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Usar papel reciclado, fibra natu-
ral ou lona de caminhão em um
produto já não basta para classifi-
cá-lo de “verde”. Com a crescen-
te demanda por sustentabilida-
de, o processo de produção está
cada vez mais rigoroso, desde o

ponto de partida – o design, ou
melhor, ecodesign.

“É importante deixar claro
que, com o ecodesign, estamos
falando em produção indus-
trial”, afirma Joice Joppert Leal,
diretora executiva da entidade
Objeto Brasil, dedicada à divulga-
ção do trabalho de designers na-
cionais. “É algo distinto do arte-
sanato, produzido em pequena
escala e manualmente.”

Joice promove o Idea Brasil,
versão nacional do Idea Awards,
uma das premiações de design
mais importantes do mundo. A
edição do Idea Brasil 2010, cuja

cerimônia de encerramento esta-
va prevista para ontem à noite,
elegeu, entre outras categorias,
os melhores cases de ecodesign.
O grande vencedor foi o sabone-
te Natura Ekos. Criado para evi-
tar desperdício, ele é vendido
em lascas ou gomos. Se quiser, o
consumidor pode até fatiá-lo.

A e-board da Osklen, prancha
de surfe fabricada com resina à
base d’água, óleo vegetal, bambu
certificado e pigmento orgânico,
ficou em segundo lugar. E o bron-
ze foi dividido por dois produ-
tos: a bicicleta da Pense Brinque-
dos (feita de madeira com PET
reciclado, com guidão de alumí-

nio e borracha) e o reciclador de
óleo de cozinha da Reciprátik,
que faz sabão caseiro com a adi-
ção de água e soda cáustica.

“O Brasil acordou e está se
preocupando mais com design
sustentável porque o consumi-
dor é exigente”, diz Pedro Petry,
que trabalha com resíduos de ár-

vores e madeira certificada. A úl-
tima empreitada de Petry é uma
parceria com a empresa Orsa Flo-
restal, que faz o manejo sustentá-
vel de madeira tropical certifica-
da. “Ou a gente entra nessa ou
vamos perder mercado. Hoje ain-
da temos ações pequenas, que
têm de crescer e ganhar escala.”
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APERTANDO O CINTO

Criseemperra projetos
verdesde hotéisnosEUA

Nobreza
Banco Floresta Gigante,
de Pedro Petry:
madeira certificada e
design de ponta

Na onda
Prancha de bambu
certificado da
Osklen: prata no
Idea Brasil 2010

Iluminada
Luminária
de material
reciclado e
resíduos de
construção,
da Estúdio
20.87

Mistura fina
Bancos criados pelo
designer Rubens
Szpilman para a
Coleção Lyptus +
Paralela usam
resina e dois tipos
de eucalipto
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Controladores de hotéis ansio-
sos para satisfazer a demanda
crescente de clientes por instala-
ções mais sustentáveis têm es-
barrado na dura realidade da re-
cessão americana. Quando a eco-
nomia ainda crescia a pleno va-
por, arquitetos criavam jardins
nos tetos, pisos de madeira reci-
clada e painéis solares. Agora, os
donos de hotéis estão trocando
projetos ambiciosos por iniciati-
vas ambientais mais modestas,
que custam pouco e podem até
ajudar a economizar.

“Investimentos em reformas
caras cujo retorno será a longo
prazo foram adiados”, diz Steve
Faulstick, diretor do Doubletree
Hotel, em Portland. “Gostaría-
mos de ser totalmente ecológi-
cos, mas não faremos isso demi-
tindo funcionários.”

O setor hoteleiro ainda está
tentando sair de uma recessão
prolongada. As taxas de ocupa-
ção se recuperaram um pouco,
mas os hotéis ainda estão numa
fase difícil. A média de ocupação
no segundo quadrimestre foi de
60,7% – em 2000 era de 69,3%.

Essa realidade desestimula
gastos com reformas verdes, ape-
sar do número crescente de em-
presas que exigem práticas sus-
tentáveis em hotéis. Caso da Cis-
co, gigante de tecnologia que só
faz reservas nos estabelecimen-
tos que se enquadram em pa-
drões de excelência ambiental.

Para atender a essa demanda
sem cair no prejuízo, os hotéis
procuram o que é “mais fácil e
barato”, diz Faulstick. Isso in-
clui incentivar funcionários a
apagarem as luzes e hóspedes a
reutilizarem toalhas. Os estabe-
lecimentos também instalam
aparelhos para reduzir o consu-

mo de água. Com tais medidas, o
Starwood Hotel, em Massachu-
setts, está economizando US$
52 mil por ano. Executivo do In-
terContinental Hotels, David Je-
rome, vai além: diz que a crise
acelerou os planos ecológicos da
empresa. Um programa piloto
está sendo ampliado para toda a
cadeia, por reduzir custos.

Um dos problemas enfrenta-
dos pelos hotéis é o de adotar
projetos verdes de modo discre-
to o suficiente para não incomo-
dar hóspedes convencionais,
mas deixá-los visíveis para os
“clientes verdes”.

Pesquisa feita pela Universida-
de de Nova York mostrou que
mesmo hóspedes que dizem ter
consciência ambiental não que-
rem pagar mais por elas ou ver
mudanças que julgam incômo-
das. Se frascos de xampu são
substituídos por dosadores de
parede, eles reclamam. “Não
queremos que os hóspedes
achem que tudo é de responsabi-
lidade deles. Temos de balan-
cear a experiência que o cliente
terá e os benefícios para o am-
biente”, diz Jerome. TRADUÇÃODE

TEREZINHA MARTINO

Bronze 2
Bike de
madeira
com PET
reciclado,
da Pense
Brinquedos

Organizadora de prêmio
ressalta importância de
se estimular no País
o design sustentável
em escala industrial

Bronze 1
Reciclador de óleo
de cozinha da
Reciprátik, também
premiado no Idea
Brasil

● Ideias
modestas.
Hotel
SpringHill,
em Atlanta,
substituiu
grandes
projetos
ambientais
por iniciativas
mais simples e
baratas, como
a instalação
de lâmpadas
econômicas
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