
onduzida ao cargo por qua-
se 57 milhões de votos, a atual 
presidente da República tomou 
posse no primeiro dia de janeiro 
de 2011. Pouca gente sabe, mas 

um pequeno detalhe deste cerimonial somen-
te a indústria gráfica poderia providenciar a 
Dilma Vana Rousseff: o diploma. Tradição na-
cional desde os tempos do primeiro chefe da 
República, o marechal Deodoro da Fonseca, o 
documento é impresso pela Casa da Moeda do 
Brasil, em papel de segurança que recebe nove 
cores especiais e uma tinta visível somente sob 
raios ultravioletas. São apenas duas cópias, fi-
cando uma delas arquivada no Tribunal Supe-
rior Eleitoral. Porém, ao contrário do diploma 
da presidente do Brasil, o qual ninguém teria 
motivos para falsificar, os demais impressos de 
segurança — a exemplo de cédulas de dinheiro, 

passaportes, ingressos de espetáculos e jogos, 
vales de benefícios, certidões e documentos 
de identificação — são alvos de adulterações. 
Para minimizar as tentativas de falsificação 
e fraudes, muitas são as inovações recente-
mente incorporadas à produção desses itens. 
O setor vive um momento em que a garantia 
física, presente há tempos no somatório de 
papel, tinta e recursos especiais, está aliando-
se à segurança sistêmica, providenciada pela 
tecnologia da informação (TI). 

Claudio Barbosa, gerente operacional da di-
visão gráfica da Thomas Greg & Sons, argu-
menta que, no mundo inteiro, avança-se a pas-
sos largos na união de vários itens e dispositivos 
de segurança. Há quase duas décadas, a segu-
rança documental era somente física. Basica-
mente, a autenticidade era avaliada apenas pelo 
papel empregado. "Hoje, você pode colocar um 
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produtos e clientes. Empresa pública vinculada 
ao Ministério da Fazenda e fundada há mais de 
300 anos, a CMB é uma autoridade certificada 
de primeiro nível. "Isso significa que estamos 
aptos a embarcar tecnologia da informação aos 
produtos e realizar todo o processo de rastrea-
bilidade" declara o diretor vice-presidente de 
tecnologia, Carlos Roberto de Oliveira. 

DISPOSITIVOS CONTRA A FALSIFICAÇÃO 

A fim de coibir a falsificação, os impressos de 
segurança incorporam itens como filigranas ou 
marcas d'água, fibras sintéticas têxteis, fios de 
segurança, confetes incorporados à massa do 
papel e substratos reativos, entre outros recur-
sos que, primeiro, dificultam a fraude e, segun-
do, permitem o rastreamento dos impressos. 
A isso se somam o processo de intaglio (ou talho 
doce) — um dos que oferecem maior margem de 
segurança — a laminação com OVD (dispositivo 
opticamente variável), um filme com elementos 

ópticos/holográficos que permite uma série de 
efeitos bi ou tridimensionais, com alterações na 
estrutura e na cor do impresso. 

Constituída em 1981 com a finalidade espe-
cífica de fabricar papéis especiais, a Filiperson 
Papéis Especiais conta com uma vasta linha 
de produtos. "Nosso diferencial é a tecnologia, 
que permite oferecer papéis de segurança ex-
clusivos, com todos os itens de segurança de-
sejados, e marcas d'água personalizadas", diz 
Daniel Grassiotto, gerente comercial e de Mar-
keting. "Nossa grande novidade é a inclusão do 
item de segurança DNA, que é invisível e fica in-
serido na massa do papel. Isso permite que se 
identifique, a qualquer tempo, a procedência do 

mesmo, tornando ainda mais difícil a falsifica-
ção dos impressos", acrescenta ele. 

Possuindo 200 anos de experiência na fa-
bricação de papéis especiais, com fornecimento 
para mais de 120 países, a Arjowiggins conta 
com uma série de materiais e sistemas que ga-
rantem a idoneidade de documentos de segu-
rança. Apenas para citar um exemplo, no seg-
mento de vales de compra e bilheteria — que 
inclui tíquetes-refeição, vales-férias, cheques-
presente, vales-desconto, tíquetes-alimentação 
ou gasolina, além de ingressos para shows, va-
les-transporte e bilhetes de loteria —, a empre-
sa trabalha com soluções visíveis, facilmente 
reconhecíveis, porém de difícil reprodução. En-
tre os dispositivos estão marcas d'água, que 
contam com um serviço de design para sua per-
sonalização e seguem padrões recomendados 
pela Interpol. Esses tipos de impressos rece-
bem ainda outros dispositivos de segurança, 
como fibras incorporadas ao papel; laminação 
interior colorida; os chamados "hilites", que são 
partículas minúsculas, visíveis ou invisíveis a 
olho nu, fluorescentes sob a luz ultravioleta, 
uma solução discreta cujo efeito fluorescente é 
dificilmente reproduzívél por impressão. 

Entre as soluções da Arjowiggins se sobres-
saem dois tratamentos exclusivos: o Jetguard, 
que permite a personalização dos documen-
tos por jato de tinta colorida e o Laserguard, 
especialmente empregado em cheques, car-
tas-cheques ou qualquer documento de iden-
tidade, que visa combater as falsificações me-
cânicas das impressões a laser, pois, em caso 
de raspagem do toner, a superfície do papel se 
deteriora visivelmente. 



Os impressos de segurança são mais comuns 
nos documentos e papéis legais emitidos pelo 
setor público, mas são fartamente encontra-
dos no setor privado, nas áreas de educação, 
tributária, de telecomunicações, de transpor-
te, bancária, social, loterias e no ramo do en-
tretenimento, especialmente nos últimos anos, 
quando grandes espetáculos musicais e shows 

de artistas internacionais entraram na agenda 
brasileira. Embora atue praticamente em todos 
os tipos de mercados, pode-se dizer que a Jel-
print Formulários é especializada nessa área, 
afinal imprime cerca de três milhões de ingres-
sos de shows por mês. De acordo com o diretor 
de Marketing, Thiago Fábio Pereira, o poder 
aquisitivo aumentou e mais pessoas procuram 
por este serviço. 'As empresas passaram a aten-
tar mais para a segurança de seus eventos". Da-
niel Grassiotto, da Filiperson, confirma que, 
pelos menos nos últimos 12 meses, o nicho de 
ingressos para shows teve expressivo crescimen-
to, mas o segmento de educação (diplomas e 
certificados) também se destaca. 

Marcos Anghinoni, da Sellerink, menciona 
dois outros segmentos relevantes: "O mercado 
de embalagens começa a se interessar bastante 
pelo assunto. Trabalhamos na criação de tintas 
de segurança que tenham custo adequado e fa-
cilidade de aplicação para serem usadas nesses 
invólucros e podem ajudar a inibir a comercia-
lização de produtos falsificados". O outro nicho 
de interesse é o editorial. "Temos uma tinta con-
dutiva a eletricidade que pode ser utilizada em 
livros infantis em que há um jogo de pergun-
tas e respostas. Com uma canetinha eletrôni-
ca, que faz a tinta reagir, a própria criança pode 
conferir a resposta". As chamadas tintas de se-
gurança contribuem com 7,5% das vendas to-
tais da Sellerink. "Consideramos que a maior re-
presentatividade desta família de produtos está 
na complexidade técnica que permite a evolu-
ção constante e permanente dos nossos outros 
produtos, graças à pesquisa", diz Marcos. 

As novas tecnologias contribuem de manei-
ra expressiva para o atual momento de expan-
são do segmento de impressos de segurança, o 
que se completa com o aquecimento da econo-
mia e o aumento populacional. Também a mi-
gração para o meio digital é uma realidade for-
temente presente no segmento de impressos de 
segurança — e um fator adicional neste cenário 
positivo. "Com o advento das notas fiscais ele-

trônicas e a necessidade de impressos de con-
tingência, estes acabaram agregando também 
os papéis de segurança e o talho doce, o que pro-
vocou um salto no volume de trabalho e, con-
sequentemente, na venda de tintas", finaliza 
o diretor da Sellerink. A Jelprint Formulários 
aproveita o bom momento para reinvestir na 
empresa. "No ano passado compramos equipa-
mentos e ampliamos a infraestrutura para su-
portar esse crescimento", declara Thiago Perei-
ra. Na Filiperson, as vendas no nicho de papéis 
de segurança representam cerca de 30% do vo-
lume total de negócios, com clara tendência de 
progressão. "Boa parte dessa expansão se deve 
aos esforços empreendidos no sentido de demo-
cratizar o acesso. Havia uma representativa par-
cela de empresas gráficas que não tinham condi-
ções de adquirir papéis de segurança", diz Daniel 
Grassiotto. Com a ampliação do acesso aos seus 
produtos, a empresa experimentou um cresci-
mento superior a 50% no número de clientes e 
negócios realizados nos últimos 24 meses. 
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