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SUSTENTABILIDADE 

E DESIGN 
"O global e o plural têm de 
interagir com o local e o singular, 
rompendo fronteiras e levando-
nos a quebrar paradigmas" 

É interessante notar como não consigo imaginar 
minha vida sem design, ao mesmo tempo que per
cebo que a maioria das pessoas nem sequer tem 
consciência do quão presente ele é em nosso co
tidiano. Esse fenômeno ocorre porque, como pon
derou o especialista Rick Poynor, o design é absor
vido de "forma tão profunda e mesmo natural" que 
encontramos dificuldades para reconhecer "as mi 
lhares de formas com que nos estimula, perturba 
e emociona". E nesse artigo quero introduzir uma 
temática muito especial para mim porque revela 
minha mais constante questão: como sustentabi
lidade e design devem caminhar juntos. 
Dentre outros atributos, o design agrega valor ex
ponencial a qualquer produto. Seu valor é intangí
vel porque, quando é bem concebido e executado, 
mexe com nosso imaginário e consegue, imper-
ceptivelmente, "fabricar a realidade contemporâ
nea". Muitas vezes essa capacidade se traduz em 
um aumento de consumo, já que essa peça pode 
se tornar um objeto de desejo. A irreversibilida
de do esgotamento dos recursos naturais e todos 
os seus problemas me levam a questionar se não 
é chegada a hora de repensar a função do design e 
sua relação com os bens de consumo. 
Para mim, ele ganha em elegância quando usa
do para criar peças com conteúdo socioambiental, 
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ou seja, quando contribui para a fusão entre estética 
e ética. Isso porque está a serviço do bem comum e 
de um comércio mais justo. Não dá mais para ficar 
dividindo o mundo e nossos saberes em comparti
mentos estanques, sem interação e com um puris
mo que acha que, se determinados nichos ou ativi
dades forem compartilhados, ficam contaminados. 
O global e o plural têm de interagir com o local e o 
singular, rompendo fronteiras e levando-nos a que
brar paradigmas. E o design pode — e deve — apre
sentar essa linguagem universal. 
Design é para todos e para tudo. Foi apostando 
nisso que o Instituto E — do qual sou fundador — 
criou há mais de três anos o projeto e-fabrics® de 
pesquisa e desenvolvimento de matérias-primas 
e produtos sustentáveis que tem como parâmetro 
o design para agregar valor. Criamos também, em 
parceria com a empresa Irani, a linha de móveis 
Celebrate Wood®. Este mobiliário usa madeira 
certificada e almofadas confeccionadas com lona 
de juta e fios reciclados manuseados por grupos 
de mulheres de regiões com índice de Desenvolvi
mento Humano (IDH) muito baixo. 
Os caminhos são muitos, assim como as possibili
dades. Para que se tornem reais, há de se criar ar
ticulações, tal qual faz o Instituto E com sua rede 
de parceiros. E inovar, sempre. 
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