
Um chamado à luta
Designers podem ser capazes de ajudar o planeta

e transformar ciclos perniciosos em ciclos virtuosos

gências de criação não são as
únicas responsáveis pela des-
truição gradual do equilíbrio do
planeta, mas são frequentemente
chamadas a responder por isso.

É compreensível. Afinal, todos os envolvidos
no marketing de bens de consumo devem ser
responsabilizados pelos modos com que afe-
tam o ambiente. Qualquer processo, qualquer
produto utiliza recursos e traz consequências à
natureza. É nosso dever ajudar o comércio e a
indústria a minimizar o impacto ambiental.

Gostaria de dividir com vocês uma his-
tória que achei inspiradora. Ela ocorreu na
Namíbia, sudeste da África. A produção da
cerveja Windhoek tinha uma pegada ambien-
tal nada saudável. Usava-se algo em torno
de 200 litros de água para produzir um único
litro de cerveja, as operações logísticas eram
ineficazes e caras, emitindo quantidades enor-
mes de gás carbónico, e somente 10% dos

cereais consumidos na atividade cervejeira
conseguiam ser reciclados, porque o processo
gerava subprodutos insalubres.

Um cogumelo mágico mudou tudo.
Gourmet e com um altíssimo valor de expor-
tação, ele começou a brotar nos resíduos dos
cereais, transformando-os em carboidratos
comestíveis. Estes passaram a ser utilizados
na produção de pães e em rações de porcos e
minhocas, fazendo eclodir novos negócios e
criando novas cadeias de renda.

As minhocas começaram a ser utilizadas
para alimentar galinhas e uma nova fazenda
foi criada para prover carne e ovos frescos
para uma comunidade subnutrida. As galinhas
produziram esterco, que, seco, passou a ser
utilizado para abastecer geradores e criar o
vapor necessário ao processo de fermentação
da cerveja. A água descartada era rica em alga
spirulina, que, seca e processada, produz uma
excelente ração para peixes. Por isso, uma

Produção de cerveja
namibiana conseguiu

gerar diversas atividades
complementares

Redesign gerou, em um ano, economia
equivalente a 45 milhões de garrafas de óleo



Garagem do Walmart descartava nilhões de frascos de óleo. Com uso de bag-in-box, volume de resíduos diminuiu

fazenda de peixes foi montada para ajudar a
alimentar a comunidade local.

O resumo da ópera é que um problema
desagradável foi transformado em um ciclo
virtuoso que criou empregos e aprimorou a
nutrição da comunidade do entorno da cer-
vejaria, gerando novas fontes de renda para
a cervejaria e reduzindo dramaticamente sua
pegada de carbono.

Transitemos de um ciclo virtuoso para um
outro verdadeiramente vicioso: o depósito
de lixo do Pacífico (Pacific Trash Vortex), a
sufocante e mutante ilha de resíduos plásticos
que, segundo alguns cálculos, já atingiu o
tamanho do estado americano do Texas. Nós
não somos individualmente responsáveis por
essa situação vergonhosa. No entanto, preci-
samos tomar responsabilidade conjunta pelos
descartes de embalagens e fazer o possível
para reduzi-los.

Todos ganham
Pela nossa experiência, reduzir descartes por
meio de reciclagem, produções mais inteligen-
tes e design inspirado rende belos dividendos.
Clientes economizam dinheiro, aumentam sua
participação de mercado e incrementam os
lucros. Os consumidores abraçam a mudan-
ça e se tornam mais leais às marcas. Nosso
ambiente respira um pouco melhor.

Um exemplo prático é o trabalho que
realizamos com a Shell e o Walmart para
suas operações conjuntas de garagem de con-
veniência, que presta serviços automotivos
aos consumidores enquanto eles fazem com-

pras. A operação utilizava 50 milhões de
frascos não-recicláveis de óleo de motor por
ano. Propusemos uma ideia radical: substituir
todos esses recipientes descartáveis por jarras
reutilizáveis, abastecidas com óleo fornecido
em bag-in-boxes. Os resultados foram desper-
dício e resíduos de óleo praticamente zerados,
já que todos os elementos envolvidos passa-
ram a ser reciclados.

Outro exemplo começou cinco anos atrás
quando a Shell nos procurou para ajudá-la
em sua maior iniciativa de embalagem em
sua história. Havia uma instrução complexa e
repleta de objetivos, como a racionalização de
formatos de embalagens, de modo a aprimorar
a sustentabilidade, a produção e a eficácia da
cadeia de abastecimento, e a redução no uso
de materiais. Nossa solução tirou o equivalen-
te a 45 milhões de frascos plásticos do ciclo de
produção anual da empresa.

Os dois projetos tiraram, portanto, 95
milhões de embalagens de circulação. São
provas de como estamos numa posição pri-
vilegiada e de como nós, designers, podemos
ser capazes de ajudar a proteger a saúde do
nosso planeta. Podemos literalmente mudar o
mundo. Mãos à obra, então.
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