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O ano 2009, que está acabando, seguramente vai ficar marcado como um divisor de águas 
entre o antigo modelo e o modelo atual ou modelo futuro de negócios. Durante todo o ano 
vimos como os eventos e ações relacionados com sustentabilidade tomaram corpo, envolvendo 
todos os setores industriais, governo e terceiro setor.  

E ainda temos talvez o maior evento do ano, relacionado as questões econômicas, sociais e 
ambientais a Conferência de Copenhague (COP-15). A 15.ª Conferência que  acontece entre os 
dias 7 e 18 de dezembro, na cidade de Copenhagen, Capital da Dinamarca. Representantes de 
mais de 100 países discutiram oportunidades e saídas para os atuais problemas, graves 
problemas, da mudança climática.  

Cientistas, governos, representantes da sociedade civil e ONGS discutiram como reduzir as 
emissões de CO2 na atmosfera. Isto é fundamental e seguramente o resultado vai ser melhor 
que o acordo realizado em 1997 no encontro de Kyoto, quando foram definidos limites de 
emissões que não foram compridos e se comparamos a atual concentração de gases-estufa 
com a de 1997 as emissões cresceram 6.5% desde Kyoto.  

O encontro de Copenhagen tem por objetivo estabelecer o tratado ambiental a partir de 
acordos multilaterais ambientais que substituirá o Protocolo de Kioto, e será vigente de 2008 a 
2012.  

A mídia especializada está falando da "economia de baixo carbono", que já forma parte da 
agenda de empresários, consumidores e governos. E no Brasil não é diferente. Das federações 
de Indústria e do governo surgem os primeiros indicadores. Como exemplo temos a próxima 
Bienal Brasileira de Design, que será realizada na cidade de Curitiba, capital do estado de 
Paraná, entre os meses de setembro e outubro de 2010. Institucionalizada pelo termo de 
cooperação entre o Centro de Design Paraná, a Federação das Indústrias do Estado do Paraná 
(Fiep), o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e o Movimento Brasil 
Competitivo (MBC).  

O tema da Bienal, que conta ainda com o apoio do Ministério da Cultura, será "Design, 
Inovação e Sustentabilidade", visando apontar tendências, provocar discussões, propiciar a 
capacitação e promover o melhor da produção nacional no período.  

Também desde a política surge o projeto de lei, do vereador Penna (PV), que cria o Dia do 
Design Sustentável (PL 494/09), a ser comemorado no dia 16 de setembro, passou pelas 
comissões competentes na Câmara Municipal de São Paulo (Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa; Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente; e Finanças e Orçamento) e já 
pode ser sancionado pelo Prefeito Gilberto Kassab da cidade de São Paulo. 

A escala nacional e também desde o Partido Verde foi apresentado na Câmara dos Deputados, 
projeto de lei defendendo medidas ecologicamente corretas nas obras de infra-estrutura para 
as Olimpíadas de 2016. O projeto é de autoria do coordenador da Frente Parlamentar 
Ambientalista, deputado Sarney filho (PV-MA). Entre as medidas está a que estabelece nas 
licitações e contratos como critério de seleção o uso de produtos e serviços ambiental e 
socialmente sustentáveis. Outro dispositivo fixa que somente poderão ser utilizadas madeiras 
oriundas de Planos de Manejo Florestal Sustentáveis.  

 

 



Hoje, o Brasil é o 4º maior emissor mundial dos gases causadores do efeito estufa, 
responsáveis pelo aquecimento global, e é nosso compromisso com a sociedade e as futuras 
gerações propor iniciativas que contribuam para diminuir as emissões de gases poluentes. 
Bienal, Copa do Mundo, Olimpíadas, todas são grandes oportunidades para empresas, governo 
e sociedade civil mostrarem o seu compromisso. E nós, designers, podemos colaborar desde o 
desenvolvimento de produto e ou gestão do processo de mudança. 
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