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Convite em folhas
Convidada para apresentar
um workshop no Festival
de Publicidade de Cannes,
a Tátil criou um convite que
misturava baixo impacto
ambiental com alto impacto
sensorial. Para isso, foram
impressas imagens a laser
em folhas coletadas nas
ruas do Rio de Janeiro.

Martha San Juan França
mfranca@brasileconomico.com.br

Para muitos consumidores, a
embalagem de um produto está
inevitavelmente associada a seu
conteúdo. Exemplos disso são o
frasco de perfume, a caixa de
fósforos, a garrafa de refrige-
rante, a lata de leite condensa-
do. O conforto e a segurança
que essa relação íntima traz aos
fabricantes, porém, estão às
voltas com um desafio. Há a ne-
cessidade de estabelecer novos
padrões de embalagens que le-
vem em conta, além da estética
e da função, a preocupação com
uma nova visão do mundo.

A prática já tem seus segui-
dores no mundo do design. Um
deles é o carioca Fred Gelli, só-
cio e diretor de criação da Tátil
Design de Ideias e professor de
Desenho Industrial e Comuni-
cação Visual da PUC-Rio. “O
foco do nosso trabalho é mos-
trar como a embalagem pode
ser uma ferramenta pela sus-
tentabilidade”, explica Gelli.
“Ao pensar em um ciclo contí-
nuo, os materiais da embalagem
se transformam e, com isso,
poupam insumos, produtos e
recursos naturais.”

Mais precisamente, Gelli está
preocupado em saber como a
natureza funciona e levar esse
conhecimento para os produtos.
“A lógica da natureza é reapro-
veitar, otimizar o que já existe”,
diz o designer carioca. “O desa-
fio da indústria é funcionar da
mesma maneira.”

Biomimética
Gelli será o anfitrião de Janine
Benyus, uma das atrações da
Conferência Internacional Ethos
2010, de 11 a 14 de maio, em São
Paulo. Consultora de inovação,
Janine é criadora da biomiméti-
ca, uma disciplina que busca
soluções sustentáveis para pro-
dutos e processos, copiando
(mimetizando) modos de fun-
cionamento da natureza. Janine
é fundadora da Biomimicry
Guild, que tem como clientes a
Boeing, a General Electric e a
Procter & Gamble, empresas
que pedem soluções naturais
para problemas tecnológicos.

“Não se trata de uma solu-
ção de ecochatos, não quere-
mos voltar à idade da pedra”,

revela Gelli. “Tais ações exi-
gem altíssima tecnologia e, no
caso do design, gosto, cor,
cheiro e criatividade.”

Gelli aplica esses conheci-
mentos na Tátil que tem entre
seus clientes empresas como
Natura, Nokia, Tim, Coca-Cola
e Procter&Gamble do Brasil. Ele
explica que tais empresas não se
interessam apenas em reformu-
lar a embalagem dos seus pro-
dutos, mas construir um novo
conceito para avaliar o posicio-
namento da marca.

Foi assim que ele atuou com a
Walmart do Brasil para estabe-
lecer o caminho de empresa
sustentável seguido pela rede.O
conceito estendeu-se para os
fornecedores da rede. No início
do ano, a Walmart lançou o pro-
jeto pioneiro de promover alte-
rações significativas de produ-
tos do portfólio dos fabricantes.

“A ideia foi levar a cadeia de
suprimentos a dar um novo sal-
to rumo à sustentabilidade,
desenvolvendo produtos, linhas
de produtos ou categorias que
considerem e reduzam seus im-
pactos no meio ambiente du-
rante seu ciclo de vida”, afirma
Felipe Antunes, consultor de
sustentabilidade da rede. Na
primeira edição, dez empresas
aceitaram o desafio. Outras dez
preparam seus lançamentos
ainda para este ano. ■

Reduzir impacto
de embalagens é
desafio de marcas
Especialista em ecodesign lembra que ações nessa área exigem
altíssima tecnologia, criatividade e um olhar para a natureza

Empresas não
se interessam apenas
em reformular
a embalagem dos
produtos, mas
construir um novo
conceito para avaliar
o posicionamento
da marca, diz
o especialista Gelli

AS “INVENÇÕES” DO ECODESIGNER

Fred Gelli acredita que a embalagem
representa um desafio à criação do novo
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Uma visão ecológica
dos negócios do futuro
Olhar para a natureza, para entender como tudo funcio-
na, é o princípio fundador do biomimetismo como fonte
de inspiração para o design de objetos e produtos, mas
convém lembrar que a observação do funcionamento da
natureza está na origem da própria humanidade e tem
sido uma garantia da evolução humana. Há quem diga
que os problemas do planeta começaram justamente
quando os homens abandonaram o hábito de copiar a
natureza e inventaram de brincar de deuses.

Embora estejamos falando de criação, o entendimento
de como funciona o design ecológico, ou design biomi-
mético, passa antes pelo conceito transdisciplinar de
inovação do que pela questão ambiental. O tema é bas-
tante claro nas idéias de alguns teóricos da inovação,
como Mihail Mihailovitch e Gary Hammel, e se consolida
como negócio em empresas como a americana Biomimi-
cry Guild, provavelmente o primeiro empreendimento
criado para aplicar o conhecimento profundo sobre
adaptabilidade biológica na elaboração de produtos e so-
lução de problemas de engenharia ou de gestão.

O educador brasileiro Oscar Motomura, um dos pos-
tuladores da Carta da Terra, já pregava, há 15 anos, que
inovação em gestão não vem de seu conhecimento, mas

da observação da natu-
reza. Há dez anos, o
editor americano John
Brockman reúne cien-
tistas em um churrasco
anual para discutir o
que as novas descober-
tas em biologia, cosmo-
logia, física, química,
neorociências e outras
especialidades têm a
contribuir para a for-
matação de produtos e
negócios mais susten-
táveis e inovadores.

O design ecológico
ou biomimético é um
dos ramais dessa inova-

dora rede de pensadores e empreendedores que produ-
zem os negócios do futuro. Mas o conceito não se refere
simplesmente a projetos arquitetônicos ou de objetos e
vai além da idéia tradicional de desenho. Forma, conteú-
do, origem e destino dos materiais se mesclam na com-
plexa combinação que resume uma nova visão sobre a
maneira pela qual o ser humano deve se apropriar da na-
tureza, como parceiro de negócio e não como predador.

O estrategista de negócios Peter Schwartz, colabora-
dor da ONG Sociedade para o Mundo Futuro, autor de
um estudo recente sobre as chances de construir, até
2050, um mundo menos sujeito a turbulências sociais e
ambientais, alinhou como o segundo maior desafio da
humanidade, logo após a necessidade de encontrar a
sustentabilidade para as demandas de energia no longo
prazo, o “lançamento de uma revolução bioindustrial
com manufatura sustentável”.

Emular processos e materiais da natureza foi o método
pelo qual a humanidade construiu o mundo moderno. A
rigor, quando os primeiros humanos descobriram que,
cobrindo-se com uma pele de leopardo, poderiam cercar
e desestabilizar um rebanho de gazelas, eles estavam mi-
metizando o comportamento animal para buscar ali-
mento.O Brasil, um dos poucos países onde ambientes
selvagens sobrevivem à insignificante distância dos con-
glomerados modernos, possui um dos maiores patrimô-
nios biológicos do planeta. Aqui, segundo o economista
Ignacy Sachs, pode brotar a economia do futuro. Mas é
preciso produzir a convergência entre o conhecimento
da natureza e a capacitação para inovar. ■

Forma, conteúdo,
origem e destino
dos materiais
se mesclam
na complexa
combinação que
resume a maneira
pela qual o homem
deve se apropriar
da natureza

Pen drive natural
O pen drive de bambu foi
o brinde de final de ano
da empresa para parceiros
e clientes da Tátil. A proposta
refletir o pensamento
sustentável e celebrar a criação
do núcleo de Ecoinovação da
empresa em 2008, misturando
natureza e tecnologia.

Fotos: Ernesto Carriço/Agência O Dia

LUCIANO
MARTINS COSTA
Jornalista e escritor, consultor
em estratégia e sustentabilidade

Bancos criativos
Inspirado no brinquedo pinhead, os bancos
ao lado são feitos com cilindros de madeira
de reflorestamento e camada de espuma.
Essa mistura, quando pressionada, cria
um movimento de vaivém que lembra
o de uma almofada flexível e agradável.

Cartões de visita

O conceito de ecoinovação
implica o uso inteligente de
materiais. Os cartões de visita
foram feitos do lixo doméstico,
caixas, embalagens de leite
e sucos. Sua inspiração
é a necessidade de mostrar
a preocupação com o
ciclo de vida dos objetos.

Text Box
Matéria

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 29 abr. 2010, Primeiro Caderno, p. 18-19.
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