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E

m um cenário de
muitas dificuldades,
a indústria gráfica
teve retração novamente
de dois dígitos no quarto trimestre, registrando
recuo de 18,6% frente ao
mesmo período de 2014, segundo cálculos da ABIGRAF,
com base na Pesquisa Industrial Mensal do IBGE.
No ano, a queda foi de
13,8%, a pior marca da série iniciada em 2003.
O desempenho do setor foi
pior do que a média da indústria de transformação,
ao contrário do observado
em 2014, quando apresentou queda menor. A indústria de transformação
recuou 11,2% no trimestre
e de 9,9% em 2015.
O segmento de embalagem de papel cartão não
foi poupado, apresentando redução de 5,6% no
ano. Ainda assim, foi um
resultado menos grave em
termos relativos.
Na comparação do quarto
trimestre em relação ao
trimestre anterior, a va-

riação da produção física
da indústria gráfica foi de
menos 4,1% com ajuste sazonal, contra menos 3,2%
da indústria de transformação. Enquanto isso, o
segmento de embalagem
de papel cartão ficou no
campo positivo, com 0,6%
de alta.
A retração da produção
física do setor no quarto
trimestre já era esperada, devido à deterioração
das condições econômicas em curso e porque o
ajuste de estoques ainda
não se completou, havendo excesso em relação ao
planejado, de acordo com
a sondagem industrial da
Confederação Nacional
da Indústria (CNI). O que
surpreendeu foi a intensidade da queda.
A sondagem da CNI do
quarto trimestre de 2015
não traz alívio ao setor.
O segmento de impressão
e reprodução tem sofrido mais no comparativo
com a indústria de transformação, principalmente

nos quesitos lucro operacional, situação financeira
e acesso ao crédito. Isso
reforça o tamanho do desafio para 2016. Também
temos apontado a redução
de margens de lucro, principalmente para empresas
de menor porte.
Importante
ponderar
que, ainda que a depreciação cambial contribua
para a performance de
empresas exportadoras
e reduza a concorrência
com o importado, o efeito da elevação do dólar
sobre a indústria gráfica
é limitado, pois o coeficiente de exportação do
setor é baixo e demora
cerca de um ano para a
taxa de câmbio afetar decisões de produção. Além
disso, os custos de produção ficam pressionados.
Além da própria retração
da demanda, a depreciação cambial pode ter sido
o fator que mais prejudicou o setor em 2015,
explicando sua fraca performance em termos relativos. A expressiva queda
na sua produção física tem
pesado no banco de empregos. De acordo com o
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
(Caged), em 2015 foram
encerrados 15.968 postos
de trabalho formais, mais
do que o triplo do registrado em em 2014.
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2016. Também temos apontado a redução de margens de lucro, principalmente
para empresas de menor porte.
Importante ponderar que, ainda que a depreciação cambial contribua para a
performance de empresas exportadoras e reduza a concorrência com o
Produção
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Gráfico 2 Produção física IG - dados trimestrais dessazonalizados
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As projeções de produção física da IG

Projeções da Indústria Gráfica

A

contínua queda da
produção ao longo
de 2015, fechando
o ano no mais baixo patamar da série, traz consequências para a projeção
de 2016. Mantido o patamar do quarto trimestre
de 2015 ao longo de 2016,
com ajuste sazonal, isso
significa que uma queda
de 7% está contratada para
o novo ano. É o que os
economistas chamam de
carrego estatístico.
Em outras palavras, o
patamar do quarto trimestre teria de se provar
temporário e/ou haver
uma inflexão da produção em 2016 para evitar
quedas mais expressivas
no exercício.
Assim como em 2015, há
muitas incertezas em relação ao quadro econômico
em 2016. A crise vem ganhando contornos mais
preocupantes. Recessão
em cima de recessão, enquanto o governo enfrenta
dificuldades para promover o ajuste fiscal, elemento crucial para “arrumar”
a economia. Quem vai investir se não se sabe para
onde irão a inflação, a
taxa de juros e o câmbio?
O consumo das famílias
também é afetado, pois
elas estão muito endividadas, com débitos em
atraso, e a taxa de desemprego sobe.
A tendência é de um comportamento conservador
no consumo.

Crise fiscal e instabilidade macroeconômica são
temas do passado que
voltam a ditar o ambiente econômico, comprometendo a visibilidade
do cenário.
Nossos modelos projetam
queda de 10% na produção física da indústria gráfica este ano.
O grau de incerteza quanto à projeção é elevado,
pelas questões discutidas acima. Ainda assim,
o risco de novas quedas
nos próximos trimestres
é elevado.
O cenário recomenda cautela na gestão das empresas, mas também criatividade e flexibilidade para
reagir à crise.
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Conforme dados da Secretária de Comércio Exterior, do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (SECEX/MDIC), no ano de 2015,
as exportações brasileiras de produtos gráficos totalizaram US$ 270,4 milhões,
representando queda de 7%, comparado com o ano anterior. Com relação às

Balança Comercial da Indústria Gráfica

importações das gráficas brasileiras, houve forte recuo de 23% em relação ao ano
de 2014, totalizando US$ 378,4 milhões. Como consequência, o saldo da balança
comercial apresentou melhora: o déficit, que era de US$ 204,2 milhões em 2014

Déficit da Balança Comercial

foi reduzido para US$ 108,0 milhões em 2015.
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tou no período – US$ 105,4
milhões correspondentes a
39% das exportações gráficas, com queda de 5% no
volume exportado em relação a 2014. Os principais
importadores das embalagens brasileiras foram Uruguai com 20%, Venezuela
com 14%, Argentina e Estados Unidos com 10% cada.
O segmento de cartões impressos destacou-se como
segundo segmento com melhor desempenho monetário. Respondeu por 32% do
total exportado pelo setor
no ano, equivalentes a US$
87,2 milhões. Apesar desse
desempenho, o segmento
recuou 9% frente ao ano anterior. Peru 16%, Chile 15%,
Bolívia e México com 11%
cada, constituíram os principais destinos dos cartões
impressos brasileiros.
O segmento de cadernos,
terceiro maior exportador do setor, com 10%
do total. Suas exportações somaram US$ 26,7
milhões. Estados Unidos
(69%), Porto Rico (6%)
e República Dominicana
(5%) foram os maiores
compradores.
Em decorrência do exposto, a balança comercial da indústria gráfica
apresentou melhora no
resultado, fechando ano
de 2015 com saldo deficitário em US$ 108,0
milhões. Este saldo, comparado com o ano passado (US$ 204,4 milhões),
representa queda expressiva de 47,2% e evidencia
recuperação do setor.

Mercado de Trabalho da Indústria Gráfica

Gráfico 3 – Emprego da Indústria Gráfica Brasileira.
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Evolução do Emprego na Indústria Gráfica
Gráfico 3 - Evolução do Emprego da Indústria Gráfica Brasileira
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Em percentual

6

4

2

0

-2

jan-08
mar-08
mai-08
jul-08
set-08
nov-08
jan-09
mar-09
mai-09
jul-09
set-09
nov-09
jan-10
mar-10
mai-10
jul-10
set-10
nov-10
jan-11
mar-11
mai-11
jul-11
set-11
nov-11
jan-12
mar-12
mai-12
jul-12
set-12
nov-12
jan-13
mar-13
mai-13
jul-13
set-13
nov-13
jan-14
mar-14
mai-14
jul-14
set-14
nov-14
jan-15
mar-15
mai-15
jul-15
set-15
nov-15

D

e acordo com os
dados do CAGED- Cadastro
Geral de Empregados e
Desempregados do Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE), em
2015 houve redução de
15.968 postos de trabalho formais na indústria
gráfica brasileira.
Em
relação ao ano anterior,
houve redução de 209%.
Esse é mais um reflexo do
difícil momento do setor.
Para o mês de dezembro,
em 2015 pudemos observar marca histórica,
registrando redução de
3.768 postos de trabalho, 20% a mais do que
no ano de 2014. O segmento editorial e promocional respondeu por
62% dos desligamentos.
Em relação ao ano de
2014, estima-se que o
saldo de postos de trabalho na indústria gráfica encerre 2015 com
retração de 7%, totalizando 200.133 empregos
ativos. No ano, foram
admitidos 56.948 funcionários e desligados
72.916, ambos com queda, respectivamente, de
28% e 13%. O gráfico
3, ao lado, descreve os
resultados da indústria
gráfica brasileira.

Postos de trabalho recuam

-4
mês/mês anterior (%)
Variação mensal do emprego, pela média dos últimos 12 meses/12 meses ano anterior (%)

Fonte: CAGED/MTE. Elaboração: DECON/ABIGRAF.

Fonte: Caged/MTE. Elaboração: DECON/ABIGRAF.
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Sondagem da Indústria Gráfica Nacional

Confiança do empresário gráfico
Quarto trimestre de 2015
Tabela 1: IC (0-100) por porte de empresa

Porte da Empresa
MICRO
PEQUENA
MÉDIA
GRANDE
TOTAL

N

Situação Atual
38,4
40,4
41,5
37,5
39,8

o quarto trimestre
de 2015, o Índice de Confiança
(IC) do Empresário da Indústria Gráfica Brasileira
atingiu o patamar de 41,3
pontos, em uma escala de
0 a 100. O aumento de 3
pontos em relação à leitura
do terceiro trimestre pode
ser, em boa medida, sazonal, uma vez que no final
do ano ocorrem grandes
vendas, entregas de encomendas e baixas de estoques. Desta forma, seria
precipitado afirmar que a
melhora do índice indica
uma reversão do ciclo de
queda. Além disso, o IC
ainda continua distante da
linha dos 50 pontos, que
indica que os empresários
ainda estão pessimistas em
relação à situação dos negócios da empresa.
A evolução do IC no quarto trimestre foi determinada pelo aumento de 6,8
pontos do Índice Situação
Atual, para 39,8 pontos,
e queda de 0,9 pontos do
Índice Expectativa, para
42,8 pontos. Em outras
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Expectativa
43,7
43,0
42,4
38,6
42,8

palavras, as condições correntes melhoraram em relação ao trimestre anterior,
provavelmente por conta
do Natal e encomendas do
governo, mas a confiança
no futuro não melhorou,
mantendo-se relativamente estável.
Assim como na última edição, o pessimismo continua liderado pelas empresas de grande porte, com
37,5 e 38,6 pontos respectivamente nos dois componentes do IC. (tabela 1)
A desordem na conjuntura política e econômica
tem refletido diretamente
na confiança da indústria,
alimentando o ceticismo do empresariado. Na
mesma linha, o Índice de

Índice de Confiança
41,1
41,7
41,9
38,1
41,3
Confiança do Empresário
Industrial (ICEI) da CNI
indica o pessimismo na
indústria e nas empresas
de grande porte.
Na abertura regional (tabela 2),
o Centro-Oeste, mais uma
vez, teve o pior resultado,
com 33 pontos. O resultado surpreende, uma vez
que a região é beneficiada
pela depreciação cambial e
seu efeito sobre as receitas
de exportação de produtos
agrícolas regionais. É possível que questões climáticas afetem o agronegócio e
empresários da região. De
qualquer forma, este resultado sugere que a crise está
cada vez mais disseminada.
A região Sudeste apresentou 37,9 pontos - destaque

para o estado de São Paulo,
que está abaixo da média
regional, com IC de 35,7
pontos - enquanto o Sul
registrou 44,8 pontos e o
Nordeste, 47,6.

Produtividade
nas empresas
A redução da produção industrial nacional tem sido
rotina em alguns setores da
economia. No setor gráfico
não tem sido diferente. Dados publicados pelo IBGE e
pela CNI podem confirmar
a retração da produtividade. As constantes quedas
nos investimentos produtivos agravam o quadro.
No quarto trimestre, 46%
das empresas tiveram que
reduzir turnos ou jornadas
de trabalho em comparação ao ano anterior. Deste
grupo, (tabela 3) as microempresas foram as que
mais reduziram turnos,
com redução de 37%; as de
grande porte diminuíram
25%; e na média a indústria
gráfica reduziu 29%.

Tabela 2: IC (0-100) por região

NO
NE
CO
SE
SU
Total

Situação atual
47,0
26,8
35,8
44,2
39,8

Expectativas
48,2
39,3
39,9
45,3
42,8

IC (média)
47,6
33,0
37,9
44,8
41,3

Sondagem da Indústria Gráfica Nacional

Produtividades nas empresas
Tabela 3: Caso sua empresa
tenha reduzido turnos ou jornadas de trabalho neste trimestre em relação ao mesmo
período de 2014, quanto foi
a redução (em %) – abertura
por porte de empresa

Micro
Pequena
Média

37%
28%
26%

Grande

25%

Total

29%

Foi pesquisado também o
nível de utilização da capacidade instalada (NUCI),
que mede a porcentagem do
parque industrial em operação. A Sondagem da Indústria Gráfica Brasileira indica
que a média do NUCI na
indústria gráfica foi de 65%.
Novamente, as microempresas exibem os piores resultados, com o NUCI atingindo
a marca de 57%. As empresas de porte grande, menos
ociosas, mantiveram o ritmo
acima da média, com 71%.
Tabela 4: Qual foi o nível de
utilização da capacidade instalada em sua empresa neste
trimestre (em %)? - média por
porte de empresa

Micro
Pequena
Média

57%
64%
66%

Grande

71%

Total

65%

Na abertura por segmento,
o de cartões (smart cards)
liderou a média do NUCI
com 86%, seguido de cadernos e etiquetas, pela ordem, com 74% e 70%.
Tabela 5: NUCI média por
porte segmento

Cartões
Cadernos
Etiquetas
Embalagens

86%
74%
70%
66%

Promocionais

63%

Editoriais

61%

Imp. Segurança /
Fiscais /Formulários

52%

Envelopes

50%

A produção física também apresentou sensível esfriamento quando
comparado ao mesmo
período de 2014. De
acordo a Sondagem, 65%
dos empresários afirmam que a produção de
produtos gráficos caiu,
sendo a principal causa a queda na demanda
(67%). A parcela dos
16% que conseguiram
aumentar a produção,
atribuem o resultado à
captação de novos clientes (27%). Esse resultado
pode ser indicador do
elevado grau de competição no setor. Os 19%
restantes conseguiram
manter a produção no
mesmo patamar que no
ano anterior.

Tabela 6: Como a produção da
sua empresa evoluiu neste trimestre em relação ao mesmo
período de 2014?

Os mais otimistas, que representam 31% do total, esperam aumentar a produção,
enquanto os 28% pessimistas
acreditam em queda.

Aumentou mais
de 10%
Aumentou até
10%
Aumentou até 5%
Ficou inalterada

5.5%
19.1%

Caiu até 5%

14.1%

Caiu até 20%

25.1%

Aumentar bastante
Aumentar
Manter
Diminuir

Caiu mais de 20%

25.7%

Diminuir bastante

6.4%
4.1%

Tabela 7: Se houve aumento, quais
os dois fatores que mais afetaram a
produção da sua empresa?

Aumento na demanda
Compras governamentais
Recuperação de margens
Estoque baixo

26.7%
1.1%
15.6%
6.7%

Criação de novos produtos

17.8%

Novos clientes

32.2%

Tabela 8: Se houve queda,
quais os dois principais fatores
que afetaram a produção de
sua empresa?

Queda na demanda
Compras governamentais
Queda de margens

67.4%
5.0%
23.9%

Estoque alto

0.6%

Outros

3.1%

Tabela 9: Em relação à produção,
qual a perspectiva para 2016?

2.8%
28.5%
40.9%
21.8%
6.1%

Há uma ligeira neutralidade nas expectativas de
produção, não havendo
viés de queda para 2016.
Esse resultado, de certa
forma, condiz com a estabilidade do componente
de Expectativas do IC. No
entanto, ainda não é possível discernir o que é meramente sazonal. O cenário
parece mais desafiador em
2016, uma vez que dados
do mercado de trabalho
começaram a deteriorar
recentemente.
O quadro não inspira ainda muita confiança. O ano
2016 desafiará o gráfico
a se planejar estrategicamente, estabelecer prioridades e se reinventar.

Quanto às perspectivas
para 2016, para 41% dos
empresários gráficos a
expectativa é de manter
a produção.
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O Boletim da Indústria Gráfica (BIG),
teve sua primeira edição em 1949 e,
tinha como objetivo divulgar
informações pertinentes ao setor
gráfico como dados econômicos,
cursos, palestras, eventos e
anúncios. E agora, a história da
Indústria Gráfica contada através
desse acervo, está disponível on-line
para consulta.
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MATERIAL DISPONÍVEL GRATUITAMENTE PARA CONSULTA NO SITE.

ACESSE WWW.SINDIGRAF.ORG.BR
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Para mais informações:
envie um e-mail para sindigraf@sindigraf.org.br
ou ligue para (011) 3232-4500.

