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Setor gráfi co brasileiro em números
2010 2011 2012

Quantidade de estabelecimentos 20.007 20.007 20.527

Número de funcionários 220.796 221,937 222.382

Relação funcionário/estabelecimento 11,04 11,09 10,83

Investimento em importação de máquinas e 
equipamentos gráfi cos (US$ bilhões)

1,4 1,4 1,2

Balança comercial (US$ milhões) -160,64 -294,51 -238,69

Exportação (US$ milhões) 248,97 269,32 298,16

Importação (US$ milhões) 409,61 563,83 536,85

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego e Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Elaboração: Abigraf

A indústria grá� ca passou por um ajus-
te bastante severo no ano passado. Ela 

movimentou no período R$ 28,4 bilhões, 
com recuo de 4,9% em relação ao resultado 
obtido em 2011. Os investimentos do setor 
também registraram queda, com redução 
de 14% na aquisição de máquinas e equi-
pamentos. No total, foram aplicados US$ 
1,2 bilhão, contra US$ 1,4 bilhão no exer-
cício anterior. Apesar da redução, os nú-
meros impressionam. Nos últimos cinco 
anos, o setor investiu US$ 8,2 bilhões em 
equipamentos. No ano passado, foi o ter-
ceiro maior comprador em todo o mundo.

O número de empresas subiu de 20 mil 
para 20,5 mil. O de funcionários se man-
teve próximo da estabilidade, ficando na 
casa dos 222 mil. De acordo com dados 
do Cadastro Geral de Empregados e De-
sempregados do Ministério do Trabalho 
e Emprego (Caged), foram fechadas pou-
co mais de 500 vagas, contra as 1,1 mil 
criadas em 2011. O corte foi considerado 
modesto diante da queda de produção. 

De acordo com análise do departamen-
to de estudos econômicos da Associação 
Brasileira da Indústria Gráfica (Abigraf), 
o desempenho do setor no ano passado 
apresentou aspecto diferenciado. Nos 
anos anteriores, os resultados sempre fi-
caram muito próximos aos do setor in-
dustrial. Em 2012, houve maior volatili-
dade. Vale lembrar: o ano foi bastante di-
fícil para a indústria como um todo, que 
apresentou queda de 2,7%.

O fortalecimento da mídia digital cer-
tamente atrapalha o setor. A conjuntura 
econômica, no entanto, não ajudou em 
nada. A elevação do custo de produção 
pode ter sido a variável-chave a desesti-
mular a produção. Os preços dos insumos 
relevantes para a indústria gráfica tiveram 
aumento acumulado de mais de 6% no 
ano passado, segundo o Índice de Preços 
ao Produtor Amplo, da Fundação Getulio 
Vargas (IPA-FGV). Eles foram impulsio-
nados, provavelmente, pelo ajuste da ta-
xa de câmbio (17% em média em 2012) e 

pelo aumento do imposto de importação 
de alguns tipos de papel em setembro. 

O custo médio da mão de obra subiu 
5,6% em termos reais. As importações 
também atrapalharam. Em 2012 elas to-
talizaram US$ 536,8 milhões, contra ex-
portações de US$ 298,2 milhões. O saldo 
da balança comercial representou déficit 
da ordem de US$ 238,6 milhões, menor 
do que o de 2011, que havia alcançado a 
casa dos US$ 294,5 milhões. A desvalo-
rização do real perante o dólar foi fator 
que influenciou nessa queda.

Concorrência chinesa
“O segmento de embalagens sentiu 

menos dificuldades. Os maiores proble-
mas ficaram na área da edição de livros, 
que sofreu com a forte concorrência es-
trangeira”, avalia Fabio Mortara, presiden-
te nacional da Abigraf. Para ele, o princi-
pal motivo se encontra no fato de muitas 
editoras passarem a contratar serviços na 
China, que pratica preços para lá de com-
petitivos. O segmento de jornais e revistas 
sofreu um pouco menos, pois o aumen-
to do poder aquisitivo da população in-
centivou o consumo de títulos populares. 

O setor promocional também sentiu, 
em especial o segmento voltado para a 
produção de malas diretas. Nesse nicho, 
o custo da impressão nem é o maior pro-
blema. O que tem dificultado as enco-
mendas são os preços cobrados para a 
entrega do material. “Estamos criando 
um grupo de trabalho para discutir com 
os Correios uma forma de reduzir o pro-
blema”, informa o presidente da Abigraf. 

Mas nem todos se queixam. “A impres-
são digital está crescendo a nível razoável”, 
diz Mortara. Ela possibilita um sem-núme-
ro de novas aplicações. “Entre os negócios 
promissores estão aplicações no passado 
muito pouco adotadas, como o adesiva-
mento de geladeiras e móveis”, exemplifica.

As perspectivas para 2013 não animam 
muito. “Acredito que não será um ano tão 
ruim. Estimamos nova retração de até 

Argentina  15%
Venezuela  13%
Estados Unidos  11%
Uruguai  7%
México  6%
Peru  6%
Chile  5%
Côlombia  5%
Paraguai  4%
Outros  28%

China  25%
Estados Unidos  15%
Suíça  9%
Alemanha  8%
Espanha  6%
Hong Kong  6%
Reino Unido  5%
França  4%
Itália  3%
Outros  19%
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Participação dos segmentos gráfi cos nas exportações e importações em 2012
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De quem importamos e para quem exportamos produtos gráfi cos em 2012

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Elaboração: Abigraf.

O desempenho do setor gráfi co foi pior do que o da indústria em 2012
Edição, impressão e 

reprodução de gravações
Embalagens de 
papel e papelão

Indústria de transformação

-4,9% -1,2% -1,7%
Fonte: IBGE
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2,4% caso a economia cresça 3,5%”, calcula 
o presidente da Abigraf. A queda não deve 
atingir o segmento de embalagens de pa-
pel e papelão, que, se estima, deva crescer 
próximo de 1,7%. “A indústria gráfica está 
em um período difícil. Começamos a sen-
tir a concorrência das mídias eletrônicas. 
Teremos de nos ajustar”, resume.

União contra a crise 
Unir esforços para lutar por dias me-

lhores. Essa foi a receita adotada por sin-
dicatos ligados à cadeia produtiva do setor 
para enfrentar os tempos difíceis. Foi cria-
do, em abril, o Comitê da Cadeia Produ-
tiva do Papel, Gráfica e Embalagem (Co-
pagraf), coordenado pelo presidente da 
Abigraf. Participam da iniciativa mais de 
30 outras entidades.

Desafios não faltam. A concorrência 
das mídias eletrônicas é um dos aspectos 
que mais preocupam. “Não sabemos co-
mo a sociedade irá perceber o valor de im-
pressos em papel nas próximas décadas”, 
avalia Mortara. Para ele, um dos maiores 
pesos nessa competição está nos equí-
vocos disseminados durante anos sobre 
a questão da sustentabilidade do papel. 

É preciso mostrar que no Brasil a maté-
ria-prima é produzida por meio do plantio 
de florestas de eucaliptos, processo que 
contribui com a preservação da nature-
za, diz Mortara. Para atingir esse objeti-
vo, deve ser veiculada na mídia em bre-
ve uma campanha voltada à valorização 
da comunicação impressa. “As mídias em 
papel permanecerão por décadas. Temos 
certeza de que vão subsistir como compo-

tudo, que completou 16 anos, apresenta 
patamares de crescimento médio do se-
tor na casa do 1,5%.

“O primeiro semestre do ano passado 
foi bem difícil”, resume Luciana Pelegri-
no, diretora executiva da Abre. No perí-
odo, os segmentos de bens de consumo 
semiduráveis e não duráveis, os princi-
pais usuários de embalagens, alternaram 
ganhos e perdas de pequena grandeza. O 
aumento do poder aquisitivo da popula-
ção e os estímulos do governo para ativar 
o consumo melhoraram as coisas na se-
gunda metade do ano.

Em termos de produção física, o mate-
rial de melhor desempenho foi o plásti-
co, com aumento no uso de 0,4%. Todas 
as demais matérias-primas apresentaram 
queda. Os plásticos também ganharam 
no quesito valor de produção. Eles mo-
vimentaram R$ 17,4 bilhões (37,1%), se-
guidos pelo papelão ondulado, com R$ 
8,8 bilhões (18,7%) e metais, com R$ 7,8 
bilhões (16,8%).

Pesquisa
A globalização trouxe produtos impor-

tados dos mais variados gêneros, ofere-
cidos em quase todos os pontos de ven-
da. Isso tem tornado o consumidor mais 
exigente. “O brasileiro ainda é bastante 
sensível a preço. Mas também quer qua-
lidade, embalagem com boa apresenta-
ção, com tecnologia, eficiente”, explica 
Luciana. O raciocínio vale não apenas 

Embalagens aquém da expectativa
Resultado foi melhor que o da indústria, mas não entusiasmou

Luciana Pelegrino, da Abre: pesquisa para 
saber as preferências do consumidor

Produção física
% em relação a igual período do ano anterior

Peso 2011 2012

Total 100,0 1,46 -1,19

Madeira 1,82 5,40 -10,20

Papel, papelão e cartão 33,16 2,51 -0,97

Plástico 29,74 -1,99 0,44

Vidro 8,71 5,16 -5,69

Metal 26,58 2,43 -1,13

Principais indústrias usuárias
% em relação ao ano anterior

2011 2012

Alimentos 0,05 -2,09

Bebidas -0,09 1,32

Fumo 13,39 -13,33

Vestuário e acessórios -4,40 -10,46

Calçados e artigos de couro -10,45 -3,62

Farmacêutica 3,52 0,52

Perfumaria, sabões, detergentes  
e produtos de limpeza

-1,45 3,32

Peso: valor médio da produção 98-00
Fonte: IBGE
Elaboração: FGV

Fonte: IBGE
Nota: valores em milhares de dólares
Fonte: SECEX/MDIC

Nota: valores em milhares de dólares
Fonte: SECEX/MDIC

Exportação
participação por classes em 2012 (US$ e %)

Importação
participação por classes em 2012 (US$ e %)

Papel/papelão
108.365.141

21,75%

Papel/papelão
125.738.707

14,73%

Madeira
18.701.382

3,75%

Plástico
197.304.065

39,59%

Plástico
471.299.337

55,22%

Vidro
18.799.131

3,77%

Vidro
131.762.278

15,44%

Metálicas
155.145.080

31,13%

Metálicas
124.031.453

14,53%

Total: 498.314.799 Total: 853.474.223

Madeira
642.448
0,08%

nentes de um novo mundo, todas as mí-
dias vão se acomodar”, acredita.

Outro tema visto como grande ameaça 
para o setor é o aproveitamento indevido 
do chamado papel imune, matéria-prima 
isenta de impostos por ser considerada 
importante para o aperfeiçoamento da 
educação. O problema é antigo, a fraude 
ocorre desde a instituição da imunidade 
de impostos, em 1946. Dados da Associa-
ção Brasileira de Celulose e Papel (Bracel-
pa) estimam que, em 2012, cerca de 700 
mil toneladas de papel imune entraram 
no mercado brasileiro e foram desviadas 
das aplicações previstas pela lei.

A criação do comitê deve ajudar a en-
frentar batalhas que vem sendo travadas 
em nível federal. Em Brasília, represen-
tantes ligados à indústria gráfica têm per-

corrido gabinetes de políticos para rei-
vindicar vantagens fiscais consideradas 
importantes para o futuro da atividade. 
O foco tem sido incluir segmentos entre 
os beneficiados nos itens previstos pela 
Medida Provisória 601/2012. 

Entre outras normas, a medida altera a 
Lei no 12.546/2011, substituindo a contri-
buição previdenciária de 20% sobre a fo-
lha de pagamento pela alíquota de 1% ou 
2% sobre a receita bruta. O segmento de 
embalagens já conseguiu se inserir entre 
os setores agraciados. A Comissão Mista 
do Congresso que avalia o projeto incluiu 
outros nichos desse mercado para serem 
avaliados em 2014. “A desoneração é mui-
to importante. Usamos mão de obra inten-
siva mais do que vários setores já contem-
plados”, diz Mortara.

para o mercado interno: as embalagens 
precisam encantar também os compra-
dores de produtos brasileiros no exterior.

Cabe aos fabricantes nacionais se pre-
pararem para atender tal demanda. Pen-
sando nessa perspectiva, fabricantes e 
empresas usuárias de embalagens vão 
realizar uma pesquisa ampla para co-
lher informações e conhecer o que po-
de ser feito para o País se adaptar ao ce-
nário atual. “É a primeira vez que vamos 
fazer um estudo com essa abrangência”, 
ressalta a diretora. 

A ideia é definir as medidas que preci-
sam ser tomadas para adequar a indús-
tria. Entre as metas, promover uma difí-
cil conciliação. “A indústria pensa mui-
to nos gargalos da linha de produção, os 
clientes e consumidores cobram design, 
criatividade”, resume Luciana.

A torcida do segmento de embalagens é 
pela recuperação em 2013. Estima-se 

aumento de 2% no volume de produção, 
índice considerado como o que melhor 
traduz o desempenho do setor. Em 2012, 
a produção física caiu 1,2%. Esperava-se 
crescimento de 1,6% no início do ano. 
Os fabricantes movimentaram R$ 46,1 
bilhões, resultado em torno de 2,5% su-
perior ao do exercício anterior. O cresci-
mento do faturamento não entusiasmou, 
levando-se em conta a inflação do perío-
do, que trouxe consigo aumento dos cus-

tos da mão de obra e das matérias-primas 
utilizadas. Em termos financeiros, os for-
necedores esperam movimentar R$ 48 bi-
lhões este ano.

Se servir de consolo, o resultado ficou 
acima da média industrial brasileira, que 
caiu 2,7%. Também foi bem melhor do 
que o da indústria gráfica como um to-
do, que apresentou redução de 4,9%. Os 
números são do Estudo Macroeconômi-
co da Embalagem, realizado pela Fun-
dação Getulio Vargas para a Associação 
Brasileira de Embalagens (Abre). O es-
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1559, p. 60-61, 13 maio 2013.




