
Cresce importação de papel couché         
 
Vendas domésticas dos fabricantes nacionais caíram 8,9% nos primeiros oito meses de 2007. 
 
A importação de couché cresceu 30% entre janeiro e agosto e deve fechar 2007 com 40% de 
participação no mercado brasileiro.  
 
De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), do Ministério do 
Desenvolvimento Indústria e Comércio, foram importadas 112,8 mil toneladas de couché até 
agosto deste ano, contra 86,7 mil tons no mesmo período de 2006. Já as vendas domésticas 
dos fabricantes nacionais caíram 8,9% nos primeiros oito meses de 2007, quando comparados 
a 2006, conforme relatório Conjuntura Setorial da Bracelpa. 
 
O papel couché importado vem ganhando espaço no mercado brasileiro nos últimos anos e 
apresentou um pico em 2006. A importação cresceu 57,5%, passando de 87,6 mil tons em 
2005, para 138 mil tons nos doze meses seguintes. Em 2005, a Secex já havia registrado 
crescimento de 15% no volume, em relação ao apurado no ano anterior (76,2 mil tons).  
 
A projeção é que a importação em 2007 ultrapasse a marcar de 170 mil tons, o que 
representaria um novo salto de 23%. Para as vendas domésticas dos fabricantes nacionais a 
estimativa é fechar o ano em 261,4 mil tons, volume 7,3% menor do que as 282 mil ton. 
comercializadas em 2006. 
 
Com estes volumes, o consumo nacional de couché em 2007 deve ficar em torno de 431 mil 
tons, crescimento de 2,7% em relação as 420 mil tons ofertadas ao mercado interno no ano 
passado. Estes números indicam que a participação do papel importado deve crescer este ano, 
passando dos 33% verificados em 2006 para cerca de 40%. 
 
Os fabricantes nacionais não estão perdendo espaço apenas no mercado interno. As 
exportações de couché acumulam em oito meses retração de 36,4%, conforme estatísticas da 
Bracelpa. As vendas externas, que entre janeiro a agosto de 2006 foram de 41,4 mil tons, 
tiveram redução de mais de um terço em igual período deste ano (26,3 mil tons). O resultado 
neste item destoa na cesta de exportação de papéis da indústria nacional, que no geral 
cresceu 6% no mesmo período. Este ano, foram exportadas 583 mil tons de papéis de 
imprimir e escrever, contra 549,7 mil tons em 2006. 
 
A indústria já freia sua produção de couché, mas ainda assim tem um excesso de oferta da 
ordem de 9%. Do total de 221,4 mil toneladas produzidas no Brasil até agosto deste ano, 
174,2 mil foram vendidas internamente e 26,3 mil destinadas à exportação, o que sugere um 
saldo acumulado em oito meses de 20,8 mil tons de couché nos pátios das indústrias 
nacionais. 
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