
"Nós podemos fazer muito mais"
Designer britânico acredita que ações sustentáveis devem partir das empresas

designer britânico Martin Bunce iniciou sua
apresentação com uma breve exposição sobre
a TinHorse, pequena consultoria britânica de
design que conquistou a conta de importantes
companhias, como a Unilever. A empresa, desde

o início de suas atividades, está atenta à questão da sustenta-
bilidade e busca um contínuo aprimoramento para lidar com a
questão. Segundo Bunce, sua empresa é um exemplo de que é
possível empresas pequenas atenderem outras muito maiores,
mas que chamar a atenção delas para assuntos complicados
como a sustentabilidade é uma tarefa mais árdua. Contudo,
o esforço precisa ser feito. "Nós podemos fazer muito mais",
sentencia o designer.

Bunce apontou que a sustentabilidade é um tema muito
importante, e que se preocupa quando as empresas indagam se
os consumidores estão realmente interessados com as iniciati-
vas sustentáveis das corporações, e também se estão dispostos a
pagar mais por um produto sustentável. Para o designer inglês,
o assunto não deveria depender das preferências do consumi-
dor, e o que se deveria levar em conta é a própria existência das
empresas e do planeta. "Caso continuemos a consumir com os
mesmos padrões, se não fizermos nada, esgotaremos os recur-
sos em quinze anos", afirmou, ressaltando
que não há tempo a perder e que as iniciativas
devem partir das companhias.

Para ilustrar o ponto acima, Bunce mos-
trou uma análise dos projetos desenvolvidos
pela TinHorse em 2006 e 2007. O britânico
constatou que a sustentabilidade não era con-
templada nos brienfmgs passados pelos clien-
tes, com questões como expansão de marcas,
ampliação de participação de mercado e
inovação dominando as pautas. Quando a
sustentabilidade era posta em debate, os exe-
cutivos diziam que a área de supply chain se
responsabilizaria pelo assunto. Dessa forma,
o pensamento sustentável não era construído
desde o princípio.

O palestrante lembrou que as apresen-
tações anteriores destacaram os três pilares
da sustentabilidade - econômico, social e ambiental - e que os
designers têm um papel importante nesse processo. Segundo
Bunce, as empresas estão consolidando suas diretrizes corpora-

tivas, que muitas vezes ainda são desconhecidas pelos executi-
vos que passam o briefing de novos desenvolvimentos. Cabe,

então, ao designer o papel de instigador,
perguntando "como agir" ou "o que fazer"
em relação ao tema da sustentabilidade, de
forma que os clientes precisem buscar nos
manuais empresarias a forma indicada de
tratar o assunto.

Um problema que se enfrenta hoje é o que
se chama de "fadiga verde", que, em outras
palavras, reflete um estado de descrença por
parte dos consumidores com relação à real
eficácia das ações voltadas à sustentabilida-
de. De acordo com Bunce, informações nega-
tivas sobre o assunto - como a de que o Reino
Unido "exporta" lixo para a índia, revelada
pelo noticiário britânico - acabam gerando
um grande descrédito entre os consumidores
- que, no Reino Unido, são penalizados até
criminalmente quando não separam adequa-

damente seus lixos.
Abordando as medidas usadas para verificar o quanto um

processo afeta o ambiente, o palestrante citou a Análise de



Ciclo de Vida (ACV), que consiste em um amplo estudo desde
a concepção do produto até o seu final. "Antes de a embalagem
entrar no mercado é feita a ACV, comparando a nova embala-
gem com o benchmark daquela categoria. Se não se consegue
nenhuma melhoria, volta-se para a prancheta", disse.

Durante sua apresentação o designer classificou a susten-
tabilidade como um "problema difícil". Segundo ele, esse tipo
de questão costuma não ser entendido até
que uma solução seja desenvolvida, e precisa
ser trabalhada de maneira ininterrupta. Além
disso, é preciso ter em mente que não há
solução certa ou errada, pois todo problema
é único e novo.

Outro ponto abordado foi que há uma
"guerra" contraprodutiva entre os materiais de
embalagem, pois enquanto um fica culpando
o outro, há inúmeras atividades econômicas
que são muito mais prejudiciais ao ambiente,
e a embalagem acaba ficando no foco.

Para Martin Bunce, a busca por ativida-
des mais sustentáveis esbarra ainda em um
outro problema, que é o fato de as pessoas
se engajarem em algo porque se influenciam
por manchetes chamativas. Ele usou o exem-
plo das sacolas plásticas distribuídas na boca
do caixa de supermercados, que são muito criticadas. Mas,
segundo o designer, as pessoas se esquecem que essas sacolas
os ajudam a levar os produtos para casa, e ainda podem ter usos
alternativos, como fazer as vezes de sacos de lixo.

Para o designer, o importante é pensar em como os consumi-
dores utilizam os produtos que compram, pois eles são criativos
e têm grande capacidade para reinventar as coisas, como ocorre
com as sacolas plásticas. A experiência feita no Reino Unido
para estimular, no varejo, o uso de sacolas plásticas retornáveis
acabou tendo o efeito contrário do que se esperava. Os consu-
midores passaram a comprar essas sacolas, mas se esqueciam
de levá-las de volta na próxima compra, e acabavam compran-
do outras. No final, usavam-nas como as descartáveis, e ainda

compravam sacos de lixo, consumindo muito mais plástico.
Dentro da linha de olhar, acima de tudo, como os consumi-

dores usam os produtos, Martin Bunce abraçou a tese de que
muito pode ser feito na direção da eliminação de desperdícios
com uma correta concepção das embalagens.

O palestrante usou, entre outros exemplos, os pacotes de
macarrão. Segundo Bunce, quando cozinha uma quantidade

errada do produto, o consumidor está des-
perdiçando energia com a fervura de água
em excesso, e gerando lixo quando descarta
o macarrão que sobra. Se a embalagem fosse
usada para ajudar a preparar a quantidade
correta, talvez consumisse mais material,
mas a eliminação dos desperdícios traria
menor impacto ambiental. Para o designer,
muitas vezes as soluções estão nas coisas
simples.

Bunce alertou, contudo, para o fato de
que é preciso se tomar cuidado com as
decisões comunicadas ao mercado como
sendo sustentáveis, pois erros podem gerar
uma reação adversa por parte do consumi-
dor. Para exemplificar, Bunce citou a Inno-
cent, marca de bebidas "amada pelos britâ-
nicos". A empresa adotou o uso de garrafas

com plásticos biodegradáveis para seus sucos, o que ganhou
a mídia rapidamente. Porém, a idéia difundida inicialmente,
de que as garrafas se degradariam facilmente, passou a ser
duramente contestada, já que os plásticos biodegradáveis
não se degradam se não encontrarem condições apropriadas
para isso. A empresa foi obrigada a voltar atrás e adotar outro
tipo de embalagem.

Em suas considerações finais, Bunce levantou um ponto
importante. Para ele, há um certo paradoxo na questão do
consumo, pois as pessoas mais esclarecidas são, em geral, as
com maior poder de compra, e estão pouco dispostas a abrir
mão "do melhor que o dinheiro pode comprar" - bens e ser-
viços que não necessariamente são os mais sustentáveis.
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