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Vitor Paulo de Andrade  
Presidente do Conselho Diretor  

Diante das incertezas do cenário econômico e na 
saúde pública, provocadas pela disseminação do 
coronavírus no Brasil, o corriqueiro e necessário 
planejamento virou um desafio hercúleo. Mas, se 
por um lado a incógnita é grande, por outro lado 
a motivação para seguir lutando deve ser ainda 
maior. É preciso reinventar, reestruturar, criar e 
recriar, transformar e ir experimentando até que 
seja seguro retomar plenamente o convívio social 
e as atividades econômicas, dentro do novo 
normal.   

Se olharmos bem atentamente, a pandemia veio 
evidenciar aquilo que estava latente e, como em 
todo período de grande turbulência para a huma-
nidade, deve trazer também um alto potencial 
para mudanças. A forma como usamos a tecno-
logia é um exemplo. As condições para o traba-
lho remoto, as reuniões e realização de cursos e 
eventos online já estavam disponíveis há algum 
tempo, mas foi por causa da pandemia que 
ganharam mais espaço e devem ser incorpora-
dos às novas rotinas no pós-covid.  

Da mesma forma, as desigualdades e fragilida-
des da sociedade estão ficando mais expostas, 
assim como a capacidade de enfrentamento das 
dificuldades. Isso vale para todos os aspectos da 
vida humana, seja no campo econômico, social 
ou de saúde pública. Ou seja, esta crise sanitária 

deve propiciar que 
se revelem potenci-
ais de inovação e 
crescimento e evi-
denciar falhas, seja 
coleta ou individual-
mente.  

Os negócios, que 
caíram vertiginosa-
mente em abril, 
mostraram desempenhos bem menos dramáticos 
em julho e tendem a continuar reagindo. Veja 
bem, tendem! Se os próximos meses serão 
melhores, só o dia a dia vai nos dizer. A partir de 
agora, os reflexos desta pandemia nos acompa-
nharão e realmente esperamos que o pior mo-
mento tenha passado, tanto na propagação do 
coronavírus e no consequente número de víti-
mas, quanto na economia.  

Para nós, este cenário em transformação deverá 
ser temperado com assuntos importantes, tam-
bém de forte impacto nos negócios, como as 
eleições municipais e a reforma tributária. Por 
ora, o que sabemos é que essa crise também vai 
passar e o maior desafio é manter as pessoas 
saudáveis e preservar as empresas e os empre-
gos para superar este momento.  

EDITORIAL 

Arquivo 

Desafio de transformar 
incerteza em novo normal  
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ESPAÇO  LIVRE 

Um dos reflexos da crise sanitária e econômica que 
se abateu sobre a humanidade neste momento é o 
desafio de como retomar com segurança. Estamos 
tentando cumprir corretamente a quarentena (que, 
diga-se, de quarenta não tem nada“ e vimos com 
apreensão cidades e estados flexibilizando as re-
gras e retomando as atividades gradativamente, 
enquanto os registros de contágio e mortes não 
cessam, ao contrário, crescem. Sem uma vacina 
eficaz, no curto prazo, não há perspectiva que indi-
que o dia da alforria, em que possamos nos sentir 
seguros para deixar a quarentena.  

Pessoalmente cheguei a uma conclusão: a liberta-
ção só deverá ocorrer quando o Sesc São Paulo 
voltar na plenitude, reabrindo seus espaços e ativi-
dades ao público. Explico. Como membro, participei 
da reunião (online“ do Conselho do Sesc São Paulo 
e tomei tal decisão após conhecer as diversas medi-
das acauteladoras tomadas pela direção da entida-
de, objetivando resguardar os dirigentes, colabora-
dores e todos ligados às atividades do Sesc.  

Convém ressaltar que o Sesc não está inativo, 
apesar de suas unidades permanecerem fechadas 
para evitar a propagação do novo coronavírus. A 
proximidade com o digital, que muitos estão buscan-
do como forma de se reinventar para prosseguir 
mesmo à distância, o Sesc já dispunha e aperfeiço-
ou sua plataforma digital para levar diariamente 
inúmeras atividades a todos os públicos. No Portal e 
nas redes sociais, o Sesc oferece aulas, informa-
ções, shows e outras formas de entretenimento  que 
ajudam a preservar a qualidade de vida e o bem-
estar das pessoas, mantendo-as ativas e informadas 
durante esse período de exceção. 

Além das lives, formato de evento que todos nós 
acabamos conhecendo neste tempo de pandemia, e 
do conteúdo oferecido online, o Sesc mantém suas 
ações de solidariedade social. O Mesa Brasil é um 
dos programas que continua ativo durante este 
período de quarentena, buscando minimizar os 
impactos causados pela pandemia do novo corona-

vírus entre famílias em 
situação de vulnerabilidade 
social. Dedicado à seguran-
ça alimentar e nutricional, o 
programa também foi am-
pliado e, no mês de junho, 
o Sesc adquiriu 55 mil 
cestas básicas para serem 
distribuídas (junto com kits 
de higiene e limpeza“ às 
famílias assistidas pelas 
instituições cadastradas. 

De se louvar, também, a decisão da direção do Sesc 
de não dispensar nenhum colaborador devido a 
pandemia, evitando fomentar o desemprego. Assim, 
quando for seguro, o Sesc reabrirá suas unidades, 
com a plena retomada das atividades, cumprindo 
seu objetivo que é proporcionar o bem-estar e a 
qualidade de vida aos trabalhadores do setor do 
comércio de bens, turismo e serviços, aos seus 
familiares e à toda a sociedade na qual está inserido.   

O Sesc é administrado pela Fecomercio de São 
Paulo, com muita transparência no exato cumpri-
mento dos objetivos da instituição e deve ter seu 
modelo de gestão copiado por todas as instituições 
governamentais e privadas, que objetivam alcançar 
padrão de excelência.  

Tomei a decisão de seguir o exemplo de cautela do 
Sesc para sair do isolamento necessário para evitar 
o contágio pelo coronavírus. Recomendo a mesma 
atitude aos meus familiares, pessoas ligadas ao 
Sindicato e Associações das quais faço parte, pois 
entendo que essa prudência deve se estender a 
todos que estão em dúvida sobre o momento correto 
da volta. Ou seja, entendo que nos resta continuar 
isolados e torcer para que o Sesc volte rapidamente 
com suas atividades presenciais. Por ora, seguimos 
distantes, mas juntos!  

Sesc, um parâmetro para volta 

Presidente do Sinapel, presidente executivo da Andipa, presi-
dente do Conselho do Comércio Atacadista da FecomercioSP, 

entidade onde é diretor, além de conselheiro do Sesc.  

Por  Vicente Amato Sobrinho * 

Arquivo 
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Sinais de recuperação econômica 
em meio à pandemia  
Passados mais de quatro meses do início da pan-
demia de coronavírus no Brasil, as incertezas ainda 
prevalecem, mas cresce a percepção de retomada 
gradual  e possivelmente lenta  das atividades 
econômicas. Enquanto as regras de isolamento vão 
sendo flexibilizadas e grandes centros, como São 
Paulo, vão reabrindo aos poucos, os números da 
covid-19 continuam crescendo, principalmente no 
interior dos estados. Em todo o país são mais de 
2,6 milhões de pessoas contaminadas e mais de 91 
mil mortes. Com isso, o enfrentamento da pandemi-
a e os avanços científicos em busca da vacina e de 
medicações para conter a doença seguem em 
destaque nos noticiários.  

Paralelamente, despontam sinais de recuperação 
econômica, sugerindo que a queda deve ser menor 
do que a prevista e, talvez, que o pior já passou.    
É neste sentido que aponta o Boletim Focus, do 
Banco Central, divulgado no dia 27 de julho, no 
qual o mercado financeiro reduz a projeção de 
recuo do Produto Interno Bruto (PIB“ para 5,77% 
neste ano. A expectativa de crescimento para 2021 
foi mantida em 3,50%, a mesma previsão há nove 
semanas consecutivas. Para 2022 e 2023, o mer-
cado financeiro continua a projetar expansão de 
2,50% do PIB. 

Um indicador positivo é a expedição de papelão 
ondulado, que voltou a crescer em junho depois de 
dois meses de quedas acentuadas por causa da  
covid-19. Considerado um sinalizador de tendência, 
a expedição de papel e papelão ondulado é um dos 
componentes do Indicador Antecedente Composto 
da Economia (IACE“ que permite uma comparação 
direta dos ciclos econômicos do Brasil com os de 
outros 11 países e regiões. De acordo com dados 
prévios divulgados pela Associação Brasileira do 
Papelão Ondulado (ABPO“, em junho foram expedi-
das 291.837 toneladas, crescimento de 9,61% 
sobre maio e 6,21% ante um ano atrás.  

Mais um sinal positivo vem do Índice de Confiança 
do Consumidor, da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV“, que subiu 7,7 pontos na passagem de junho 
para julho deste ano. Ainda abaixo do patamar 
anterior à pandemia, essa foi a terceira alta conse-

cutiva e o indicador chegou a 78,8 pontos, em uma 
escala de 0 a 200 pontos. A própria FGV mede o 
Índice de Confiança do Comércio, que cresceu 1,7 
ponto de junho para julho deste ano, também ano-
tando a terceira alta seguida. Com isso, a confiança 
do empresário do comércio brasileiro passou para 
86,1 pontos, em uma escala de 0 a 200.  

De certa forma, é consenso entre os economistas e 
analistas que abril foi o fundo do poço da economia 
deste período de pandemia, com início de melhora 
em maio. Há concordância geral também de que os 
dados econômicos têm reflexo do auxílio emergen-
cial e das políticas de fomento do governo, ainda 
que não tenham chegado a todas as pessoas e 
empresas que necessitam. 

Ao comentar os dados do comércio, o pesquisador 
da FGV ressaltou que é preciso cautela na interpre-
tação dos resultados, uma vez que o cenário de 
incerteza persiste, assim como a fragilidade no 
mercado de trabalho.  

A economista Zeina Latif destacou a mesma pre-
caução quando falou do ritmo da recuperação e do 
cenário econômico pós-covid-19 em entrevistada 
ao podcast setorial Ondas Impressas, no dia 15 de 
julho. Na conversa com a jornalista Tânia Galluzzi e 
com o consultor Hamilton Costa, a economista 
disse que o Brasil cometeu erros na gestão da 
saúde e perdeu oportunidades, que machucaram a 
economia.  

D
ivulgação 
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Mas, apesar das críticas, Zeina Latif destaca que o 
Brasil é um país difícil, com problemas estruturais e 
grande informalidade na econo-mia, fatores que 
também se refletem no acesso ao crédito.  

A economista considera que os dados mais recen-
tes representam a saída do sufoco, mas ainda com 
muita incerteza na velocidade da retomada da eco-
nomia. Ela acrescenta que é importante o cuidado 
na gestão dos negócios e o zelo na tomada de de-
cisões e na administração das finanças, especial-
mente no quadro de recuperação, que será lenta.  

O sobe e desce do câmbio  
Junto com os reflexos da pandemia, nos últimos 
meses as empresas tiveram de lidar com a alta 
volatilidade da taxa de câmbio. Em geral, a cotação 
mais alta do dólar favorece os exportadores e 
prejudica os importadores de produtos e 
equipamentos e aqueles que têm dívidas atreladas 
à moeda norte-americana.  

A economista Zeina Latif explicou que, como o 
volume exportado é menos sensível ao câmbio e 
mais à demanda externa, o dólar forte pode elevar 

a rentabilidade das exportações, compensando a 
retração que ocorre no mundo todo pela pandemia. 

Na avaliação da economista, a queda das 
importações brasileiras hoje tem mais a ver com a 
baixa da demanda da economia interna do que com 
a taxa do câmbio. Muita volatilidade é veneno para 
atividade econômica , afirmou, explicando que a 
oscilação do câmbio é fator importante para a 
indústria gráfica, pois mesmo o produto que não é 
importado tem influência do preço do dólar (como o 
papel e a celulose“. 

A cotação da moeda norte-americana começou 
2020 um pouco acima de R$ 4,00, passou a marca 
de R$ 5,00 em meados de março, quando o Brasil 
começava a enfrentar medidas restritivas para 
tentar conter o avanço da pandemia do novo 
coronavírus. Em maio, o dólar chegou ao ápice, 
atingindo a casa dos R$ 6,00 e seguiu oscilando 
fortemente, caindo a menos de R$ 5,00 e fechando 
o mês de junho a R$ 5,47. No dia 27 de julho, a 
moeda norte-americana foi cotada a R$ 5,15.  No 
Boletim Focus, do Banco Central, a estimativa para 
a taxa de câmbio é de R$ 5,20 no início de 
dezembro e R$ 5,00 no término de 2020. 

Ondas Impressas, podcast    
sobre a indústria da impressão  
O universo da impressão é o tema central do Ondas      
Impressas. No novo podcast, cujo primeiro episódio foi ao 
ar no dia 19 de fevereiro, a jornalista Tânia Galluzzi, que 
escreve sobre o setor há 30 anos na Revista Abigraf e na 
revista Tecnologia Gráfica, e o consultor Hamilton Costa, 
discutem, com a ajuda de convidados, as tendências e os 
desafios da indústria da impressão. Do livro à embalagem, 
do banner ao display de ponto de venda, do têxtil à im-
pressão 3D, o objetivo é colaborar com o debate sobre os 
temas mais relevantes para o setor.  
O impacto da covid-19 na indústria de impressão, marke-
ting e vendas, embalagens flexíveis, economia circular, cenário econômico e a uberização  do setor   
gráfico são alguns dos temas já abordados. A cada 15 dias, um novo episódio vai ao ar nos principais    
agregadores de podcast.  
O Ondas Impressas está disponível nas principais plataformas de podcast: Spotify, Apple Podcasts, Goo-
gle Podcasts, Deezer e Overcast. Ou então no site: https://ondasimpressas.buzzsprout.com/   

Sinais de recuperação econômica em meio à pandemia  ............    
D

ivulgação 
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Uma volta lenta e gradativa a patamares que 
devem ficar em torno de 70% a 80% do consumo 
anterior. Essa é a expectativa para o mercado de 
papel no Brasil pós-pandemia na avaliação do 
diretor da Sappi Trading, Flavio Ignacio. Depois de 
passar o mês de abril negociando atrasos e 
cancelamentos de pedidos, com paralisação dos 
embarques, ele contou que registrou melhora nos 
meses seguintes, com vendas de itens para 
reposição e ainda assim muito tímidas. Com mais 
perspectivas de retomada de programação de 
novos pedidos, para julho a previsão era superar os 
60% das vendas regulares para o período.  

Para o segundo semestre, a expectativa é de que 
as eleições municipais ajudem a retomada da 
indústria gráfica. Flavio Ignacio observou ainda que 
há uma demanda reprimida por impressos já que os 
clientes contratantes dos serviços gráficos também 
estavam com suas atividades paradas ou 
reduzidas, pelas medidas de combate à 
propagação do coronavírus. À medida que a 
indústria gráfica volte a receber pedidos, vai 
demandar reposição de estoques e programação 
de compra de papel. Considerando o processo de 
importação, os papéis da Sappi levam, em média, 
três meses entre o pedido e a entrega.  

A retração da economia e os novos hábitos digitais 
das empresas e das pessoas, que tiveram de se 
adaptar ao trabalho remoto, devem se refletir no 
mercado de papel no pós-pandemia. Esse cenário 
já está se verificando na Europa e o executivo 
acredita que no Brasil aconteça o mesmo, com o 
novo padrão de consumo ficando entre 70% e 80% 
do volume anterior. 

Com larga experiência no ramo de papel, Flavio 
Ignacio está à frente da Sappi no Brasil desde 
1999, atendendo também os mercados da 
Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai. Como uma 
empresa global, a Sappi comercializa alguns 
produtos de seu portfólio no mercado brasileiro. A 

linha de papéis cuchê é o carro-chefe da Sappi no 
Brasil, correspondendo a cerca de 70% dos 
negócios. Os papéis especiais são em torno de 
20% e os 10% restantes são dos tipos classificados 
como superespecial, com aplicações específicas 
como para a indústria calçadista.  

Na cadeia dos papéis gráficos, o cuchê está muito 
conectado com o mercado promocional, com a 
produção de panfletaria que é um segmento que foi 
fortemente afetado pela paralisação das atividades 
pela crise sanitária atual.  

 

O executivo comentou também a questão cambial 
com a desvalorização do real frente ao dólar, que 
impacta diretamente nas importações. O problema 
maior não é o dólar alto é a instabilidade. A cotação 
mais estável é o ideal. Os preços se adequam , 
disse.  

Diretor da Sappi prevê 
novo padrão de consumo  

Arquivo AN
D

IPA 
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Distribuidora se ajusta às instabilidades  
Caminhando para seus 100 anos de atividades, a 
Passalacqua está vivenciando a pandemia do coro-
navírus de formas diferentes em suas 11 filiais, 
sediadas em oito cidades de seis estados brasilei-
ros. Em cada cidade, as restrições para as opera-
ções seguem a evolução dos casos de contamina-
ção e as medidas locais para conter a propagação 
da doença. Em nenhum momento fechamos total-
mente qualquer filial, mas mudamos a forma de 
operar para preservar a todos , contou Danilo e 
Silva Virdes, gerente comercial do grupo, que falou 
ao NewsPaper sobre os impactos da pandemia nas 
atividades de distribuição. 

Com realidades diferentes em cada região, a em-
presa continuou atendendo regularmente, embora 
com forte queda na demanda, sem demitir funcio-
nários, nem alterar suas jornadas. De acordo com o 
gerente, o ano de 2020 começou bem, com o pri-
meiro bimestre concretizando as boas perspectivas, 
até que a chegada da pandemia do novo coronaví-
rus, em março, mudou completamente a situação.  

Nos meses seguintes, o fluxo seguiu irregular, mas 
com desempenho melhor que o previsto, inclusive 
quanto à inadimplência. É um ponto ainda preocu-
pante e alto frente aos nossos números normais , 
disse o gerente, explicando que há prorrogações e 
as negociações são caso a caso.  

Mesmo diante das incertezas atuais, o gerente ava-
lia que as eleições municipais geram grande expec-
tativa para o segmento de papel e devem alavancar 
as demandas gráficas. Ainda assim, Danilo Virdes 
observa que o pleito deste ano deve ser diferente 
de qualquer outro, em função das restrições de 
ações em função da pandemia do coronavírus. 

Origem  

Em 1924 nascia, em Ribeirão Preto-SP, a Casa de 
Couros Calisto Passalacqua, que levava o nome  
de seu fundador, um imigrante italiano. Já sob o 
comando do filho Silvio, nos anos 60 a empresa 
entrou nos ramos de plásticos e sintéticos e na 
década seguinte no ramo de revestimentos e cons-
trução civil. O segmento de papéis gráficos veio  
nos anos 90.  

Hoje administrada pela quarta geração da família, a 
companhia tem foco no mercado de distribuição em 
duas áreas: a Passalacqua Papéis e a Passalacqua 
Decor. O segmento Decor é dividido em duas cate-
gorias: a Tapeçaria, que atende os setores movelei-
ro e automotivo, e a de Revestimentos, voltada à 
construção civil.  

Em 2019, o segmento de papel respondeu por pou-
co mais de 70% do faturamento geral da Passalac-
qua. Danilo Virdes disse que no primeiro semestre 
deste ano a participação do ramo gráfico caiu para 
60%, o que indica que os outros mercados foram 
menos afetados pela pandemia. 

Ar
qu
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Online mantém vendas de 
gráfica na pandemia  
Reinvenção é palavra de ordem para o empresário 
Gilson Luiz Nogueira Junior, sócio proprietário da 
gráfica Grafiara, localizada na cidade de Luiz Antô-
nio, a 275 quilômetros da capital paulista. Há dois 
anos a empresa enveredou para a venda online, 
canal que durante a pandemia responde por 90% 
dos negócios fechados. Além disso, 60% do fatura-
mento atual vêm de produtos que não estavam no 
portfólio no ano passado. Agora estamos nos 
reinventando outra vez , disse. 

Especializada em calendários, a Grafiara tinha uma 
rede com cerca de 70 distribuidores em vários 
estados, que trabalhavam no sistema porta a porta. 
O modelo de comercialização, que já vinha decain-
do, agora foi praticamente encerrado, com apenas 
três distribuidores ainda ativos, porém com ativida-
des suspensas na quarentena. Com a venda online, 
a empresa encurtou o caminho até o consumidor e 
consegue atender todo o país, oferecendo além dos 
calendários, cadernos, agendas e outros itens de 
seu catálogo. 

Além do parque gráfico no interior do estado, a 
Grafiara mantém uma loja em sua cidade de   
origem, Santo André, na região metropolitana de 
São Paulo. A loja estava fechada, seguindo as 
regras de quarentena para evitar a propagação do 
coronavírus. 

Com a paralisação das vendas e dos pedidos, 
Gilson Nogueira contou que manteve parte das 
atividades, para acabamentos de calendários que  
já estavam em produção no início da pandemia. 
Com a crise, precisou reduzir o número de funcio-
nários e dos 70 que tinha no início do ano ficou com 
40.  

A sazonalidade faz com que o segundo semestre 
seja sempre o período de maior demanda, o que 
eleva a expectativa de recuperação nos próximos 
meses. Ainda assim, o empresário avalia que o 
faturamento de 2020 deve cair 50%. Se vender a 
metade do ano passado está de bom tamanho , 
concluiu.  
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Pesquisa mede impacto do 
coronavírus na indústria gráfica  
Queda de faturamento e de produção, inadimplên-
cia dos clientes e cancelamento de pedidos, foram, 
nesta ordem, os principais impactos da pandemia 
do coronavírus nas indústrias gráficas. A avaliação 
do cenário foi captada pela segunda pesquisa reali-
zada pela Associação Brasileira da Indústria Gráfi-
ca (Abigraf Nacional“ junto aos seus associados, 
finalizada no início de julho. A primeira edição foi 
realizada no mês de abril. Nas duas pesquisas, a 
entidade recebeu em torno de 200 respostas, que 
são um indicativo de como as medidas de isola-
mento social, implantadas a partir de março, o fe-
chamento das atividades e retomada gradual dos 
negócios interferiram na indústria gráfica. 
A partir das indicações colhidas em abril, a entidade 
ampliou a consulta na segunda pesquisa, incluindo 
mais perguntas para refinar as informações coleta-
das. Agora, quando se pergunta sobre faturamento, 
produção, inadimplência dos clientes e cancela-
mento de pedidos, a resposta permite quantificar 
em onze faixas o percentual, desde aquela que não 
teve redução até a que perdeu entre 91% e 100%. 
Por exemplo, a redução de faturamento foi aponta-
da por 94,4% dos respondentes. Para 25,7% a que-
da ficou entre 51% a 60%. A faixa que indica per-
das entre 61% a 70% foi a segunda mais apontada, 
opção marcada por 17,8% dos ouvidos.  
A operação da gráfica está normal para apenas um 
quarto das gráficas. A maioria (62,1%“ disse que 
opera parcialmente. Para 42,5% dos entrevistados 
a projeção é que o resultado deste ano deve ficar 
entre 60% e 79% do faturamento de 2019. Há tam-
bém os que esperam repetir o desempenho, opção 
escolhida por 2,8% dos respondentes, e até os que 
esperam crescer em 2020, como declararam 3,3%.  
Perguntados por quanto tempo têm fluxo de caixa 
suficiente para honrar as obrigações da empresa 
sem recorrer a empréstimos ou outras linhas de fi-
nanciamento, 61,7% responderam até dois meses. 
Outros 37,4% informaram ter fôlego para três me-
ses ou mais. A opção pretendo desativar meu ne-
gócio até o final de 2020  foi escolhida por 0,9%.   

Alternativas e inovação 
No isolamento, 32,2% disseram que produziram al-
gum material em parceria com outra gráfica. Questi-
onados sobre um eventual modelo de operação co-

operado no pós-pandemia, 48,6% disseram que a-
ceitariam participar. Outros 41,6% consideraram 
avaliar e 9,8% descartaram a opção.  
Em busca de alternativas para superar o momento 
de dificuldade, 20,6% das gráficas passaram a atu-
ar em outro segmento durante a pandemia. Além 
disso, 43% dos respondentes já produziram algum 
tipo de material utilizado para minimizar os impac-
tos do coronavírus, como máscaras, displays e to-
tens para álcool gel, aventais e sinalizações. 

Das empresas respondentes, 38,3% não vendem 
pela internet, 39,7% declararam que utilizam plata-
formas de e-commerce, sites, redes sociais ou web-
to-print, enquanto outras 22% responderam que 
não, mas pretendem começar a operar.  
A maioria, 82,7% disse que já assistiu conteúdo a-
través de plataformas digitais, como lives e webi-
nars, para melhorar o negócio. E a metade das em-
presas passou a fazer reuniões por videoconferên-
cia com fornecedores e com clientes. 
A pesquisa incluiu também questões trabalhistas, 
sistema de trabalho à distância e avaliação sobre 
as medidas governamentais durante a pandemia, 
sobre tributos e linhas de crédito.  

Amostra 
Participaram da pesquisa, gráficas de 15 estados 
brasileiros, sendo a maioria das regiões sul e su-
deste. Dos respondentes, 29,9% estão localizados 
em São Paulo, 26,6% no Rio Grande do Sul, 11,7% 
no Paraná, 10,3% em Santa Catarina, 6,5% em Mi-
nas Gerais. Os estados do Espírito Santo e do Rio 
de Janeiro tiveram 3,7% dos participantes, enquan-
to Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e Piauí tive-
ram 1,4% cada. Completando a amostra, com 0,9% 
cada, estão as gráficas situadas em Alagoas e em 
Pernambuco e, com 0,5% cada, as localizadas na 
Bahia, na Paraíba e em Sergipe.  
Os segmentos de atuação das gráficas são: promo-
cional (43,5%“; embalagem (15,9%“; rótulos e eti-
quetas (8,9%“; editorial (10,7%“; comunicação visu-
al (3,3%“; cadernos e agendas (3,3%“ e, outros, 
que incluem blocagem, envelopes, bulas, fotos, em-
balagem flexível, impressão de papel para indústria 
moveleira, fornecedor (14,5%“.  
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Entidades fazem informe setorial 
para retomada pós-covid-19  
Um informe que congrega dados primordiais de 
diversas frentes, produzido com o objetivo de con-
tribuir para a gestão dos negócios e mitigar os efei-
tos da pandemia de covid-19 para as empresas dos 
segmentos de papel e de serviços gráficos e editori-
ais. Este foi o resultado da iniciativa da Indústria 
Brasileira de Árvores (Ibá“, com o apoio da Associa-
ção Nacional dos Distribuidores de Papel (Andipa“ 
e da Associação Brasileira da Indústria Gráfica 
(Abigraf Nacional“. Conforme descrito no material 
que começou a ser distribuído na terceira semana 
de julho, fomentar informações e conhecimento é 
sempre importante. Neste momento desafiador 
para muitos, isso pode ser o diferencial para a so-
brevivência dos negócios . 

O material reúne desde dicas a cartilhas e histórico 
de ações e medidas de enfrentamento da covid-  
19, que é a doença provocada pelo novo coronaví-
rus. Além das medidas tributárias adotadas pelo      

governo federal, estão reunidos também conteúdos 
produzidos pelo Sebrae, FecomercioSP, Sesi, CNI 
e CNC 

Também foram contempladas as ferramentas de 
auxílio às vendas através dos meios digitais, alter-
nativa para impulsionar as vendas durante a pande-
mia. O material incluiu ainda um guia com orienta-
ções sobre o momento da retomada das atividades 
econômicas no Brasil após a quarentena, que en-
globam desde sugestões de procedimentos práticos 
nas áreas tributária, trabalhista, financeira, sanitá-
ria, entre outras. 

O informativo, produzido neste esforço conjunto   
de apoio às empresas para a retomada das ativida-
des, foi divulgado a todos os associados da Ibá, 
Andipa e Abigraf e seus públicos de relaciona-
mento. A íntegra do informe está disponível no site 
da Andipa.  
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............    

Reforma tributária 
volta a ser discutida  
A discussão da reforma tributária voltou à pauta do 
Congresso Nacional, com o discurso de prioridade 
e a pretensão de que seja colocada em votação 
ainda em 2020. Além das duas propostas de emen-
da à Constituição (PECs“ que já estavam sendo 
discutidas  a PEC 45/2019, na Câmara, e a PEC 
110/2019, no Senado  no dia 21 de julho, os 
parlamentares receberam a primeira parte da 
proposta da reforma tributária do governo federal, 
que prevê a unificação de dois tributos federais, o 
Programa de Integração Social e de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep“ e a 
Contribuição sobre o Financiamento da Seguridade 
Social (Cofins“. Os dois tributos serão extintos para 
dar lugar à Contribuição Social sobre Operações 
com Bens e Serviços (CBS“, com alíquota única de 
12%, com crédito.  

As propostas podem afetar mais diretamente o 
mercado de papel. Como é o caso do livro que tem 
isenção de PIS e de Cofins assegurada pela lei 
10.865, de 2004 (artigo 28“, e corre risco de ser 
taxado em 12%, se o texto for aprovado como 
apresentado, conforme apontam as entidades 
ligadas ao livro, que prometem mobilizar os parla-
mentares para manter o setor entre as exceções 
também na nova contribuição.  

De acordo com o secretário especial da Receita 
Federal, José Barroso Tostes Neto, a proposta da 
CBS elimina cinco tributos diferentes: PIS/Pasep 
sobre a folha de pagamentos, sobre a importação, 
sobre a receita e a Cofins sobre a importação e 
sobre a receita. Além disso, mais de uma centena 
de regimes tributários para diferentes setores da 
economia serão extintos.  

Neste ponto, a CBS elimina toda a diferenciação de 
incidência de PIS/Cofins sobre o papel. Tudo 
passa a ser tributado integralmente a 12%, com 
crédito, tanto papel comercial quanto o imune , 
explicou o advogado tributarista e consultor da 
Andipa, Gustavo Baptista da Silva, acrescentando 
que a unificação acabaria com a celeuma de distin-

ção pela destinação de cada papel imune. Hoje há 
discussão sobre alíquota zero e alíquota reduzida 
de 4% sobre periódicos e a extensão do termo. 

Segundo o governo, a CBS permitirá reduzir o 
número de campos na nota fiscal de 52 para 9 e 
eliminar 70% das obrigações acessórias. Pela 
proposta encaminhada, a CBS vai incidir apenas 
sobre a receita bruta do faturamento empresarial, e 
não pelo cálculo da receita total, como ocorre 
atualmente com o PIS e a Cofins. Conforme divul-
gado pela Agência Brasil, o governo defende que a 
ideia é dar mais segurança jurídica à cobrança de 
impostos, que atualmente gera disputas judiciais 
que representam 51% do Produto Interno Bruto 
(PIB, soma dos bens e serviços do país“ e um 
tempo médio de execução fiscal na Justiça que 
ultrapassa os oito anos. 

Outras propostas 

O governo federal anunciou que está finalizando 
outras três propostas relacionadas à reforma tribu-
tária, que devem ser apresentadas em cerca de 30 
dias. Uma dessas propostas será a reestruturação 
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI“, 
para transformá-lo em um imposto seletivo , que 
incidiria apenas sobre determinado conjunto de 
bens, especialmente aqueles que têm consequên-
cias negativas à sociedade, como bebidas alcoóli-
cas, cigarros e alimentos à base de açúcar. Outra 
proporá mudança no Imposto de Renda da Pessoa 
Jurídica (IRPJ“, com a redução da carga tributária 
sobre as empresas em troca da tributação dos 
dividendos. E a última proposta pretende acabar 
com a contribuição patronal sobre a folha de salá-
rios, uma forma de reduzir o custo da contratação 
de trabalhadores com carteira assinada. 

O secretário especial da Receita Federal destacou 
que a reforma tributária tem como princípio manter 
o atual patamar de arrecadação do governo federal 
com impostos sobre o consumo, ou seja, não deve 
aumentar nem diminuir a carga tributária.  
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Reforma tributária volta a ser discutida 

O texto final da PEC 110/2019 pede o fim da imuni-
dade tributária sobre o papel destinado à impressão 
de livros, jornais e periódicos, propondo que a 
redação constitucional do art. 150, VI, d  seja 
livros, jornais e periódicos; .  O relator da PEC, o 

senador Roberto Rocha, justificou que a falta de 
controle efetivo, por parte dos órgãos de fiscaliza-
ção, 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 
utilizam o insumo imune para fabricar bens diversos 
dos autorizados . Após apresentar o texto na Co-
missão de Constituição e Justiça (CCJ“ no Senado, 
em setembro de 2019, o relator foi procurado por 
representantes da Associação Brasileira da Indús-
tria Gráfica (Abigraf“, que apresentaram dados e 
informações da cadeia produtiva no país e explica-
ram como ela seria impactada pelo fim da imunida-
de sobre o papel. Após receber os esclarecimentos, 
o senador teria determinado a exclusão do papel 
imune do texto da PEC 110, o que, de fato, não 
ocorreu.  

A PEC 45/2019, de autoria do deputado Baleia 
Rossi, tem como base o texto preparado pelo 
economista Bernard Appy, do Centro de Cidadania 
Fiscal (CCiF“, e propõe a extinção de cinco impos-
tos que incidem sobre o consumo (IPI, PIS e Co-
fins, que são tributos federais; o ICMS, que é esta-
dual; e o ISS, municipal“ e a criação do Imposto 

sobre Operações com Bens e Serviços (IBS“. O 
novo tributo seguiria o mesmo princípio do Imposto 
sobre Valor Agregado (IVA“, modelo adotado em 
mais de 160 países.  

Neste caso, se o PIS e a Cofins fossem juntados 
em um novo tributo, como IVA, deixariam de ser 
contribuições e como imposto não poderia incidir 
sobre as imunidades constitucionais, inclusive 
livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua 
impressão.  

Tramitação  

A proposta do governo será incorporada à tramita-
ção das PECs 45/2019, na Câmara, e 110/2019, no 
Senado. O texto será submetido à Comissão Mista, 
instalada em março com a finalidade de consolidar 
a redação da Reforma Constitucional Tributária a 
ser colocada em votação nas duas casas. As 
atividades das comissões estão suspensas devido 
à pandemia do covid-19 e a expectativa é de que 
retomem os trabalhos em breve. 

Composta por 25 senadores e 25 deputados, a 
Comissão Mista Temporária da Reforma Tributária 
é presidida pelo senador Roberto Rocha e tem 
como relator o deputado federal Aguinaldo Ribeiro. 
Cabe ao relator analisar as propostas e criar um 
novo texto para ser analisado pela comissão mista, 
com o objetivo de acelerar a tramitação que vai 
seguir os ritos da Câmara e do Senado.  

............    
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Presidente do Sinapel assume 
Conselho do Comércio Atacadista  
Vicente Amato Sobrinho vai presidir o Conselho do 
Comércio Atacadista (CCA“ da Federação do Co-
mércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de 
São Paulo (FecomercioSP“, sucedendo Renato 
Agostinho Giannini (SICAP“. Presidente executivo 
da Andipa, Amato também é presidente do Sindica-
to do Comércio Atacadista de Papel, Papelão, Arti-
gos de Papelaria e Materiais de Escritório do Esta-
do de São Paulo (Sinapel“, entidade filiada à Fede-
ração. 

O Conselho do Comércio Atacadista é um dos doze 
fóruns permanentes na estrutura da FecomercioSP 
para tratar questões específicas de interesse dos 
segmentos representados. Com apoio das assesso-
rias especializadas da Casa, como a econômica e a 
jurídica, o CCA se reúne mensalmente para discutir 
assuntos ligados ao comércio atacadista, tanto 
aqueles que são comuns a todos os setores quanto 
os pontuais trazidos pelos membros. 

Amato esteve à frente do Conselho do Comércio 
Atacadista nos anos de 2013, 2014 e 2015, coman-
dando discussões de temas importantes, com enca-
minhamento de ofícios e manifestações aos órgãos 
públicos competentes. Professor e administrador, 
Vicente Amato ocupa também os cargos de diretor 
efetivo da FecomercioSP e conselheiro do Serviço 
Social do Comércio (Sesc“, além de diretor titular 
adjunto do Comitê da Cadeia Produtiva (Copagrem“ 
da Federação das Indústrias do Estado de São 
Paulo (Fiesp“. 

Com a nomeação, Amato recebeu cumprimentos 
de diversas pessoas ligadas às suas atividades. O 
presidente da diretoria executiva da Abigraf Nacio-
nal, Levi Ceregato, destacou sua atuação em prol 
dos interesses coletivos. 

Com mandato de um ano, iniciado em 1° de julho 
de 2020, a nova gestão do CCA tem como vice-
presidente Roberto Carlos da Silva, do Sindicato 
das Empresas de Sucata de Ferro e Aço 
(Sindinesfa“. Enquanto perdurar a necessidade de 
isolamento social, o CCA fará reuniões virtuais, 
assim como estão sendo realizados todos os traba-
lhos da FecomercioSP, bem como do Sinapel e da 
Andipa. 

Um caso de atuação do CCA 

Por iniciativa do então presidente do CCA, Rafik 
Hussein Saab, em junho de 2019, empresários do 
mercado atacadista de papel e representantes das 
entidades do segmento de distribuição participaram 
de uma reunião do grupo de trabalho com o objeti-
vo de identificar e apoiar soluções para demandas 
específicas de cada segmento representado no 
Conselho. Após o encontro, a FecomercioSP mani-
festou seu apoio ao aperfeiçoamento das regras do 
Sistema de Reconhecimento e Controle das Opera-
ções com o Papel Imune - Recopi (Portaria CAT 14, 
de 10 de fevereiro de 2010“, que resultou na reuni-
ão com o secretário da Fazenda e Planejamento do 
Estado de São Paulo, Henrique Meirelles, realizada 
em setembro passado. Além de conseguir a agen-
da, a Federação também designou assessoria téc-
nica para acompanhar os representantes da Andipa 
e do Sinapel na reunião. Apesar de o governo esta-
dual não ter dado a resposta aguardada pelo setor, 
Amato avalia que o resultado foi positivo, abrindo 
contatos promissores que poderiam ter avançado 
em 2020 não fossem as dificuldades impostas pela 
pandemia.  
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COLUNA TWO SIDES 

Desde 2014, a ONG Two Sides Brasil vem se 
dedicando a esclarecer os vários enganos sobre 
os impactos ambientais do papel, cartão e pape-
lão, demonstrando que esses materiais são muito 
mais amigáveis ao meio-ambiente do que as pes-
soas em geral supõem. 

Mas o que também precisa ser divulgado ampla-
mente, por todos da cadeia da mídia impressa, é 
que os impressos funcionam muito bem, são efi-
cazes e podem ajudar muito as empresas a me-
lhorarem seus resultados. As vantagens do papel 
impresso vão mais além e podem beneficiar toda 
a sociedade, principalmente nesse momento de 
esforço mundial para a recuperação da economia. 

O prolongado período de isolamento social pela 
qual o mundo vem passando é algo inédito na 
vida de todos. O comportamento das pessoas vai 
mudar depois disso? Muita coisa já tem sido escri-
ta sobre isso. Há quem aposte que a fraternidade 
e a solidariedade vão inundar os corações. Outros 
temem o recrudescimento do egoísmo e do indivi-
dualismo. Prevê-se que as pessoas terão recebi-
do o impulso definitivo para mergulhar nos relacio-
namentos virtuais, que o home-office será o pa-
drão e não a exceção. 

E o que vai acontecer com as comunicações? 
Quando tudo tiver terminado, muitas pessoas 
terão trocado definitivamente a comunicação física 
pela eletrônica?  Pensamos que não. Acreditamos 
que, ao contrário, quando estivermos finalmente 
livres das limitações do isolamento, a maioria das 
pessoas vai estar ansiosa por retomar o prazer 
dos contatos físicos, dos abraços apertados, das 
conversas sussurradas, das reuniões barulhentas 
e aglomeradas. Acreditamos que esse sentimento 
também vai se aplicar aos impressos. 

 

O ensino já vinha aproveitando bastante as mídias 
eletrônicas como ferramentas muito úteis para 
melhorar o aprendizado, em todos os níveis. Com 
a pandemia, todas as atividades on-line tiveram 
um impulso explosivo. Isso tudo é muito bom, na 
medida em que se pode estender o ensino para 
regiões e públicos distantes dos grandes centros. 
No entanto, é um engano supor que esses recur-
sos podem substituir plenamente os materiais 
didáticos impressos. Livros didáticos continuam 
sendo imprescindíveis. Vários estudos científicos 
têm confirmado que a leitura a partir mídia impres-
sa é muito mais eficaz para a compreensão e 
memorização de conteúdo do que a leitura em 
telas. 

Quem lê muito, aproveita todas as plataformas 
disponíveis - papel, telas (principalmente de 
smartphones“ e audiolivros que, aliás, estão em 
franco crescimento. Como dito anteriormente, 
porém, há diversas pesquisas demonstrando que 
os leitores continuam preferindo o livro impresso 
ao digital. O mercado reflete essa preferência, 
uma vez que a participação dos digitais vem dimi-
nuindo em relação aos físicos. Não há sinais que 
demonstrem algum desses meios assumindo a 
hegemonia na preferência dos leitores, ao contrá-
rio, a tendência parece ser o convívio dessas 
plataformas num mercado crescente para todos. 

O grande ganho sempre deve ser pensado para a 
educação. Já dizia Monteiro Lobato: Um país se 
faz com homens e livros. Torcemos pela qualida-
de da nossa educação e no crescimento do nível 
de leitores.  

Equipe Two Sides Brasil  
www.twosides.org.br 

Papel é eficaz e necessário        
na aprendizagem  

Two Sides Two Sides Two Sides Two Sides é uma organização global, sem fins lucrativos, criada na Europa em 2008 por membros das indús-
trias de base florestal, celulose, papel, cartão e comunicação impressa. Two Sides promove a produção e o 

uso conscientes do papel, da impressão e das embalagens de papel, bem como esclarece equívocos comuns 
sobre os impactos ambientais da utilização desses recursos. Papel, papel cartão e papelão são provenientes 

de florestas cultivadas e gerenciadas de forma sustentável. Além disso, são recicláveis e biodegradáveis.  
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Veja Gráfico 1 na página 16 

ESTATÍSTICAS 

Pandemia e variação cambial 
freiam importação  

As importações de papéis no primeiro semestre 
deste ano refletem a combinação entre as paralisa-
ções e incertezas da pandemia e a oscilação do 
dólar em relação ao real. Os números do primeiro 
semestre deste ano apontam quedas de até 70% 
em relação ao mesmo período de 2019, conforme 
mostram os dados do Portal Comex Stat, sistema 
para consultas e extração de dados do comércio 
exterior brasileiro do Siscomex. 

Considerando todos os tipos de papéis enquadra-
dos no Capítulo 48, que corresponde ao papel no 
Sistema Harmonizado (SH“ da classificação de 
mercadorias, o primeiro semestre deste ano regis-
trou a importação de 298,2 mil toneladas, o que 
equivale a uma queda de 9,4% sobre as 329,2 mil 
toneladas internalizadas entre janeiro e junho do 
ano passado. 

Dentre as opções de detalhamento, o sistema 
permite a consulta pela NCM (Nomenclatura Co-
mum do Mercosul“ de cada produto, que compõe 
os segmentos do mercado de papel. A Andipa 
acompanha os indicadores dos sete principais tipos 
de papéis comercializados pelos canais de distribui-
ção. Dentre eles, o de maior destaque é o papel 
cuchê, que depende do fornecedor estrangeiro para 
atender a demanda interna não suprida pela produ-
ção nacional. 

O papel cuchê registrou queda de 42,3% nas 
importações do primeiro semestre deste ano ante a 
igual período de 2019. No total até junho, foram 
importadas 29,1 mil toneladas, sendo 26,2 mil 
toneladas 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 diferença 
de 2,9 mil toneladas corresponde às entradas nas 
NCMs 4810.13.91 e 4810.19.91, em vigor desde 01 
de janeiro deste ano. Estes novos códigos foram 

criados pela Resolução n° 4 do Comitê Executivo 
de Gestão da Câmara de Comércio Exterior para 
identificar os tipos de papéis revestidos utilizados 
em rótulos de bebidas (papel revestido ou recoberto 
em uma face, do tipo wet strength, resistente à 
umidade e ao meio alcalino“. Em 2019, sem o 
desmembramento das NCMs, as importações de 
cuchê no primeiro semestre somaram 50,4 mil 
toneladas. 

Outros tipos 

As entradas de MWC (NCM 4810.29.90“ entre 
janeiro e junho deste ano somaram 41,9 mil tonela-
das, uma redução de 14,1% sobre as 48,8 mil 
toneladas do primeiro semestre de 2019. 

Percentualmente, a maior retração apurada nas 
importações até junho foi registrada no papel LWC 
(NCM 4810.22.90“, que somou apenas 1,3 mil 
tonelada, 71,1% abaixo das 4,5 mil toneladas do 
mesmo período do ano passado. 

Já os desembarques dos papéis ofsete, em bobinas 
e em folhas com alta e baixa gramaturas, classifica-
dos nas NCMs 4802.55.92, 4802.55.99 e 
4802.57.99, somaram 2,8 mil toneladas em 2020, 
56,3% menos que as 6,4 mil toneladas recebidas 
no período equivalente do ano anterior. 

Pelos registros da Siscomex, as importações na 
NCM 4810.92.90, que corresponde ao papel cartão, 
fecharam o primeiro semestre de 2020 com 20,8 mil 
toneladas, -6,3% sobre as 22,2 mil toneladas apu-
radas no mesmo período de 2019. 

No cut size (NCMs 4802.56.10 e 4802.56.99“, as 
importações caíram 35,4%, passando de 9,9 mil 
toneladas no primeiro semestre de 2019 para 6,4 
mil toneladas no mesmo período em 2020.  
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GRÁFICO 1  

Fonte: Dados Papel Iba                Elaboração: ANDIPA  
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* inclui os papéis revestidos para rótulos (NCMs 4810.13.91 e 4810.19.91, em vigor desde 01/01/2020“.     
Entre janeiro e junho de 2020, foram importadas 2,9 mil toneladas nas duas NCMs.  
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GRÁFICO 2  
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Os números da indústria nacional de papéis mos-
tram que a retração das atividades foi maior no 
mercado de imprimir e escrever (I&E“ do que nos 
outros segmentos, a partir de março deste ano com 
a implantação de medidas para conter a dissemina-
ção do coronavírus no Brasil. Os papéis para emba-
lagens e para fins sanitários tiveram crescimentos, 
impulsionados pelo aumento de demanda no início 
da quarentena. Com isso, os resultados gerais da 
indústria nacional, para o período de janeiro a maio, 
foram melhores, mas ainda negativos, como mostra 
o boletim estatístico Dados Papel, da Indústria 
Brasileira de Árvores (edição número 15“. 

O segmento de imprimir e escrever já tinha registra-
do, em fevereiro, redução na produção e nas ven-
das domésticas em relação ao mesmo período do 
ano anterior. Na comparação dos cinco primeiros 
meses de 2020 com os do ano anterior, todos os 
indicadores foram negativos. A produção nacional 
caiu 12,1% (de 1 milhão de toneladas para 887 mil 
toneladas“. A venda doméstica somou 368 mil tone-
ladas, -28,7% sobre as 516 mil toneladas anterio-
res. Nas exportações de I&E, o saldo dos cinco 
meses foi de -4,6%, com a saída de 391 mil tonela-
das em 2020 ante as 410 mil toneladas anteriores. 
Enquanto nas importações destes papéis, o resulta-
do foi -25,8%, com volume caindo de 120 mil tone-
ladas para 89 mil toneladas. 

Com base nos dados até maio, o consumo aparen-
te de papéis de imprimir e escrever  que consiste 
na soma da produção com a importação, desconta-
da a exportação  diminuiu 18,6%, em relação ao 
mesmo período do ano anterior. 

O papel para embalagens responde por pouco mais 
de 50% da produção nacional, seguido pelos tipos 
de imprimir e escrever, na faixa dos 20%, e pelos 
sanitários, perto de 13%. No acumulado de janeiro 
a maio deste ano em comparação a 2019, a produ-
ção dos papéis utilizados em embalagens cresceu 
2,6% e as exportações tiveram alta de 8,9%. As 
importações destes papéis saltaram de 17 mil tone-
ladas para 46 mil toneladas. Já as vendas domésti-
cas diminuíram 1,5%. 

O destaque positivo foi para o mercado de papel 
sanitário, que teve crescimento de 5% na produção, 
de 5,8% nas vendas internas e de 18,8% nas ven-
das externas. O segmento de papel cartão teve a 
menor queda na produção, -0,7%. Das 289 mil 
toneladas de cartão produzidas até maio deste ano, 
197 mil toneladas foram ofertadas ao mercado 
interno e 91 mil toneladas ao exterior. Um ano an-
tes a produção foi de 291 mil toneladas, das quais 
213 mil toneladas foram para venda doméstica e 78 
mil toneladas para exportação. 

Vindo de um histórico de retração, o segmento de 
papel jornal também teve piora nos números desde 
o início da pandemia. De acordo com o boletim 
estatístico, até maio, a produção de papel imprensa 
caiu 36,4%, enquanto a venda interna foi -21,7% e 
a importação -38,7%. 

O boletim traz ainda os dados dos papéis classifica-
dos como outros, que somaram 190 mil toneladas 
produzidas entre janeiro e maio, 1% abaixo do total 
do mesmo período de 2019. Neste grupo, a oferta 
interna caiu 3,2%, os embarques ao exterior au-
mentaram 2,5% e as importações ficaram estáveis, 
repetindo as 90 mil toneladas dos cinco primeiros 
meses do ano passado. 

Considerando todos os tipos de papéis, a produção 
foi recuando gradativamente, registrando -0,9% em 
março, -3,3% em abril e -6,7% em maio. Com isso, 
no acumulado de janeiro e maio foram produzidas 
4,2 milhões de toneladas, 1,3% a menos que as 4,3 
milhões de toneladas do mesmo período de 2019. 
As vendas domésticas caminharam no mesmo 
ritmo, somando até maio deste ano 2 milhões de 
toneladas de papéis, variação de -7,1% ante o 
mesmo período de 2019. O consumo aparente de 
todos os tipos de papéis diminuiu 2,4% no Brasil, 
no comparativo com o acumulado dos cinco meses 
do ano anterior.  

Veja Gráfico 2 na página 16 

Mercado de papel tem quedas 
maiores em imprimir e escrever  



NewsNewsNewsNewsPaperPaperPaperPaper    

NewsPaper  n°  75  -  julho / agosto  2020  -  © Andipa 
 

 

18  

DISTRIBUIDORES  ASSOCIADOS 

ENTIDADE  MEMBRO  DA ENTIDADE  MEMBRO  DA ENTIDADE  MEMBRO  DA ENTIDADE  MEMBRO  DA     


