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Considerado um dos maiores especialistas em designer, Fred Gelli, sócio e diretor de criação 
da Tátil Design de Ideias, encerrou a 23ª Semana Internacional da Criação Publicitária, em São 
Paulo, na última sexta-feira (30). O designer começou sua apresentação contando um pouco 
da sua trajetória, época em que ser designer era desenhar Ferraris. E foi na faculdade, em 
especial com sua professora Ana Branco, que foi desafiado a criar embalagens pensando na 
natureza. As cascas dos frutos, como a tangerina, foram referências para ele entender como a 
natureza se projeta. “Descobri três princípios básicos: otimização, pois a natureza detesta 
desperdício; ciclos, em que tudo é reciclado; e a interdependência, pois no fundo, tudo o que a 
gente faz interfere no cosmos”, explicou. 
 
O problema, na visão de Gelli, é que o homem adora o desperdício. “Pensamos linearmente e 
não ciclicamente. E pensamos de forma fragmentada e não contínua, e não nos damos conta 
que um dia tudo voltará para a gente”, observou. 
 
Gelli comentou sobre o início da Tátil, em 1987, e quando criava embalagens recicláveis e era 
considerado um alienígena porque naquela época ninguém falava em ecologia. “Naquele tempo 
era muito difícil ser compreendido porque as marcas falavam: ‘Garoto, você está louco? Acha 
que vou associar a minha marca a lixo?’”, lembrou o designer. 
 
Um case que o designer apresentou foi o bottom criado para a campanha presidencial de 1989 
de Fernando Gabeira, que seria formado por carrapichos. “Mas pela dificuldade de colher os 
carrapichos, desistimos da ideia”, divertiu-se Gelli. 
 
Quando ainda tinha 22 anos, Gelli ficou 30 dias em Londres, Inglaterra, para criar para a The 
Body Shop, loja de cosméticos inglesa ecologicamente correta, a convite da fundadora da 
marca, Anita Roddick, que em visita ao Brasil se encantou pelas criações da Tátil. 
 
BRASIL 
 
Para Gelli, o Brasil tem muito potencial em designer, pois tem “borogodó” ou como diz o 
estilista proprietário da marca Osklen, Oskar Metsavath, “Brazilian Soul”. “Eu adoro explicar 
para gringo o que é borogodó! Mas é isso! Temos criatividade inspirada em situações 
folclóricas”, disse ao mostrar alguns cases, como a rede usada por vendedores de bolas em 
praia que, para Gelli, é um exemplo de ótimo design. “É uma rede que conforme ele vai 
vendendo as bolas, a embalagem vai diminuindo e quando a última bola é vendida, o vendedor 
coloca a rede no bolso, toma o ônibus e vai embora. Fantástico!”, comentou. 
 
Outro case apresentado por Gelli foi o criado pela própria Tátil: o convite da palestra Design 
Mastery, que apresentou durante o Festival Internacional de Cannes 2008 e chamou a atenção 
dos participantes, pois eram folhas secas com inscrições feitas com lazer e que depois eram 
jogadas novamente na natureza para serem decompostas. 
 
EMPRESAS 
 
De acordo com Gelli, hoje as empresas são as instituições mais poderosas e mais ricas do 
planeta, ocupando o lugar que antes era da Igreja e do Estado. “As empresas não poderão ser 
somente produtoras de bugigangas e nós não vamos querer apenas continuar consumindo. E 
as marcas que pensam diferente terão mais sucesso. E antes de sermos médicos, arquitetos e 
professores, somos consumidores. Vocês já pensaram nisso?”, indagou Gelli. 
 
O designer criticou a nova mania das marcas em se firmarem como ecologicamente corretas e 
sustentáveis e divulgarem isso por meio da publicidade, sendo que na verdade, a maioria não 
é. “O greenwashing é a mentira que as marcas colocam em sua publicidade, mas esquecem do 
teto de vidro que, com a evolução da rede [internet], isso está com tempo contado. As marcas 
não têm que ficar verde! O futuro é multicolorido e a marca tem que ter cor!”, provocou Gelli. 
 



 
Um exemplo disso, falou, é a Nike, que lançou um tênis ecologicamente correto, porém, sem o 
designer que é a identidade da marca. “Cada milímetro do tênis era ecologicamente correto, 
mas era Nike? Não. E o resultado a gente já sabe: ficou seis meses na loja e foi um fracasso”, 
disse Gelli. Neste ano, porém, a marca apresentou o modelo Nike Trash Talk, que é feito com 
restos de couros de outros tênis e o solado com sobras de borracha. O tênis ganhou o Prêmio 
IDEA 2009, em Miami, Estados Unidos. 
 
Segundo Gelli, os pilares essenciais para as marcas serem sustentáveis no futuro são o 
branding 3.0, que contempla quatro setores: o cultural, o social, o ambiental e o econômico. A 
área cultural é para manter a identidade da marca, o social contempla a função do produto. Já 
o ambiental é para respeitar o impacto que a produção e o uso do produto têm na natureza e o 
econômico para a viabilidade de produção desse produto atendendo esses conceitos. “Podemos 
mergulhar na natureza para buscar informação. A natureza faz negócio com uma lógica de 
ganha, ganha, ganha”, concluiu.  
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