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Mais valor agregado

a associação Brasileira de papelão ondulado (aBpo) vem passando por um 

processo de reavaliação de suas atividades desde o ano passado. o obje-

tivo é aprimorar informações fornecidas pela entidade às empresas asso-

ciadas e também identificar oportunidades de melhor representar os interesses do 

segmento de embalagens de papelão ondulado em todo o Brasil. 

uma das iniciativas da gestão atual foi reativar o antigo grupo de trabalho 

Fiscal, baseado em um conceito mais estratégico, focado nas necessidades de 

nossos associados e no suporte à associação para o cumprimento de seu papel, 

que é bastante amplo.  

além de representar as necessidades e interesses de seus associados junto aos 

seus stakeholders, que inclui outras associações correlatas, sindicatos empresa-

riais, agências governamentais, órgãos de mídia e demais, com o objetivo de for-

talecer e promover a sustentabilidade do setor, a aBpo tem a importante missão 

de fomentar práticas de negócios éticas e em conformidade com as leis.

o novo grupo de trabalho, agora rebatizado como gt-tributário, conta com a 

participação de oito empresas associadas que desenvolvem operações industriais 

em vários estados brasileiros. além de discutir aspectos tributários mais amplos, 

o gt não deixará de atuar no melhor entendimento de leis e portarias, muitas 

vezes complexas, que podem impactar as práticas empresariais no dia a dia de 

suas operações.  

como exemplo, a aBpo tem apoiado ativamente a associação Brasileira de em-

balagens (aBre), no sentido de buscar esclarecimento e adequação das leis que 

envolvem a taxação de embalagens com impressão gráfica – neste caso, o icMs e 

o iss. diante da recente votação no supremo tribunal Federal, em Brasília, ainda 

que parcial, criou-se uma expectativa de que o mérito da questão tenha um desfe-

cho em curto prazo.                       
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