
Frank O. Gehry rompeu com a ortodoxia
do ângulo reto. O arquiteto canadense na-
turalizado americano tornou-se conheci-
do internacionalmente ao eternizar cur-
vas futuristas feitas de titânio no Museu
Guggenheim de Bilbao, na Espanha. Mas
as ondas metálicas distribuídas em 55
metros de altura e 200 de comprimento
do museu basco são apenas uma amostra
do traçado criativo desse designer. Mui-
to antes de projetar a versão espanhola
do Guggenheim em um desenho feito
à mão, no fim da década de 90, Gehry já
havia colocado suas formas sinuosas no
papelão. Transformou a trivial matéria-
prima de embalagens em móveis moder-
nos, chiques e, quem diria, caros.

Quem estiver disposto a desembol-
sar R$ 4 mil pode levar para casa uma
legítima cadeira Wiggle, assinada por
Gehry. O formato sugere uma escultu-
ra feita com bisnaga de chantilly - no

melhor estilo confeiteiro. O que era
uma ousadia com o papelão nos anos
70 ganhou o mundo nesta década, com
o surgimento de diversos fabricantes.
Móveis desse tipo estão em voga, diante
do clamor pelo ambientalmente corre-
to e do apelo de salvar o planeta.

No Brasil, a inovação desse tipo de mó-
vel chegou pelas mãos de lojas sofistica-
das e que atendem clientela viajada, des-
colada e que adora novidades de primeira
linha. Duas delas são Micasa e Artefacto
Beach & Country, focadas em artigos im-
portados, assinados por designers.

Redes estilosas, que se alimentam
da democratização do design, como a
Tok&Stok, oferecem produtos a preços
mais acessíveis. Uma opção, neste caso,
é a peça lúdica criada pela artista plás-
tica Sabrina Airini - o banquinho zoo,
estampado com desenhos de animais e
que vem acompanhado por um conjunto

de seis coloridos lápis de cera, para que
os pequenos possam pintar os bichanos.
Preço: R$ 36. Outra alternativa à venda
na Tok&Stok, e também em lojas de brin-
quedos educativos, são os minicastelos e
os minifoguetes feitos pela artista plásti-
ca Isa Pini, dona da Isa Toys.

Ex-mulher do empresário Horácio Lafer
Piva, cuja família é acionista da Klabin, Isa
desenvolve os moldes e os aprimora com
um engenheiro da empresa - líder brasi-
leira na produção e reciclagem de papel.
Depois, os produtos seguem para a linha
de produção em uma das fábricas da
companhia, que também se encarrega de
fazer a exportação. O negócio se viabiliza
por meio de um acordo selado em 2004.
"Mas não somos sócios, apenas parcei-
ros", explica Isa.

Para transformar a idéia em negócio,
a artista plástica contou com o apoio do
amigo e sócio, o publicitário Akio Aoki.



Juntos, desenvolveram os produtos e ca-
varam a primeira grande venda em 2004
- meio por acaso, numa viagem a Londres
(Inglaterra), há cinco anos. Estrearam
vendendo nada menos que 1,7 mil brin-
quedos (o equivalente a um contêiner)
para o exterior. Hoje, castelos, foguetes
e casinhas de papelão são embarcados
para os Estados Unidos, Japão, Austrália e
países da Europa. As exportações somam
seis contêineres por ano.

A decisão de incrementar o volume de
vendas está pautada na estratégia de con-
quistar espaço no mercado externo. Até
porque, no Brasil, ainda não existe o há-
bito de consumo em grande escala. O que
se nota é a compra de miudezas para de-
coração, em especial por consumidores
que optam por um ou outro apelo char-
moso que dará um toque contemporâ-
neo em casa. Instalada no circuito chique

exibe um sortido portfólio. Mas sempre
com peças pontuais, como as preciosi-
dades assinadas por Frank Gehry ou pelo
arquiteto suíço Nicola Enrico Staubli. São
móveis confeccionados com papelão on-
dulado e presos por hastes de metal.

Na igualmente sofisticada Artefacto, a
sacada foi dar um ar totalmente contem-
porâneo aos antigos troféus de animais
de caça. Cabeças de alce e veado, que
por muitos anos reinaram (e em alguns
lugares ainda reinam) buscando dar um
ar aristocrático à decoração ganharam a
versão em papelão. As peças, confeccio-
nadas pela norte-americana Card Board
Safári, fazem as vezes de "anfitriãs surdas
e mudas" (apesar de simpáticas) em halls
de agência de publicidade paulistanas.
Cada bicho de papelão custa R$ 1,2 mil. E
quase sempre há fila de espera.

Wair de Paula, diretor de produto da
Artefacto, diz que há uma conscienti-

zaçao sobre ecologia e meio ambiente.
"Vendemos para pessoas que adoram
esses bichos, desde que estejam vivos",
faz graça. Em Londres, charmosos fe-
linos também são feitos em papel, no
criativo trabalho do Garudio Studiage.
Sai por £ 10.00, equivalente a cerca de
R$ 29 no final de outubro.

Outro destaque internacional na área
de decoração vai para o holandês Ferry
Staverman, que apostou suas fichas no
kirigami, a arte de recortar papel. Ele
tem um cardápio criativo, com escultu-
ras resistentes e que podem chegar a três
metros de altura.

As peças em papelão estão fazendo
tanto sucesso - aqui e no exterior - que
a Artefacto planeja ampliar a linha, in-
cluindo móveis. "Sou fã do arquiteto
Shigeru Ban, que monta estruturas e até
capelas com tubos de papelão. Se ele faz
casas, podemos fazer móveis, aces—>



sórios e muitas outras coisas", afirma
de Paula. Para ele, o brasileiro gosta do
que é diferente e já consome "os irmãos
Campana, cujo repertório de matérias-
primas é absolutamente variado". Nesse
universo, a artista plástica Sabrina Arini
também navega, com o seu banco flori-
do vendido na Gift Express. Peça curinga,
que pode ser deslocada de um ambiente
para outro da casa, suporta até 100 qui-
los e custa R$ 300.

Apostar em banquinhos também foi o
caminho que a Orsa, que se tornou refe-
rência mundial em manejo sustentável
de florestas por suas operações na região
amazônica do Vale do Jari, localizada en-
tre os Estados do Pará e Amapá, trilhou
para entrar no segmento de móveis de
papelão. A idéia do grupo de papel e
celulose era lançar um produto "am-
bientalmente correto", que oferecesse
solução resistente e criativa. Conseguiu:
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embora seja levíssimo (apenas 1,2 qui-
lo), o banquinho de papelão é capaz de
suportar até 800 quilos. Produzida em
papelão ondulado, a peça vem com alça
de transporte e permite impressão em
até seis cores ou cinco tonalidades mais
verniz de alto brilho.

José Roberto Annes Apollaro, analista
de produtos da Orsa, diz que a decisão
de comercializar o banquinho surgiu
como resposta à demanda do merca-
do nacional por produtos sustentáveis.
"Cada vez mais, as empresas e os con-
sumidores demonstram preocupação
com o uso de recursos e buscam alterna-
tivas mais eficientes e ecologicamente
corretas na hora de escolher as merca-
dorias", afirma. "Empresas de diversos
segmentos nos solicitaram orçamentos
e sugestões de layouts para avaliarem o
banquinho, mas temos como principal
público as lojas de utilidades domésti-

cas, materiais para escritório, atacadis-
tas e agências de eventos."

De menor porte e com a produção to-
talmente terceirizada, a fabricante na-
cional 100T especializou-se em fornecer
bancos e cadeiras de papelão para even-
tos. "Com a onda verde, está na moda
fazer eventos de lançamento de produ-
tos ou festas corporativas decorando o
ambiente com peças de papelão", diz
Marcelo Cersosimo, diretor comercial.
"Muitas vezes, aplicamos no papelão os
motivos do evento ou do produto a ser
lançado." O negócio, que começou timi-
damente e antes era voltado para popu-
lação de baixa renda, ganhou força no
mercado empresarial. Os bancos (R$ 18)
e as cadeiras (R$ 75) fizeram sucesso no
mais badalado evento de moda brasilei-
ro, o São Paulo Fashion Week. Foram 900
peças. E, ao que tudo indica, o desfile do
próximo ano deverá pedir bis. •

Text Box
MARTINEZ, Chris. O lado B do papelão. Valorinveste, São Paulo, ano 7, n. 34, p. 72-74, nov. 2009.




