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cimento de 2,9% e 2,1%, 
nessa ordem.
Os segmentos de Emba-
lagens e de Produtos de 
Papel sinalizam recu-
peração, trajetória que 
deve ganhar força ao 
longo dos próximos me-
ses em função da queda 
da taxa de juros e melho-
ra do mercado de crédi-
to. Já para o segmento de 
Atividades de Impressão, 
representado por empre-
sas de pequeno porte, 
os sinais de recuperação 
ainda são incipientes.
O quadro é de retomada 
da Indústria Gráfica, que, 
assim como a da Indús-
tria de Transformação, 
deverá ser lenta e gra-
dual. A melhora da con-
fiança do empresário do 
setor e a perda de ritmo 
nas demissões são outros 
elementos que corrobo-
ram esse cenário. 
Apesar da perspectiva 
positiva, o ano de 2017 
ainda será negativo para 
a Indústria Gráfica, de-
vendo o setor registrar 
contração de 3,4%. 

No terceiro tri-
mestre, na com-
paração com 

o mesmo trimestre de 
2016, a produção física 
da Indústria Gráfica re-
gistrou recuo de 1,3%, 
mostrando desacelera-
ção do ritmo de queda. 
No segundo trimestre 
a produção havia caído 
8,7% frente ao mesmo 
período do ano passado. 
Além disso, sem influên-
cias sazonais, no terceiro 
trimestre, com relação 
ao trimestre anterior, o 
setor exibiu desempenho 
positivo, com um au-
mento de 2,3%.
Por outro lado, o hiato 

com relação à Indús-
tria de Transformação 
permanece elevado. Na 
comparação anual, a In-
dústria de Transforma-
ção cresceu 3,1%.
Na abertura setorial, o 
segmento Atividades de 
Impressão (que inclui, 
por exemplo, impressos 
para fins publicitários e 
de segurança) caiu 3,8% 
na comparação anual e 
exerceu a maior influên-
cia negativa na formação 
do resultado da Indús-
tria Gráfica. Os demais 
segmentos, de Embala-
gens e de Produtos de 
Papel (cadernos e eti-
quetas), apontaram cres-
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Fonte: IBGE, BCB. Cálculo: Decon/Abigraf 
*Com ajuste sazonal.

Tabela 1 Produção física
Período Indústria Gráfica Atividades de Impressão Embalagem de Papel Transformação

2016 -8.4% -11.1% -2.9% -6.0%
2T2017 / 2T2016 -8.7% -13.8% 0.9% -0.5%

2T2017 / 2T2016 -1.3% -3.8% 2.9% 3.1%

3T2017  / 2T2017* 2.3% 2.4% 2.7% 1.1%
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Produção na Indústria Gráfica

Fonte: PIM/IBGE. Elaboração: DECON/ABIGRAF.

Fonte: PIM/IBGE. Elaboração: DECON/ABIGRAF.

Fonte: PIM/IBGE. Elaboração: DECON/ABIGRAF.

Gráfico 1 - Abertura da produção física da IG (média 12 meses)

Gráfico 2 Produção Física - Média 12 meses (100=dez12)

Gráfico 3 Produção Física IG - Dados Trimestrais Dessazonalizados

Apesar da perspectiva positiva, o ano de 2017 ainda será negativo para a Indústria Gráfica, 

devendo o setor registrar contração de 3,4%. 

Gráfico 1 

Fonte: PIM/IBGE. Elaboração: Decon/ABIGRAF

Gráfico 2
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Abertura da Produção Física da IG  (média 12 Meses)

Embalagem Produtos de Papel Atividades de Impressão

Fonte: PIM/IBGE. Elaboração: Decon/ABIGRAF

Gráfico 3 Produção física IG - dados trimestrais dessazonalizados
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Produção Física - média 12 Meses 

Indústria Gráfica Indústria de Transformação 

Fonte: PIM/IBGE. Elaboração: Decon/ABIGRAF
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milhões). Estes três países 
correspondem a 53,0% das 
importações totais de produ-
tos gráficos. Destaque para 
as importações de produtos 
editoriais que totalizaram 
US$ 19,6 milhões, ou seja, 
58,7%.
Concluindo, a combinação 
entre retração dos valores 
exportados junto a expan-
são das importações levou 
a um saldo comercial de-
ficitário, após resultados 
positivos no primeiro e no 
segundo trimestre do ano. 
Apesar do saldo negati-
vo no terceiro trimestre, o 
resultado acumulado em 
2017 foi superavitário em 
US$ 4,9 milhões, entretan-
to bem inferior ao saldo de 
US$ 37,7 milhões no mes-
mo período de 2016.
 

Balança Comercial da Indústria Gráfica

Balança Comercial do setor gráfico apresenta 
déficit no terceiro trimestre

De acordo com o 
Ministério do De-
senvolvimento, In-

dústria e Comércio Exterior 
(MDIC), a balança comercial 
da indústria gráfica encer-
rou o terceiro trimestre de 
2017 com déficit de US$ 10,0 
milhões. No trimestre ime-
diatamente anterior, o saldo 
comercial havia sido supera-
vitário em US$ 8,9 milhões.
No terceiro trimestre, as ex-
portações totalizaram US$ 
69,5 milhões, retração de 
5,5% em relação aos três 
meses anteriores, entretanto 
apresentou uma ligeira alta 
de 1,7% se comparado a igual 
período do ano passado.
A pauta de exportações foi 
composta, principalmente, 
por produtos do segmento 
de embalagens (US$ 25,5 

milhões); cartões impressos 
(US$ 24,7 milhões); e o se-
guimento editorial de livros 
e revistas (US$ 7,5 milhões).
Os três principais países 
importadores de produtos 
gráficos brasileiros foram 
responsáveis por 30,5% do 
total exportado, são eles Es-
tados Unidos, Uruguai e Mé-
xico, com US$ 8,4 milhões, 
US$ 6,6 milhões e US$ 6,3 

milhões, respectivamente. 
Os três principais mercados 
de destinos concentraram 
47,7% das exportações de 
embalagens.
O valor importado somou 
US$ 79,5 milhões, repre-
sentando uma forte alta de 
22,8% frente aos três meses 
anteriores. Se comparado ao 
mesmo período do ano pas-
sado, o montante importado 
aumentou 21,4%.
As compras externas ficaram 
concentradas em produtos 
do segmento editorial (US$ 
33,4 milhões); embalagens 
(US$ 14,2 milhões); e car-
tões impressos (US$ 13,9 
milhões). As importações 
tiveram origem na China 
(US$ 18,9 milhões); Estados 
Unidos (US$ 9,3 milhões); 
e Reino Unido (US$ 6,3 

Apesar do saldo negati-
vo no terceiro trimestre, 
o resultado acumulado 
em 2017 foi superavitá-
rio em US$ 4,9 milhões, 
entretanto bem inferior 
ao saldo de US$ 37,7 
milhões no mesmo pe-
ríodo de 2016.

Fonte: MDIC. Elaboração Decon/ABIGRAF.

Balança Comercial - 3º Trimestre (Em US$ milhões)

O saldo negativo no trimestre é consequência da expansão das importações, frente a um modesto aumento nas exportações. 
Entretanto, o saldo comercial acumulado em 2017 permanece em patamar positivo.



tolina e papel-cartão e 
Produtos de papel, carto-
lina, papel-cartão e pape-
lão ondulado encerraram 
os primeiros nove meses 
de 2017 com saldos po-
sitivos de vagas, respec-
tivamente, 5 e 46 vagas 
geradas. Por sua vez, 
atividades de impres-
são (-2.175), Serviços de 
pré-impressão e acaba-
mentos gráficos (-448) e 
Edição (-1.026), tiveram 
mais desligamentos que 
admissões este ano.
Como o quarto trimes-
tre costuma ter um fraco 
desempenho do emprego 
no setor gráfico, apesar 
da desaceleração das de-
missões, a Indústria Grá-
fica ainda deve encerrar 
o ano de 2017 com um 
saldo negativo de postos 
de trabalho.

Mercado de Trabalho da Indústria Gráfica
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Menor ritmo de demissões
Ainda não há completa recuperação do mercado de trabalho, mas demissões continuam perdendo força.

Em 2017, as demis-
sões líquidas na In-
dústria Gráfica se-

guem em ritmo menor do 
que no ano anterior. Entre 
janeiro e setembro do ano 
corrente, foram fechados 
3.598 postos de trabalho, 

Fonte: Ministério do Trabalho E Emprego (MTE). Elaboração: Decon/Abigraf.

Fonte: Ministério do Trabalho E Emprego (MTE). Elaboração: Decon/Abigraf.

Gráfico 1: Variação (%) Média 12 Meses.

Gráfico 2: Saldo de Empregos (em número de vagas)
de Janeiro a Setembro de 2017

MERCADO DE TRABALHO DA INDÚSTRIA GRÁFICA

Menor ritmo de demissões

Ainda não há completa recuperação do mercado de trabalho, mas demissões continuam 

perdendo força.

Gráfico 1: Variação % Acumulada em 12 Meses

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Elaboração: Decon/Abigraf

Em 2017, as demissões líquidas na Indústria Gráfica seguem em ritmo menor do que no 

ano anterior. Entre janeiro e setembro do ano corrente, foram fechados 3.598 postos de 

trabalho, segundo o Cadastro Geral de Emprego e Desemprego (CAGED). O número não 

é tão ruim quando comparado com o mesmo período de 2016 (fechamento de 7.668 

postos) e de 2015 (fechamento de 9.375 postos).

Na Indústria de Transformação, o emprego apresenta um saldo positivo em 2017 até 

setembro, com a geração líquida de cerca de 83 mil postos de trabalho.
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Gráfico 2: Saldo de Empregos (em número de vagas) de Janeiro a Setembro de 2017

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Elaboração: Decon/Abigraf

No recorte por segmentos, Embalagens de papel, cartolina e papel-cartão e Produtos de 

papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado encerraram os primeiros nove meses de 

2017 com saldos positivos de vagas, respectivamente, 5 e 46 vagas geradas. Por sua vez, 

Atividades de impressão (-2.175), Serviços de pré-impressão e acabamentos gráficos (-

448) e Edição (-1.026), tiveram mais desligamentos que admissões este ano.

Como o quarto trimestre costuma ter um fraco desempenho do emprego no setor gráfico, 

apesar da desaceleração das demissões, a Indústria Gráfica ainda deve encerrar o ano de 

2017 com um saldo negativo de postos de trabalho.
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segundo o Cadastro Geral 
de Emprego e Desemprego 
(CAGED). O número não 
é tão ruim quando compa-
rado com o mesmo perío-
do de 2016 (fechamento de 
7.668 postos) e de 2015 (fe-
chamento de 9.375 postos).

Na Indústria de Transfor-
mação, o emprego apre-
senta um saldo positivo em 
2017 até setembro, com a 
geração líquida de cerca de 
83 mil postos de trabalho.
No recorte por segmentos, 
Embalagens de papel, car-

Na Indústria de Trans-
formação, o emprego 
apresenta um saldo po-
sitivo em 2017 até se-
tembro, com a geração 
líquida de cerca de 83 
mil postos de trabalho.
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Sondagem da Indústria Gráfica Nacional

O Índice de Confian-
ça (IC) do Empresário 
da Indústria Gráfica 
Brasileira atingiu, no 
terceiro trimestre de 
2017, a marca de 53,8 
pontos, em uma esca-
la de 0 a 100. O pata-
mar atingido pelo IC, 
no trimestre, é o maior 
já registrado e reverte 
um resultado negativo 
observado na leitura 
anterior. O índice vem 
oscilando nos últimos 
trimestres, mas está 
desenhada uma ten-
dência de crescimento.

Sondagem da Indústria Gráfica Nacional
Terceiro Trimestre de 2017

ÍNDICE DE CONFIANÇA DO EMPRESÁRIO

O Índice de Confiança (IC) do Empresário da Indústria Gráfica Brasileira atingiu, no 
terceiro trimestre de 2017, a marca de 53,8 pontos, em uma escala de 0 a 100. O 
patamar atingido pelo IC, no trimestre, é o maior já registrado e reverte um resultado 
negativo observado na leitura anterior. O índice vem oscilando nos últimos trimestres, 
mas está desenhada uma tendência de crescimento. 

O IC cresceu 5,5 pontos em relação ao segundo trimestre de 2017, com aumento de 
6,7 pontos no Índice de Situação Atual (49,7), enquanto o Índice de Expectativas 
registrou acréscimo de 4,3 pontos, atingindo a marca de 57,9 pontos. Os dois 
componentes do IC atingiram seu maior valor da série. No entanto, enquanto as 
expectativas são otimistas (acima dos 50 pontos), a percepção com relação à situação 
atual indica apenas um estancamento da queda, ao ficar, pela primeira vez, 
praticamente sobre a linha de neutralidade (50 pontos). 

Gráfico 1: Índice de Confiança (0-100) 

 

No recorte por porte de empresa (Tabela 1), observa-se que o microempresário do 
setor permanece pessimista. Apesar de ser o nível mais baixo de confiança entre os 
portes, houve melhora de 2,2 pontos na confiança desse grupo quando comparada ao 
trimestre anterior. 

As empresas dos demais portes também apresentaram melhora do nível de confiança 
em relação ao trimestre anterior e continuaram em um nível acima da neutralidade.  

Tabela 1: IC por porte de empresa (0-100) 

Porte IC Atual IC 
Expect IC 

Micro 42,4 52,3 47,4 
Pequena 53,1 59,9 56,5 
Média 56,6 65,0 60,8 
Grande 56,9 61,2 59,1 
IC 49,7 57,9 53,8 
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linha de "média histórica" pela linha de 
neutralidade (50 pontos) 

Gráfico 1: Índice de Confiança (0-100)

O Índice de Con-
fiança (IC) do 
Empresário da 

Indústria Gráfica Brasi-
leira atingiu, no terceiro 
trimestre de 2017, a marca 
de 53,8 pontos, em uma 
escala de 0 a 100. O pa-
tamar atingido pelo IC, 
no trimestre, é o maior já 
registrado e reverte um 
resultado negativo obser-
vado na leitura anterior. O 
índice vem oscilando nos 
últimos trimestres, mas 
está desenhada uma ten-
dência de crescimento.
O IC cresceu 5,5 pontos 
em relação ao segundo 
trimestre de 2017, com 
aumento de 6,7 pontos no 

Índice de Situação Atual 
(49,7), enquanto o Índice 
de Expectativas registrou 
acréscimo de 4,3 pontos, 
atingindo a marca de 57,9 
pontos. Os dois compo-
nentes do IC atingiram 
seu maior valor da série. 
No entanto, enquanto as 
expectativas são otimistas 
(acima dos 50 pontos), a 
percepção com relação à 
situação atual indica ape-
nas um estancamento da 
queda, ao ficar, pela pri-
meira vez, praticamente 
sobre a linha de neutrali-
dade (50 pontos).
As empresas dos demais 
portes também apresenta-
ram melhora do nível de 

confiança em relação ao 
trimestre anterior e conti-
nuaram em um nível aci-
ma da neutralidade.

Qualificação

De acordo com a pes-
quisa, em 55% das em-
presas, o perfil predo-
minante de qualificação 
de seus colaboradores é 
o ensino médio comple-
to (Tabela 2). Ademais, 
em 33% das empresas, o 
perfil predominante de 
qualificação é abaixo do 
médio completo.



Sondagem da Indústria Gráfica Nacional

Embora o perfil predo-
minante de qualifica-
ção dos colaboradores 
na maioria das empre-
sas seja até o ensino 
médio completo, 76% 
afirmaram enfrenta-
rem dificuldades para 
encontrar mão de obra 
qualificada (Tabela 4). 
Esse fenômeno, infeliz-
mente, é visto na eco-
nomia como um todo.

Tabela 1: IC por porte de empresa (0-100)

Porte da Empresa Situação Atual Expectativa Índice de Confiança
MICRO 42,4 52,3 47,4

PEQUENA 53,1 59,9 56,5

MÉDIA 56,6 65,0 60,8

GRANDE 56,9 61,2 59,1

tOtAL 49,7 57,9 53,8

Tabela 2: Qual é o perfil predominante de qualificação de seus colaboradores?

Ensino fundamental incompleto 3%

Ensino fundamental completo 13%

Ensino médio incompleto 17%

Ensino médio completo 55%

Ensino Técnico 4%

Ensino superior incompleto 3%

Ensino superior completo 3%

Pós-graduação 1%

Apesar disso, metade dos 
empresários avaliou como 
regular a aptidão média 
de seus colaboradores em 
exercer tarefas com exce-
lência, e 43% avaliou como 
elevada ou muito elevada 
esta aptidão (Tabela 3).

Tabela 3: Que nota você daria 
para a qualificação média de 
seus colaboradores quando 
você os avalia do ponto de vista 
da aptidão em exercer com 

excelência suas tarefas?

Muito elevada 2%

Elevada 41%

Regular 50%

Baixa 6%

Muito baixa 0%

Embora o perfil predomi-
nante de qualificação dos 
colaboradores na maioria 
das empresas seja até o 
ensino médio completo, 
76% afirmaram enfrenta-
rem dificuldades para en-
contrar mão de obra qua-
lificada (Tabela 4). Esse 
fenômeno, infelizmente, é 
visto na economia como 
um todo.

Tabela 4: Sua empresa enfrenta 
dificuldades para encontrar mão 

de obra qualificada?

Sim 76%

Não 24%

Questionado sobre em 
qual área o problema é 
mais grave (Tabela 5), foi 
apontada a área Operacio-

nal/produção (72% das em-
presas), logo após aparece o 
setor Comercial (21%).

Tabela 5: Se sim, em qual área o 
problema é mais grave?

Operacional/produção 72%

Comercial 21%

Gerencial 2%

Outros 4%

Na ótica de oferta de ca-
pacitação/treinamento 
por parte da empresa, 
52% investiram em algu-
ma forma de qualificação. 
Os recursos mais utiliza-
dos foram cursos e pa-
lestras de curta duração. 
(Tabela 6)
Em contrapartida, 48% 
do empresariado não 

empregou artifícios para 
treinamento de seus 
profissionais.
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Tabela 6: Que tipo de recurso foi utilizado para treinar/qualificar seu funcionário este ano?

Não utilizei recurso 48%

Cursos e palestras de curta duração 32%

Cursos in company 19%

Cursos de educação continuada, de média e longa duração 2%

Entre as dificuldades para 
promover a qualificação 
dos funcionários estão 
a inexistência de cursos 
adequados às necessidades 
da empresa e a falta de in-
teresse dos trabalhadores, 
ambos representando 23% 
das respostas (Tabela 7).  

Tabela 7: Quais as dificuldades para investir na qualificação do trabalhador?

Não existe cursos adequados às necessidades da empresa. 23%

Existe pouco interesse dos trabalhadores. 23%

Os cursos que a empresa necessita possuem custos elevados. 17%

A má qualidade da educação básica prejudica a qualificação dos trabalhadores. 13%

Não é a prioridade. 9%

Ao investir em qualificação, a empresa perde o trabalhador para o mercado. 6%

Não é possível liberar o trabalhador para fazer cursos. 6%

Existe alta rotatividade dos trabalhadores. 2%

Concluindo, com exceção do indicador das microempresas que ainda figura em patamar de pessi-

mismo, o Índice de Confiança para os demais portes vem apresentando gradativamente resultados 

mais positivos, o que fornece indícios de uma recuperação lenta e gradual. 

Dados da pesquisa sobre qualificação sugerem que, com a retomada da atividade do setor, a di-

ficuldade para encontrar mão de obra qualificada deve ser agravada, sendo necessário, portanto, 

que as empresas invistam no treinamento de seus colaboradores. Para isso, serão demandados 

cursos adequados ao setor e que sejam capazes de engajar o interesse dos trabalhadores. BANCO DE
EMPREGOS
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