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SESSÃO TEMÁTICA PAPÉIS ESPECIAIS

O Brasil é o único país da América Latina que 
produz papel térmico, segundo informou Silney 
Szyszko, diretor comercial da Oji Papéis Espe-

ciais, durante palestra na Sessão Temática sobre Papéis 
Especiais do ABTCP 2014. “O mercado global, no entan-
to, tem feito novos investimentos – principalmente na 
Ásia –, para suportar o crescimento dessas regiões nos 
próximos anos”, alerta. 

A Sessão Temática sobre Papéis Especiais foi mo-
derada por Lairton Leonardi, da Solvo Consultoria, e 
contou ainda com as apresentações de Marcus Vinícius 
Borba de Melo, diretor executivo e CEO da Multiver-
de, e Tadeu de Souza, diretor comercial da MD Papéis.   
Durante a palestra de Szyszko, o conceito sobre a pro-
dução do papel térmico destacou seu revestimento em 
multicamadas e a característica da sensibilidade ao ca-
lor. “Sua fabricação é realizada com a única tecnologia 
que dispensa o uso de tinta de impressão. É o calor, por-
tanto, que promove a reação química entre os compo-
nentes, gerando a imagem”, explica o executivo da Oji 
Papéis Especiais. “Trata-se de uma técnica de impressão 
limpa e barata, muito difundida no mundo”, conclui.

Em relação ao consumo do papel térmico, Szyszko diz 
que o uso da internet e o aumento das compras online 
como advento tecnológico são fatores que podem in-
fluenciar a demanda. O especialista, porém, afirma que 
existem potenciais de novos usos e aplicações do pro-
duto. A respeito desse cenário, Szyszko tem uma visão 
bastante otimista para os próximos anos. “Por mais que 
exista uma recessão mundial, percebemos que ainda há 
crescimento do papel térmico em todos os continentes, 
mesmo naqueles em que o mercado se encontra em es-
tágio de maturidade, como, por exemplo, a Europa”.

Os papéis decorativos sustentáveis, como o finish foil 
e o fita de borda, também foram destaques na Sessão 
Temática sobre Papéis Especiais. O finish foil, apresen-
tado por Marcus Vinícius Borba de Melo, da Multiver-
de, é um tipo de papel de baixa gramatura produzido 
com um mix de fibras curtas e longas para laminação 
de chapas HDF, MDF e MDP. Suas características incluem 
brilho, lisura, resistência e boa printabilidade, em cores 
que variam entre pardo, mogno, tabaco e branco, com 
gramaturas entre 40 e 70 gramas/m². Quando impresso, 
o finish foil é aplicado nas chapas, recebendo resinas e 
vernizes para conferir-lhe brilho e resistência. A seguir, 
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seguem para a indústria moveleira, onde terão os mais 
variados destinos.

No caso dos papéis decorativos fita de borda, a pro-
dução acontece com um mix de fibras curtas e longas 
impregnadas com diferentes tipos de resinas e impres-
sos. Suas características principais são brilho, lisura, 
grau de absorção elevado e boa printabilidade. As cores 
são diversas, de acordo com Melo, e a gramatura varia 
de 70 a 240 gramas/m².

Após a apresentação realizada pelo executivo da 
Multiverde, foi a vez de “Papéis especiais – Mais que 
papéis, soluções para sua vida”, por Tadeu de Souza, da 
MD Papéis. O tema passou pelo conceito do que real-
mente é considerado um papel especial.

Nesse sentido, Souza ressaltou que os papéis espe-
ciais se diferenciam dos papéis commodities por possuí-
rem especificações técnicas mais complexas. 

“São produtos dedicados a aplicações específicas que 
necessitam de suporte de Engenharia de Aplicação e 
normalmente negociados em transações B2B (business 
to business)”, frisa ele, mostrando as propriedades es-
senciais desse tipo de papel: óticas (brilho, opacidade e 
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cor), elétrica (alta condutividade e resistividade – isola-
ção) e química (pureza, poder bactericida e pH).

Alguns papéis especiais são utilizados em formas de 
bolo, sacos de pipoca para microondas, filtros de café, 
embalagens utilizadas pelos fast foods para batata frita, 
adesivos, fita-crepe, filtros automotivos (de ar e óleo), 
entre outros itens. “Definitivamente, os papéis especiais 
fazem parte do nosso dia a dia, e algumas aplicações 
não substituem o papel, tornando-o realmente necessá-
rio”, conclui Souza. 

Para Lairton Leonardi, moderador da Sessão Temática 
sobre Papéis Especiais, os temas apresentados chama-
ram a atenção de todos os envolvidos no segmento, 
“pois expressam o estado da arte dos papéis térmicos, 
decorativos e base para fórmica”.

Ainda na análise do moderador, os papéis especiais 
são um negócio cujos produtores sabem como torná-
-lo sempre atrativo, independentemente de seu tama-
nho. “Isso porque os produtores têm na inovação as 
ferramentas mais importantes para competir no mer-
cado, que é bem específico e de alto valor agregado”, 
explica Leonardi, diferenciando muitos segmentos de 
papéis que trabalham com escala de produção para 
gerar margem competitiva.          n
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Tadeu de Souza, 
da MD Papéis, 
apresentou a 
palestra “Papéis 
especiais – Mais 
que papéis, soluções 
para sua vida”

Melo, da Multiverde, falou, entre outros papéis, do decorativo finish foil


