
 
Rio de Janeiro, 01 de dezembro de 2017.  
Circular SIGRAF nº 266/2017. 
Assunto: Manifestação da ABIGRAF Nacional - Reajuste do Preço do Papel. 
 
Prezado Associado, 
 
Segue em anexo, para seu conhecimento, cartas que manifestam a insatisfação da ABIGRAF 
Nacional junto as empresas SUZANO, IBEMA e MD Papéis sobre o novo reajuste do preço do 
papel. 
 
Informamos que o SIGRAF/ABIGRAF-RJ, estão se posicionando frente a esta manifestação e 
em breve encaminharemos o teor das cartas destinadas aos mesmos.  
 
Atenciosamente,  

Sistema SIGRAF / ABIGRAF-RJ 

Informamos que nossas circulares são publicadas diariamente no site: www.sigraf.org.br  

 

 

 
 
 
 

http://www.sigraf.org.br/


 

 

 
AN/CT - 276/2017 
 
São Paulo, 27 de novembro de 2017. 

À 
Walter Schalka 
Presidente 
Suzano Papel e Celulose S.A.  
 
Prezado Senhor, 
 
A Associação Brasileira da Indústria Gráfica - ABIGRAF Nacional, entidade 
federativa que congrega o empresariado gráfico e representa aproximadamente 20 mil 
empresas, responsáveis pela geração de mais de 190 mil empregos diretos, vem por 
meio desta, manifestar a insatisfação do setor com o informado novo aumento nos 
preços dos produtos da vossa linha de Papéis Revestidos (Couché Suzano Design, 
Couché Suzano Press e Couché Suzano Fit), que terão aumento de 10% (dez por 
cento) a partir de 1º de dezembro de 2017. 
  
Cumpre destacar, que a produção física da indústria gráfica brasileira, no terceiro 
trimestre de 2017, na comparação com o mesmo período do ano anterior, ainda 
registrou recuo de 1,3%, ou seja, qualquer elevação nos custos de matérias-primas e 
insumos tende a piorar ainda mais este quadro, que já vem sendo de extrema 
gravidade há muito tempo, se considerar que somente nos últimos quatro anos (2013 
– 2016) a queda acumulada chega a incríveis 27% (vinte e sete por cento).  
Tendo em vista, que a última projeção consolidada para 2017 é de um recuo de mais 
3,4% (três vírgula quatro por cento), em um período de apenas cinco anos o setor 
perderá surpreendentemente quase um terço de sua produção física, conforme dados 
oficiais (fonte: IBGE/PIA). 
 
Neste contexto, as indústrias gráficas estão enfrentando situações de extrema 
dificuldade e não possuem condições de assimilar qualquer elevação de custos, uma 
vez que no atual cenário é muito difícil repassá-los aos seus clientes. As 
consequências desta medida serão a elevação da inadimplência, fechamento de 
empresas e aumento do desemprego, afetando assim toda a cadeia produtiva do 
setor. 
  
Assim, gostaríamos de estabelecer um diálogo neste momento preocupante, 
buscando encontrar soluções capazes de manter o mercado equilibrado e estável.  
 
Agradecendo antecipadamente sua atenção, reiteramos nossa estima e consideração. 
 
Cordialmente, 
                          

                                                                      
 
           Levi Ceregato                                      Julião Flaves Gaúna    
Presidente: Diretoria Executiva                  Presidente: Conselho Diretivo     



 

 

 
AN/CT - 277/2017 
 
São Paulo, 27 de novembro de 2017. 

À 
Nilton Ferreira Saraiva Júnior 
Presidente Executivo 
IBEMA Papelcartão  
 
Prezado Senhor, 
 
A Associação Brasileira da Indústria Gráfica - ABIGRAF Nacional, entidade 
federativa que congrega o empresariado gráfico e representa aproximadamente 20 mil 
empresas, responsáveis pela geração de mais de 190 mil empregos diretos, vem por 
meio desta, manifestar a insatisfação do setor com o informado novo aumento nos 
preços de vosso portfólio de produtos, que terão aumento de 10,5% (dez e meio por 
cento) a partir de 1º de janeiro de 2018. 
  
Cumpre destacar, que a produção física da indústria gráfica brasileira, no terceiro 
trimestre de 2017, na comparação com o mesmo período do ano anterior, ainda 
registrou recuo de 1,3%, ou seja, qualquer elevação nos custos de matérias-primas e 
insumos tende a piorar ainda mais este quadro, que já vem sendo de extrema 
gravidade há muito tempo, se considerar que somente nos últimos quatro anos (2013 
– 2016) a queda acumulada chega a incríveis 27% (vinte e sete por cento).  
Tendo em vista, que a última projeção consolidada para 2017 é de um recuo de mais 
3,4% (três vírgula quatro por cento), em um período de apenas cinco anos o setor 
perderá surpreendentemente quase um terço de sua produção física, conforme dados 
oficiais (fonte: IBGE/PIA). 
 
Neste contexto, as indústrias gráficas estão enfrentando situações de extrema 
dificuldade e não possuem condições de assimilar qualquer elevação de custos, uma 
vez que no atual cenário é muito difícil repassá-los aos seus clientes. As 
consequências desta medida serão a elevação da inadimplência, fechamento de 
empresas e aumento do desemprego, afetando assim toda a cadeia produtiva do 
setor. 
  
Assim, gostaríamos de estabelecer um diálogo neste momento preocupante, 
buscando encontrar soluções capazes de manter o mercado equilibrado e estável.  
 
Agradecendo antecipadamente sua atenção, reiteramos nossa estima e consideração. 
 
Cordialmente, 
                          

                                                                      
 
           Levi Ceregato                                      Julião Flaves Gaúna    
Presidente: Diretoria Executiva                  Presidente: Conselho Diretivo     



 

 

 
AN/CT - 278/2017 
 
São Paulo, 27 de novembro de 2017. 

À 
Alexandre Tattini 
Diretor Superintendente 
MD Papéis Ltda.  
 
Prezado Senhor, 
 
A Associação Brasileira da Indústria Gráfica - ABIGRAF Nacional, entidade 
federativa que congrega o empresariado gráfico e representa aproximadamente 20 mil 
empresas, responsáveis pela geração de mais de 190 mil empregos diretos, vem por 
meio desta, manifestar a insatisfação do setor com o informado novo aumento nos 
preços de toda vossa linha de produtos Papelcartão, que terão aumento de 10,8% 
(dez virgula oito por cento) a partir de 1º de janeiro de 2018. 
  
Cumpre destacar, que a produção física da indústria gráfica brasileira, no terceiro 
trimestre de 2017, na comparação com o mesmo período do ano anterior, ainda 
registrou recuo de 1,3%, ou seja, qualquer elevação nos custos de matérias-primas e 
insumos tende a piorar ainda mais este quadro, que já vem sendo de extrema 
gravidade há muito tempo, se considerar que somente nos últimos quatro anos (2013 
– 2016) a queda acumulada chega a incríveis 27% (vinte e sete por cento).  
Tendo em vista, que a última projeção consolidada para 2017 é de um recuo de mais 
3,4% (três vírgula quatro por cento), em um período de apenas cinco anos o setor 
perderá surpreendentemente quase um terço de sua produção física, conforme dados 
oficiais (fonte: IBGE/PIA). 
 
Neste contexto, as indústrias gráficas estão enfrentando situações de extrema 
dificuldade e não possuem condições de assimilar qualquer elevação de custos, uma 
vez que no atual cenário é muito difícil repassá-los aos seus clientes. As 
consequências desta medida serão a elevação da inadimplência, fechamento de 
empresas e aumento do desemprego, afetando assim toda a cadeia produtiva do 
setor. 
  
Assim, gostaríamos de estabelecer um diálogo neste momento preocupante, 
buscando encontrar soluções capazes de manter o mercado equilibrado e estável.  
 
Agradecendo antecipadamente sua atenção, reiteramos nossa estima e consideração. 
 
Cordialmente, 
                          

                                                                      
 
           Levi Ceregato                                      Julião Flaves Gaúna    
Presidente: Diretoria Executiva                  Presidente: Conselho Diretivo     


