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Omercado de papéis não ficou imune aos efeitos

de mais um ano de crise. A produção brasileira

cresceu em 1,6% (totalizando 7,9 milhões de toneladas)

e a de celulose 12,3% (totalizando 9 milhões de

toneladas) graças ao aumento das exportações que

somaram US$ 3,1 milhões, apresentando

um superávit de US$ 2,5 milhões.
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"a tendência é o mercado crescer

muito porque as empresas

precisam personalizar e diferenciar

a política de marketing"
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Em contrapartida o consumo interno caiu 1,9% em

relação ao ano de 2002, registrando um consumo per

capita de 38,2 contra 39,5 consumidos em 2002.

Os dados fazem parte das previsões da Bracelpa

(Associação Brasileira de Celulose e Papel) para 2003.

Até o fechamento desta reportagem, a entidade

não havia consolidado os dados efetivos relativos ao

desempenho do setor no ano passado.

Apesar da queda no consumo interno, a indústria

de dá sinais de vitalidade e de otimismo em relação

mercado brasileiro e às exportações, traduzindo as

boas expectativas em investimentos.

Segundo a Bracelpa, o setor apresentou ao Presidente :

Luiz Inácio Lula da Silva, um programa de investimento,

entre 2003 e 2012, de US$ 14,4 bilhões, a fim de

ampliar sua capacidade produtiva e aumentar as

exportações. Na última década as indústrias investiram

US$ 12 bilhões na ampliação da capacidade produtiva,

triplicando as exportações.

O segmento de finos e diferenciados ainda representa

uma parcela ínfima dentro de um mercado medido

em milhões de toneladas e de dólares. Estima-se que,

no Brasil, essa categoria de produto tenha, dentro do

mercado total de papéis, uma participação de 5% ou

9 mil toneladas, incluindo nacionais e importados. No

mercado mundial a participação é de 10%. Na Cia.

Suzano de Papel e Celulose, fabricante de diversos

tipos de papéis, os especiais representam 0,5% da

produção total, em torno de mil toneladas em 2003.

Apesar disso, e da crise de 2003, o setor está em

franca expansão. As empresas vêem 2004 com bons

olhos e investem na ampliação das opções de papéis

e em estratégias de divulgação que passam por 

publicidade, palestras e visitas de demonstração a 

designers, publicitários e profissionais do mercado

gráfico. Os estudantes de design também são alvos

das ações de divulgação.

"A Suzano tem uma perspectiva bastante positiva para

2004, haja vista a recuperação do poder de consumo

no Brasil, prevista pelo mercado" afirma Fábio de

Araújo, gerente de marketing para papéis

Na página ao lado e acima: Catálogo "Nuança", da Fine Papers, que
foi elaborado segundo a poética das cores, texturas e gramaturas

não-revestidos. Segundo ele, essa expectativa é

balizada pelo aumento dos investimentos em material

promocional e em materiais sofisticados, que requerem

papéis especiais.

Para Sônia Regina Nogueira coordenadora do

departamento de marketing da Metalgamica, a

tendência é o mercado crescer muito porque as

empresas precisam personalizar e diferenciar seu

marketing. Além disso, o aumento da concorrência tem

contribuído para o crescimento do mercado.

opções
Para fazer frente ao crescimento da demanda, a oferta

dos fabricantes nacionais e distribuidores de produtos

nacionais e importados varia de dezenas a centenas

de opções de papéis com diversas cores e texturas.

"Para sermos competitivos temos que oferecer um

portifólio mais variado possível em termos de formatos,

gramaturas, tonalidades e texturas", afirma Fábio de
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Peças produzidas em papéis comercializados pela Vippapers, que
oferece mais de 300 itens provenientes de diversos países

Araújo, da Suzano.

A Fine Papers, por exemplo, oferece 144 itens de papéis

finos e, em suas lojas, o consumidor pode encontrar

mais de 500 itens. Os papéis comercializados vêm das

empresas norte-americanas Fox River, Gilbert e Crane's.

A Vippapers, que vende papéis de empresas como

Thibierge & Cornar (França) Stratmore (USA), James

Cropper (UK), Witcel (Argentina), Yupo (USA/Japão) e

Cordenons (Itália), trabalha com 30 linhas de papéis

e mais de 300 itens. "Trabalhamos exclusivamente

com papéis especiais", observa o diretor da empresa,

Roger Buchan.

Existem empresas com um portifólio mais modesto

como a Metalgamica que, apesar estar há 30 anos

no mercado de insumos gráficos, está começando

suas atividades no segmento de papéis especiais,

representando as empresas do grupo Cordenons, que

tem fábricas na Itália e na Bélgica.

Os grandes fabricantes nacionais como Suzano, Ripasa,

VCP e Klabin também não têm uma lista muito extensa

de itens na área de papéis finos e diferenciados, mas

trabalham para ampliá-la. Os principais produtos da

Ripasa, segundo sua gerente de desenvolvimento de

produto e mercado, Sandra Leal, é linha Acácia com

papéis offset e couché. A empresa conta também com

uma família de papéis-cartão.

A multinacional Arjo Wiggins, que produz grandes

volumes de papéis para imprimir e escrever, para

impressos de segurança, para fins hospitalares, entre

outros, também trabalha para diversificar seu portifólio

de papéis finos composto por três linhas em diversas

opções de cores e texturas.

lançamentos
A colocação de novos produtos no mercado acontece

com uma freqüência cada vez menor. A VSP acaba de

lançar a linha Geltex Reflejos com brilho iridescente.

Na Metalgamica a novidade é o papel Plike em

tonalidades branca, vermelha e preta com textura

similar à de uma pétala de rosa. Da Arjo Wiggins vêm

os papéis vegetais Clear Plus em gramaturas altas e o

Color Plus Wave, papel colorido na massa.

Os papeis metalizados Stardream/Comet e Plike,

entre outros, são as novidades da Vippapers. A Ripasa

acaba de lançar o papel-cartão Triplex Art Premium

para embalagens, relatórios empresariais e



mercado editorial. Além disso, todas as empresas trabalham

na ampliação do número de cores, texturas e gramatura das

linhas já existentes.

Investir em produtos diferenciados, focados em interesses

específicos dos consumidores também pode ser uma saída

para conquistar clientes. A VSP, por exemplo, adquiriu

máquinas para oferecer pequenas quantidades de papel

acoplado (folhas de diferentes gramaturas do papel Color

Plus, da ArjoWiggins, são coladas umas à outras para atingir

as gramaturas de 300, 360 e 420 g/m2). "Nossa estratégia é

antecipar a oferta à necessidade do cliente", afirma C. H. Liao,

diretor comercial da VSP.

Os papéis finos brilhantes e iridescentes são uma tendência

no mercado. As opções se multiplicam rapidamente, atraindo

cada vez mais o interesse dos consumidores. Tatiane de Féo,

gerente de marketing da Fine Papeis, destaca também o

crescimento da demanda por gramaturas extremas (muito baixa

para aproveitar a transparência ou muito alta para explorar a

resistência) como uma tendência.

serviços
A atitude dos fornecedores em relação ao mercado está

mudando. Para vencer a concorrência é preciso ter mais que

preço. Como em qualquer segmento da economia os serviços

e a agregação de valor são vitais para conquistar e fidelizar

clientes. "Nos últimos anos, os fornecedores de papéis vêm se

preocupando mais com a prestação de serviços diferenciados

do que com a simples política de preços", destaca Sônia

Regina, da Metalgamica.

Os serviços começam pelos catálogos caprichados como

os recentes lançamentos da Fine Papers ("Nuança") e da

Papirus, esta especializada em papéis-cartão. Também a

diferenciação pode vir acompanhada de consultoria sobre

o melhor aproveitamento de cada papel e de showrooms

para a distribuição de amostras. Para acelerar ainda mais

o atendimento aos especificadores (gráficos, designers e

publicitários) a Ripasa acaba de criar o serviço de entrega

rápida de amostras.

Essas e outras ações fazem parte do esforço implementado

pelos fornecedores para criar no país a cultura do papel

especial. Segundo Tatiane de Féo, da Fine Papers, falta ainda
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Popularizando os papéis finos e especiais
Simone Timbó

Mesmo depois de nove anos, ainda é engraçado quando entra,

sem querer ou simplesmente por curiosidade, um novo cliente, em

nossa loja. A reação é quase sempre a mesma. Ele olha em volta,

mesmo vendo aquele monte de papéis e envelopes coloridos, em

diversos formatos, ele pergunta: "O que vocês vendem!?"

Pode parecer óbvio, mas para nossa sorte tem um monte de

gente que ainda não sabe para que serve um papel especial. E

esses são os consumidores que nós teremos que correr atrás

se quisermos sobreviver e ganhar dinheiro nesse segmento de

mercado. Principalmente no que se refere à venda de papéis

especiais importados .

A importância das lojas de varejo é que, além de tornar acessí-

vel, o que antes era privilégio de grandes gráficas e agências de

publicidade, são fundamentais para responder a essa e outras

perguntas óbvias, como "pra que servem ou qual a vantagem de

usar um papel especial", que os grandes distribuidores e importa-

dores não tem estrutura ou mesmo a simplicidade para fazer.

Qual o funcionário de uma grande empresa distribuidora de pa-

péis tem paciência para ficar adivinhando, por telefone, aquele

ataque de gagueira (aliás, muito divertido) para a pronunciar os

complicados nomes em inglês ou ainda descobrir qual é o papel

cheio de "pintinhas" que o cliente está tentando descrever? E

pior: sabendo que ele só vai levar um "pacotinho", se levar!

Não que eu esteja incentivando a abertura indiscriminada de

lojas por todo Brasil. Antes de tudo, é preciso ter vocação para

o varejo e um certo fôlego financeiro para essa "aventura".

O ideal é estabelecer uma boa parceria com os grandes fabri-

cantes e distribuidores. Eles garantindo a reposição de estoque

dos papéis importados e investindo no desenvolvimento dos

papéis especiais nacionais e nós "popularizando" o produto.

Não tenho nenhuma uma pretensão, no curto prazo, de que

nosso mercado vá chegar perto dos europeus ou americanos.

Mas poderíamos pelo menos, fazer como a Colômbia, que con-

sumo de papéis especiais é tão comum que se pode comprar

em supermercados. Ou como a pequena Costa Rica, que sozi-

nha, consome mais papéis especiais que todo o Brasil.

Simone Timbó é dona da loja de papéis Operação Papel

falecorn@operacaopapel.com.br

www.operacaopapel.com.br

um entendimento mais completo por parte do

consumidor sobre o valor agregado que o papel

especial pode trazer a qualquer peça mais elaborada.

Cláudia Ferreira, gerente de marketing da

ArjoWiggins para papéis finos, na América Latina, diz

que o Brasil conta com profissionais de criação do

mais alto nível, gráficas equipadas com o que há de

mais inovador e produtores gráficos competentes.

Só falta sairmos de um consumo per capta incipiente

de papéis especiais e assumirmos uma prática

consagrada nos mercados de primeiro mundo,

onde o papel é sempre utilizado para valorizar as

mensagens, para sofisticar os impressos e para

diferenciar o usuário.

couché
Apesar do crescimento da demanda por papéis finos

e cartão, o couché continua sendo o mais consumido

e lembrado quando se fala em impresso diferenciado.

A companhia sul-africana, Sappi, vive desse produto.

Produziu, em 2003, 3,5 milhões de toneladas. Sua

subsidiária no Brasil, segundo o gerente comercial,

Sérgio Pizzigatti, importou 15 mil toneladas.

Na VCP (Votorantim Celulose e Papel), um dos
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grandes fabricantes de papéis de segurança, para

• imprimir e escrever, entre outros, o couché representa

19% da produção total. A empresa tem uma

capacidade instalada para produzir 175 mil toneladas

de couché por ano. Estima-se que em 2003 a venda

de todos os fornecedores de couché no Brasil tenha

somado aproximadamente 300 mil toneladas.

Apesar de se tratar de um produto bastante

, consolidado, as indústrias estão sempre atentas aos

novos interesses dos consumidores. Segundo Cario

Bulgarelli, analista de marketing da VCP, cresce a

demanda pelo couché fosco por apresentar mais

Matalgamica oferece papéis finos para a produção agendas, legibilidade que o brilhante e também por soluções

cadernos, Calendários, envelopes e Cartões (ao alto) e também um para aplicações específicas como rótulos e embalagens

Sofisticado catálogo de amostras (na página ao lado) e pelo produto apresentado em bobina.
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Conheça alguns papéis finos e diferenciados disponíveis no mercado
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