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O PAPEL NA CULTURA E NO MERCADO DO JAPÃO

Por Thais Santi
Especial para O Papel

As sutilezas em papel, demonstradas em obras de arte em exposição na Japan House, em São 
Paulo, desperta a atenção sobre as formas e derivações da fabricação de um produto em um 
país que é o terceiro na posição do ranking mundial com 26,5 milhões de toneladas/ano

Quem conhece um pouco mais a fundo a cultura japonesa sabe 
que o papel não é um simples produto feito para ser vendido no 
mercado. Ele tem um significado muito além do valor comer-

cial, por fazer parte da história como meio de transmissão do conheci-
mento entre gerações milenares. A expressão disso está na exposição 
Subtle: sutilezas em papel, instalada na Japan House, em São Paulo, e 
aberta ao público desde 29 de julho último. (Confira programação 
em www.facebook.com/JapanHouseSP)

Trata-se de uma remontagem de uma mostra da feira Takeo Paper 
Show, evento dedicado ao universo do papel, realizado anualmente 
no Japão, desde 1965. Fora do país, a exposição já passou por Taiwan 
(Taipé) e Itália (Milão), trazendo trabalhos que evidenciam a forma, a 
simplicidade, a textura e o conceito presente em cada folha de papel 
transformada através da arte. 

A exposição está dividida em dois eixos. O primeiro elaborado por 
quinze artistas de talentos multifacetados, profundos conhecedores do 
papel. O outro eixo convida o público a resgatar algumas lembranças 
do cotidiano com itens que mostram os efeitos e emoções que os pa-
péis proporcionam, como a própria maciez do tissue ou as dobraduras 
de papel e sua importância pela precisão, em que, uma vez alterada, 
nunca mais será igual. 

Estamos nos referindo à técnica japonesa dos Origamis. Inclusive, 
a decoração do Jantar de Confraternização dos 50 anos da ABTCP, na 
noite do dia 24 de outubro deste ano (Confira mais informações 
no box), será feita toda em Origami com papel doado pela empresa 
Fedrigoni. As obras em papel para esta decoração do evento da ABTCP 
estão sendo produzidas pela artista Vânia Passos com a colaboração 
de outros artesãos e com participação especial do associado Hideo 
Kumayama, que faz os cálculos matemáticos da quantidade de papel 
necessária para confeccionar os Origamis.

Mercado de Papel Japonês
Com 26,5 milhões de toneladas de papéis produzidas por ano, atu-

almente o Japão ocupa o terceiro lugar no ranking mundial de fabri-
cantes do produto, ficando atrás apenas de Estados Unidos e China, 
de acordo com indicadores da Indústria Brasileira de Árvores (Ibá). O 
país registra um alto consumo de papel – aproximadamente 218 kg per 
capita por ano (Japan Packaging Institute, 2012) – e abriga a décima 
maior população de cerca de 128 milhões de habitantes no mundo. 

“De forma geral, o Japão registrou uma queda muito grande na pro-
dução e consumo dos papéis gráficos, mas para os demais segmentos, 
como o de papéis especiais, que vão agregando novas tecnologias e 
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Para comemorar o seu jubileu de ouro, a ABTCP preparou ações 
especiais ao longo de todo o ano de 2017, sendo que as principais 
ocorrerão durante o 50.º Congresso Internacional de Celulose e Papel, 
de 23 a 25 de outubro, em São Paulo, no Hotel Unique, à Avenida 
Brigadeiro Luís Antônio, n. 4.700. 

Como o Jantar de Confraternização da ABTCP, da noite do 
dia 24 de outubro, às 20 horas, neste endereço. Esta grande festa 
celebrará o aniversário da Associação e marcará o signifi cado e a 
importância das empresas e profi ssionais serem associados de uma 
entidade hoje respeitada mundialmente. 

Preparado para receber 500 convidados, sendo o maior encontro 
dos últimos anos já realizado pela Associação, o jantar é aberto à 
participação de associados e não associados. O convite tem custo de 

R$ 350,00 para associados e R$ 370,00 para não associados. Para 
fazer sua reserva de mesa, ou comprar seu convite, para partici-
par dessa importante noite de festa dos 50 anos da ABTCP, acesse 
http://hbatools2.com.br/tools/congresso2/abtcpJantar/.

Nota: Exclusivamente este ano a ABTCP realizará somente o 
Congresso Internacional de Celulose e Papel e não promoverá a 
Exposição de Tecnologias, que acontecerá em 2018. As reservas de 
estandes para a próxima Expo ABTCP já poderão ser feitas este ano 
durante o Congresso. Portanto, compareça ao evento no Hotel Uni-
que, de 23 a 25 de outubro. 

Acesse a programação completa do evento em 
www.abtcp2017.org.br 

50 anos da ABTCP em forma de arte

novas aplicações, o mercado está muito bem e sempre buscamos 
criar novos nichos, diversifi cando nossos produtos. Não há ninguém 
no mundo que goste mais de papel que o próprio japonês”, citou 
o gerente de Vendas da Takeo Co., Ltd., Kouichi Aoyanagi, que veio 
especialmente ao Brasil em agosto, para ministrar uma palestra so-
bre as obras da exposição “Subtle: Sutilezas em Papel”. Aoyanagi diz 
que o papel faz parte da própria história do Japão e se mantem tão 
atuante pela sua importância cultural. 

A Takeo Paper trabalha em parceria com as principais fabricantes 
de papéis especiais no mundo todo, presente no país desde 1899, 
possuindo uma gama de sete mil variações de papéis de mais de 

300 marcas em seu portfólio. Como distribuidora de papéis, a empresa 
exporta para vários países, mas ainda não possui mercado no Brasil. Mas 
Aoyanagi deixou claro, durante sua palestra, que há interesse em realizar 
parcerias e futuros negócios com o País. 

Na ocasião, a Takeo Paper, que é a realizadora da exposição “Subtle: 
Sutilezas em Papel”, que segue até o dia 10 de setembro, também apre-
sentou duas obras com produtos introduzidos após o outono de 2011, 
considerado um recomeço para os japoneses após o grande terremoto 
que abalou a região leste do país, com atualizações em gama de cores e 
gramaturas nesses últimos anos, desenvolvidos pelo escritório de arqui-
tetura noiz, com as coleções NT RASHA e BIOTOPE GA-FS.      n

NT RASHA | TOM DA GRAVIDADE é feito em NT RASHA – padrão de papel especial 
pioneiro no Japão, lançado em 1949 que atualmente é produzido em 120 cores. 
Textura clássica, que se destaca pela suavidade. A peça dá a ideia de campo 
gravitacional, em que três cores (branco, preto e vermelho), posicionadas em 
picos, comunicam a visão de mundo NT RASHA, com gradações determinadas 
algoritmicamente.

BIÓTOPOS GA – FS | O LIVRO DA LÍNGUA é um livro feito com papéis de � bras 
longas e robustas concebidos com inspiração na natureza, que apresenta 
um corte retangular no centro de cada página, deixando o lado adjacente à 
lombada sem corte. A técnica cria um efeito único, em que as páginas coloridas 
parecem saltar do espaço aberto do livro como se fosse uma língua e remetem 
também à ideia de diferentes camadas geológicas, combinando curvas e cores 
que juntas dão o tom distinto e sóbrio da peça.
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