
Uma questão de equilíbrio

m razão do consumi-
dor ultra-exigente dos
dias de hoje, ser ape-
nas "verde" não basta.
Produtos têm que mos-

trar a que vieram. E a embalagem
também. Cada vez mais o design sus-
tentável não é apenas desejável, mas
essencial. Contudo, o design susten-
tável tem de ser ótimo design - atra-
ente, encantador, criativo e funcional.
Design que não estimula compras e
recompras, ou que não se encaixa num
propósito, simplesmente não irá durar
ao teste do tempo. E se a embalagem
não sustentar suas promessas em todos
os níveis, o produto acondicionado
estará condenado.

Existem crescentes evidências de
que, quando bem executado, o design
sustentável é capaz de fazer enor-
me diferença. Pode reduzir resíduos,
aumentar a produtividade, promover
vendas, economizar milhões em cus-
tos com embalagem e eficiência na
cadeia de abastecimento e conquistar
a preferência e a lealdade do consu-
midor.

Como aponta um recente docu-
mento sobre tendências, do grupo Leo
Burnett, a recessão - e a austerida-
de dela derivada - "está mudando o
'argumento verde', transformando-o
de uma questão moral para urna eco-
nômica". Além disso, uma pesquisa
realizada há pouco tempo pela Gyro
Marketing, com consumidores ame-
ricanos e europeus, mostra que as

credenciais sustentáveis das marcas
têm muito mais influência nos hábitos
de compra do que a vã filosofia de
boa parte dos comerciantes permi-
te admitir, e que a causa ambiental
ainda é uma prioridade a despeito da
recessão.

O desafio para os designers é aten-
der a todas essas necessidades per-
manecendo, ao mesmo tempo, fiéis à
marca para a qual estão projetando e
atingindo os preceitos básicos da boa
embalagem.

Certas marcas exemplificam como
cumprir magistralmente essa tarefa.
No Brasil, as embalagens refiláveis
da Natura refletem o etos da com-
panhia, o compromisso de melhorar
as relações com os stakeholders e,
mais importante, com a natureza como
um todo. Os refis da Natura ensi-
nam como uma solução inteligente em
embalagem pode mostrar e aprimorar
os valores de uma empresa enquanto
desempenha seus deveres capi-
tais de apresentar e proteger o
produto.

A abordagem da Natura
lembra a da marca americana
de limpeza doméstica e cui-
dados pessoais Method, que
faz uso extensivo de recipien-
tes refiláveis e também uti-
liza material 100% reciclado
em muitas embalagens. Assim
como a Natura, a Method car-
rega sua filosofia através dos
produtos e das embalagens.

Muitas fórmulas são biodegradáveis e
alguns itens feitos somente com maté-
rias-primas naturais. As embalagens
são agradáveis aos olhos e fáceis de
manusear. São arrebatadoras, singela-
mente belas e altamente funcionais.

A Mrs Meyer's Clean Day é outro
exemplo de marca americana
de materiais de limpeza que
oferece uma linha de produ-
tos ambientalmente amigáveis
acondicionada em embalagens
muito bonitas. Diferentemente
do visual ultramoderno da
Method, a embalagem da Mrs
Meyer's é deliciosamente retro.
Ela parece tão agradável e ami-
gável externamente quanto a
linha de produtos é projetada
para ser internamente. Os pro-
dutos são descritos como aro-



materapêuticos, sempre amigáveis ao
planeta e "cruelty-free" (não implicam
maus-tratos a animais).

No Reino Unido, a Yeo Valley
deu grandes passos rumo à susten-
tabilidade ao eliminar mais de 109
toneladas de embalagem desde janeiro
de 2008 com a redução da quantidade
de plástico utilizado, o aumento da
quantidade de embalagens produzidas
com materiais reciclados e a remoção
de luvas cartonadas consideradas des-
necessárias.

Os grande potes de iogurtes da
empresa passaram a adotar uma luva
cartonada inovadora, capaz de ser sepa-
rada para reciclagem, que é impressa
em frente e verso. O interior da luva
conta a história da Yeo Valley Organic

para que o públi-
co aprenda mais
sobre o produto
enquanto o con-
some. "Tivemos
que atentar a um
cuidadoso equilí-
brio no acondicio-
namento de nos-
sos produtos para
que eles tivessem
forte presença
em gôndola, pro-

tegessem os produtos e refletissem
o perfil premium de nossa marca,
ao mesmo tempo assegurando que
não haveria superdimensionamento da
embalagem, o que iria contra nossos
princípios 'verdes'", comenta Alison
Sudbury, gerente de marketing da Yeo
Valley Organic.

Por vezes o design sustentável
encontra extrema resistência. Vejam-
se as oposições que sofreram o Wal-
Mart e a Costco quando redesenha-
ram as embalagens de seus leites de
marca própria. Embora consumidores
costumem abraçar com entusiasmo

mudanças em categorias "high tech",
como a de produtos de limpeza, eles
podem ser severamente relutantes a
alterações em produtos triviais
como o leite.

O novo jarro de leite é uma
peça de design fantástica. É
mais barata e mais eficiente
para transportar e armazenar,
melhor para o ambiente e per-
mite ao varejista oferecer pro-
duto mais fresco na gôndola.
Os jarros podem ser empilha-
dos sem o uso de caixas ou
cestas, que requerem transpor-
te e limpeza, e um número
consideravelmente maior de
embalagens pode ser armaze-
nado no mesmo espaço ocupa-
do pelo design antigo - o que
corta custos com transporte e
mão-de-obra e reduz o uso de
água e de combustível. Uma
vez que a resistência inicial do
consumidor for superada, tenho espe-
rança de que a nova embalagem seja
enaltecida como um triunfo de design.

Algumas vezes a sagacidade e a
sabedoria de urna solução específi-
ca de design caem tão certeiramente

no gosto dos consumidores que ela
se torna instantaneamente aceita. A
Boxed Water, que é uma solução enge-
nhosa ante a crescente repulsa à água
engarrafada, é um bom exemplo. Em
parte uma companhia de água susten-
tável, em parte um projeto artístico, em
parte um projeto filantrópico, a Boxed

Water é produzida com 90%
de recursos renováveis e, ao
contrário das garrafas plásticas
de águas, podem ser aplanadas
no transporte pós-consumo,
reduzindo dramaticamente sua
emissão de carbono.

Ocasionalmente uma opor-
tunidade se apresenta para
conciliar beleza pura com sus-
tentabilidade. A água mineral
premium norueguesa Isklar
precisava de uma embalagem
vencedora para se diferenciar
em um mercado tremendamen-
te concorrido. A garrafa criada
pela Blue Marlin foi inspi-
rada na deslumbrante geleira
de onde a água se origina.
Nós levamos o design o mais
longe possível para criar uma

estrutura bela e intrigante que é ineren-
temente leve, portanto minimizando as
matérias-primas empregadas.

Longe de colocar uma camisa-de-
força na criatividade, ser mais benevo-
lente com o ambiente está inspirando
designers mundo afora a ir além e se
esforçar. O melhor design sustentável
demonstra quanta diferença a cria-
tividade pode fazer. Design "verde"
é design real. E design real produz
resultados reais.
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Ele pode ser contatado através do e-mail
andrew. eyles@bluemarlinbd. com.
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