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A embalagem verde
Brazil Design Week reúne

especialistas e mostra tendências
voltadas à sustentabilidade

POR MILLENA RODRIGUES

A
tendência da preocupação social e ambientalmente

corretas chegou às embalagens, também conhecidas

como cartuchos, no jargão do setor. Foi o que ficou

evidenciado na Brazil Design Week, o segundo

encontro realizado pelo setor no Brasil (o primeiro aconteceu

no Rio de Janeiro no ano passado). Profissionais de destaque do

design brasileiro realçaram essa preocupação em suas palestras

durante o encontro, no que tiveram apoio oficial: Fernanda

Messias, que responde pelas áreas de design e gestão ambiental

do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio

Exterior (MDIG), foi contundente no assunto sustentabilidade

e afirmou que os grandes prêmios internacionais de design

estão focados em promover essa preocupação na produção de

embalagens e design.



Wakimoto, diretor de embalagem da J&J na América Latina

Seguindo o mesmo raciocínio, Isabela Salibe, gerente de

marketing da Abre (Associação Brasileira de Embalagens),

destacou que a preocupação deve começar na linha de

produção: "A sustentabilidade de um cartucho não está somente

no material com que foi feito, mas sim em todo o processo

de produção". A Abre possui duas campanhas institucionais

permanentes voltadas ao consumidor final, com os slogans "Tá
na cara que é bom" e "O Brasil cresce com embalagem", com

as quais procura mostrar também a importância da embalagem

feita de modo sustentável.
O diretor de embalagem da Johnson & Johnson na América

Latina, Renato Wakimoto, mostrou que design e sustentabilidade

podem caminhar juntos no processo de desenvolvimento

ambiental e econômico. Wakimoto apresentou embalagens

que passaram por transformações e reduções e que atendem

às expectativas sustentáveis das premissas da empresa para
sustentabilidade. O executivo da J&J destacou a preocupação

da sua empresa com o pós-consumo, em que o material que

já foi reciclado das embalagens é utilizado para criação de

novos produtos; a redução da quantidade de material utilizado

nas embalagens, a fim de minimizar a extração de matéria-

prima do meio ambiente; a utilização de materiais alternativos

na produção das embalagens, como fontes renováveis e que

consumam o mínimo de energia; materiais que possam ser

reutilizáveis, como o refil; e a preocupação com a sociedade,
para que o desenvolvimento do material não cause nenhum

impacto negativo.

O gerente de desenvolvimento de produto da Natura, Alexandre

Mendes, afirmou que a relação com o consumidor é a base para

se definir o design do produto e a sustentabilidade está presente

em todos os processos de desenvolvimento. Por isso, empresas

como a Natura passaram a informar no rótulo da embalagem

qual o percentual de material utilizado na composição daquele

cartucho e se é reciclável ou não.
Houve presença internacional no evento: Annie Marie Boutin,

presidente da APCI (agência francesa para promoção da

criação), falou sobre o tema "Políticas de sustentabilidade -
O papel do design". A Brazil Design Week é promovida pela

Abedesign (Associação Brasileira de Design).
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