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As assinaturas de "imprima apenas o necessário" no pé das mensagens de e-mail não têm tido 
muito efeito. Os bancos, as operadoras de cartão de crédito e as demais prestadoras de 
serviço vêm se esforçando em convencer o cliente a receber sua fatura online, mas a maioria 
ainda prefere o papel e, mesmo que aceite o meio digital, acaba imprimindo o comprovante. A 
despeito de toda a patrulha ecológica e das facilidades para se armazenar dados em CDs, 
DVDs e pen drives, a venda de papel sulfite, o mais usado para impressão, só faz crescer.   
 
Nos últimos cinco anos, segundo a Associação Brasileira de Celulose e Papel (Bracelpa), o 
consumo de papel para imprimir e escrever aumentou 24%, para 2,113 milhões de toneladas 
em 2007, sendo o sulfite o mais usado. Na opinião de fabricantes, varejistas e distribuidores, a 
venda de sulfite cresce a reboque da popularização dos computadores e das impressoras. Com 
a internet, o público tem acesso a um volume de informações nunca visto antes - mas o tempo 
para ler este material continua restrito às 24 horas do dia. Daí a solução é imprimir para ler 
mais tarde.   
 
"O sulfite é uma mídia barata e de grande portabilidade, que está sendo alavancada pelas 
novas tecnologias", afirma Nilson Cardoso, diretor comercial da International Paper (IP), 
fabricante das marcas Chamex e Chamequinho, que lideram o mercado no Brasil. Os produtos 
são o carro-chefe da IP, respondendo por 65% da produção anual da companhia, que também 
fabrica papel para livros e cadernos. Em 2008, a empresa pretende aumentar suas vendas de 
sulfite em 8%.   
 
E para garantir que a ecologia não será empecilho, a IP redesenhou as embalagens da linha 
Chamex, procurando destacar que os papéis são feitos a partir de florestas de eucalipto 100% 
plantadas e renováveis. "Não derrubamos matas nativas", esclarece Cardoso. A iniciativa foi 
tomada depois de a IP detectar em pesquisas que parte dos consumidores pensava duas vezes 
antes de imprimir por temer prejudicar o meio ambiente.   
 
Se depender da Kalunga, a ação já funcionou. A empresa é dona da maior rede do país em 
papelaria e material de escritório, com 52 lojas que atendem tanto pessoas físicas quanto 
jurídicas, e vende exclusivamente as marcas da IP. Este ano, sua previsão de aumento de 
vendas é de 10%. "O papel sulfite é nosso principal produto, em meio a um portfólio de mais 
de 15 mil itens", afirma Abílio de Paula Fernandes, gerente de suprimentos da Kalunga.   
 
Na Officenet, que pertence à americana Staples e no Brasil lidera o fornecimento de material 
de escritório para pequenas e médias empresas, o sulfite responde sozinho por 25% do 
faturamento da empresa. "Este ano, as vendas devem saltar 50%", diz o gerente de 
marketing, Roberto Domingues. Mesmo com o aumento de 7 mil para 10 mil itens no mix da 
empresa nos últimos dois anos, o sulfite continua sendo o mais importante, diz o executivo da 
Officenet, que atende 12 mil escritórios por mês.   
 
Para manter a fidelidade dos clientes de sulfite, a Officenet tem feito promoções com a líder 
IP: a cada quatro caixas de papel, de 40 resmas com 500 folhas cada uma, o cliente ganha um 
par de ingressos para o cinema. "Este é o consumo médio mensal de uma empresa de 10 a 20 
funcionários", comenta Domingues. "O consumidor ainda não tem confiança de guardar tudo 
no meio digital", diz ele, que tem entre 7% e 10% das suas vendas nos meios de 
armazenamento digital, como CDs, DVDs, pen drives e HDs externos.   
 
Boa medida do sucesso do papel vem da venda de impressoras. Entre 2005 e 2007, enquanto 
a venda de computadores e notebooks cresceu 70%, para 10,7 milhões de unidades, a de 
impressoras subiu 82%, para 4 milhões, segundo a consultoria IDC Brasil.   
 
Na Maxprint, fabricante de suprimentos de informática que também distribui material de 
escritório, a venda de cartuchos de tinta deve crescer 25% este ano e, as de toner, 50%. "Por 
mais que venha crescendo o armazenamento digital de dados, as pessoas ainda estão muito 
acostumadas a ler no papel", diz Francisco de Andrade, gerente de produtos da Maxprint. 



Cerca de 35% do faturamento da empresa, que foi de R$ 190 milhões no ano passado, vêm 
dos cartuchos.   
 
Mas ainda há outros itens no portfólio da Maxprint que chamam a atenção. As bobinas de fax e 
os formulários contínuos, usados em impressoras matriciais, por exemplo, devem crescer 9% 
e 32%, respectivamente este ano. Apesar de serem linhas em desuso, ainda têm grande 
demanda em órgãos públicos e no Nordeste. Perto deles, o sulfite é de vanguarda.   
 

 
Leia mais: 
 
Tecnologia gera estresse e insegurança, diz filósofa  
 
Por mais que as parafernálias tecnológicas venham crescendo, nada é tão confiável quanto o 
papel, segundo a professora Dulce Critelli, titular de filosofia da Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo (PUC-SP). "O papel não corre o risco de dar pane, é de fácil manuseio e você 
conhece como funciona: é só deslizar tinta ou grafite sobre ele e a sua produção está segura, 
nas suas mãos", lembra Dulce, que também é terapeuta existencial.   
 
Os meios de gravação digital se tornam cada vez mais acessíveis e baratos, mas o ser humano 
ainda vê a máquina como algo desconhecido, que foge do seu completo controle. Isso faz com 
que as pessoas tenham certa relação de estresse com a tecnologia, algo que ainda as faz se 
sentir inseguras. "Com o que está escrito esse medo não existe", comenta a professora. "E por 
mais que as novas gerações estejam mais acostumadas ao digital, o que está registrado no 
papel continua tendo muita importância", diz.   
 
A Tilibra, fabricante de itens de papelaria, está ciente deste apelo. De acordo com a empresa, 
é grande o consumo de itens como bloquinhos de recados, etiquetas e agendas entre o público 
infanto-juvenil, principal alvo dos seus produtos.   
 
"Há mais liberdade e intimidade com o texto escrito", diz Dulce. "No final das contas, o que 
vale é o que, literalmente, é palpável e está mais próximo da nossa realidade", afirma. Não 
deixa de ser um sinal dos tempos: em pleno século XXI, o papel, inventado pelos chineses no 
segundo século depois de Cristo, continua sendo a mídia mais amigável. (DM)   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 27, 28 e 29 jun. 2008, Tendências & Consumo, p. 
B4. 


