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Indústria gráfica perde espaço para
chineses na produção de livro infantil
Isenção fiscal e prazo elástico
para entrega favorecem
a importação dos asiáticos

O mercado de periódicos e re-
vista exige prazos relativamen-
te apertados de entrega. Mas,
em alguns segmentos da indús-
tria editorial, como o de livros
infantis, os chineses avançam
sobre o mercado brasileiro. É o
que dizem editores como Mario
César de Camargo, diretor pre-
sidente da Gráfica Bandeirantes
e da Associação Brasileira da
Indústria Gráfica (Abigraf).
“Tenho enfrentado revezes em
concorrências como os impor-
tados”, afirma o empresário e
dirigente setorial.

Segundo Camargo, o seg-
mento de livros infantis é parti-
cularmente sensível pelo fato de
que o tempo entre a elaboração
do projeto e a chegada do pro-
duto às lojas é longo, de três a
quatro meses. O que viabiliza a
importação. Além disso, como
muitos livros para crianças tra-
zem texturas, dispositivos que
produzem sons, dobraduras e

outros detalhes, trabalhados
manualmente, os chineses têm
vantagem competitiva, devido
ao custo de mão de obra.

Matéria-prima
Os importadores também domi-
nam parte significativa do for-
necimento para indústria gráfica
brasileira. Os dois principais fa-
bricantes de tintas que abaste-
cem a Bandeirantes, por exem-
plo, são americanos. Mas este
não é um cenário novo.

De acordo com Fernando Ull-
mann, diretor-presidente da Ip-
sis Gráfica, a indústria nacional
de papel nem daria conta de
atender sozinha ao aumento da
demanda. “Ela tem de 30% a
35% do mercado brasileiro”, diz.

O resto vem de fora, com
isenção de impostos, estabeleci-
da para desonerar produtos edu-
cacionais e informativos, como
livros didáticos, revistas e perió-
dicos. Ullmann diz que também
está importando mais de outros
insumos, como chapas de alu-
mínio e tintas, mas não detalha
o aumento. ■ D.S.

Fornecimento de
insumos, como papel
e tinta, também é
dominado por
estrangeiros

Texturas, dispositivos
de sons e outros detalhes
manuais, tornam custo
de mão de obra asiática
uma vantagem importante

Marcelo Justo/Folhapress

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 19, 20 e 21 nov. 2010, Primeiro Caderno. p.  9.
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