alta e deve sentir menos os impactos da retração econômica provocada pela pandemia. As
importações registradas pela Siscomex na NCM
(Nomenclatura Comum do Mercosul“ 4810.92.90,
que corresponde ao papel cartão, somaram 17,1
mil toneladas entre janeiro e abril deste ano, 4,3%
de acréscimo sobre as 16,4 mil toneladas apuradas
nos mesmos meses de 2019.
Avaliando mais especificamente o desempenho de
cada segmento do mercado de papel, o padrão se
repete com resultados positivos em embalagens,
sanitários, cartão e o classificado como outros e
resultados negativos nos papéis de imprimir e
escrever e jornais. O detalhamento é realizado pela
Indústria Brasileira de Árvores (IBÁ“, que divulga o
boletim estatístico mensal Dados Papel. A edição
mais recente é a de n° 13, que apresenta os dados
de março de 2020 e o acumulado do primeiro
trimestre sobre produção, venda doméstica, importação e exportação de papéis, além do comparativo
com o mesmo período do ano anterior.

...
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Dados mostram queda maior
to de 4%, percentual acima do resultado geral que
foi de 3,8%, ante os volumes de 2019. As importações em geral cresceram 4,5% no período de
comparação. Mas, o desembarque de papéis de
imprimir e escrever já apontava queda de 20%, com
52 mil toneladas importadas no primeiro trimestre
deste ano.

Entre janeiro e março deste ano, a produção da
indústria nacional cresceu 1,2% em relação ao
mesmo período de 2019, atingindo 2,6 milhões de
toneladas das quais 589 mil toneladas foram de
papéis de imprimir e escrever (I&E“. No geral, a
venda interna diminuiu 1,7% na comparação e somou 1,3 milhão de toneladas. A retração foi puxada
por I&E, que teve queda de 13,1% sobre as 314 mil
toneladas do ano anterior, atingindo 273 mil toneladas comercializadas no mercado doméstico de
janeiro a março de 2020.

Mês a mês, em 2020 o segmento de imprimir e
escrever tem registrado dados negativos na comparação com o ano passado. Em janeiro, a produção
nacional foi 2,6% maior do que a de 2019. As exportações cresceram 19,7% em fevereiro. Em março passado, a produção, a venda interna e a importação tiveram redução, enquanto a exportação ficou
empatada em relação ao mesmo mês de 2019.

No acumulado do primeiro trimestre deste ano, os
números do comércio internacional eram melhores
do que os apurados até abril. Nas exportações, até
março de 2020 o segmento de I&E teve crescimen-

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

- 1,5%
598

2019

2020

589

- 7,1%
436

- 13,1%
314

405

4%

273
227

236

- 20%
65

Produção nacional
Fonte: Dados Papel Iba
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Exportações

52

Importações

Consumo aparente
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Oferta de cuchê importado
diminuiu um terço, até abril
As importações de papel cuchê desembarcadas em
abril no Brasil somaram o menor volume mensal do
ano. No acumulado dos quatro meses, a retração é
de praticamente um terço do total internalizado no
mesmo período de 2019. Ofsete, cartão e cut size
também tiveram recorde de baixa em abril, conforme os dados apurados no Portal Comex Stat, sistema para consultas e extração de dados do comércio exterior brasileiro do Siscomex.

ao meio alcalino“. Entre janeiro e abril deste ano, as
importações dos cuchês nas novas NCMs somaram
1,7 mil toneladas. Considerando todas as nomenclaturas, as entradas de 2020 totalizaram 22,6 mil
toneladas de cuchês, 34,1% abaixo das 34,3 mil
toneladas apuradas no mesmo período do ano
anterior.

Estes itens compõem a cesta de sete subgrupos de
papéis que são os mais comercializados pelos
distribuidores e têm participação do produto estrangeiro. No acumulado de janeiro a abril deste ano, o
papel MWC (NCM 4810.29.90“ teve o maior volume
e o menor percentual de queda entre os tipos consultados para o NewsPaper. As importações de
MWC neste ano somaram 26,3 mil toneladas,
14,6% menos que as 30,8 mil toneladas apuradas
entre janeiro e abril de 2019.

Ficou para o papel LWC (NCM 4810.22.90“ a queda percentual mais acentuada, -62,9% no período
de comparação. As importações passaram das 3,5
mil toneladas nos quatro primeiros meses de 2019
para 1,3 mil toneladas em 2020. No subgrupo de
ofsete, classificados nas NCMs 4802.55.99 e
4802.57.99, as importações recuaram 37,5%, de
3,2 mil toneladas para 2 mil toneladas no comparativo.

Considerado o principal item comercializado pelo
segmento de distribuição, o cuchê somou, este ano,
20,9 mil toneladas em importações registradas nas
NCMs 4810.13.89, 4810.13.99, 4810.19.89,
4810.19.99, conforme formato (folhas ou rolos“ e
gramatura (alta ou baixa“. A comparação com o ano
anterior fica prejudicada uma vez que, a partir de 01
de janeiro deste ano, entrou em vigor a Resolução
n° 4 do Comitê Executivo de Gestão da Câmara de
Comércio Exterior, que desmembrou as NCMs,
criando os códigos 4810.13.91 e 4810.19.91 para
identificar os papéis revestidos utilizados em rótulos
de bebidas (papel revestido ou recoberto em uma
face, do tipo wet strength, resistente à umidade e

Outros tipos

Conforme os dados oficiais, no primeiro quadrimestre de 2020 entraram no Brasil 16,3 mil toneladas
de papel jornal (NCMs 4801.00.30 e 4801.00.90“,
37,8% abaixo do volume registrado no mesmo
período do ano anterior, que foi de 26,2 mil toneladas. Já a importação de cut size (NCMs
4802.56.10 e 4802.56.99“ caiu 21,9%, de 6,4 mil
toneladas em 2019 para 5 mil toneladas em 2020,
sendo que as entradas de abril ficaram abaixo de
mil toneladas.
A exceção ficou a cargo do papel cartão (NCM
4810.92.90“, que somou 17,1 mil toneladas entre
janeiro e abril deste ano, um crescimento de 4,3%
sobre as 16,4 mil toneladas importadas no mesmo
período de 2019.
Veja Gráfico 1 na página 16
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Gráfico 1

Importação de Papéis - janeiro e abril
em mil toneladas
2019
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Fonte: Comex Stat / MDIC
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Elaboração: ANDIPA

* inclui os papéis revestidos para rótulos (NCMs 4810.13.91 e 4810.19.91, em vigor desde 01/01/2020“.
Entre janeiro e abril de 2020, foram importadas 1,7 mil toneladas nas duas NCMs.
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