
a preservação do
meio ambiente
virou um mantra

global. Lentamente, a
"ficha" vem caindo na
cabeça das pessoas,
que, mais e mais, se dão
conta (até em função de
eloqüentes e catastróficos
avisos da natureza, entre
os quais os furacões, as
tempestades e o degelo
polar), que o descuido da
sociedade com a questão
ambiental gera enormes
problemas para nós e,
muito provavelmente,
conseqüências ainda
maiores para as
gerações futuras.

Essa consciência tomou corpo com mais
vigor a partir da ECO 92, realizada no Rio
de Janeiro, que, já em 1998, funcionou
como um dos estímulos mais interessantes
para a abertura das assinaturas do
Protocolo de Quioto, no Japão. De lá para
cá, o planeta busca, literalmente, maneiras
para levar oxigênio puro ao nosso mais
importante parceiro, a natureza.

Na era em que os chamados veículos
ecológicos são capazes de percorrer
longas distâncias sem a necessidade de
abastecimento, da reutilização de produtos
que antes eram jogados no lixo sem
alguma importância, a bola da vez é o
desenvolvimento sustentável sob a óptica
do "Ecodesign". Trata-se de um estilo
de consumo que cresce rapidamente em
campos como o da arquitetura e o da
engenharia, cuja proposta é a redução dos
impactos ambientais ocasionados pela
presença do homem sobre a Terra, com
vistas a preservá-la para as gerações futuras.

Entre os principais compromissos
desse desafio global estão tópicos como

a potencialização da utilização dos
recursos hídricos e a conquista de níveis
superlativos de eficiência energética, por
meio do desenvolvimento de processos
de fabricação menos dispendiosos
em termos de consumo de energia; o
desenvolvimento de materiais mais leves,
não tóxicos e biodegradáveis; a produção
de itens multifuncionais, que durem mais
tempo e funcionem melhor; a criação de
serviços em vez de produtos, sempre que
possível; a tentativa de fazer produtos
que satisfaçam às necessidades reais das
pessoas, em vez de responder, apenas, às
necessidades efêmeras ditadas pela moda
e pelo mercado; e a busca de alternativas
que permitam não só a satisfação, como
também a educação do consumidor, a fim
de que ele possa contribuir, de verdade,
para a conquista de um mundo mais justo.

DO BRASIL PARA O JAPÃO
Porém, além desses, existem outras
dezenas de processos, cuja meta é
gerar uma relação mais simbiótica



entre o homem e a natureza. Uma
das manifestações mais recentes dessa
proposta aconteceu no final de março,
quando Tóquio sediou a importante
mostra de ecodesign intitulada "New and
Creative Brazil" e os japoneses puderam
conferir um pouco da atual cultura brasileira
por meio de trabalhos de designers das
mais diversas áreas, entre eles Guto Índio
da Costa, criador de embalagens para
cosméticos dentro da nova proposta.

Em parceria com a agência Drill do
Japão, Marili Brandão, diretora da Brasil
Faz Design, fez a seleção dos trabalhos e
dos profissionais que marcaram presença
naquele festival. "A exposição nasceu
a partir de uma visita que o pessoal da
empresa de eventos da Drill fez ao meu
escritório, aqui no Brasil. A idéia era
mostrar o novo design brasileiro, dentro
de limitações de espaço e possibilidades
de transporte e peças. Em nossa primeira
e única reunião, praticamente já tínhamos
definido os temas e os nomes dos
designers que participariam do projeto.
Eu mesma fiz os convites e organizei
tudo o que foi necessário: textos, imagens
e peças", conta Marili. Além de Guto,
Antônio Bernardo (designer de jóias), Bia
Saldanha (ecodesigner de bolsas), Edu e
Beth Prado (ecodesigners de peças em
vidros) e Ivete Cattani (designer de jóias),
entre outros, também carimbaram o
passaporte para a "Terra do Sol Nascente".

DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
Uma das "eco-constatações" mais
interessantes advindas da realização do
"New and Creative Brazil" foi a que
mostrou que boa parte dos materiais
utilizados nas embalagens, qualquer
que seja a sua natureza ou forma, tem
vida muito curta. Após a compra de
um produto, a grande maioria delas
é descartada imediatamente. E atrás
desse processo — que envolve desde

uma simples caneta, passando por uma
máquina de lavar roupa até um automóvel

, existe sempre um impacto ambiental
a ser considerado. Isso acontece por
dois motivos: em primeiro lugar, porque
para fabricar um produto é necessário
sempre explorar recursos naturais; em
segundo, porque durante as fases do
ciclo de vida desse mesmo produto, são
invariavelmente lançados substâncias e
resíduos poluentes no meio ambiente.

Nessa hora, o ecodesign surge
como oportunidade para se reduzir
os impactos ambientais, "educando"
a sociedade para a utilização de
alternativas estratégicas, a começar
pela seleção de materiais. "Hoje, é
impossível dizer que o ecodesign não
é uma necessidade absoluta, que deve
se auto-impor no mercado, até mesmo
com base nas leis ambientais. É preciso
satisfazer as necessidades das pessoas
sem prejudicar a capacidade de carga
dos ecossistemas e restringir o acesso
a estes pelas próximas gerações",
afirma Marili. Segundo ela, aqueles
que defendem essa filosofia sabem que
grande parte dos problemas foram
ocasionados pelo design convencional
e pela indústria. "Acredito firmemente
que, cada vez mais, o consumidor fará
opções conscientes de consumo. E, por
meio dessa nova óptica, o ecodesign já
é considerado ferramenta de extrema
importância para o desenvolvimento
sustentável", complementa.

Atenta a essa rápida evolução
conceituai, a diretora da Brasil Faz Design,
adianta alguns de seus projetos para os
próximos meses: "Já enviei um documento
intitulado "Projetar para a Sustentabilidade"
para a apreciação da comissão organizadora
do Congresso de Design a ser realizado no
final deste ano, no Senac, em São Paulo.
Além disso, estou trabalhando com a
proposta de uma nova mostra, cujo nome é
'Design & Natureza"', revela.

Para Marili e para muitos
profissionais de design atuantes no
mercado, a aposta na tendência do
ecodesign é cada vez mais intensa, uma
vez que ela propõe alternativas viáveis
para se driblar o gargalo da questão
da preservação ambiental. Seguindo
essa dinâmica, projetar produtos
corretamente dentro das linhas da
quadra onde ela se encontra, sem
dúvida, passará a ser um compromisso
cada vez mais sério assumido por
todas as empresas que quiserem fazer
a diferença e, realmente, trabalhar pela
conquista de um mundo melhor para
nós e para nossos filhos viverem.
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