
Sustentabilidade: problemas 
globais, soluções locais 

á dizia o lema das grandes corporações: "Pense 
global, aja localmente". 
Ora, ora, não há fórmula genérica para um problema 

específico e regionalizado. Especialmente 
quando o assunto é ecossistêmico, 
sustentável, socioambiental. 
Neste contexto, instituições, 
associações, selos, endossos, 
certificados, credenciamentos, 
manuais e mais um arsenal 
de "a fazeres" dissipados 
pela mídia (impressa, 
televisiva, virtual, boca a 
boca) valem como informação 
de conduta. Mas, na prática, só 
surtem efeito quando estão alinhados aos 
territórios, contextos e universos 
simbólicos de cada entorno 
de cada região, de cada 
comunidade, de cada tribo, 
de cada clã, de cada família, 
de cada circunstância. 
Apenas assim estabelecem 
uma forma de comunicação 
inteligível, venal, afetiva e 
efetiva, propondo uma 
troca na qual se vislumbra 
a reciprocidade: mudar 
as coisas para poder 
viver melhor, como um 
fato percebido na pele 
e não como um discurso 
verde e vazio. 
Por isso sempre é tempo de 
reciclar ideias e conceitos. 
Para além do blablá, eis três bons 
exemplos que podem inspirar a lei do 
"dar-receber-retribuir" mercadológico: 
renovando a solução default e comoditizada 

(que já é um grande passo, mas que não pode parar por 
aí!) de fazer a sua parte plantando árvores, compensando 
as emissões de dióxido de carbono, imprimindo em papel 
reciclado, distribuindo gifts em materiais reaproveitados, 
implementando a coleta seletiva do lixo.., 

Para começar, uma eureka divertida, lucrativa, 
educativa, sustentável e interativa, que 
íntegra de forma multidisciplinar o design 

- e os desígnios - de objetos, sistemas, 
ferramentas e espaços, com ênfase na 

ecologia urbana, no desenvolvimento social e no 
reaproveitamento responsável. 

Lembra daquelas maquininhas de vender 
chiclete de antigamente? Aquela em que você 
coloca a moedinha, gira o botão e - surpresa! 
- seu chiclete favorito aparece pela portinha? 

Pois o designer e escritor Daniel Phillips e a 
designer Kim Karlsrud, do Green Aid (Los Angeles), 

reciclaram essas máquinas em prol de uma 
guerrilha pela jardinagem, especialmente 

em áreas abandonadas da cidade. 
O processo é o mesmo: você 

coloca uma moeda, gira e... 
leva uma bombinha de 

sementes (seedbomb) -
uma bolinha que mistura 
argila, compostos 
naturais e sementes - que 
pode ser "jogada" cidade 
afora, transformando 
a paisagem local. 
Em entrevista para o 

noticiáno da ABC7, uma 
consumidora voraz deu 

o seu depoimento: "Eu 
adorei. Satisfaz, é prazeroso. 

Relembra a infância... Ficaria o 
dia inteiro comprando bombinhas 

e arremessando no chão para esperar 



o crescimento de um mundo melhor, mais alegre e mais 
florido". Imaginou dar moedinhas de gift para seus clientes 
experimentarem uma brincadeira produtiva como essa? 
Todos, de qualquer idade, podem ser semeadores dessa 
proposta! Quer saber mais? (mfo@thecommonstudio. 
com), 
Agora, uma ideia que questiona o inquestionável. 
"Você lava as suas mãos" pára a sustentabilidade? 
E como faz para secar? Com duas folhas de papel toalha, 
conforme indicado no dispenser? 
Chegaram as People Towels, toalhinhas de tecido de 
algodão certificado 100% orgânico. Muito absorventes, 
são perfeitas para enxugar as mãos e secam muito 
rapidamente. Ótimas para a escola, para a praia, para 
o cinema... E podem ser impressas em sistemas "eco-
friendly", o que possibilita o uso criativo e ecológico de 
estampas e dizeres. 
Como material de merchandising, a proposta é de longa 
duração. Imprimindo sua marca, você terá a chance de 
conviver com a pessoa por anos e anos, pois o material 
é muito durável e pode ser lavado na máquina quantas 
vezes for necessário. Sem contar que é muito absorvente 
e seca rapidamente. 

Como referência, apenas no ambiente de trabalho, 
durante um ano, uma pessoa usa entre 2400 e 3000 folhas 
de papel toalha. Por dia, nos EUA, são produzidas mais 
de 3 mil toneladas de papel - para fazer uma tonelada 
de papel toalha são consumidas 17 árvores. Sem contar a 
decomposição desse material, que produz gás metano, a 
principal causa do aquecimento global. 
Mesmo os papéis reciclados ainda produzem impacto 
100% maior que as People Towels. Salva árvores e reduz 
o desperdício. 
"Planeta limpo, mãos limpas, consciência limpa" 
(www. aboxlife.com). 

Um ícone dessa nova cultura de conscientização. E um 
gift e tanto! 
E, para concluir, dotando de criatividade máxima o 
reaproveitamento de embalagens: caixas que contam 
histórias. Quando você faz compras virtuais da Columbia 
Sportswear pelo Columbia.com o site oferece a opção de 
receber sua encomenda usando uma caixa de papelão "já 
usada". Nessa caixa, um selo com código de barras pode 
ser escaneado e enviado via celular para a comunidade 
"Box Life", que registra as informações de por onde essa 
caixa já circulou. Os consumidores são incentivados a 
postar imagens da caixa no A Box Life Flickr e podem fazer 
posts no Twitter #aboxlife com histórias significativas que 
a caixa e seu conteúdo podem conter. O conceito é eco-
filosófico: "Pense em todas as coisas que a imaginação 
pode fazer com uma caixa" (www.aboxlife.com). 
Calcule o valor de uma marca impressa em uma 
embalagem como essa, indo e vindo e endossando tão 
nobre prática? 
Ei-las: inspirações mundializadas para você refletir e 
buscar aplicações regionalizadas. Vale para sua empresa, 
para sua casa, para sua vida. 
O que faz para a natureza volta para você, de alguma 
forma. 
Então, recicle seus conceitos. 
Já é um bom começo! 

http://Columbia.com
http://www.aboxlife.com
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