
A estética da maioria

dos bens de consumo é

a estética de um

desperdício desmedido e

de práticas e

ambientais danosas

pendentemente do que se pen-
respeito do modelo de cresci-

to das economias capitalistas de
, não resta dúvida que o desen-

volvimento tecnológico e a manu-
fatura de produtos geram tanto
efeitos positivos quanto negativos
(talvez, mais negativos) para a so-
ciedade. Pois, com a sua capacidade
de gerar riqueza e prover uma va-
riedade de benefícios, há custos
enormes. Embora as indústrias mo-
dernas empreguem tecnologias sofis-
ticadas, a abordagem essencial do
design — como suporte à produção,
venda e distribuição dos produtos -
tem permanecido fundamentalmen-
te a mesma por mais de um século.

Materiais e recursos são extraídos
da terra, refinados, transformados em
partes e montados como produtos
utilizando-se processos de produção
em massa. Tais produtos são, então,
amplamente distribuídos, vendidos,
usados, descartados e substituídos.
Esse sistema, o qual tem sido auto-
matizado ao longo dos anos, é basica-
mente unidirecional em termos do
seu fluxo de recursos e energia.

Para a maioria dos bens de con-
sumo, o processamento pós-uso,
como o conserto, o recondiciona-
mento, a redistribuição e, ainda, o
reaproveitamento de materiais e
componentes, é economicamente
marginal e relativamente raro. No
geral, só há infra-estrutura de ma-
nutenção efetiva e amplamente dis-
tribuída para os produtos de maior
valor financeiro, tais como auto-
móveis e eletrodomésticos.

A embalagem para o portfolio da
Tátil Design, inspirada nas fatias de
uma abóbora, foi feita de EVA, borracha
aproveitada de sobras de materiais
recicláveis. O trabalho mereceu o
IF Design Awards de 2004

Normalmente, a qualidade esté-
tica de um produto é decorrente do
sistema que o produz. Como conse-
quência, a estética da maioria dos
bens de consumo é, de fato, a estéti-
ca de um desperdício desmedido e de
práticas sociais e ambientais danosas.
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Um dos papéis centrais de um
designar é, justamente, trabalhar essa
qualidade estética; portanto, a relação
entre práticas de produção susten-
táveis e a estética do produto é algo

que merece uma reflexão. Foi
com esse pensamento em

mente que Fred Gelli inau-
gurou a sua Tátil Design,

no Rio de Janeiro, uma
agência que, já em

sua concepção no
ano de 1989, pre-

tendia oferecer
soluções alter-

nativas às "embalagens danosas".
"Meu envolvimento com o design

sustentável, ou eco-design, data
desde a época da faculdade, quando
fiz um estudo para descobrir e ana-
lisar as embalagens provenientes da
própria natureza, como as cascas das
frutas e o útero da mulher", conta
Gelli, que hoje vê sua empresa de
design consagrada no mercado entre
as maiores e melhores do Brasil.

A época da faculdade a que ele se
refere marca o início de tudo, em
1986. Fred Gelli ainda era aluno do
curso de Desenho Industrial, na
PUC-RJ, e precisou criar uma em-
balagem improvisada para trans-
portar desenhos. Na ausência de
outro material à mão, valeu-se de um
rolo de papelão ondulado, cuja única
utilidade, até então, era a de embalar
pianos. A embalagem — uma pasta
executiva — fez mais sucesso do que
os desenhos que ela carregava e ren-
deu tantas encomendas que deu iní-
cio a uma indústria caseira.

Estava, então, de-
finida a filosofia da
Tátil, que foi criada
por ele, em conjunto
com Patrícia Pinhei-
ro e Gustavo Gelli,
seu irmão. As emba-
lagens de papel reci-
clado começaram a
ganhar formas inteli-
gentes, encaixes que dispensavam o
uso de cola, processos exclusivos de
criação. Na época da Eco 92, quan-
do todo mundo começou a falar de
reciclagem, a Tátil já tinha ampla
experiência no assunto.

A partir de 1999, a agência resol-
veu enveredar por outros caminhos,
buscando novas oportunidades de
negócios. "Até então, as pessoas ain-
da associavam os materiais reciclados
e naturais a lixo", afirma o designer,
completando que, a partir daí, acon-
teceu um boom e todas as empresas
começaram a fazer o que eles fa-
ziam, motivando-os a também rea-
lizar outros tipos de trabalho.

Mas como o bom filho sempre à
casa torna, há dois anos Gelli vol-
tou firme à questão da sustentabili-
dade do design. "Acho que não tem
como fugir. Acredito muito nesse
caminho, que me parece mais ins-
pirador. Sinto-me capaz de contri-
buir com algo maior", diz Gelli, pas-
sando longe da pieguice.

E, de fato, o mundo anda precisan-
do de "colaborações sustentáveis",
visto que ainda vivemos em uma
sociedade inspirada na Revolução
Industrial. "A gente gasta muito mais

Banco desenvolvido pela Tátil com materiais reutilizados,
como tubetes empregados nos rolos de durex
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do que precisa", enfatiza Gelli. "Além
disso, 35% do lixo mundial é prove-
niente de embalagens", alerta.

Outra questão importante é a da
concepção dos produtos e objetos.
Segundo o próprio Gelli, a enge-
nharia deles já nasce propositada-
mente obsoleta, de maneira que
eles precisam ser descartados em
pouco tempo para serem substituí-
dos por outros mais novos. O mar-
keting e o design também têm
culpa no cartório, claro. "As pessoas
precisam querer comprar coisas
novas a cada dia. Uma tecnologia
que já poderia ser empregada hoje
fica guardada para um próximo
lançamento, quando ela já deveria
estar • em uso. Da mesma forma
acontece com o design dos produ-
tos ou com as embalagens e invólu-
cros, que também poderiam ser
mais resistentes e menos prejudi-
ciais à natureza, mas que refletem
a necessidade de um mercado de
consumo", explica.

Porém, Gelli faz
questão de frisar que

"como designer, há qua-
se 20 anos dese-

nhando e colocan-
do mais objetos

no mundo, não
quero ser hipócrita e

condenar o 'ter', o 'com-
prar', se encantar por um obje-

to e desejar profundamente possuí-
lo. Estou apenas me debruçando sobre
nosso momento, as consequências do
nosso estilo de vida até aqui e as explí-
citas evidências de que alguma coisa
tem que mudar e rápido", esclarece.

Ele também não quer ser conheci-
do como um eco-chato. Pelo con-
trário, acredita que a ação de exercer
um baixo impacto ecológico e manter
a conexão emocional com o design de
determinado objeto é um grande
desafio. "A criação tem de ser, na ver-
dade, eco-duca", brinca. "O problema
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é que todos nós pensamos linear-
mente, de forma que produzimos e
nos desfazemos das coisas sem maiores
preocupações, sem pensarmos no
ciclo da natureza, que se transforma",
salienta o eco-designer.

Contudo, não são só pensamentos
lineares que povoam o planeta das
ideias. Pessoas como Paula Dib, de-
signer e proprietária da agência Trans-
forma, localizada em São Paulo, têm
realmente se empenhado em fazer
diferença. Recentemente, ela ga-
nhou em Londres, na Inglaterra, o
conceituado prémio IYDEY (Interna-
tional Young Designer Entrepreneur
of the Year), com um trabalho-concei-
to para a Suzano Papel e Celulose.

O case merecedor do prémio con-
sistia em ir até o sul da Bahia, na
cidade de Helvécia, onde fica a
maior fábrica da Suzano, e realizar
um trabalho de valorização das dife-
renças culturais junto a uma comu-
nidade quilombola da região. Uma
equipe de designers e psicólogos
ficou incumbida de fazer um diag-
nóstico da cultura local e, a partir
daí, ensinar a comunidade a criar
seus próprios objetos — com o intui-
to adicional de comercializá-los para
sobrevivência, a partir de materiais

orgânicos do local, como sementes,
grãos etc. "O design desse projeto
está no olhar, na criação de produtos
com o material que se tem ali. O de-
sign nisso tudo é o regente da orques-
tra", avalia Dib.

Ela conta que seu interesse pelo
viés social (termo que considera um
pouco apelativo, mas que foi utiliza-
do pelos julgadores do seu trabalho
no IYDEY) surgiu de uma crise
interna. "Pensava comigo: não pre-
cisamos produzir tudo isso de obje-
tos, é um desperdício tremendo",
realça a designer.

Por outro lado, ela sente que está
havendo uma certa mudança no
comportamento das pessoas: "acre-
dito que muita gente está se conscien-
tizando que a saída é essa. Em diver-
sas áreas já vemos pessoas preocupadas
em causar menos danos ao meio
ambiente". Gelli concorda e acres-
centa: "Todas as empresas serão
obrigadas a rever seus conceitos,
porque a atitude terá de ser outra,
senão rumaremos a um colapso
geral", adverte, finalizando que o
pensamento do eco-design e da sus-
tentabilidade está fortemente ligado
ao branding, à construção das mar-
cas, como um dos pilares essen-
ciais para o crescimento de uma
companhia moderna.
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