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processo, não algo obscuro: "São diversas 
atividades visando um fim, como fazer pequenas 
alterações na rotina e mudar a forma com que se 
cuida de um estúdio. Tudo isso sem mexer no 
processo de criação, para buscar ser cada vez 
mais sustentável", fala Chris. 

A designer e consultora de sustentabilidade 
Naomi Pearson, de Nova York, descreve essa 
atitude como "ambientalmente estável", porque 
acredita não existe essa coisa de ser verde ou 
sustentável. "É mais realístico e atingível tentar e 
diminuir o impacto causado. Quanto mais você 
pode fazer, melhor." 

Naomi fala que existem duas justificativas 
automáticas que escuta sobre sustentabilidade: "A 
primeira é as pessoas defendendo que ser 
sustentável é mais caro, o que não é verdade se você 
reduz gastos supérfluos. E a segunda fala sobre > 
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trocar um material por outro, que seria 
praticamente trocar A por A". 

DECISÕES MATERIAIS 
Para adentrar na atmosfera ambientalmente 
responsável, o consultor Chris sugere examinar suas 
práticas diárias, como consumo de energia e atitudes 
de reciclagem. "O próximo passo é tomar consciência 
de decisões materiais, como estoque de papel, 
processo de impressão e distribuição", explica. 

É possível agrupar as melhores práticas e escrever 
um briefing baseado em objetivos sustentáveis. 
"Busque projetos em que as aplicações dos objetivos 
combinam com as habilidades de design", aponta 
Chris. "Nos dias de hoje, é preciso saber usar as 
melhores ferramentes para ganhar uma causa." 

Mas isso é só uma parte. "Todos precisam sair de 
seus casulos e trocar experiências sustentáveis com 
outras pessoas", argumenta Nat Hunter, vice-
diretora de design na Sociedade de Artes, 
Manufaturas e Comércio (RSA). Se você está 
criando algo usando plástico ou papel, vá ao lugar 
onde eles são feitos, e depois vá aonde eles serão 
descartados para reciclagem." 

Nat explica que é importante levar em conta todo 
o ciclo de criação e descarte de produtos. "Fale com 
especialistas em materiais. Se estiver produzindo 
produtos para venda, questione-se se as pessoas 
saberão como descartá-lo quando chegar ao fim." 

De certa forma, é responsabilidade do mercado 
criativo encontrar soluções práticas e fundamentais 
para sustentabilidade. "Crie produtos para a 
longevidade. Faça com que sejam duráveis e 
reaproveitáveis. Segundo ela, o design como serviço 
é seu poder de compartilhamento e reuso. 

IMPRESSO VERSUS DIGITAL 
Quando Nat Hunter criou o anuário da associação 
D&AD em 2011, trabalhou ao lado do diretor de arte 
Sanky, da agência AllofUs - e, na época, presidente da 
D&AD - e do designer da Pentragram, Harry Pearce. A 
primeira grande questão do projeto era se iriam 
produzir um livro impresso ou apenas digital. "O 
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briefing era criar o anuário mais sustentável possível", 
ela lembra. 

Existe uma tendência natural de assumir que o 
digital é mais sustentável, mas isso não é bem uma 
verdade. Pense na energia consumida quando se 
cria um site, tanto do computador até os servidores 
de dados, bem como toda a prática de manufatura 
envolvida no processo. 

A organização Julies Bicycle se preocupa com a 
emissão de carbono de ambos os meios, tanto o 
digital, quanto o impresso, e descobriu que a 
produção nos dois é praticamente a mesma. A via 
digital ainda é menor, lógico. "Sabemos que as 
pessoas usarão o livro da mesma forma no futuro", 
explica Nat. "O anuário da D&AD justifica a 
produção física, porque as pessoas precisam ter 
acesso e guardá-lo em uma estante", acrescenta. 

O objetivo, então, era reduzir tudo que fosse 
possível e ainda se manter ligado em todo o ciclo de 
produção. "As questões mais principais eram de 
papel, energia e transporte", diz Nat. Por exemplo, 
eles mudaram o processo de impressão da China 
para a Europa, usando menos 4 0 % de papel, e 
evitaram plásticos ou tintas tóxicas que asseguraram 
que o anuário fosse reciclável e biodegradável. 
Embora tenha usado menos recursos, conseguiram 
manter a qualidade do material. 

Existem formas interessantes de economizar 
dinheiro. "Sempre é possível usar material com baixo 
orçamento, se usar um pouco de criatividade e tentar 
uma parceria com a gráfica", argumenta Nat. Daryl 
Campbell, sócio e diretor de criação no estúdio 
Meadow, acredita que negociações criativas podem 
facilitar. "Conhecer pessoas da área sempre é uma 
ótima forma de se manter à frente. As vezes é possível 
economizar fazendo pequenas coisas e utilizar o 
dinheiro economizado na impressão para comprar 
papel reciclável, por exemplo", opina. 

Alguns clientes só querem economizar, e não 
reduzir o impacto ambiental. Nesses casos, os 
orçamentos sempre serão um problema. "Ter de ficar 
no básico prejudica os clientes, que procuram pela 
solução mais barata, e não a melhor", defende Daryl. 
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"Essa tendência é relativa à atualidade, mas, com 
sorte, essa mentalidade mudará no futuro." 

A designer Naomi Pearson acha difícil encontrar 
pessoas que afirmem que sustentabilidade não é 
uma causa importante. "Mas além de fazer acontecer 
e entregar uma solução ao cliente que funcione, é 
preciso manter os critérios fundamentais. Crie coisas 
que sejam reutilizáveis e também desenvolva algo 
barato, que é mais fácil de vender ao cliente", afirma. 

ESCOLHA DE MATERIAIS 
Para Naomi, que organiza diferentes exposições 
artísticas no trabalho como designer na Sociedade 
de Conservação da Natureza, optar por novos 
materiais é um grande obstáculo. "É arriscado 
escolher materiais que não possuem um longo uso 
no mercado", afirma. "Alguns projetos são mais 
adequados a experimentações, porém alguns 
devem seguir padrões mais tradicionais." 

Naomi criou um sistema objetivo, que inclui uma 
área de reserva e rótulos de validade, para comunicar 
informação sobre se o material pode ou não ser 
reutilizado. "Atualmente, dispomos de um sistema, que 
nos faz economizar dinheiro. É organizado e é uma 
forma de certificar que os dejetos sejam descartados 
no lixo." 

Este é o momento exato de se preocupar com o 
meio ambiente. "Não dá para saber como será daqui a 
5 ou 30 anos, então o melhor a se fazer é criar 
materiais que podem ser facilmente descartados, 
usando mecânicas suaves em vez de aparelhagens 
complexas, e tornar as coisas mais modulares para que 

se possa substituir as partes. Dessa forma, tudo fica 
mais fácil de ser reutilizado e reciclado." 

PLANOS FUTUROS 
Além de tudo, não é possível prever quais 
materiais estarão disponíveis no futuro. "Não 
temos aterros sanitários que disponibilizam a 
compostagem de material orgânico", afirma Naomi. 
"Esse sistema pode existir no futuro. É importante 
ter planos para um cenário mais otimista e criar 
coisas que possam ser compartilhadas e 
recicladas." De acordo com Naomi, as ideias 
surgem ao se fazer as perguntas corretas: "Use 
esse recurso e logo estará percebendo os buracos 
e o que você precisa para tapá-los." 

"A Sustentabilidade poderia evoluir 
rapidamente se os designers tivessem o costume 
de documentar processos, discutissem estudos de 
caso e compartilhassem histórias que deram 
certo", pontua Naomi. "Se fôssemos mais proativos 
e estivéssemos dispostos a compartilhar o que 
funciona e o que não funciona, começaríamos a 
construir uma base de conhecimento coletivo." 

O estúdio Meadow, de Daryl Campbell, está 
desenvolvendo um documento sobre as atividades 
verdes de empresas. "Será uma ferramenta on-line 
para empresas e indivíduos assinarem", afirma 
Daryl. A ideia é ser transparente em relação à 
sustentabilidade, mostrando o quê e como fazem 
para cuidarem do meio ambiente. "As ações éticas 
das empresas precisam ser detalhadas. Devemos 
conhecê-las mais a fundo", defende. 
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Text Box
Fonte: Computer Arts Brasil, São Paulo, ano 6, n. 73, p. 62-66, set. 2013.




