
Ensaiando descompressão

O índice de custos da indústria gráfica apresentou desaceleração no quarto bimestre. O aumento foi de 
9,7% na variação anual, ante 10,1% na leitura anterior. Nos acumulado nos últimos 12 meses, está em 
10,3% (gráfico).

Apesar da alta de quase dois dígitos na variação anual, o quarto bimestre, em relação ao anterior, 
apresentou alta de 0,6%. É um sinal de moderação na pressão de custos. Embora incipiente, bem-vindo.

Na abertura do indicador, foi o componente preços de insumos que apontou perda de fôlego, com aumento 
de 9,8% na variação anual ante 10,8% no bimestre anterior. 

O custo de mão-de-obra, por outro lado, voltou a acelerar, atingindo 9%, ante 7,3% na mesma comparação. 

Esses resultados, ainda que com o alento de estarem menos pressionados na margem, causam 
preocupação. As empresas enfrentam grave crise financeira e não conseguem absorver esses aumentos de 
custo, pois não conseguem repassá-los integralmente ao preço final.

A taxa de câmbio bem comportada poderá ajudar a conter pressões de custos dos insumos. Talvez essa 
moderação recente já seja um primeiro sinal disso. 

Quanto ao comportamento do custo da mão-de-obra, surpreende e merece atenção. Que a própria queda da 
inflação em curso ajude a contê-la.

ÍNDICE DE CUSTOS
DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS GRÁFICOS – ISC 

NOTA

O índice de custo da Indústria Gráfica calculado pela Abigraf não tem amplitude necessária para, de forma acurada, refletir o aumento de 

custos de um setor tão heterogêneo. Em função disso, não recomendamos sua utilização para ajuste de contratos. O indicador pode ser 

utilizado como referência de caráter informal.



Custo médio mensal da IG - variação anual média em 12 meses

Fontes: FGV, Aneel, Datafolha. Cálculo: Abigraf.

Variações Anuais

 2015 (média) 2º bimestre 2016 3º bimestre 2016 4º bimestre 2016

   (média)  (média)  (média)

Formulários 10.9% 11.2% 13.0% 11.9%

Envelopes (branco) 9.7% 9.7% 12.4% 11.5%

Envelopes (personalizados) 10.3% 10.5% 12.6% 11.9%

Embalagens microondulados 6.4% 9.3% 9.3% 9.6%

Embalagens Cartões 11.8% 10.1% 8.2% 7.9%

Cadernos 10.3% 8.8% 10.1% 10.4

Revistas 10.6% 9.5% 11.5% 10.7%

Livros 10.7% 9.1% 10.9% 10.2%

Manuais Impressos 10.5% 9.5% 11.0% 10.5%

Total 9.6% 9.5% 10.1% 9.7%

Mão de Obra 8.7% 9.1% 7.3% 9.0%

Insumos 9.9% 9.4% 10.8% 9.8%


