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Caros leitores  
 
O Simpósio Brasileiro de Design Sustentável (SBDS) e o International 
Symposium on Sustainable Design (ISSD) são realizados conjuntamente a 
cada dois anos.  A primeira edição ocorreu em 2007 na cidade de Curitiba. As 
demais, nas cidades de São Paulo e Recife, respectivamente. Em 2013, 
coube a Porto Alegre no Rio Grande do Sul, sediar esse evento científico que 
já é considerado uma referência para os estudos sobre o design e a 
sustentabilidade na América do Sul. Para sua realização, estabeleceu-se uma 
parceria entre os Programas de Pós-Graduação em Design da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), do Centro Universitário Ritter dos 
Reis (UNIRITTER) e da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS). 
 
A insustentável leveza do ter é o título desta edição, que teve como foco as 
questões ligadas ao consumo, desde o importante papel do design para a 
competitividade das organizações nos desafios da globalização dos mercados 
até o igualmente relevante papel do design para a produção e a crítica da 
cultura material nas sociedades contemporâneas. Nesse sentido, a presente 
edição prestou uma atenção especial à contribuição do design para a 
sustentabilidade econômico-social das organizações – empresas, ONG‘s e 
instituições, sem claramente desconsiderar a dimensão ambiental, pilar 
fundamental do tripé da sustentabilidade. Dessa forma, foi possível valorizar o 
grande trabalho dos pesquisadores brasileiros e da América do Sul que 
procuram situar o design como uma alavanca para a inovação na sociedade.  
 
Nesse âmbito, quatro subtemas foram propostos para este evento: 
 

 Cultura de design para a sustentabilidade – explorando as 
contribuições teórico-metodológicas do design para o desenvolvimento 
sustentável 

 Design e cultura para sustentabilidade – abordando os desafios que o 
desenvolvimento sustentável aporta para o design; 

 Design e consumo sustentável – focando nas propostas de designers 
para um consumo mais sustentável; 

 Sustentabilidade e consumo de design – propondo uma reflexão com 
relação ao consumo de objetos de design diante dos desafios da 
sustentabilidade. 

 
Destacamos que o Simpósio foi pensado com a intenção fomentar o diálogo 
sobre o design sustentável entre seus participantes. Para tanto, os trabalhos 
apresentados foram distribuídos em sessões temáticas que transcorreram à 
tarde. Na manhã do dia seguinte, foram realizadas sessões plenárias para o 
compartilhamento e debate das ideias explanadas. Como resultado, 
identificaram-se novas perspectivas e oportunidades de investigação no 
campo do Design Sustentável, além da criação de novos vínculos entre os 
participantes. Os trabalhos aqui publicados, todos apresentados durante o 
evento, compõem um mosaico extenso e valioso do conteúdo debatido e das 
discussões procedentes.   
 
Para encerrar, gostaríamos de fazer um agradecimento especialmente a 
Maria Beatriz Galan (Faculdade de Arquitetura, Design e Urbanismo da 
Universidade de Buenos Aires -FADU-UBA) e a Rita Almendra (Faculdade de 
Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa - FA-UTL) que nos brindaram 
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com uma palestra de abertura e outra de encerramento respectivamente. A 
energia e entusiasmo emanado por elas engrandeceram o evento. 
Gostaríamos também de agradecer a todos os participantes do Simpósio, 
cujo engajamento foi fundamental para o sucesso alcançado. Por fim, cabe 
um agradecimento a CAPES pelo apoio fornecido ao evento para sua 
realização. 

 
 

Júlio Carlos de Souza van der Linden 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

 

André Luis Marques da Silveira 

Universitário Ritter dos Reis 

Carlo Franzato 

Universidade do Vale do Rio dos 
Sinos 
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A atuação do design para sustentabilidade na indústria do 
vestuário: o caso da logística reversa 
 
QUEIROZ, Leila Lemgruber; Doutor; SENAI CETIQT 
leilalemgruber@globo.com 
 
SABRÁ, Flávio; Mestre; SENAI CETIQT 
fsabra@cetiqt.senai.br 
 
 
 
         Resumo 
 
 
           design para a sustentabilidade; logística reversa; indústria do vestuário.  
 

A reflexão sobre a teoria do design impõe uma contextualização social, econômica, e, sobretudo, política.   
Desta forma, é possível visualizar, com mais clareza, o tipo de desenvolvimento que se pretende alcançar. 
Por um lado pontuamos a avalanche consumista, pelo excesso de design atrelado ao capitalismo flexível. 
Por outro lado questionamos a que tipo de design o verdadeiro desenvolvimento qualitativo deveria estar 
vinculado. Não obstante, ousaríamos afirmar que o acesso, cada vez mais facilitado, ao consumo de 
objetos de ―design‖ não exercem nenhum tipo de garantia na melhoria da qualidade de vida.  

A questão da obsolescência se impõe como condição estruturante vinculada a toda cadeia produtiva e ao 
consumo dos produtos relacionados à indústria do vestuário. Neste quadro paradoxal, pretende-se refletir 
sobre a atuação do design para a sustentabilidade, através da análise dos objetos que compõem a 
indústria do vestuário no cenário contemporâneo, apresentando alternativas que contemplem os 
processos produtivos levando em consideração as exigências da logística reversa, assim como as novas 
relações construídas entre o consumidor e o mercado através da responsabilidade compartilhada.   
 
 
 

Abstract 
 
 
design for sustainability; reverse logistics; apparel industry. 
 
A reflection on design theory imposes a social context, economic, and especially political. Thus, it is 
possible to see more clearly the type of development to be achieved. On the one hand we point the 
avalanche consumerist, excessive design linked to flexible capitalism. On the other hand the question what 
sort of design the true qualitative development should be linked. Nevertheless, we dare say that access, 
increasingly facilitated the consumption of objects "design" does not carry any guarantee in improving the 
quality of life. 
The question of obsolescence is imposed as a condition linked to structuring productive chain and 
consumption of products related to the clothing industry. In this paradoxical framework is intended to reflect 
on the role of design for sustainability, through the analysis of the objects that make up the garment 
industry in the contemporary scene, presenting alternatives that address the processes taking into account 
the requirements of reverse logistics, as well as new relationships built between the consumer and the 
market through shared responsibility. 
 
 
 

Introdução 

Vive-se a era da cultura da descartabilidade. O cenário contemporâneo impõe ações 

transformadoras. Esta é a máxima de que trata o conceito da sustentabilidade nas questões de 

produção e consumo. Mas, estas ações, por vezes carregadas de inovações radicais, provocam no 

meio social, político e econômico, atitudes pró ativas e também reativas. A relevância de 

procedimentos ecoeficientes e com atributos para a sustentabilidade, na cultura industrial 

contemporânea, permitirá a introdução de processos inovadores para que seja possível ocorrer uma 

real alteração na configuração deste cenário.  

mailto:fsabra@cetiqt.senai.br
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É fato que a priorização da construção de aterros sanitários como ―solução‖ para a questão dos 

resíduos, pertence a um pensamento linear e reducionista. Nos dias atuais acredita-se que a reflexão 

sobre esta questão encontra-se atrelada não somente à quantidade e qualidade dos resíduos não 

absorvidos pelo sistema de produção e consumo, mas, à introdução de novas tecnologias e 

processos diferenciados. 

Portanto neste artigo, pretende-se refletir sobre a importância das propostas inovadoras que se 

alinham com os paradigmas da sustentabilidade. Sobretudo, porque uma das variáveis que 

alavancam o processo para sustentabilidade está representada por aquelas inovações que 

desconstroem modelos convencionais, arraigados na subjetividade coletiva.  

O eixo norteador deste artigo está representado pela introdução na Política Nacional de Resíduos 

Sólidos do conceito sobre a logística reversa e sua reverberação no sistema industrial. Desta forma, 

há que se reestruturar e reconfigurar o sistema produtivo no atendimento desta norma, de acordo 

com a lei que contempla os resíduos sólidos, e que descreve a logística reversa, 

como um instrumento de desenvolvimento  econômico e social caracterizado por um conjunto de 

ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao 

setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra 

destinação final ambientalmente adequada. (LEI Nº 12.305, DE 2 DE AGOSTO DE 2010) 

Inicialmente o que se pretende ressaltar diz respeito a um dispositivo normativo que ao impor conduta 

diferenciada no processo produtivo imprime urgência naquilo que é proprio e inexorável ao campo do 

design: inovação. Esta inovação será direcionada, no desenvolvimento deste artigo, ao conceito da 

Ecologia Industrial. Portanto, através do entendimento em primeira instância deste conceito e, em 

seguida através de reflexões sobre sua aplicação na indústria do vestuário, pontua-se alguns 

cenários delineados para atender à logística reversa.  

 

Design sistêmico 

Ao descartar os restos, sobras e todos os objetos não desejados, resultantes de suas necessidades 

básicas e também das demandas supérfluas, o ser humano está na maior parte das vezes, 

encaminhando todo este material para um destino único: ao qual denominamos túmulo. Assim, é 

tradicionalmente definido o ciclo de vida de um objeto: do berço ao túmulo. 

A análise de ciclo de vida é uma técnica para avaliação dos aspectos ambientais e dos impactos 

potenciais associados a um produto, compreendendo etapas que vão desde a retirada da natureza  

das matérias primas elementares que entram no sistema produtivo (berço) à disposição do produto 

final ( túmulo ).( CHEBEBE :1998;10 )  

Na perspectiva do design sistêmico, a atitude projetual está direcionada na investigação do 

metabolismo industrial
1
, considerando que na economia tradicional os sistemas são levados a um 

estado de máxima entropia, no qual materiais são explorados, atravessam o sistema e são dissipados 

no ambiente de forma altamente degradada. De acordo com GIANETTII (2006) o problema central 

está na escala dessa dissipação. E o desafio para o sistema industrial está voltado à capacidade de 

se modificar com o objetivo de retardar e/ou eliminar a dissipação de materiais. 

Durante a década de 80, uma grande discussão foi empreendida entre os ambientalistas, sob o 

enfoque holístico. A preocupação com a questão ambiental não deveria estar centrada somente no 

sistema produtivo industrial, mas onde havia também uma centralização de poluição: na entrega dos 

produtos para o consumidor, na sua utilização e descarte. A tese defendida por estes ambientalistas 

era de que, além da produção industrial e de energia continuar a ser uma importante fonte de 

poluição, uma crescente proporção dos danos ambientais podia ser atribuída ao ato de consumo.  

Com a conscientização da necessidade da implementação de uma política econômica, e por 

consequência também industrial, baseada no desenvolvimento sustentável, surge a necessidade de 

se introduzir no processo da concepção dos produtos, atributos ambientais. Assim sendo, da mesma 

                                                 
1Na analogia com o metabolismo biológico, considera-se que o Metabolismo Industrial consiste nos processos 

físicos e químicos que convertem matérias-primas e energia em produtos e resíduos. (AYRES,1989 in 
GIANETTI, 2006:23) 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.305-2010?OpenDocument
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forma que a eficiência, a qualidade, funcionalidade, estética, ergonomia, imagem e custo são 

considerados requisitos fundamentais na estrutura de análise e desenvolvimento de um projeto, as 

prioridades ambientais, conforme relata PENEDA (et al.;1995) são identificadas e incorporadas no 

programa de requisitos que determinam a tomada de decisões. 

Através da perspectiva oferecida pelo Ecodesign, o olhar do designer tende a se modificar na procura 

de um fator essencial para se pensar no artefato do futuro através da inovação. Este incentivo à 

inovação surge da necessidade de se repensar a própria cultura material, tal qual ela hoje se faz 

presente. A satisfação das necessidades dos indivíduos, através do seu relacionamento com os 

objetos, está agora impregnada de uma responsabilidade social/ambiental. Inovar é buscar soluções 

para um mundo em que 20% não abrem mão de alterar seus hábitos de consumo e 80% querem 

consumir como aqueles outros 20%. As empresas, de hoje e do futuro, precisam fazer uso de uma 

tecnologia comprometida com uma ética ambiental e social. 

Existe uma conformidade de pensamento que permeia a sociedade, entre a incompatibilidade do 

processo industrial e o meio ambiente. Os ambientalistas caracterizam a indústria como sendo 

destrutiva, por sua forma convencional de utilização dos recursos naturais, seu processamento e 

posteriormente a disposição de seus produtos no lixo. Em contrapartida, os industriais percebem o 

ambientalismo como um obstáculo para a produção e o crescimento. Para o ambiente ser ―saudável‖, 

de acordo com o pensamento convencional, as indústrias precisam estar sob algum controle, através 

de regulamentações. Outra corrente de pensamento, diz respeito aos limites que devem ser impostos 

ao consumo: compre menos, gaste menos energia, tenha menos filhos e... reduza seu lixo. Utilizando 

este paradigma, seres humanos precisam fazer alguns sacrifícios para salvar o planeta. 

McDonough& Braungart, iniciam o livro Cradle to Cradle, citando o pensamento de Einstein : ―O 

mundo não vai superar sua crise atual, usando o mesmo pensamento que criou esta situação.‖ A 

partir desta concepção, os autores introduzem um novo modelo: a eliminação do conceito de resíduo. 

A questão central não é reduzir, minimizar, ou evitar o desperdício, mas eliminar o próprio conceito da 

geração de resíduo, através do design. 

De que forma o ser humano poderá viver sem culpa no seu planeta, usufruindo dos confortos que 

propiciam o mundo contemporâneo? Esta pergunta contém todas as questões que envolvem o dilema 

entre o consumo e a possibilidade de degradação do meio ambiente. 

 

Considere isto: todas as formigas do planeta, juntas, têm uma biomassa maior que a dos seres 

humanos. As formigas têm sido incrivelmente industriais por milhões de anos. Ainda mais, sua 

produtividade nutre plantas, animais, e solo. A indústria humana existe a pouco mais que um 

século, e ainda assim deu origem a um declínio em quase todo ecossistema do planeta. A 

Natureza não tem um problema de design. O ser humano tem. 

(McDONOUGH&BRAUNGART;2002:16)  

 

A sociedade atual refere-se ao indivíduo como um ―consumidor‖. Na verdade, pouco é realmente 

consumido. Pode-se falar daquilo que se come ou se bebe, como exemplos do que se consome. O 

restante é projetado para se jogar fora quando seu uso tem o fim decretado: pelo próprio indivíduo ou 

pelo sistema industrial
2
.  Sem contar que além do acúmulo de matéria descartada, descarta-se 

também toda a toxicidade embutida no produto, provocando efeitos desastrosos no ecossistema. 

Desta forma, o ar, a água o solo não absorvem de forma segura os resíduos, a menos que sejam 

isentos de risco: saudáveis e biodegradáveis. 

Com relação às formigas, tudo que é produzido e usado por elas retorna aos ciclos da natureza: do 

berço ao berço. Enquanto que na moderna sociedade industrial, o conceito do berço ao túmulo 

domina a linha de vida dos artefatos. A chave para modificar este processo não é diminuir a 

capacidade industrial, mas projetá-la, de acordo com um novo modelo, para ser maior e melhor. Se o 

sistema atual continuar contaminando a massa biológica da Terra, e continuar a descartar materiais 

                                                 
2Neste caso estamos nos reportando à obsolescência programada 
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tecnológicos, como metais, o ser humano viverá num mundo limitado, e a Terra se tornará, 

literalmente, um túmulo. 

Conforme relata McDonough & Braungart (2002), existem dois metabolismos no planeta Terra. O 

primeiro é um metabolismo biológico, a biosfera - os ciclos da natureza. O segundo consiste num 

metabolismo técnico, a tecnosfera - os ciclos da indústria. Projetando corretamente, todos os 

produtos e materiais manufaturados pela indústria, se tornarão alimentos seguros para estes dois 

metabolismos, provendo, desta forma, nutrientes para a produção de alguma coisa nova. 

Portanto, consideramos, neste artigo, que o design sistêmico leva em conta todas as variáveis que 

norteiam a configuração de um bem ou serviço. Os fluxos de materiais e energia, assim como todos 

os agentes que compõem o sistema de produção e consumo são visualizados como uma rede de 

interdependência. A partir desta afirmação, apresentamos no cenário produtivo um conceito que 

possui em seu cerne os requisitos para o atendimento da logística reversa: a Ecologia Industrial. 

Por outro lado, design sistêmico, fazendo uso da Ecologia Industrial, imprime uma possibilidade no 

atendimento da logística reversa através de processos inovadores na configuração da cultura 

material. 

 

Ecologia Industrial 

A natureza em si mesma é um modelo de sustentabilidade. Todos os organismos que compõem um 

ecossistema possuem em comum a produção de detritos, assim como produzem os seres humanos e 

suas indústrias. Mas a diferença é que na natureza, o que é detrito para uma espécie é alimento para 

outra. De acordo com Almeida (2002), a natureza está sempre se reciclando e as empresas que se 

preocupam com a sustentabilidade, procuram estabelecer sistemas de produção com um objetivo 

ideal de gerar zero resíduo. Desta forma, cada material é devolvido à natureza como nutriente ou se 

torna uma nova matéria prima para a fabricação de outro produto. Quando ocorre a segunda opção, 

no processo produtivo, denomina-se este procedimento de Ecologia Industrial. Como exemplo, pode-

se citar o caso da grande siderúrgica que envia a escória de seu alto-forno para a indústria de 

cimento ou a fábrica de doces que revende as cascas não aproveitadas das frutas para uma pequena 

fábrica de cosméticos. 

Certas indústrias já estabeleceram complexos ―ecossistemas industriais‖, pelos quais o resíduo 

proveniente de um processo passa a alimentar outro. De acordo com Schmidheiny (1992) esta é uma 

das formas de prevenir a poluição. Neste caso as empresas se posicionam de forma mais 

conscientes a respeito do binômio estabelecido: ineficiência e poluição.  

O que fica claro no processo da economia tradicional é o fato de que os resíduos refletem matérias 

primas não precificadas em seu produto final. Desta forma, cumpre estabelecer um ecossistema 

industrial, que se aproxime do ciclo natural onde há um sistema de retroalimentação. 

(...) Por exemplo, quando vemos uma rede de relações entre folhas, ramos, galhos e tronco 

chamamos a isso de ‗árvore‘. Ao desenhar a figura de uma árvore, a maioria de nós não fará 

raízes. No entanto as raízes de uma árvore são, com frequência, tão notórias quanto as partes que 

vemos. Além disso, numa floresta, as raízes de todas as árvores estão interligadas e formam uma 

densa rede subterrânea na qual não há fronteiras precisas entre uma árvore e outra.  

(CAPRA;2001:49) 

Capra (2001) desenvolve seu pensamento acerca da Ecologia baseado numa perspectiva sistêmica. 

De acordo com esta visão, as propriedades essenciais de um organismo, ou de um sistema vivo são 

propriedades do todo, que nenhuma das partes separadamente possui. Estas ideias advindas dos 

biólogos organísmicos, durante a primeira metade do séc. XX ajudaram a introdução de um novo 

modo de pensar: o pensamento sistêmico. A compreensão de que os sistemas são totalidades 

integradas, provocou uma revolução em vários campos do saber científico. A física quântica  

modificou a forma com que desde Newton, se acreditava que os fenômenos físicos podiam ser 

―reduzidos às propriedades de partículas materiais rígidas e sólidas‖. A teoria quântica apresentou o 

fato de que os objetos materiais, antes identificados pela física clássica como sendo sólidos, na 

verdade se dissolvem ―no nível subatômico em padrões de probabilidades semelhantes a ondas‖. 

Assim sendo, na Teoria Quântica não chegamos a uma única coisa e sim a interconexões. Os 
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componentes das moléculas e dos átomos descritos como partículas subatômicas, não podem ser 

entendidos como entidades isoladas, mas de acordo com suas inter-relações. 

Neste cenário científico, de pensamento sistêmico, surge a nova ciência da ecologia, a reboque da 

escola organísmica de biologia, durante o séc.XIX quando os biólogos começaram a estudar 

comunidades de organismos. 

Desde o começo da ecologia, as comunidades ecológicas têm sido concebidas como reuniões de 

organismos conjuntamente ligados à maneira de rede por intermédio de relações de alimentação 

(...) A ‗teia da vida‘ é, naturalmente, uma ideia antiga, que tem sido utilizada por poetas, filósofos e 

místicos ao longo das eras para transmitir seu sentido de entrelaçamento e de interdependência de 

todos os fenômenos‖. (...) Ecologia é redes... Entender ecossistemas será, em última análise, 

entender redes.(CAPRA; 2001:44-45)  

A partir desta concepção, a respeito da Ecologia, pode-se entender com mais clareza, o pensamento 

de Manzini (2002), sobre Ecologia Industrial. Cabe ressaltar, que no modelo da Ecologia Industrial, o 

sistema de produção e de consumo tende a ser organizado aproximando-se do funcionamento de um 

sistema natural combinando os ―tecnociclos e os biociclos‖. 

Por tecnociclos entende-se o conjunto de processos tecnológicos fechado em si mesmo, buscando a 

maior proximidade possível de uma autonomia do meio ambiente, não exercendo sobre ele nenhuma 

influência. Em relação aos biociclos, o objetivo de se direcionar um sistema à  biocompatibilidade, é 

fazer com que o sistema de produção e de consumo se baseie  em recursos renováveis, sem criar 

resíduos que não sejam absorvidos pelos ciclos naturais. 

Na definição de Ecologia Industrial, o termo resíduo, passa a ter a conotação de insumo de um novo 

processo de produção. Na verdade o que se propõe através da implementação da Ecologia Industrial, 

pode ser comparado à propriedade de se buscar um novo estado de equilíbrio, como sistemas auto-

organizadores, que a exemplo dos seres vivos, todas as suas partes constitutivas estão ligadas 

através de uma teia de interdependência, envolvendo fluxos de matéria e energia em ciclos 

contínuos.  

A ―vizinhança― industrial é outro fator relevante na Ecologia Industrial. As atividades que forem 

consideradas complementares requerem uma proximidade territorial para que haja uma simbiose 

industrial. Da mesma forma que se descreveu o sistema de interligações subterrâneas de raízes, no 

texto desenvolvido por Capra, também no sistema da Ecologia Industrial, faz-se necessária a 

presença desta rede de comunicações. Cumpre salientar, que esta rede de comunicações pertence 

ao paradigma do pensamento sistêmico. Sendo assim, neste contexto, podemos nos reportar a um 

parque industrial, ou ao que é considerado um cluster. Neste cenário, uma empresa pode fornecer 

seus resíduos ou subprodutos para outra empresas. 

 

Apesar de todas as tentavivas anteriores, o conceito de ecologia industrial tornou-se mundialmente 

conhecido a partir da publicação do artigo de Robert FROSCH e Nicholas GALLOPOULOS, na 

conceituada revista Scientific American em 1989. O título originalmente proposto pelos autores 

―Manufatura a visão do ecossistema industrial‖ foi rejeitado pela editoria, que o mudou para 

―Estratégias de manufatura‖. FROSCH e GALLOPOULOS argumentam ser possível desenvolver 

métodos de produção menos danosos ao meio ambiente  substituindo-se os processos isolados 

por sistemas integrados, que eles chamaram de ecossistemas industriais‖. Estes modificaram, 

tanto quanto possível, a lógica da produção isolada, baseada apenas na utilização de matérias 

primas, que resulta em produtos e resíduos, substituindo-a por sistemas que possibilitassem o 

aproveitamento interno de resíduos e subprodutos, com redução das entradas e saídas 

externas.(GIANNETI. 2006: 4) 

 

 

A atuação da Ecologia Industrial para a logística reversa na indústria do vestuário 

Em 2011, o Brasil importou 13.4 mil toneladas de trapos e tecidos usados de vários países, 

pagando cerca de US$ 0,50 por quilo. Para reverter esta distorção e, além disso, incentivar a 
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reciclagem de resíduos sólidos e a inclusão social, foi lançado pelo Sinditêxtil-SP o projeto 

―Retalho Fashion‖. A iniciativa pioneira, que começou no bairro do Bom Retiro, na capital paulista, 

que concentra atualmente 1.200 confecções geradoras de retalhos, terá três etapas: a primeira, é 

o diagnóstico da região, depois será feito o levantamento de recursos necessários para a 

infraestrutura e finalmente, a implantação em si, que prevê a instalação de usinas 

recicladoras. Atualmente, o Bom Retiro produz 12 toneladas/dia de resíduo têxtil, o que representa 

2% dos retalhos produzidos no Brasil, estimados na ordem de 175 mil toneladas/ano.
3
 

 

Importante ressaltar que neste artigo está sendo considerada a indústria do vestuário com seu 

enfoque também na indústria têxtil pela representatividade deste setor na configuração de objetos do 

vestuário. 

A partir da constatação sobre a representatividade da indústria têxtil e de confecção no cenário 

brasileiro contemporâneo, delinearemos três possibilidades que se encontram ainda formatadas em 

um universo estreito. Inicialmente ressaltamos a possibilidade de uma indústria utilizar os resíduos 

têxteis e através de um processo de reciclagem apurada, introduzir as sobras e restos como insumo 

de seu próprio processo produtivo. A Ecosimple é o exemplo deste modelo 

 Cenário1 

A Ecosimple, fabricante de tecidos ecológicos, está entre as ―50 empresas do bem‖, listadas pela 

revista Isto é Dinheiro. Trata-se de um levantamento que traz iniciativas que servem como 

inspiração para empreendedores e executivos, seja no desenvolvimento de produtos inovadores, 

ou na adoção de tecnologias verdes. 

 A empresa, que está localizada em Americana (SP), produz tecidos ecológicos a partir de retalhos 

descartados por confecções e de garrafas PET. Com o conceito, a EcoSimple, que entrou na 50ª 

posição  da lista da publicação, atraiu estilistas como Alexandre Herchcovitch. 

 O mais novo desenvolvimento da tecelagem foi criado em parceria com a Coca-Cola e a Giroflex. 

A união possibilitou a fabricação de um tecido feito de PET que reveste sete mil cadeiras do novo 

estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. 

 As empresas escolhidas pela Isto é Dinheiro foram classificadas pelas categorias: Gestão, Meio 

Ambiente, Educação, Comunidade e Tecnologia, na qual a EcoSimple foi enquadrada.
4
 

 

De acordo com o discurso que podemos visualizar em seu site, a Ecosimple coleta as sobras de 

tecido de indústrias têxteis e as encaminha até as pequenas cooperativas no seu entorno. Uma vez 

separados os tecidos por corsão reencaminhados para Ecosimple. Já separados os tecidos passam 

por vários processos todos eles livres de qualquer tratamento químico. Catalogados e devidamente 

separados por cor, os tecidos seguem para as etapas de moagem, desmanche, limpeza e 

transformação em polímero, fiação e tecimentos.
5
 

Portanto, a Ecosimple representa um agente de extrema relevância considerando o sistema da 

Ecologia Industrial no campo da indústria têxtil. 

 Cenário 2 

Direcionaremos nosso foco agora para a segunda possibilidade descrita: a indústria da construção 

civil em processo de interface com a indústria têxtil. Portanto, no segundo cenário apresentamos uma 

possibilidade diferenciada: uma indústria pertencente ao ramo da construção civil recebendo os 

                                                 
3
Disponível em 

http://www.textilia.net/materias/ler/textil/negocios/setor_textil_lanca_projeto_para_reciclagem_de_residuos 
acesso em 20 de junho de 2013 
 
4 Disponível em:  http://www.sinditextilsp.org.br/index.php/materias/item/1042-ecosimple-%C3%A9-destaque-em-

pesquisa-da-revista-isto-%C3%A9-dinheiro acesso em 17 de junho2013. 
 
5 Disponível em: http://www.ecosimple.com.br/detalhes_noticia.php?id=23#fiacao acesso em 17 de junho 2013. 

http://www.textilia.net/materias/ler/textil/negocios/setor_textil_lanca_projeto_para_reciclagem_de_residuos
http://www.sinditextilsp.org.br/index.php/materias/item/1042-ecosimple-%C3%A9-destaque-em-pesquisa-da-revista-isto-%C3%A9-dinheiro
http://www.sinditextilsp.org.br/index.php/materias/item/1042-ecosimple-%C3%A9-destaque-em-pesquisa-da-revista-isto-%C3%A9-dinheiro
http://www.ecosimple.com.br/detalhes_noticia.php?id=23#fiacao
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resíduos têxteis com o objetivo de configurar um novo produto. Nesta configuração sistêmica os 

resíduos têxteis funcionam como parte integrante do conceito já citado como Ecologia Industrial. 

De acordo com pesquisa realizada por investigadores da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro, da Universidade de Aveiro e da Universidade Fernando Pessoa, no futuro, poderá ser possível 

reaproveitar resíduos de tecidos gerados pela indústria têxtil na construção civil, como isolamento 

térmico de edifícios, com uma eficiência semelhante à de materiais utilizados atualmente.
6
 Conforme 

o relato dos pesquisadores envolvidos, este estudo é resultado de uma parceria estabelecida com 

empresas têxteis e analisa dois desses resíduos – restos de tecidos e uma espécie de cotão, que 

resulta do aproveitamento de restos de tecidos para o fabrico de colchões e carpetes. 

A partir da investigação sobre a funcionalidade do vesuário, como protetor de corpos, Anabela Paiva, 

professora da Universidade de Trás-os Montes e Alto Douro e uma das autoras do artigo afirma: 

―Consideramos que os desperdícios de tecidos teriam um comportamento térmico semelhante ao das 

roupas e resolvemos fazer um conjunto de ensaios para confirmar.‖ 

Conforme ressalta este estudo, os restos de tecido podem ser utilizados como enchimento de 

paredes duplas, com resultados semelhantes ao de outros materiais utilizados em construção civil 

como o poliestireno extrudido, o poliestireno expandido, a lã mineral e a lã de rocha. Desta forma, o 

reaproveitamento destes resíduos, pertencentes à cadeia têxtil se desloca dentro de um sistema 

fechado alimentando outra cadeia industrial que está sendo considerada neste trabalho como parte 

integrante de um ecossistema industrial. 

 Cenário 3 

Outra iniciativa a ser implementada, com o apoio do BNDES, diz respeito à produção de náilon a 

partir da reciclagem de resíduos têxteis. Neste caso temos um foco apontado para um setor, na 

indústria do vestuário, bastante representativo: a confecção de roupas íntimas. Desta forma, a partir 

da reciclagem destes produtos um novo ciclo produtivo se instaura onde o náilon representa o insumo 

gerador de uma família de produtos.  

• Projeto da H3 Polímeros, de Bom Jesus dos Perdões (SP), terá capacidade de 3,8 mil 

toneladas/ano 

 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) apoiará com R$ 3 milhões 

projeto da H3 Polímeros Ltda. que prevê a  implantação de unidade industrial para produção de 

náilon a partir da reciclagem de resíduos têxteis.  

A fábrica está localizada em Bom Jesus dos Perdões, São Paulo, e terá capacidade instalada de 

3,8 mil toneladas anuais. O náilon a ser produzido pela H3 tem como possíveis destinações as 

indústrias automotiva, eletroeletrônica e moveleira, entre outras.  

A previsão é que sejam gerados 200 novos empregos quando da conclusão do projeto. O 

financiamento do BNDES será feito no âmbito do programa BNDES Proplástico, subprograma 

socioambiental. 

A H3 Polímeros é uma pequena empresa start-up que usa restos de tecidos — passivo ambiental 

do setor têxtil — como sua principal matéria-prima, transformando-os em plástico de engenharia — 

náilon — com um equipamento desenvolvido internamente.  

Assim, ajuda empresas têxteis a cumprirem a Política Nacional de Resíduos Sólidos e a diminuir o 

impacto ambiental, reciclando os resíduos que seriam enviados para um aterro sanitário. 

O foco da H3 reside na reciclagem dos resíduos das fabricantes de lingeries, entre outras aparas 

de corte de tecidos com alto teor de náilon, para que, mediante a extração do elastano e de outras 

impurezas, o náilon seja purificado e possa ser reutilizado. 

O náilon é um polímero a partir do qual se fabricam o velcro e tecidos usados em meias, roupas 

                                                 

6 Disponível em: http://revistan.org/ciencia/?p=774 acesso em 17 de junho 2013. 
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íntimas, maiôs, biquínis, bermudas, shorts, roupas esportivas, entre outros.
7
 

  

Considerações finais 

As estruturas de produção, e porque não, também as sociais, não podem mais ser configuradas como 

um sistema linear. A valorização do capital natural permite visualizar as estruturas de 

produção/consumo e sociais, como um sistema cíclico.  O cenário da sustentabilidade comporta, 

principalmente, a subversão da ordem dos processos e a introdução de novas possibilidades no 

sistema de produção e consumo. Vida e tecnologia tornam-se parceiros, caminhando em total 

cumplicidade. Desta forma, a introdução de novos processos tecnológicos ganha força no sistema 

produtivo, obtendo um desempenho econômico real por estar aliado ao objetivo de criar soluções 

para um sistema social mais responsável.  

A possibilidade de realização de parcerias no sentido da configuração de um sistema de Ecologia 

Industrial encontra-se atrelada a incentivos do próprio poder público e das associações 

representativas dos setores industriais. 

Para que uma reflexão sobre o mundo contemporâneo seja feita, é urgente a inserção da figura do 

ser humano como agente inovador, questionador dos valores, e através de tensionamentos, em 

busca constante de possibilidades de transformação. O que se tem assistido ao longo dos anos, em 

todas as grandes discussões mundiais sobre as questões socioambientais, e mais ainda a própria 

postura inerte das nações mais desenvolvidas, se resume ao cenário privilegiado dos valores 

quantitativos se sobrepondo aos valores qualitativos quando o assunto está direcionado à discussão 

da noção de desenvolvimento.   

A lógica imposta pelo capitalismo flexível, que escamoteia a possibilidade da rastreabilidade do 

sistema produtivo, inclusive pela introdução perversa da mão de obra escrava, impede a execução do 

paradigma sistêmico. Este cenário permeia a indústria do vestuário tanto nas nações ditas 

desenvolvidas como também naquelas denominadas em desenvolvimento. 

Porém, cumpre ressaltar a urgência de conscientização, pelos designers e pelas partes envolvidas 

com o processo tecnológico, da utilização do pensamento sistêmico que pertence a nossa 

contemporaneidade. Sendo assim, o atendimento às normas e regulamentações será absorvido como 

atributos inerentes a um sistema industrial a partir de um pensamento sistêmico considerado 

relevante para a configuração da tão almejada sustentabilidade. 
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O presente artigo é resultado de estudos e considerações sobre os padrões de consumo da sociedade 
atual, na qual os objetos se tornam cada vez mais substituíveis, e o modo de vida contemporâneo cada 
vez mais insustentável. Em relação à ação do designer frente a esta realidade, considera-se que possa 
haver uma contribuição valiosa, com competência para desenvolver projetos mais eficientes do ponto de 
vista da preservação do meio ambiente. Sendo assim, fica evidente a necessidade de que requisitos 
ambientais sejam incorporados ao ciclo de vida dos produtos previamente à sua produção industrial, já 
nas fases de concepção e projeto. É realizada, desta forma, uma investigação das contribuições da 
Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) como método para validar e elaborar requisitos ambientais no projeto 
de produtos em design, com foco no estudo de caso do setor produtivo da lata de alumínio para a 
indústria de bebidas no Brasil. Os resultados apresentam um levantamento de alguns dos parâmetros 
necessários para esta abordagem, discutindo a relevância da ACV para propostas que priorizam a área 
do design e da sustentabilidade, bem como a problemática efetiva da não consideração desta ferramenta. 

Introdução 

O design é uma atividade criativa de concepção e de diferenciação dos produtos industriais, sendo 

diretamente influente na geração de impactos ao meio ambiente, uma vez que, assim como qualquer 

atividade humana, resulta no consumo de recursos naturais e energia. Neste contexto, coloca-se a 

importância de incorporar requisitos ambientais já nas etapas de planejamento e de desenvolvimento 

conceitual dos produtos, previamente à sua produção industrial. Para atingir este objetivo, a 

Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) é considerada como ferramenta relevante para a análise do 

desempenho ambiental dos diversos produtos e processos. Existem outros instrumentos que 

quantificam os impactos ambientais, além de certificações e normas, mas este artigo chama a 

atenção especificamente para a ACV, com recorte no caso da lata de alumínio para a indústria 

cervejeira nacional. 

A escolha da lata de alumínio está relacionada às possibilidades de delimitação do seu ciclo de vida, 

já que as empresas responsáveis por sua fabricação e posterior reciclagem estão organizadas para o 

controle das etapas que o compõe, incluindo a logística reversa, que possibilita o retorno do material 

descartado ao ciclo produtivo. No campo do design, o conhecimento destas etapas permite que sejam 

consideradas questões técnicas e de viabilidade produtiva, introduzindo alternativas (viáveis para a 

indústria) para reduzir os impactos ambientais já nas fases de concepção e de projeto, de modo a 

complementar e integrar requisitos ambientais comumente utilizados no campo em questão. 

Os métodos de projeto em design que consideram questões referentes ao meio ambiente são 

geralmente categorizados como propostas de ―design sustentável‖ ou de ―ecodesign‖. De acordo com 

Silva e Oliveira (2008), os designers ainda encontram dificuldades em aplicar estes conceitos em 

seus projetos, seja por falta de conhecimento prático e específico para sua utilização, seja pela forma 

complexa com que são apresentadas as diretrizes.  

A ACV, como tratado neste artigo, pode fornecer informações aplicadas que orientem o profissional 

do design na tomada de decisões durante o projeto. A proposição de novas matérias-primas para o 

produto, por exemplo, é justificada na medida em que se têm dados avaliados sobre os impactos 

associados ao seu ciclo de vida, de modo a validar as escolhas adotadas para cada caso particular. 

Nos seus aspectos intrínsecos e conceituais, a ACV abrange os impactos do sistema do produto sob 

a ótica do meio ambiente, da saúde humana e do consumo de recursos naturais, utilizando métodos 
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prioritariamente quantitativos. Sua aplicação ao design está atrelada à discussão sobre a validade de 

inserir determinados aspectos ambientais ou, ainda, de como o aproveitamento dos resultados desse 

estudo podem ser úteis para minimizar o consumo de recursos e materiais durante a atividade de 

projeto, antecedente à materialização do objeto. 

Os resultados de estudos de ACV fornecem subsídios técnicos reais fundamentais para ampliar os 

conceitos envolvidos na discussão de um tema (por exemplo, desenvolvimento de um novo 

produto), modificam as visões simplistas e unilaterais para visões amplas, com múltiplos aspectos 

inter-relacionados. A demonstração da complexidade das questões ambientais e de suas inter-

relações possibilita distinguir os mitos da realidade (MOURAD; GARCIA; VILHENA, 2002:41). 

De modo geral, a ACV gera um inventário quantitativo de impactos ao meio ambiente que define um 

perfil particular de desempenho ambiental. A atividade do design, por sua vez, pode utilizar este perfil 

para efetivamente ampliar o desempenho ambiental dos produtos desde a concepção, tornando-os 

mais eficientes em todas as fases subsequentes. 

Objetivo 

Investigar, analisar e mapear as principais contribuições do estudo de Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) 

para o campo do design, tendo em vista o caso da lata de alumínio para a indústria de bebidas no Brasil. 

Explorar em quais fases do processo de projeto a ACV é mais significativa, de modo a identificar os 

aspectos que necessitam de aportes, parâmetros ou requisitos extras (não compreendidos na ACV) 

do ponto de vista da preservação ambiental, possibilitando que futuros projetos de produtos sejam 

menos impactantes ao meio ambiente.  

Metodologia de pesquisa 

Para esta investigação foram utilizados métodos das ciências sociais, com etapas iniciais focadas em 

levantamentos bibliográficos, explorando e colocando alguns dos aspectos importantes para o projeto 

de produtos em design, tendo em vista o caso desta dissertação (a embalagem para bebidas no país), 

analisando os aspectos ambientais envolvidos ou, até mesmo, os desconsiderados. Em seguida, a 

ampliação do escopo dos levantamentos aborda a ACV, aproximando-se dos conceitos e conteúdos 

das ciências exatas, mais especificamente da engenharia, buscando suas possíveis intersecções com 

o design. Para tanto, adotou-se o método de estudo de caso, viabilizando, assim, os procedimentos 

quantitativos particulares da ferramenta de ACV, e se procedendo às investigações do ciclo de vida 

da lata de alumínio para a indústria de bebidas brasileira. 

Os dados empíricos foram obtidos por meio da realização de pesquisas de campo nas principais 

empresas do setor produtivo do alumínio. As visitas às fábricas e os depoimentos de profissionais da 

área ampliaram a visão dos processos que fazem parte do ciclo de produção da lata, tornando-se 

importantes para a simulação da ACV deste produto e colaborando para avaliar a utilização dos seus 

resultados na atividade do design. De toda forma, as informações coletadas em campo não foram 

suficientes para a modelagem do inventário de aspectos ambientais do ciclo de vida (procedimento 

fundamental da ACV), sendo necessário buscar dados complementares na literatura específica.  

Projeto de produto e o design da lata de alumínio 

O ato de projetar implica em decisões de ordem técnica e ergonômica, envolvendo também fatores 

ecológicos e indo além das exigências criativas, de invenção ou de configuração. É nesta etapa, 

em essência, que os profissionais do design têm responsabilidade direta com o objeto concebido, 

bem como com outros aspectos relacionados à fabricação, comercialização, uso e descarte. 

No caso da lata de alumínio, as características funcionais, formais e visuais estão atreladas à 

eficiência no acondicionamento da bebida e às limitações da produção industrial, considerando, 

em paralelo, as relações estabelecidas com o consumidor, como identidade e praticidade. 

Os aspectos ergonômicos, de percepção e de usabilidade, por sua vez, não estão claramente 

incorporados no desenho atual da lata, visto que nas pesquisas de campo e na literatura não 

foram encontradas informações pertinentes sobre propostas de melhorias no projeto ou sobre a 
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satisfação do usuário quanto à forma e à função desta embalagem, refletindo sobre o manuseio, 

adequação e conforto na utilização do produto (FACO, 2013). 

Do ponto de vista metodológico, a lata de alumínio pode ser considerada como um caso a parte 

dentro dos próprios métodos de projeto de embalagem, visto que seu design opera principalmente 

na comunicação visual, ou seja, na definição gráfica do rótulo com forte inserção de aspectos do 

marketing. Estes elementos, por sua vez, representam apenas parte das diretrizes necessárias 

para o desenvolvimento de embalagens. 

As variações no design da lata correspondem a uma demanda da própria indústria de bebidas, que 

tem buscado basicamente variação de altura e de diâmetro (Figura 1). Isso se explica pelo fato de 

que as inovações formais e estruturais na lata envolvem investimentos adicionais nas fábricas, já 

que as máquinas estão adaptadas para os copos cilíndricos, com medidas padronizadas. Sendo 

assim, identifica-se aqui a falta de oportunidade para que o designer proponha novos desenhos 

para esta embalagem, visto que existem restrições por mudanças no maquinário e nos processos 

produtivos em operação, além do alto investimento para as empresas que já contam com um lucro 

certo na venda da bebida, independente da manutenção ou não do modelo já consolidado.  

Figura 1: Variação de formatos para a lata de alumínio (ABRALATAS, 2011) 

 

Um exemplo de que inovações são possíveis, mesmo com as restrições industriais já citadas, é a 

tampa SuperEnd, desenvolvida pela Crown (REVISTA DO ALUMÍNIO, 2011). Trata-se de uma borda 

saliente levemente inclinada que permite ao círculo percorrer uma distância menor entre dois pontos 

(Figura 2). O resultado é a redução de 5% dos insumos e a economia (mundial) de até 600 mil 

toneladas de alumínio por ano. No desenho anterior aparentemente já não havia sobras ou 

desperdício de chapa, mas foi possível provar o contrário por um direcionamento fortemente 

econômico. O design pode deixar sua contribuição justamente em estudos deste tipo, que trazem 

avanços no projeto e na produção do produto. 
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Figura 2: Tampas SuperEnd à esquerda e tampa convencional no mercado à direita (REVISTA DO ALUMÍNIO, 2011) 

 

Atualmente, além dos marcadores econômicos, a inovação também é impulsionada pela referência 

da preservação ambiental, geradora de novos paradigmas. Os produtos precisam produzir o menor 

impacto possível, sem perda de qualidade e competitividade.  Em análise a este contexto, o design, 

em conjunto com a ACV, pode assumir uma posição estratégica para ampliar a eficiência do produto, 

visto que a realização de pesquisas e de simulações dos processos inclusos nas diferentes etapas do 

seu ciclo de vida, já na concepção, podem evitar danos ambientais futuros durante a sua produção e 

posterior comercialização.  

Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) da lata de alumínio 

Diferentes autores (JENSEN et al., 1997; CHEHEBE, 2002; GUINÉE, 2004; MOURAD et al., 2002; 

GIUDICE, et al., 2006) concordam que a ACV é um instrumento de avaliação de impactos ambientais 

associados a um produto ou processo, abrangendo o conjunto de operações humanas sobre matéria 

e energia necessárias para que o produto cumpra sua função, desde a extração de matérias-primas 

da natureza (berço) à disposição final do produto (túmulo), considerando também a sua reintegração 

ao ciclo produtivo (do berço ao berço).  

A ACV é composta por quatro etapas básicas: a primeira corresponde à definição do objetivo e da 

abrangência do estudo, incluindo as razões para a realização do mesmo; a segunda consiste na 

construção de um inventário do ciclo de vida, semelhante a um balanço contábil financeiro que 

quantifica as entradas e saídas de matérias-primas e energia dentro do sistema; a terceira busca 

avaliar os impactos ambientais decorrentes dos fluxos considerados no inventário; e a última fase é 

de interpretação dos resultados, para avaliar a qualidade dos dados tratados (ABNT, 2009). 

A simulação do estudo de ACV do modelo atual da lata de alumínio tem como objetivo apresentar um 

exemplo prático de uso desta ferramenta, além de identificar suas contribuições para o design, tendo 

como perspectiva a exploração de dados para a elaboração de um novo projeto de embalagem para 

bebidas, com ou sem inovações estruturais e formais.  

Para a modelagem dos dados e resultados foi adotada a estrutura de ACV da lata de alumínio 

proposta pela Aluminum Association (AA, 2010), por apresentar uma sequência lógica e detalhada 

dos procedimentos empregados e por ser a mais completa dentre os modelos de ACV investigados, 

podendo-se citar Valt (2004); Gatti, Queiroz e Garcia (2007); e Stadler et. al. (2010). Como a principal 

referência é internacional, surgiu a necessidade de adaptar algumas das informações ao contexto 

brasileiro, principalmente quanto ao consumo de materiais e energia, além do transporte e da 

reciclagem, buscando premissas e informações que traduzem as particularidades do país. 

Deste modo, os cálculos e as quantidades tiveram como base estudos adaptados e comparativos 

entre as proporções de consumo norte-americanas e brasileiras (estimadas pela pesquisadora por 

balanços percentuais e por regra de três). Os resultados foram apresentados a partir de alguns 

aspectos ambientais, como demanda de energia primária e emissões de CO2. Estes, por sua vez, 

foram utilizados para avaliar os impactos presentes no ciclo de vida da lata (Figura 3), considerando 

indicadores de impactos ambientais relacionados aos potenciais de aquecimento global, acidificação, 

de destruição da camada de ozônio, dentre outros. 
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Figura 3: Ciclo de vida simplificado da lata de alumínio 

 
 

Observou-se que os dados mais significativos do Inventário do Ciclo de Vida (ICV) da lata de alumínio 

se referem ao consumo de energia e de água, incluindo as emissões de dióxido de carbono 

(CO2)(Gráficos 1, 2 e 3). O CO2 é um gás de efeito estufa que contribui para o aquecimento global, e 

suas emissões estão associadas principalmente à conversão de energia fóssil (como petróleo, carvão 

e gás natural) em energia térmica ou mecânica. 

Gráfico 1: Consumo de energia elétrica e térmica durante o ciclo de vida da lata de alumínio 
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Gráfico 2: Consumo de água durante o ciclo de vida da lata de alumínio 

 

Gráfico 3: Análise das emissões de CO2 durante o ciclo de vida da lata de alumínio 

 
O processo de eletrólise, por si só, é responsável por 70%da demanda total de energia necessária 
para a produção do alumínio primário, sendo a etapa mais impactante de todo o ciclo de vida da lata. 
O perfil de emissões de CO2 é semelhante ao de energia, uma vez que a maior contribuição para as 
emissões de gases de efeito estufa está associada à geração de eletricidade e à combustão de 
combustíveis fósseis, utilizados para o aquecimento nos locais de produção. 

No que se refere à reciclagem (Gráfico 4), fica evidente sua importância para a redução de impactos 

ambientais, tendo em vista que as etapas de produção do alumínio primário apresentam altos índices 

de consumo e emissões, além da extração da matéria-prima não renovável. Somente o consumo de 

água é mais significativo na fase de lavagem da embalagem, anterior ao envase da bebida.  

Desta forma, a inclusão do material reciclado é constantemente positiva, tendo em vista os problemas 

decorrentes do aumento de resíduos sólidos urbanos e a relevância de reduzir os prejuízos ambientais 

dos estágios que precedem a manufatura da lata, considerando que os parâmetros para a produção 

do alumínio primário sofrem redução proporcional ao aumento da taxa de reciclagem. Em um cenário 
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com taxa de reciclagem de 98,2% – índice específico para latas, não representando a recuperação dos 

demais produtos em alumínio no Brasil – as reduções estimadas são as seguintes (%): 

Gráfico 4: Redução no consumo e emissões com taxa de reciclagem da lata de alumínio de 98,2%. 

 
Com relação aos indicadores de impactos ao meio ambiente presentes na Avaliação de Impacto do 
Ciclo de Vida (AICV), o esgotamento de recursos naturais (principalmente pela extração permanente 
da bauxita) é o mais significativo, seguido pelo potencial de aquecimento global, já que as emissões 
de kg de CO2 equiv./tonelada de metal é muito superior às demais, especialmente de SO2, fosfato e 
eteno. Cabe salientar que estes indicadores pertencem a categorias predefinidas, selecionadas a 
partir de métodos nem sempre evidentes ou justificados, diretamente relacionados a escolhas de 
caráter subjetivo. Desta forma, para que os resultados da ACV sejam convertidos em requisitos de 
projeto para o design, é necessária uma colaboração interdisciplinar das diferentes áreas do 
conhecimento, ampliando o campo de atuação e reduzindo as incertezas. 

Algumas das etapas do ciclo de vida também permanecem fora do escopo do estudo, como é o caso 

da distribuição nos centros de consumo e da coleta seletiva, além do retorno da embalagem coletada 

que reintroduz a sucata na indústria. Por compreender processos relevantes para o contexto geral do 

ciclo de vida do produto e, consequentemente, para a geração de impactos, estas variáveis devem ser 

consideradas no projeto em design, mesmo que não estejam relacionadas e quantificadas na ACV. 

A  ACV é um modelo da realidade, portanto não pretende abranger todos os impactos ambientais 

decorrentes da produção, consumo e descarte do produto, visto que há grande quantidade de dados 

complexos que, muitas vezes, não podem ser quantificados, seja pela falta de tempo hábil ou pela 

ausência de fontes de informação pertinentes e confiáveis. 

Contribuições da ACV para o design 

Cada produto contribui para determinados impactos ao meio ambiente, em determinadas proporções. 

Os critérios ambientais a serem inseridos na atividade de projeto em design precisam ser adequados 

a cada caso em particular, uma vez que dependem diretamente do perfil de desempenho ambiental 

do produto. Sendo assim, os indicadores de impactos ambientais categorizados na ACV, referentes a 

um único produto e seus processos, orientam os requisitos ambientais que devem ser inseridos no 

design de um novo projeto específico, ou seja, são considerados por grupo de produtos, não cabendo 

generalizações. 

Neste contexto, estão expostas na tabela abaixo (Tabela 1) as principais diretrizes para definir e 

organizar estes requisitos, tendo em vista as análises realizadas pela autora dos dados de impactos 

mais significativos da ACV da lata de alumínio e dos métodos de projeto comuns ao design. 
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Tabela 1: Definição e organização dos requisitos ambientais a partir da ACV da lata de alumínio 

PRIORIDADE 

DO IMPACTO 

INDICADOR DE IMPACTO 

AMBIENTAL 

PRINCIPAIS PROCESSOS 

CONTRIBUINTES  

REQUISITOS AMBIENTAIS 

PARA O PROJETO 

 Esgotamento de 

recursos naturais 

Mineração da bauxita 

(não renovável); 

Lavagem das latas (alto 

consumo de água); 

Geração de energia 

elétrica (renovável). 

Questionar o uso do alumínio 

como único material para a 

produção da lata para bebidas; 

Priorizar a reciclagem ou o reuso 

da lata, com novas propostas de 

design, buscando minimizar o uso 

de recursos não renováveis; 

 Potencial de 

aquecimento global 

(kg de CO2 equiv.) 

Produção de alumina; 

Eletrólise; 

Fabricação da lata; 

Geração de energia 

elétrica (todas etapas). 

Redesign do modelo atual da 

lata para verificar se poderia 

ser mais eficiente do ponto de 

vista da preservação ambiental, 

com redução do consumo de 

energia e, consequentemente, 

das emissões de CO2; 

 Potencial de acidificação 

(kg de SO2 equiv.) 

Mineração da bauxita; 

Produção de alumina; 

Eletrólise; Laminação; 

Fabricação da lata; 

Geração de energia 

elétrica (todas etapas). 

Repensar os processos de 

fabricação do produto e de 

extração do minério, tendo em 

vista a redução da contaminação 

e das emissões para o ar e água;  

 Potencial de criação 

fotoquímica do ozônio 

(kg de Eteno equiv.) 

Produção de alumina; 

Eletrólise; Laminação; 

Fabricação da lata; 

Geração de energia 

elétrica (todas etapas). 

Considerar as tintas e vernizes 

utilizados para a rotulagem da lata 

como potenciais poluidores, 

mesmo não sendo considerados 

no estudo de ACV, buscando 

novas propostas gráficas.  

 

Os símbolos gráficos inseridos na tabela posicionam os indicadores de impactos ambientais em 

escalas de prioridade, ou seja, alguns merecem maior atenção (representados pelos sinais de adição 

em vermelho) do que outros (representados pelos pontos de exclamação em laranja e verde oliva) em 

termos de quantidade e de incidência, tendo como base os cálculos efetuados na simulação da ACV 

da lata de alumínio, que permitiram identificar a representatividade de cada processo para gerar os 

impactos acima relacionados. 

Sendo assim, a representação gráfica categoriza qualitativamente os dados quantitativos da ACV, 

pontuando os níveis de importância dos seus aspectos ambientais para o campo do design. O texto 

em negrito, por sua vez, indica os elementos mais significativos para o projeto de uma nova lata ou 

novo conceito de embalagem. 

O estudo de ACV, então, permite validar e definir alguns dos parâmetros para escolha e elaboração 

de requisitos ambientais específicos a serem inseridos nos métodos de projeto em design, uma vez 

que só é possível qualificar os critérios ambientais prioritários para o sistema do produto por meio da 

quantificação dos diferentes aspectos presentes no seu ciclo de vida, associando-os aos indicadores 
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de impactos ao meio ambiente. A não incorporação da ACV no design mantém o projeto de produtos 

restrito à requisitos ambientais gerais, não aplicáveis a todas as situações e categorias, ao mesmo 

tempo em que não podem ser validados por dados quantificados. Na figura abaixo (Figura 4) estão 

descritas as principais fases do projeto de um produto, tendo em vista os pontos de intervenção da 

ACV e os aspectos que necessitam de aportes, parâmetros ou requisitos extras (não quantificáveis). 

Figura 4: Integração da ACV nas diversas fases do projeto de produto (elaborado a partir de ABNT, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerações finais 

O design de produto, assim como qualquer outro campo do conhecimento, não pode permanecer 

isolado, havendo a necessidade de buscar constantemente colaborações interdisciplinares. Algumas 

das dificuldades encontradas para a realização da simulação da ACV da lata de alumínio evidenciaram 

a relevância de que estudos deste gênero sejam desenvolvidos em conjunto com profissionais das 

áreas da engenharia e afins, cabendo ao designer utilizar os resultados pertinentes para mapear e 

organizar os requisitos ambientais a serem inseridos no projeto ou reprojeto de um produto. 

De toda forma, é desejável que o profissional do design realize uma pequena exploração das 

diferentes etapas do ciclo de vida do objeto a ser reprojetado, tomando conhecimento dos principais 
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Ideias de projeto 

Conceito de projeto 

Solução de projeto 

Protótipo 

Produto 

Pensar sobre o ciclo de vida do produto a ser 
projetado ou reprojetado, escolhendo abordagens 
ambientais apropriadas a partir do estudo de 
ACVdo desenho ou modelo atual deste produto, 

buscando melhorias no projeto e nos processos 
para reduzir seus impactos ambientais. 

Confrontar ideias e formular alvos mensuráveis 
para reduzir os danos ambientais quantificados 
no estudo de ACVdo produto de referência, 

definindo parâmetros para escolha e elaboração 
de requisitos ambientais específicos a serem 
inseridos nos métodos de projeto em design.  

Detalhar as especificações finais do produto, 
incluindo asconsiderações do ciclo de vida 
(requisitos ambientais escolhidos e elaborados). 

Verificar as especificações por meio de ensaios 
dos protótipos e rever os requisitos ambientais 

anteriormente selecionados, já que esta fase 
depende de testes de viabilidade produtiva.  

Projetodetalhado 

Comunicar os requisitos ambientais considerados 
no produto, bem como a melhor forma de uso e 
de disposição final. As pesquisas de mercado e 

as entrevistas com consumidores/usuários são 
essenciais nesta fase, indo além das análises 
ambientais. 

Avaliar a eficiência dos requisitos ambientais 
incorporados, analisando os impactos ambientais 
minimizados e os que ainda permanecem. Caso 
seja necessário, conduzir um novo estudo de ACV 
do produto redesenhado. 

Ensaio/protótipo 

Planejamento 

Projetoconceitual 

 
Produção 

Lançamento no mercado 

Revisão do produto 
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processos geradores de impactos ambientais no sistema de produto, a fim de que a estrutura da ACV 

se torne compreensível, visualizando as contribuições dessa ferramenta para a proposição, o projeto 

e o desenvolvimento de novos produtos industriais. 

A partir do estudo de caso, por exemplo, ficou claro um contraponto intrínseco ao uso do alumínio, 

pois se trata de um material excelente em determinados aspectos (por ser inerte, com baixo peso 

específico, resistente à corrosão e eficiente para o acondicionamento de bebidas e alimentos, além 

da constância na reciclagem), porém muito prejudicial em outros, principalmente com relação ao alto 

consumo de energia e água e à extração da bauxita (matéria-prima não renovável), que demanda a 

supressão da vegetação original nos locais de lavragem e mineração, incluindo a remoção completa 

das camadas superficiais do solo (que concentram nutrientes e matéria orgânica). As alterações no 

entorno e na paisagem, neste caso, são permanentes. 

Cabe ressaltar que a ACV é um modelo sempre parcial da realidade, ou seja, abrange o ciclo de vida 

do produto sobre determinados aspectos, mas não considera outros igualmente relevantes, como sua 

distribuição ao consumidor ou a coleta seletiva. A quantidade de dados não quantificáveis, incluindo a 

complexidade para analisá-los, torna inviável a proposição de reflexões mais aprofundadas sobre 

todas as perspectivas possíveis, restringindo os resultados e gerando dúvidas sobre quais processos 

são mais adequados para a avaliação dos impactos ao meio ambiente. 
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Palavras-chave: geometria, classificação de superfícies e geometrias, aplicação. 
 
Este trabalho busca discutir a importância do conhecimento das formas geométricas na formação inicial do 
design para um futuro desempenho de sua ação profissional voltada para o design sustentável. Para 
discutirmos o tema proposto, apresentamos uma classificação das superfícies e das geometrias e de 
exemplos de sua utilização em situações profissionais como a arquitetura, a engenharia, o design e as 
artes. Apresentamos também algumas considerações sobre o design sustentável e as formas aplicadas a 
estes mesmos designs. Deste modo, realizamos uma pesquisa documental com fotos e informações sobre 
a utilização das formas no design sustentável, buscando respaldo para a defesa das ideias apresentadas 
neste artigo. As formas geométricas são analisadas em propostas de designs como o banquinho Isabella do 
designer sul-africano Ryan Frank; as luminárias de papelão da Graypants Inc. - escritório de arquitetura e 
design de Seattle; a cadeira de papelão VOUWWOW - desenhada por Joost van Noort e Maartje Nuy; ou as 
esculturas de Rebecca Coles feitas de restos de papel. Desta feita, mostramos a presença e a importância 
dos conhecimentos de geometria para a criação de um design sustentável e o aproveitamento de materiais. 

Introdução 

Na atualidade, temos presenciado uma ampla divulgação das ideias de consumo responsável, de 

energias renováveis e outras tantas que procuram forçar o consumidor a repensar sua postura diante 

da aquisição de produtos e serviços. Esta nova postura pede um olhar diferenciado do designer que 

se volta para a geração de produtos que tenham um menor impacto sobre o ambiente, que tenham, 

então, um design sustentável. 

Na geração de alternativas para um objeto, a forma tem uma relação direta sobre aspectos como a 

estética, o manuseio, o armazenamento, a produção, o tipo de material que será utilizado, em fim, é 

uma propriedade intrínseca ao processo criativo que deverá estar atento a todas estas questões. 

A sociedade como um todo vem discutindo como afrontar os desafios de um novo pensamento de 

consumo que priorize o consumo responsável de produtos com um design sustentável. O Ministério 

do Meio Ambiente (2012) realizou um estudo sobre meio ambiente e consumo sustentável onde o 

perfil da mulher consumidora tem apresentadas as suas facetas femininas que poderão ser acionadas 

para sensibilizar as famílias e comunidades em prol deste novo tipo de consumo. Os brasileiros 

apostam nas novas gerações para preservar o meio ambiente e consideram a escola como a 

organização mais importante na educação ambiental (Ministério do Meio Ambiente 2012). 

Nas diretrizes curriculares dos cursos de design estão previstos objetivos como a previsão de formas 

de realização da interdisciplinaridade e modos de integração entre teoria e prática (CNE 2004). Assim 

sendo, conteúdos de geometria devem ser ministrados de maneira interdisciplina para favorecer a 

integração teoria e prática, entre os objetos representados e as finalidades reais de manuseio e 

utilização dos mesmos. 

Ainda ressalta em suas diretrizes uma série de características do perfil do futuro design entre as quais 

encontramos o pensamento reflexivo que inclui uma postura critica em relação a criação de objetos 

com um design sustentável: 

―Art. 3º O curso de graduação em Design deve ensejar, como perfil desejado do formando, 

capacitação para a apropriação do pensamento reflexivo e da sensibilidade artística, para que o 

designer seja apto a produzir projetos que envolvam sistemas de informações visuais, artísticas, 

estéticas culturais e tecnólogicas, observados o ajustamento histórico, os traços culturais e de 

desenvolvimento das comunidades bem como as características dos usuários e de seu contexto 

sócio-econômico e cultural.‖ (CNE 2004). 

Entre seus conteúdos básicos estão prevista conteúdos que abrangem os métodos e técnicas de 

projetos, os meios de representação, comunicação e informação, o estudo das relações 

http://www.ryanfrank.net/
http://www.graypants.com/
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usuário/objeto/meio ambiente (CNE 2004). Para representar e criar os objetos é necessário conhecer 

as formas e suas relações de modo que suas propriedades sejam, ao máximo, aproveitadas e 

exploradas criativamente. 

Através de uma pesquisa documental, buscamos vislumbrar designs que se mostrem preocupados 

com as questões meio-ambientais e destacamos em sua estrutura os aspectos geométricos que 

contribuem com o compromisso de sustentabilidade e aqui apresentamos alguns dos que apostaram 

por esse compromisso que deve ser mundial e não só local. 

As geometrias e as superfícies 

A Programação Visual classifica os elementos pelas igualdades e semelhanças: isometrias, 

homeometria, singenometria, catametria, heterometria e ametria (Arruda 1981). As geometrias são 

classificadas segundo Klein pelo seu grau de generalidade e estudam as seguintes transformações 

da forma: Isometrias, Semelhanças, Afinidades, Projetividades e Transformações topológicas. De 

modo que estas classificações apresentam similaridades, se não na nomenclatura, na forma de seus 

elementos. 

As malhas bidimensionais podem ser obtidas pela distribuição (transformação) de uma forma plana 

inicial que vai sendo distribuída sobre todo o suporte plano segundo uma lei geométrica que define as 

possibilidades de colocação para o preenchimento deste espaço bidimensional (Figura 1). 

 

Figura 1 – Malha bidimensional composta por triângulos e circunferências 

 
 

A denominação Geometria Descritiva foi proposta por Gaspard Monge, entre os anos l766 e l784 para 

exprimir um sistema de representação projetivo por ele criado e que contribuiu decisivamente para o 

desenvolvimento da nascente época industrial. Monge foi notável por seus estudos sobre a 

‗Classificação de superfícies‘ e ‗Teoremas sobre superfícies não planificáveis‘ na França do final do 

séc. XVIII e início do séc. XIX. Este sistema de representação tem como base teórica os fundamentos 

das transformações projetivas. 

A Geometria Descritiva ocupa-se de estudar a representação das formas (superfícies) tridimensionais 

sobre um plano de duas dimensões, classificando-as e resolvendo problemas referentes às suas 

projeções. Estas superfícies são definidas como sendo o limite que separa um corpo do resto do 

espaço. Podemos entender uma superfície como sendo gerada por uma linha que se desloca 

segundo uma lei dada. Exemplo: superfície esférica é a superfície gerada por uma circunferência que 

gira em torno de um de seus diâmetros; ou mesmo, é o lugar geométrico de todos os pontos no 

espaço que equidistam de um ponto (centro).  

Assim sendo, toda superfície possui Geratrizes (linha móvel que descreve a superfície em seu 

deslocamento), Lei de geração (determinação do movimento de cada forma linear sem nada deixar 

de arbitrário, quanto à posição e grandeza da geratriz) e Diretrizes (linhas ou superfícies fixas que 

determinam, em relação à geratriz, em cada posição, as condições peculiares da lei de geração). 
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As superfícies curvas são agrupadas pelas propriedades semelhantes e sepadas pelas que têm maior 

dissimelhança, sendo bastante antiga a discussão sobre uma classificação das mesmas. Segundo 

Rodrigues (1968 apud Melo 2012) os primeiros estudiosos as classificaram segundo suas equações. 

Esta classificação, no entanto, tem seus defeitos porque superfícies de geratrizes retas e curvas 

estão em um mesmo grupo. Vale salientar que por mais perfeita que seja a classificação, sob o ponto 

de vista lógico, não devemos, entretanto, esquecer que não raramente uma mesma superfície pode 

ser classificada em grupos diferentes (Monteiro apud FIC 1960). Monge passa a classificar as 

superfícies pela natureza de suas geratrizes e lei de geração. Outros trabalhos mais recentes como o 

de Costa & Villarrouco (1994) mostra uma outra visão de agrupamento, que se dá através da(s) 

malha(s) de composição das superfícies. 

Apresentado um pequeno panorama sobre as possíveis visões de classificação, seguimos aqui a 

classificação apresentada por Rodrigues (Figura 2). 

Figura 2 – Quadro resumo das superfícies 
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Estas superfícies apresentam dois sistemas de geratrizes ortogonais entre si, sendo em alguns casos 

nominados como os paralelos e os meridianos (superfícies de revolução). Nesta situação, os planos 

que cortam essas superfícies perpendicularmente ao eixo das mesmas determinam os paralelos; e os 

planos que as cortam contendo o eixo destas, determinam os meridianos (Figura 3). Ainda podemos 

ter feixes de planos perpendiculares aos paralelos e que não contenham o eixo, mas são paralelos a 

este, gerando outro grupo de geratrizes. 
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Figura 3 – Objeto gerado por superfície de revolução e sua perspectiva com paralelos e meridianos 

 
 

Design sustentável 

A sustentabilidade ambiental consiste na manutenção das funções e componentes do ecossistema, 

de modo sustentável, podendo ser definida como a capacidade que o ambiente natural tem de manter 

as condições de vida para as pessoas e para outras espécies e a qualidade de vida para o seu 

conjunto, tendo em conta a habitabilidade, a beleza do ambiente e a sua função como fonte de 

elementos renováveis. Está relacionado com a continuidade dos aspectos econômicos, sociais, 

culturais e ambientais da sociedade humana. 

A sustentabilidade deve ser praticada pela sociedade como um todo, incluindo os indivíduos, os 

governos, as indústrias, as empresas, as escolas, etc. Atos simples como a seleção dos resíduos 

gerados nas casas e outros ambientes humanos significam a diferença entre destruir ou manter o 

equilíbrio ambiental com a geração de elementos renováveis. 

Vicente (2008) defende que as condições de sustentabilidade exigem que: a) a utilização de recursos 

renováveis não deve exceder a sua taxa de regeneração; b) a utilização de recursos não-renováveis 

não deve exceder a taxa de desenvolvimento de alternativas; c) a taxa de poluição não deve exceder 

a capacidade de assimilação dos sistemas. Assim, todos estes aspectos promovem uma nova 

postura na geração de bens de consumo com um design sustentável. 

O termo design (do inglês) significa o ato de projetar, desenvolver ou cria objetos para a utilização em 

um determinado contexto. Acrescentando o conceito de sustentabilidade ao termo design, temos o 

Design Sustentável. Significa projetar respeitando as regras da sustentabilidade, a preocupação com 

a geração de resíduos durante a fabricação de um bem, o cuidado com a extração e origem da 

matéria-prima e da energia necessária para a produção. 

Faria (2012) sinaliza com a necessidade da conscientização dos cidadãos na hora de serem 

responsáveis pela escolha de um design sustentável com o conceito dos 3R (três erres) - Reduzir, 

Reutilizar e Reciclar - contribuindo com o desenvolvimento sustentável. 

As ações chamadas de 3R‘s provocam pequenas mudanças no cotidiano para garantir uma vida 

melhor para as futuras gerações, começando pelo ato de Reduzir o consumo. A única maneira real de 

sustentabilidade é aquela que começa pela educação do consumidor quanto à necessidade de 

buscar um equilíbrio entre sua satisfação pessoal e a sustentabilidade do planeta. O segundo R é o 

de Reutilizar, que nada mais é do que dar utilidade a coisas que você não usa mais doando a outra 

pessoa que as necessite, ou mesmo dando novas aplicações a coisas antigas. O terceiro R, Reciclar, 

implica em ajudar a diminuir a quantidade de resíduos que vão para os lixões, contribui para a 

diminuição da demanda de matérias primas. 
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Metodologia 

Para a realização deste trabalho utilizamos uma metodologia de pesquisa documental (Sá-Silva, 

Almeida & Guindani 2009; Silva et al 2009; Pimentel 2001), realizada através do levantamento 

fotográfico sobre a utilização das formas no design sustentável, e uma posterior análise do material 

levantado para identificação das propriedades geométricas definidas pela geometria descritiva e pela 

transformação geométrica, buscando respaldo para a defesa das ideias apresentadas neste artigo. 

Este método de coleta de dados elimina, parcialmente, a influência do pesquisador nas interações, 

acontecimentos ou comportamentos pesquisados, proporcionando uma maior imparcialidade no 

julgamento ou visão do fenômeno estudado, uma vez que o pesquisador não participa na geração do 

documento e o analisará de forma distante e imparcial. 

A pesquisa documental, enquanto método de investigação, não contempla uma única visão filosófica 

da pesquisa, podendo ser utilizada tanto em abordagens de natureza positiva quanto naquelas de 

caráter compreensivo, com enfoque mais crítico (Silva et al 2009). 

O conceito de documento se amplia, podendo ser considerado como qualquer suporte que contenha 

uma informação – produzida pelo homem - que poderá ser analisada, estudada, consultada (Sá-Silva, 

Almeida & Guindani 2009). Assim sendo, a partir de imagens dos objetos gerados pelos designers, 

realizamos uma análise que destaca a presença da geometria na estrutura dos mesmos e 

ressaltamos a importância do conhecimento desta geometria para a geração de novos elementos de 

design. 

A pesquisa documental apresenta-se dividida em dois momentos: coleta de documentos e análise do 

conteúdo dos documentos (Silva et al 2009). Ambas exigem do pesquisador cuidado e procedimentos 

na análise destes documentos selecionados dentro de um universo delimitado pelo mesmo. O 

conjunto de informações pode ser decomposto em grupos que permitam uma maior organização e 

estruturação da análise (Pimentel 2001). 

Assim sendo, neste artigo apresentamos uma análise das propostas dos designs: o ―banquinho 

Isabella‖ do designer sul-africano Ryan Frank; as ―luminárias de papelão‖ do escritório de arquitetura 

e design Graypants; a ―cadeira de papelão VOUWWOW‖ de Joost van Noort e Maartje Nuy; e as 

―esculturas de restos de papel‖ de Rebecca Coles. 

 

Análise do design sob o enfoque da geometria 

Nos próximos parágrafos apresentamos uma descrição dos designs analisados e dos elementos 

geométricos destacados na sua estrutura. 

Esculturas de restos de papel de Rebecca Coles 

Esta artista trabalha com restos de papel e selos que corta em formato de borboletas e constrói 

esculturas que são organizadas pela distribuição do elemento inicial que vai se estendendo e 

rotacionando cobrindo o espaço e delimitando os limites da forma (Figura 4). 

 

http://www.ryanfrank.net/
http://www.graypants.com/
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Figura 4 – detalhe de escultura com o seu elemento central 

 

 

Figura 5 – estrutura de transformações geométricas da escultura 

 

A forma central do detalhe da escultura (borboleta) vai sendo repetida e transformada por rotação ou 

simetria ou translação ou semelhança, sempre num limite circular que funciona como uma 

semelhança ou homotetia do círculo central onde se encontra a forma inicial, conforme vemos na 

figura 5. 

Luminárias de papelão da Graypants 

Localizado em Seattle (USA), a Graypants Inc. é um escritório de arquitetura e design que desenvolve 

produtos sustentáveis reaproveitando materiais como papelão, alumínio e madeira, que de outra 

maneira seriam descartados como lixo. 

A empresa foi fundada pelos designers Jonathan Junker e Seth Grizzle e trabalha com o design 

sustentável, investindo na criação de produtos de baixo impacto ambiental e design de alto nível. Sua 

especialidade é a criação de luminárias feitas com papelão que é recolhido em estações de 

reciclagem e lixeiras chegando à empresa limpo e sendo cortado a laser. 

O desenho da estrutura da luminária é muito importante neste processo, que após o corte, é montada 

manualmente e colada camada por camada. Por exemplo, o modelo 45 Scrap lights apresenta uma 

eficiência total de produção, pois é gerado a partir de uma única caixa com um design desenvolvido 

para que não haja nenhum tipo de desperdício, sem a geração de sobras e nem lixo. 
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Figura 6 – luminária de papelão 

 

Figura 7 – estrutura da luminária de papelão 

 

A luminária (Figura 6) é composta pelos anéis cortados no papelão que correspondem aos paralelos 

das superfícies de revolução que são originados pelos planos que cortam perpendicularmente o eixo 

de rotação desta forma simétrica em relação ao seu eixo. Na figura 7 podemos observar a 

perspectiva da estrutura de alguns dos paralelos da luminária, o seja, cada uma das camadas de 

papelão que compõem a referida luminária representa o plano que contém o paralelo de geração da 

forma. 

Banquinho Isabella de Ryan Frank 

Ryan Frank, designer sul-africano, cria produtos de design sustentável inspirados em sua cultura de 

origem. O banquinho Isabella (Figura 8) apresenta um design inspirado nos tradicionais artefatos 

africanos, sendo feito em palha prensada, revestida de feltro colorido, que o tornar mais confortável. 

Sua estrutura leve e robusta permite que eles sejam empilhados, pois o seu design permite um 

encaixe da parte do assento com os pés do mesmo. 

 

 

 

 

http://www.ryanfrank.net/
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Figura 8 – Banco Isabella 

 

Figura 9 – estrutura de concordância de elementos geométricos 

 

Na figura 9, observamos o desenho da estrutura do banquinho e percebemos os elementos 

geométricos concordantes e estruturados simetricamente distribuindo forças e equilibrando toda a 

estrutura. 

Cadeira de papelão Vouwwow 

A cadeira Vouwwow foi projetada pelos designers Joost van Noort e Maartje Nuy. Aproveita o material 

que seria jogado fora como lixo, utilizando uma caixa de papelão que está estruturada em uma malha 

triangular que pode ser montada, desmontada e transportada com facilidade (Figura 10). 
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Figura 10 – Cadeira Vouwwow 

 

Figura 11 – Estrutura de malha triangular da cadeira em vista 

A figura 11 mostra que a estrutura de malha triangular desta cadeira que possui um equilíbrio 

conseguido através da simetria de forças em relação ao seu eixo que coincide com a altura do 

triângulo (isósceles) central e equilibra as massas do triângulo opostos. 

Podemos observar a importância que a forma geométrica apresenta na estrutura dos designs 

analisados. A utilização destas propriedades geométricas permite que os elementos sejam 

justapostos, deslocados, apoiados, de modo que haja um melhor aproveitamento de materiais, uma 

economia de ações nos cortes e montagens e um aproveitamento da distribuição de forças e 

equilíbrio das estruturas. 

Conclusões 

Todo designer projeta a partir de sua experiência pessoal de vida, de sua riqueza cultural, de sua 

trajetória, de sua formação acadêmica. Assim sendo, só poderá explorar os benefícios ou 

propriedades da forma na geração de um design racional, sustentável e esteticamente belo, aquele 

que conhecer estas formas e entender suas propriedades e possibilidades. 
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A formação inicial do designer deve propiciar os conhecimentos geométricos, seja das figuras planas 

e suas transformações, seja das várias superfícies e suas propriedades. Todo este conhecimento, no 

entanto, deve ser ministrado inter-relacionado com os conteúdos próprios do design. A aprendizagem 

de conteúdos integrados leva a uma maior compreensão destes e uma maior garantia de utilização 

destes conhecimentos na futura atuação profissional. 

Ao fazer um uso racional e preciso da forma, o designer projetará com a consciência do 

aproveitamento máximo das possibilidades desta, gerando alternativas econômicas, viáveis e 

sustentáveis do ponto de vista ambiental. 
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Palavras-chave: Calçados. Palmilha. Ecodesign. Biopolímero. Amido  

Atualmente urge a necessidade do estabelecimento de um design consciente que apresente projetos 
concretos para a solução de problemas sociais e ambientais. Considerando que a indústria calçadista tem 
fins lucrativos e que o design sustentável requer mudanças sistêmicas que demandam longo prazo e 
dimensões sociais, o presente trabalho baseia-se em Ecodesign para elaborar um cenário para o redesign 
de palmilha baseada em amido poroso como forma de contribuir para um mundo orientado para a 
sustentabilidade. O histórico do produto, seus significados simbólicos e os fatores que influenciam o uso 
do Ecodesign foram investigados, bem como iniciativas orientadas para sustentabilidade já praticadas 

pela indústria calçadista. O uso de polímeros derivados de fontes renováveis, como o amido, é visto como 
uma das estratégias para minimizar o impacto ambiental de plásticos derivados do petróleo. A base 
biológica destes biopolímeros proporciona a oportunidade de incorporar uma propriedade importante 
atualmente, a biodegradabilidade. Diferentes estratégias de obtenção do amido poroso vêm sendo 
reportadas, porém é uma estratégia inovadora vinculá-lo à palmilhas com objetivo de diminuição do 
consumo ambiental, conforto térmico dos pés e absorção de choque. Experimentos iniciais foram feitos e 
analisados fisicamente, foram obtidos resultados favoráveis para a possível substituição das palmilhas 
atuais pelas ecopalmilhas. 

Introdução 

O presente estudo resulta da pesquisa em andamento ―Ecodesign no setor calçadista‖, a respeito das 

práticas orientadas para a sustentabilidade no setor calçadista como auxílio ao desenvolvimento de 

uma palmilha biopolimérica manufaturada. 

A indústria de calçados tem um importante papel econômico e social para o Brasil e é um importante 

setor na constituição da indústria de transformação. Segundo o Brazilian Footwear, o Brasil é o 

terceiro maior produtor em nível mundial (ABICALÇADOS, 2012). São mais de oito mil 

estabelecimentos dedicados à fabricação de calçados e cerca de 330 mil postos de trabalho 

produzindo por volta de 820 milhões de calçados por ano (ABICALÇADOS, 2012). No entanto, é uma 

indústria que consome uma grande quantidade de recursos ambientais e contribui para o aumento da 

geração de resíduos no país. 

Portanto, urge a necessidade de estabelecer um design consciente que apresente projetos concretos 

para a solução de problemas sociais e ambientais. Para isto, é necessário priorizar requisitos sociais 

e ambientais sem deixar de considerar os requisitos técnicos, ergonômicos, econômicos, estéticos, 

simbólicos, durante o processo de desenvolvimento de produto (PAZMINO, 2007). O calçado é um 

produto de moda imbuído intensamente de fatores subjetivos e emocionais que são associados a 

fatores culturais, econômicos e sociais e à estética, essência da moda.  

Logo, o papel do designer nesse contexto é dar uma orientação estratégica na sua habilidade de 

definir objetivos que combinem suas próprias necessidades e exigências com os desejos sociais e os 

critérios de sustentabilidade.Tendo em vista a impossibilidade da imaterialidade dos objetos prevista 

por Manzini (2008) como um possível caminho para a sustentabilidade, já que, conforme Menezes e 

Paschoarelli (2009, p. 241) ―os calçados são complementos essenciais no modo de vida humano, 

uma vez que têm por princípio a proteção da extremidade dos membros inferiores‖ e são e serão 

matéria, o presente trabalho baseia-se no Ecodesign para desenvolver um produto para o setor 

calçadista como forma de contribuir para um mundo orientado para a sustentabilidade tendo em vista 

as particularidades de cada indivíduo. 
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Para uma proposta ser considerada como Ecodesign, deve basear-se em recursos renováveis; 

otimizar o emprego de recursos não renováveis; proporcionar a renaturalização das substância 

fazendo retornar as substâncias ao seu estado de origem não contribuindo para o aumento do lixo e 

contribuindo com o controle do impacto ambiental (MANZINI; VEZZOLI, 2005). Em outras palavras, 

um projeto fundamentado em Ecodesign transforma, conscientemente, recursos ambientais em bem-

estar humano do princípio ao fim do ciclo de vida do produto. 

Portanto, tendo em vista que a palmilha é um elemento fundamental do calçado,logo de extrema 

importância para o setor calçadista, previlegiamos como produto final da pesquisa, buscando 

solucionar problemas ergonômicos, ambientais e individuais.   

A escolha da matéria base para o desenvolvimento da palmilha, além de enquadrar nos fundamentos 

do Ecodesign, é apoiada pela biodegradabilidade proporcionada pela essência biológica dos 

biopolímeros (matérias de origem natural renovável) como uma das estratégias para minimizar o 

impacto ambiental de plásticos derivados do petróleo e, dentre os biopolímeros, o amido se destaca 

principalmente devido a sua abundância e baixo preço (CHANG, 2012). Constituindo assim, fatores 

que viabilizam a confecção desse componente e, consequentemente, a confecção do calçado como 

um todo. Diferentes estratégias de obtenção do amido poroso vêm sendo reportadas, porém é uma 

estratégia inovadora vincular o amido poroso à palmilhas com objetivo de diminuição do consumo 

ambiental e aumento do conforto percebido. 

A partir do contexto exposto o presente trabalho propõe contextualizar o calçado como artefato da 

cultura material identificando iniciativas que designam um caminho para que o setor calçadista 

oriente-se para a sustentabilidade e, como resultados preliminares tem-se a obtenção de um amido 

poroso que demanda ajustes, porém mostra-se como um possível material para o desenvolvimento 

de uma palmilha visando aumentar o conforto percebido e reduzir o consumo ambiental.  

 

A constituição de um calçado 

A produção de calçados tradicionais baseia-se em tecnologias simples e mão de obra intensa. Possui 

uma cadeia produtiva destinada a suprir as demandas do mercado em termos produtivos e 

mercadológicos contemplando desde as matérias primas às máquinas destinadas a esse setor. 

O calçado é composto de inúmeras peças e materiais que juntos, compõem o artefato tendo como 

base construtiva a forma, uma réplica do pé humano. A indústria de calçados utiliza diversos 

materiais com características distintas como o couro, os têxteis e os laminados sintéticos como 

matéria-prima principal do cabedal (parte superior do calçado), além de diversos complementos como 

couraças, contrafortes, entretelas, materiais de reforço, linhas de costura, espumas e plásticos, 

ferragens, entre outros (ROBINSON, 2002). Na parte inferior do calçado, utiliza-se solas, saltos, 

tacões e entressolas de materiais elastoméricos e plásticos, além da madeira, ainda muito comum 

nos dias atuais. Mediando a parte inferior e a parte superior do calçado encontra-se a palmilha de 

montagem, tendo como função a junção entre as partes superior e inferior do calçado e, em se 

tratando de sapatos com salto, a palmilha tem como função principal  a sustentação da curva gerada 

pelos saltos nos pés. Usualmente, essas palmilhas estruturadas são confeccionadas a partir de 

celulose e/ou plásticos (ROBINSON, 2003). Há também a palmilha interna que é um componente 

com o objetivo de proporcionar conforto, colocado no interior dos calçados após o processo de 

montagem do mesmo.  
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Figura 1- Principais partes do calçado e a forma

 

Fonte: Arquivo pessoal 

Basicamente, os calçados são constituídos de subconjuntos, sendo uma parte superior, o cabedal, de 

uma parte inferior, o solado, e de uma parte mediana, a palmilha, ambos projetados tendo como base 

a estrutura que indica a largura, a altura e a numeração do calçado, a forma (alguns autores 

descrevem a palmilha como componente da parte inferior).  

A palmilha de montagem, tem como função unir as partes que constituem o calçado e, em se tratando 

de calçados com salto, tem também a função de dar sustentação à curvatura do calçado facilitando o 

caminhar. Pode ser de aço, madeira, têxteis, plástico rígido ou celulose com alma de aço
1
. É moldada 

exatamente de acordo com a planta da forma.  

A palmilha interna, palmilha de conforto ou sobrepalmilha são, em sua maioria, espumas 

elastoméricas dispostas no interior do calçado, acima da palmilha de montagem, com a finalidade de 

dar conforto e maciez ao calçado. Geralmente utilizada em calçados esportivos, sapatos ortopédicos, 

sapatos masculinos e infantis, é responsável por grande parte do conforto proporcionado ao pé. 

Atualmente, muitas indústrias investem em tecnologia e ergonomia para o desenvolvimento desta 

peça, comumente fabricada em EVA e PU (Etileno Vinil Acetato e Poliuretano, respectivamente). 

O cabedal, solado e palmilha são fundamentalmente as partes que constituem um calçado. 

Entretanto, dependendo do modelo que será confeccionado, outras peças podem ser agregadas. Os 

calçados esportivos, por exemplo, podem ter enchimentos especiais, ilhoses, cadarços, entre outros.  

 

Os significados simbólicos do artefato 

Os calçados são complementos essenciais no modo de vida humano uma vez que, além de proteger 

as extremidades dos membros inferiores adquiriram, durante sua história, outros significados como 

                                                 
1
Alma de aço é uma fita de metal estreita situada na curva da palmilha, no sentido do comprimento, que reforça e dá 

sustentação às palmilhas de celulose (papel). 
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desejo e poder. Para compreender o calçado, artefato da cultura material
2
, se faz necessário 

compreender as estruturas históricas, sociais e culturais na qual ele está inserido. O calçado não é 

apenas restrito à sua função e utilização, mas também se relaciona com a satisfação, valores, 

realizações de desejos e experiências. Assim sendo, os calçados, fazem parte da subjetividade 

individual e coletiva de um povo, constituindo uma parte importante da estrutura econômica e 

retratando as condições de uma sociedade. Para pesquisar ou desenvolver calçados é necessário 

conhecer sua história, valores inseridos, utilização, formas e principalmente as possibilidades de 

design e processos produtivos inseridos em cada período histórico. 

Historicamente, o calçado, por várias vezes é relacionado com o mistério do deixar ver. É um produto 

de interface com os pés, pés que por vários séculos foram tidos como símbolo de castidade; 

relacionado durante toda a sua existência com poder e ostentação, e por várias vezes relacionado à 

promiscuidade. Afrodite, a deusa do amor, era frequentemente representada nua, apenas com um 

par de sandálias nos pés (O‘KEEFFE, 1996). 

A modéstia, a simbologia da castidade, sempre foi atrelada as mulheres, talvez pela história bíblica, 

que a mais de 20 séculos, prega o sexo como pecado e a mulher como alvo deste pecado, 

representando a pureza pela ―Virgem Maria", mãe de Jesus, bendita entre as mulheres por ser 

concebida sem pecado. O fato é que, as mulheres, sempre tiveram de se esconder para não serem 

alvo de abusos, correndo o risco de ser atribuídas à elas a culpa por ter se deixado ver.  

As vestimentas compridas que foram usadas por longos séculos escondiam o corpo das mulheres 

aguçando a curiosidade masculina. Os sapatos, também escondidos por debaixo dos panos, eram de 

conhecimento exclusivos dos maridos, tidos como íntimos. No entanto, além de um produto 

extremamente técnico antigamente, por isso dispendioso, portanto destinado aos mais abastados, a 

partir de meados do século X os calçados também significam poder, sendo um símbolo de distinção 

social. Daí inicia o atrelamento do calçado ao fetiche. Segundo Cardoso (1998), o fetiche funciona ao 

mesmo tempo como atribuição de valores subjetivos ao objeto e como apropriação de valores 

subjetivos representados pelo objeto ou nele embutidos. 

A partir desse contexto, o calçado é entendido como um produto atrelado à valores estéticos imbuído 

intensamente de fatores subjetivos e emocionais que, por sua vez, são associados a fatos culturais, 

econômicos e sociais. São objetos lúdicos, capazes de satisfazer o usuário através da estimulação 

sensorial de seus sentidos, através da satisfação de desejos. Aspectos tais que, de acordo com 

Mesacasa, Corona e Mello (2010) procuram remover as perspectivas trágicas da vida propondo 

ideais de juventude, beleza e felicidade. 

Portanto, é função do designer a escolha de significados para com o objeto para transparecer aos 

consumidores ideais que lhes são próprios. Ao realizar um projeto, o designer reflete a sua visão de 

mundo enquanto projetista e, consequentemente, as características da sociedade e da cultura às 

quais pertence. Portanto, cabe ao designer definir conceitos de atuação para com o artefato de forma 

a designar um caminho estratégico para o Design em termos ambientais, sociais e econômicos. Em 

se tratando de calçados, espera-se que o designer materialize no objeto questões resultantes do 

meio em que vivemos fantasiadas por valores estéticos em um tempo/espaço determinado se 

enquadrando como interface entre o sujeito e o mundo.  

 

O setor calçadista e o Ecodesign 

A indústria brasileira de calçados, apesar de muitas empresas incorporarem avanços tecnológicos 

expressivos e sofisticados, tem a área ambiental como setor crítico à sua eficiência. Essa teoria pode 

ser justificada pelo pouco conhecimento das indústrias calçadistas sobre as ferramentas 

ambientalmente favoráveis, como o ccodesign ou Gestão ambiental, tendo a ideia errônea de que 

essas geram alto custo quando, na verdade, poderiam até ser consideradas como investimento, pois 

sua aplicação pode reduzir perdas e ou desperdícios de materiais, energia, recursos humanos e, por 

efeito, financeiros. Também pode melhorar a imagem da empresa perante o mercado preocupando-

se com a responsabilidade ambiental. Portanto, as ferramentas ambientalmente favoráveis podem 

beneficiar duplamente a indústria de calçados: reduzindo custos e agregando valor ao negócio. 
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De acordo com Vieira e Barbosa (2010) apesar de gerar resíduos e rejeitos sólidos não só inerte, mas 

também perigosos, somente nos últimos anos a indústria de calçados passou a dispor de aterros 

sanitários como opção aos lixões, terrenos baldios, beira de estradas, etc., para sua destinação final. 

Essa mudança pode ser considerada tímida se levarmos em conta a disponibilidade de técnicas 

simples e condições comuns de reduzir, reutilizar e reciclar os resíduos da indústria calçadista. E, em 

relação à conformidade ambiental, também podem ser citadas a disponibilidade de fornecedores de 

matérias-primas e outros insumos ambientalmente corretos tais como: couro sem cromo, adesivos 

biodegradáveis, embalagens de materiais recicláveis e de fontes renováveis, técnicas para eliminar 

perdas de resíduos, entre outros. De acordo com Khalil et al. (2012) ouve-se frequentemente sobre os 

efeitos do aquecimento global e o esgotamento das reservas fósseis, e parece ser apenas uma 

questão de tempo antes que sejamos forçados a olhar somente para os recursos renováveis para 

preencher nossa necessidade de materiais de maneira mais sustentável.  

Portanto, apesar de existirem na indústria calçadista muitas implicações negativas que recaem sobre 

o meio ambiente, cabe ressaltar que existem entidades governamentais e empresas privadas que 

estão trabalhando em vários projetos com o objetivo de gerar novos materiais e tecnologias que 

venham contribuir para a diminuição dos resíduos líquidos e sólidos do setor.  

De acordo com o estudo feito por Vieira e Barbosa (2011) onde analisaram práticas orientadas para a 

sustentabilidade em indústrias de calçados e componentes, muitas empresas da cadeia calçadista 

utilizam matérias-primas mais vantajosas em termos ambientais como um argumento para 

competitividade do setor e qualidade ambiental. Afirmam que a temática ambiental parece estar 

disseminada, pelo menos em teoria, entre os participantes da amostra da pesquisa realizada, 

portanto, é possível notar um direcionamento das indústrias calçadistas a favor da sustentabilidade 

das ações podendo sinalizar o Ecodesign como norte para esse caminho. 

Alguns dos aspectos mais relevantes para a exportação de calçados tem sido a qualidade do produto 

associado a uma crescente preocupação mundial com a questão da preservação do meio ambiente. 

Portanto, de acordo com Serrano et al. (2007), para tornar a indústria calçadista mais competitiva 

urge que se aprimorem os sistemas de produção de calçados com tecnologia limpa, visando, não 

somente sua expansão no mercado mundial, mas também, sua diferenciação frente à crescente 

concorrência. Assim, os fabricantes de calçados, ao projetarem modelos que utilizem materiais 

ambientalmente corretos, além de vital economicamente, contribuem com o desenvolvimento 

sustentável. 

O estudo feito por Borchardt et al. (2011) onde descreve o redesign de um componente estruturador 

para calçados, o contra-forte, afirma que projetos baseados em Ecodesign deveriam ser mais 

pesquisados na indústria calçadista, comprovando contribuir também com caráter econômico no qual 

as indústrias tem como fator principal. Atesta que a análise da capacidade tecnológica e potencial do 

mercado para aceitar um produto redesenhado demonstra fundamentos para prestar apoio gerencial 

para implementação de Ecodesign nos processos da indústria calçadista. 

Um estudo desenvolvido em 2006 pelo SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) do Rio 

Grande do Sul, resultou em um produto denominado ―Calçado Ecológico‖ que teve o Ecodesign como 

ferramenta base realizando a análise de todo o ciclo de vida do produto para criação de um calçado 

orientado para a sustentabilidade, unindo o tecnicamente possível com o ecologicamente necessário 

gerando menos impacto ao meio ambiente. Como resultado do processo produtivo do ―calçado 

ecológico‖ temos um produto com custos reduzidos em relação ao original e, principalmente, com 

redução de resíduos e consumos ambientais. 

A parte de estudos científicos, existem no mercado calçadista empresas de sucesso internacional que 

analisam todas as etapas do ciclo de vida do produto orientando o produto para a sustentabilidade 

através de ecodesign, design sustentável e design social. 

A TOMS é uma empresa norte americana que produz calçados e óculos a partir de materiais 

ecofriendly com foco no design sustentável. Com uma premissa simples, mas com grande potencial 

social, a cada par de sapatos vendidos, a empresa doa um par de sapatos novos para crianças 

necessitadas. E a cada óculos vendido, a empresa ajuda a restaurar a visão de um indivíduo em 

necessidade (TOMS, 2013). 

A El Naturalista é um empresa espanhola que desenvolve calçados respeitosos como o meio 
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ambiente e com os direitos humanos.Os  sapatos de são projetados para o máximo de conforto 

visando a redução do consumo ambiental: ―sapatos para pés de mentalidade descalça‖ 

(SUSTAINABILITY..., 2012).Desenvolvem seus produtos com materiais reciclados e biodegradáveis, 

curtições semivegetais e colas a base d‘água. Apostam pela qualidade e durabilidade de seus 

produtos como garantia de um menor consumo energético e redução de resíduos sólidos, 

minimizando o impacto ambiental que provocam. E, assim, estendem aos clientes o convite para que 

se unam a eles apostando por um consumo responsável como princípio e garantia de vida futura 

(SUSTAINABILITY..., 2013). 

inciativas orientadas para a sustentabilidade, tanto empresariais quanto científicas, estão, em sua 

maioria, situadas no século XXI. Porém, mesmo nascentes as iniciativas, exemplificadas pelos 

estudos positivos e cases de sucesso citados dentre tantos outros, são de importância e repercussão 

mundial reafirmando a preocupação da sociedade para com os parâmetros que tangem a 

sustentabilidade.  

Dessa forma, podemos afirmar que a produção de calçados orientados para a sustentabilidade é uma 

possibilidade tangível, já que é possível desenvolver e vender um produto balanceando o 

tecnicamente possível com o ambientalmente correto.  

 

Biopolímeros 

O uso de polímeros derivados de fontes naturais renováveis, os biopolímeros, é visto como uma das 

muitas estratégias para minimizar o impacto ambiental de plásticos derivados do petróleo. A base 

biológica destes biopolímeros proporciona a oportunidade de incorporar uma propriedade muito 

exigida dos materiais atualmente, a biodegradabilidade. Em muitos casos a reciclagem de plástico 

não é viável economicamente, portanto, a compostabilidade é uma opção interessante para a não 

geração de resíduo, o que garante que os biopolímeros irão degradar principalmente em dióxido de 

carbono e água após o descarte. 

Um polímero alternativo oriundo de recurso natural e renovável, não agressivo ao ser humano nem ao 

meio ambiente vem ao encontro do conceito de Ecodesign. A tabela 1 ilustra o potencial de 

substituição de alguns polímeros provenientes de fontes fósseis por biopolímeros. 

A substituição de polímeros derivados do petróleo por biopolímeros é uma alternativa promissora 

porque poderá reduzir a dependência do mercado em relação aos polímeros derivados de fontes 

fósseis e, consequentemente, a pressão que esses resíduos plásticos exercem sobre aterros 

sanitários. Tendo em vista que os biopolímeros são derivados de matéria-prima de fonte renovável, 

teoricamente eles podem ser compostados ou reciclados contribuindo para a minimização de 

resíduos, além do processo de produção dos biopolímeros ser mais eficiente em termos energéticos 

do que o processamento de polímeros derivados de petróleo reduzindo o consumo ambiental 

(ÁLVAREZ-CHAVÉZ, 2012).  
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Tabela 1 - Potencial de substituição de alguns polímeros provenientes de fontes fósseis por biopolímeros 

Polímero PVC PEAD PEBD PP PS PMMA PA PET PC 

Amido - + + + + - - - - 

PLA - + - + + - + + - 

PHB - + - ++ + -  - - 

PHBV + ++ ++ ++ + -  + - 

 

++ substituição completa; + substituição parcial; - não substitui PA poliamida; PC policarbonato; PEAD polietileno de alta 

densidade; PEBD polietileno de baixa densidade; PET polietileno tereftalato; PHB polihidroxibutirato; PHBV polihidroxibutirato-

co-valerato; PLA poli(ácido láctico); PMMA poli(metacrilato de metila); PP polipropileno; PS poliestireno; PVC poli(cloreto de 

vinila). 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O amido usado em aplicações industriais é usualmente extraído de sementes de cereais (milho, trigo 

e arroz), tubérculo (batata) e raízes (mandioca). O grão de amido é essencialmente composto por 

dois polissacarídeos principais, amilose e amilopectina (BRITO et al., 2011). 

Os grãos de amido são processados geralmente em meio aquoso, o que resulta em sua 

gelatinização. O processo de gelatinização ocorre com a presença de um plastificante. O amido 

termoplástico (TPS) é um material amorfo ou semicristalino composto pelo amido plastificado por um 

ou mais plastificantes. A água tem sido o plastificante mais comum usado no processamento do 

amido ((BRITO et al., 2011). Entretanto, com o decorrer do tempo e a diminuição da temperatura, as 

cadeias de amido tendem a interagir mais fortemente entre si obrigando a água a sair e 

determinando, assim, a chamada sinérese (LOBO; SILVA, 2003). Este fenômeno favorece a 

recristalização ou retrogradação, ou seja, tem-se a conversão do amido do estado amorfo 

(gelatinizado) ao estado cristalino. Na prática, a primeira indicação da retrogradação consiste no 

aumento da firmeza da pasta levando ao endurecimento e fragilidade do material. 

Assim, outros plastificantes tais como os glicóis e açúcares podem ser adicionados ao produto para 

aumentar a flexibilidade do filme de amido devido a habilidade que eles possuem de reduzir as 

ligações de hidrogênio internas entre as cadeias do polímero aumentando o espaço molecular. 

De acordo com Mali et al (2005), os plastificantes mais efetivos são os que possuem a estrutura 

química mais parecida com aquela do polímero que eles se propõem a plastificar. Assim sendo, no 

caso do amido, os plastificantes mais usados são os polióis tais como o sorbitol e o glicerol, este 

último apontado como o mais efetivo. 

A partir do contexto apresentado, o presente trabalho realizou experimentos prévios de obtenção 

amido poroso com o objetivo de embasar o desenvolvimento de um estudo posterior visando a 

manufatura de palmilhas. 

O uso do bioplástico como matéria-prima substituta à um componente do calçado é uma estratégia de 

diminuição do impacto ambiental pautado no ecodesign como ferramenta para o desenvolvimento 

deste. De acordo com Cheah at al. (2013) é possível minimizar 24% do impacto geral de emissões de 

gases de efeito estufa do produto focando em estratégias de substituição de materiais menos 

agressivos ao meio ambiente já que, raramente, há reutilização ou reciclagem deste tipo de produto. 

De acordo com Lee e Rahimifard (2012), o consumo mundial de calçados per capita aumentou de um 

par por ano em 1950 para quase 2,6 pares em 2005, aumentando consideravelmente os milhões de 

toneladas de resíduos gerados por esse setor, portanto, o uso de materiais que biodegradam é uma 

escolha visando a diminuição de resíduos deixados em aterros sanitários por esse setor.  

A estratégia inovadora de obtenção de amido poroso para desenvolvimento de uma palmilha interna 

objetivando conforto, reforça a integração de tecnologias desconhecidas no artefato podendo estreitar 
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a relação cliente/fornecedor, proposto por Iles e Marin (2012), visando garantir resultados 

ambientalmente e socialmente benéficos, tanto em termos da cadeia de valor  quanto para o ciclo de 

vida do produto. 

 

Experimentos e resultados preliminares 

Foram realizados alguns experimentos preliminares para obtenção do amido poroso. Para tais 

experimentos foi feita uma adaptação do método proposto por Rutkevičius et al. (2012) cujo princípio 

se baseia no fato que em presença de excesso de água cristais de poliacrilamida (PAM) incham e 

quando a água é evaporada (secagem) os cristais desse hidrogel retornam às suas dimensões 

iniciais deixando espaços vazios na matriz do polímero ao qual foram adicionados dando origem a um 

material poroso. Neste processo, a porosidade é controlada pela quantidade de cristais de PAM 

adicionados ao polímero matriz. 

Para isso antes de produzir o amido gelatinizado, adicionou-se à água 0,1 g de gel de cristais de 

PAM. A solução viscosa foi vazada em molde e colocada em estufa a 60 
0
C por 24 h. A Figura 2 

apresenta o FTIR do filme de amido poroso obtido.  

A ampla banda em 3291 cm
-1

 a vibração em estiramento dos grupos O-H (CHANG et al., 2012; 

NAKASON et al., 2010). A banda de absorção em 2920 cm
-1

 representa a vibração em estiramento 

dos grupos C-H (NAKASON et al, 2010). Nakason et al. (2010) identificaram tripletes com forte 

absorção em 1156 cm
-1

, 1051 cm
-1

 e 1023 cm
-1

 atribuídos à vibração em estiramento de grupos C-O-

C. As absorções encontradas nessa região correspondem a 1148 cm
-1

 e 1004 cm
-1

. Pode-se notar 

que a absorção em 1004 cm
-1

 possui picos acoplados. Por outro lado, a pequena absorção em 1638 

cm
-1

 pode ser atribuída ao grupo C=O presente na poliacrilamida (NAKASON et al, 2010). A absorção 

referente ao estiramento N-H da poliacrilamida provavelmente está acoplada com a absorção 

identificada para os grupos O-H, pois ambos absorvem na mesma região. O pequeno ombro ao lado 

da banda em 1638 cm
-1

 pode ser relacionado com o dobramento dos grupos N-H presentes na amida 

o qual foi identificado em 1611 cm
-1

 por Nakason et al. (2010) Além disso, os mesmos autores 

identificaram a banda em 1407 cm
-1

, identificada por nós em 1425 cm
-1

, como sendo devido ao 

dobramento fora do plano dos grupos N-H. Conforme foi verificado o espectro mostra as principais 

absorções características do amido e da poliacrilamida. 

Figura 2 - Espectro FTIR de filme de amido poroso (experiência preliminar). 
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A Figura 3 mostra a fotografia do amido poroso obtido. De acordo com a fotografia o material poroso 

foi obtido, mas não se pode afirmar que as bolhas que aparecem na fotografia não são derivadas da 

agitação a qual o material foi obtido durante a etapa de gelatinização. 

A fim de observar melhor a superfície do material obtido foram realizadas micrografias de MEV 

(Figura 4). Em todas as micrografias são observados pequenos aglomerados brancos (seta vermelha) 

que foram atribuídos aos cristais de PAM. Por outro lado observa-se a presença de vazios (seta 

amarela) é observada principalmente na Figura 4c que mostra uma partícula branca circundada por 

um espaço vazio. Tal resultado é indicativo que ocorreu contração dos cristais de PAM durante a 

secagem conforme reportado por Rutkevičius et al. (2012). Apesar disso, não se pode afirmar que o 

material obtido atende a demanda para aplicação proposta, mas é um material com a maioria de 

poros fechados. Além disso, é possível que o material absorva umidade dificultando o controle do 

tamanho dos poros. Em vista disso propôs-se a adoção do método reportado por Qian et al. (2011) no 

qual o amido poroso é produzido através de uma técnica baseada no congelamento do gel de amido 

com substituição dos cristais de gelo por etanol e posterior evaporação do etanol na etapa de 

secagem. Os experimentos com esta técnica estão em andamento. 

 

Figura 3 - Fotografia do amido poroso obtido em experimento preliminar 
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Figura 4 - Micrografias de MEV amido 
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Conclusão 

De acordo com os resultados preliminares pode-se concluir que é possível a obtenção de amido 

poroso, portanto são necessários mais experimentos para melhorar as características físicas do 

material e assim usá-los para o fim desejado, ou seja palmilha interna para calçado com redução de 

consumo ambiental, a ecopalmilha. A palmilha de amido poroso (espuma de amido) objetiva absorção 

de choque e aumento do conforto térmico dos pés. 

Segundo Shariatmadari et al. (2012), espumas de elastômeros usadas nos calçados podem atenuar 

as forças de impacto pois absorvem choques, são leves, têm a habilidade de se moldar ao complexo 

contorno dos pés e se recupera após grandes deformações. Desta forma seu uso pode proteger o 

sistema a músculo-esquelético de uma potencial lesão. Estes autores investigaram os efeitos da 

variação de temperatura e características de absorção de energia nas espumas poliméricas de 

células fechadas mais usadas em entressolas e palmilhas quando sujeitas a carregamento de forças 

de compressão quase estática e cisalhamento. Os principais resultados encontrados pelos autores 

indicaram que o amolecimento do material em temperaturas mais elevadas contribui para a redução 

da sua capacidade de absorção de choques deixando de fornecer o apoio adequado e estabilidade 

necessários para aplicação em calçados. 

Portanto, justifica-se o uso do material poroso e a importância de focar na sensação de conforto 

térmico dos pés a partir do uso de biomaterial objetivando a diminuição da energia gerada durante o 

uso dos calçados, evitando (ou diminuindo) a perda das características do material e, 

consequentemente, a perda do conforto.  

Encerramos então com um direcionamento para a pesquisa do material a partir de novas formas de 

obtenção de porosidades para garantir a existência de poros fechados, que é o que proporciona 

absorção de choque, conseguindo assim, um produto substituto para a indústria calçadista com 

redução de consumo ambiental sem perder sua funcionalidade original. 
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As organizações estão se adaptando para um novo cenário. Preocupadas com o meio ambiente, buscam 
promover ações para minimizar os impactos de suas ações neste. A compensação ou a neutralização de 
carbono é um dos métodos utilizados no processo de gestão sustentável com a finalidade de, a partir do 
cálculo da quantidade de emissão de carbono durante um período, promover ações de neutralização. 
Logo, medir e controlar este impacto significa ampliar o processo de gestão socioambiental. Nesse 
sentido a execução de um projeto-piloto de neutralização de emissão de CO2 (processo conhecido como 
Carbono Zero) foi realizada de forma experimental em uma das turmas do programa de extensão da 
Universidade Estadual de Santa Catarina (UDESC) - Programa de Extensão ESAG Sênior, como 
proposição para adoção de medidas com vistas à criação de um ambiente sustentável. A partir da 
adaptação do modelo carbono zero tradicionalmente usado por empresas para sua utilização em uma 
instituição de ensino, obteve-se um modelo de cálculo e intervenção para a produção de serviços 
educacionais com menor impacto ambiental na instituição. Como resultado foi possível identificar maior 
concentração da emissão na variável transporte, essencialmente no uso da frota de veículos particulares 
e na produção de resíduos não recicláveis. 
 

Introdução 

 

O debate sobre sustentabilidade, ecologia e preservação ambiental tornou-se um fator necessário na 

vida social. Deixou de ser uma novidade ou assunto do momento, conta com diversas campanhas, 

divulgações de ações e projetos na tentativa de voltar à consciência comum para a importância do 

meio ambiente na vida de cada ser e o impacto sobre a coletividade. Atualmente as organizações 

estão se preparando para este novo cenário preocupado com o meio ambiente, promovendo então 

ações que neutralizem os efeitos causados pela ação humana, conforme argumenta Moura (2008).  

Os dados mais recentes mostram que as emissões globais de CO2 aumentaram quatro vezes mais 

depressa desde 2000 do que na década anterior. Esse aumento está relacionado a diversos setores 

de emissões, como energia, processos industriais, tratamento de resíduos, agropecuária e mudança 

de uso do solo e florestas. 

Uma ferramenta de redução deste impacto, utilizada especialmente no setor privado é a 

compensação ou a neutralização de carbono. Pode ser considerada, no entanto, uma intervenção de 

efeito paliativo, enquanto os emissores analisam formas mais efetivas de redução das emissões na 

fonte. As instituições universitárias também emitem carbono no exercício de suas funções e, assim 

como algumas empresas já o fazem, podem neutraliza-las ou, pelo menos, reduzir suas emissões, 

podendo tornar-se uma instituição com emissão zero de carbono, ou internacionalmente reconhecida 

como ―Carbono Zero‖. 

A neutralização de CO2, com a realização de um estudo piloto no projeto de extensão ESAG Sênior 

na Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), pretende estimular a adoção de medidas 

para a criação de um ambiente sustentável a partir da proposição inicial de inventariar e neutralizar o 

carbono em uma instituição universitária, além de promover a difusão do conhecimento e de práticas 
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a respeito da responsabilidade ambiental dentro e fora da instituição de ensino. Para Rocha; Rosa e 

Cardoso (2009, p. 242) ―como as áreas administrativas ocorrem em âmbito federal, estadual e 

municipal, é fundamental a integração entre essas esferas na distribuição dos encargos e das 

responsabilidades na fixação e na aplicação da política de controle das várias formas de poluição 

ambiental‖. 

Este artigo versa sobre o caso particular de uma etapa, estudo piloto, da ação de intervenção para 

redução da emissão de carbono em uma organização pública, o que pode gerar controvérsias ou 

debates sobre a inserção de um conceito eminentemente empresarial. Porém, é admissível que a 

filosofia de gestão evoque princípios econômicos baseados na visão da sustentabilidade, e que 

incluam a ideia de operação mais limpa, pois o foco principal desta visão não está em práticas 

pontuais, mas sim, na aquisição de conhecimento e no aprendizado coletivo para a melhoria contínua 

dos processos de gestão quanto à questão ambiental, sendo os benefícios práticos e o aprendizado 

em longo prazo considerado mais importante que o objeto em si. 

A ESAG Sênior é um programa de extensão e parte de um centro, que tem em sua rotina processos 

administrativos e educacionais o qual gera um impacto ambiental, assunto amplamente divulgado e 

avaliado atualmente. Este artigo parte da proposta de adoção de uma metodologia para a criação de 

uma Turma Carbono Zero, a partir de um levantamento bibliográfico sobre o tema e, por último a 

execução de atividades e ações de gestão desta classe. Os preceitos que norteiam este trabalho 

surgiram a partir da criação de outra ação de extensão, o projeto Ecoeficiência ESAG (EcoESAG).  

Um dos principais argumentos para sustentar o projeto é tornar a ação duplamente efetiva, 

considerando os estudantes como futuros agentes de mudança social. O EcoESAG foi desenhado 

como um projeto de extensão, pois se entende que a UDESC, suas unidades administrativas e a 

população acadêmica também são emissores de carbono que poderia ser neutralizado se quiser 

tornar-se uma instituição Carbono Zero. 

O objetivo principal deste artigo é descrever a metodologia construída para analisar as fontes 

emissoras de dióxido de carbono e avaliar a possibilidade de neutralizar sua emissão nos processos 

de uma instituição de ensino e, assim, adequar este ambiente com os padrões ambientais 

internacionalmente reconhecidos.  

 

Referencial Teórico 

 

Ecoeficiência, produção mais limpa e sustentabilidade. 

 

O equilíbrio entre a necessidade humana e a preservação do meio em que vive é um debate antigo, 

mas que toma força no mundo contemporâneo com as necessidades eminentes, o avanço 

tecnológico e as mudanças globais na economia, sociedade e, principalmente, no comportamento 

climático. A concepção de modelos de desenvolvimento harmônico tem sido uma busca da 

sociedade, do mercado, de governos e da própria ciência. O debate sobre sustentabilidade e 

responsabilidade humana sobre o meio ambiente ganha força, ainda na década de 1970, com a 

Conferência das Nações Unidas em Estocolmo, que estabelece: 

  
O Princípio do Desenvolvimento Sustentável […] visa a harmonizar a durabilidade do 
modelo de desenvolvimento adotado com a preservação dos recursos naturais e da 
qualidade do meio ambiente. Visa a garantir o progresso, sem prejudicar o acesso das 
futuras gerações aos recursos naturais. Abrange ainda questões pertinentes à coibição de 
agressões ao meio ambiente e à erradicação da pobreza no mundo (MILARÉ, 2004, p. 
150). 
 

A ecoeficiência significa o uso inteligente e eficiente de água, energia e materiais que permitam a 

produção de serviços gerando o menor impacto possível ao meio ambiente. Este conceito se 

relaciona a alguns elementos básicos: (i) Reduzir o consumo de materiais com bens e serviços. (ii) 

Reduzir o consumo de energia com bens e serviços. (iii) Reduzir a dispersão de substâncias tóxicas. 
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(iv) Intensificar a reciclagem de materiais. (v) Maximizar o uso sustentável de recursos renováveis. (vi) 

Prolongar a durabilidade dos produtos. (vii) Agregar valor aos bens e serviços. Dentre os principais 

benefícios da ecoeficiência como prática de gestão, está: 

 
Redução de custos devido à otimização do uso de recursos e da redução de capital 
destinado infraestrutura; Minimização do dano ambiental pela redução dos riscos e 
responsabilidades derivadas; Melhoria nas condições de segurança e saúde ocupacional; 
Maior eficiência e competitividade, favorecendo a inovação; Melhoria da imagem e aumento 
da confiança das partes interessadas (stakeholders); Melhor relacionamento com os órgãos 
ambientais, com a comunidade do entorno e a mídia (WBCSD, 2010). 
 

A maior parte das atividades humanas provoca a emissão de gases de efeito estufa (GEE), que 

acarretam na intensificação do fenômeno conhecido como efeito estufa, tendo como uma das 

consequências o aquecimento global. O principal gás de efeito estufa é o dióxido de carbono (CO2), 

decorrente, principalmente, da queima de combustível fóssil e florestas e da mudança da cobertura 

do solo, conforme identificado pelo IBGE: 

Há, entretanto, fortes sinais de que as atividades humanas estão aumentando rapidamente 

a concentração de alguns dos gases de efeito estufa ―naturais‖ (CO2, H2O, CH4, etc.), 

além de acrescentarem à atmosfera outros gases de efeito estufa antes inexistentes (CFC, 

PFC, SF6, etc.). Com isto, a Terra está ficando mais quente muito rapidamente. [...] A rápida 

elevação das temperaturas no planeta pode levar a sérios transtornos climático e ambiental 

(IBGE, 2010, p. 18). 

Além do esforço em reduzir as emissões na fonte, há também ações mais paliativas de compensação 

das emissões por meio de projetos que reduzem ou sequestram o carbono, que podem ser realizados 

fora dos limites do local onde está se realizando o inventário, seja uma instituição, uma empresa, uma 

fábrica ou qualquer espaço que concentre pessoas ou atividades. É o caso do sequestro florestal de 

carbono para neutralizar as emissões, ou parte destas, enquanto se planeja a redução. Reduzir as 

emissões de carbono, portanto, reflete um processo de conscientização da necessidade de redução 

dos impactos de uma atividade sobre o meio ambiente. 

Logo, é possível perceber que os benefícios desta prática vão além da conservação dos recursos 

naturais, mas envolvem questões com impacto nas pessoas envolvidas no processo – com a 

melhoria das condições de trabalho - e nos resultados organizacionais, com a adoção de medidas 

que reduzem o custo econômico de alguns processos. 

Dentro desta concepção da ecoeficiência, há a filosofia da Produção mais Limpa, que significa a 

aplicação contínua de uma estratégia técnica, econômica e ambiental integrada aos processos, 

produtos e serviços, a fim de aumentar a eficiência no uso de matérias-primas, água e energia, pela 

não geração, minimização ou reciclagem de resíduos e emissões, com benefícios ambientais, de 

saúde ocupacional e benefícios econômicos. 

De outro lado, práticas globais de gestão ambiental vêm incentivando governos e pessoas na busca 

pela preservação da vida no planeta. Documentos como a Carta da Terra e Agenda 21, dispõem de 

compromissos globais com a gestão dos recursos naturais. O conceito de Desenvolvimento 

Sustentável pressupõe o equilíbrio entre o econômico, o social e o ambiental, como estratégia de 

desenvolvimento. Os objetivos do milênio, do qual o país é signatário, trazem a questão da 

preservação dos recursos como relacionada à qualidade de vida. Portanto, é um processo natural e 

necessário que as organizações tornem esta filosofia aderente aos seus processos de gestão. Afirma 

Manzoni que: 

  
A opção por esse enfoque estratégico da sustentabilidade demonstra-se uma metodologia 
de alto potencial reprodutivo, na construção, reformulação e ampliação da percepção social 
dos usuários do sistema e possibilita em diferentes níveis de abordagens uma projeção e 
simulação de cenários atuais e futuros das políticas que incidem na manutenção do capital 
natural e promoção do capital social com crescimento econômico, revelando-se e com 
amplo potencial exploratório para instituições, docentes, estudantes, gestores, elaboradores 
de políticas e público em geral, na construção de diretrizes, fortalecimento e planejamento 
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de plataformas políticas coerentes com os novos cenários e desafios do século 21 
(MANZONI, 2007, p.12). 
 

Um sistema eficiente de gestão ambiental deve ter um bom planejamento e visão sobre as fontes 

poluidoras, para que o processo de descarte seja apenas naturalmente parte do processo. Desta 

forma, inicia-se pelo processo de gestão de resíduos para compreender toda a cadeia de geração do 

lixo e, assim, fazer a adequada intervenção, que deve ser decorrente de um processo de estudo e 

negociação entre todos os envolvidos no sistema. 

 

Neutralização de Carbono 

 

De acordo com o Conselho Mundial de energia (World Energy Council) em seu relatório publicado no 

ano de 2007, o Brasil possui um lugar de destaque no campo energético: 

 
O Brasil é responsável pelo mais extenso programa global de introdução dos 
biocombustíveis em sua matriz energética (programa de etanol). Neste contexto, a 
biomassa renovável é beneficiada durante esse derivado da extração de matas nativas.  
Este programa não é só responsável para o desenvolvimento do mercado interno e 
tecnologias, resultando num alto grau de eficiência ao longo de toda a cadeia de produção 
de etanol, mas também possibilita com que o país desenvolva o setor numa base 
competitiva internacional (WEC, 2007

1
). 

 

A conquista deste destaque não deveria, apenas, denotar um caráter comercial, mas uma vocação de 

uma nação capaz de gerenciar melhor o uso de recursos, com a adoção de materiais e processos 

mais sustentáveis nas diversas cadeias de produção. O estímulo para uma matriz energética limpa 

pode ser inspirador para a formação de uma sociedade que busca produzir bens e serviços de forma 

competitiva e sustentável. 

A academia tem um papel importante neste processo, ao formar uma geração que consegue perceber 

esta necessidade. Porém, esta formação precisa estar acompanhada de uma execução condizente 

com o processo. Ou seja, a universidade pode – e deve – ser mais limpa. Neste contexto, é preciso, 

portanto, estabelecer sistema de medição de base eficiente para que, ao menos, se conheça o 

processo, para que seja possível educar, aprender e gerar novos conhecimentos. 

A realização de inventário de emissão de CO2 tem como principais objetivos: permitir o conhecimento 

do perfil de emissão, e a partir deste realizar um planejamento para a sua redução, e a neutralização 

da emissão levantada, visto que o dióxido de carbono é o gás do efeito estufa com mais visibilidade 

nas ações de redução por organizações que pretendam a mitigação do seu impacto ambiental. 

A neutralização de CO2 resume-se no cálculo do número de mudas de árvores a serem plantadas ou 

no tamanho de área a ser reflorestada, cujo carbono fixado seja equivalente à quantidade de CO2 

emitido em determinado período de tempo. Em função disso, as condições de plantio, tipo de solo e 

espécies de árvores, condições climáticas locais, o modelo de reflorestamento e o monitoramento 

dado às árvores fazem toda a diferença no cálculo da quantidade de mudas necessárias para a 

neutralização do CO2. 

 

Metodologia 

 

Este artigo é fruto de um trabalho de intervenção realizado como objeto de estágio supervisionado de 

campo. Sendo assim, a opção metodológica considerada como adequada é a abordagem da 

pesquisa-ação. Para Tripp (2007): 

 

                                                 
11

 Tradução livre: Deciding the Future: Energy Policy Scenarios to 2050. World Energy Council, 2007.  
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Pesquisa-ação é uma forma de investigação-ação que utiliza técnicas de pesquisa 
consagradas para informar a ação que se decide tomar para melhorar a prática‖, e (…) 
devem atender aos critérios comuns a outros tipos de pesquisa acadêmica (isto é, enfrentar 
a revisão pelos pares quanto a procedimentos, significância, originalidade, validade, etc.). 
(TRIPP, 2007, p.447) 
 

Ainda, é preciso considerar que o tema socioambiental gera não apenas discussões acerca de 

valores, onde muitas vezes o discurso sobrepõe-se à prática, e isto precisa ser considerado em uma 

abordagem de intervenção. Thiollent e Silva (2007) explicam como isto ocorre em projetos 

ambientais: 

 
Para o planejamento, a gestão e a avaliação de projetos agroambientais, cada vez mais, 
são tomados em consideração elementos de dinâmica biológica, ecológica ou 
socioambiental, princípios de sustentabilidade ambiental, econômica e social, e critérios de 
participação dos grupos sociais envolvidos. Às vezes, tais exigências ficam no plano da 
retórica, mas observa-se que, em várias instituições de pesquisa ou de fomento, 
internacionais e nacionais, os critérios de sustentabilidade e de participação tendem a 
adquirir um caráter obrigatório. No plano da metodologia, essas exigências se manifestam 
pela adoção de um marco referencial sistêmico e de métodos participativos, entre os quais 
faz parte a proposta de pesquisa-ação (THIOLLENT E SILVA, 2007, p. 93-4). 
 

Tais observações auxiliam na reflexão de que a pesquisa-ação atende à demanda para a adoção de 

uma metodologia em estudo e aplicação, adaptada no próprio processo de intervenção no campo, 

onde os conhecimentos são adquiridos e redesenhados de acordo com os achados e, sobretudo, 

devem alinhar-se aos valores organizacionais e pessoais. Ainda, comentam Thiollent e Silva (2007): 

 
Na mesma perspectiva socioambiental, a metodologia participativa encontrou nas últimas 
décadas um novo e profícuo campo de aplicação. Tal metodologia abrange um amplo 
conjunto de métodos e técnicas de pesquisa, ensino, extensão, avaliação, gestão, 
planejamento etc., cujo denominador comum é o princípio da participação, em diversos 
formas e graus de intensidade, de todos os atores envolvidos nos problemas que 
pretendem solucionar (THIOLLENT E SILVA, 2007, p.94). 
 

Considerando a abordagem metodológica, o objeto de estudo definido, em primeira instância, deveria 

ter algumas características que permitissem: (i) capacidade de controle para verificar os achados e 

sugerir o aprendizado; (ii) proposição de continuidade, respeitando-se as características da 

organização e dos proponentes da pesquisa; (iii) traços de similaridade, do objeto, com os demais a 

que se possa ter intenção de replicar a metodologia em outras instituições de ensino, posteriormente. 

Deste modo, percebeu-se que a ESAG Sênior, oferecia todas as condições para a elaboração de um 

estudo piloto, de modo a possibilitar o teste desta metodologia e as devidas adaptações para uso em 

uma instituição de ensino, posteriormente. 

Para cálculos sobre emissão e neutralização de CO2 utilizou-se dos dados da plataforma em 2011, 

da Organização não Governamental (ONG) Iniciativa Verde. ONG especializada em neutralização de 

emissões para o cálculo de número de árvores nativas por tonelada de CO2 emitido, bem como, de 

todo o material técnico de pesquisa bibliográfica encontrado, atualizado de acordo com os achados 

de campo e as aplicações preliminares. A descrição deste método poderá ser melhor compreendida 

ao longo do próximo item. 
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 Metodologia para inventário2 de emissão de CO2 da T10 ESAG Sênior 

 

A metodologia utilizada é a do GHG Protocol
3
, a qual subdivide as emissões em três grandes 

escopos: O escopo I, onde se contabiliza a utilização direta de fontes de energia, principalmente os 

diferentes tipos de combustíveis; o escopo II, onde se contabiliza a energia consumida; e o escopo III, 

onde se contabiliza o teor de carbono de principais produtos consumidos e da emissão de carbono de 

serviços terceirizados.  

De acordo com Rocha; Rosa e Cardoso (2009, p.100) ―o ser humano interfere globalmente no ciclo 

do carbono adicionando quantidades significativas de CO2 na atmosfera, quando utiliza qualquer 

combustível contendo carbono proveniente de fonte não-renovável‖. Os fatores de emissão utilizados 

foram os recomendados pelo IPCC
4
, adaptados para as condições brasileiras. Para a gasolina, diesel 

e GNV, utilizaram-se os valores caloríficos dos combustíveis do Balanço Energético Nacional – BEN 

(2007). Para os fatores de emissão do querosene de aviação utilizou-se da fonte da fundação 

Florestas do Futuro
5
; segundo categoria de distância. O fator de emissão da energia elétrica utilizou-

se o indicado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia – MCT, fator para inventário corporativo. Para os 

fatores de emissão da água, utilizou-se o fator da fonte o IAGS
6
, do papel, utilizou-se a fonte da SIMA 

Pro
7
 e para os resíduos, utilizaram-se também os fatores do IPCC (para orgânicos) e da SIMA Pro 

(para recicláveis). A tabela 1 apresenta os fatores de emissão utilizados para o presente inventário. 

 
Tabela 1 - Fatores de emissão das principais fontes emissoras 

Fontes de Emissão Femiss Fonte 

Gasolina
8
 1,7809 kgCO2/l IPCC / BEN 

GNV (gás natural veicular) 2,06 kgCO2/m³ MCT 

Flex 1,7809 kgCO2/l GASNET 

Ônibus urbano 2,606 kgCO2/l IPCC / BEN 

Ônibus de viagem 2,606 kgCO2/l IPCC / BEN 

Energia Elétrica 0,0293 tCO2/Mwh MCT 

Água 0,6 KwhkgCO2/m³ IAGS 

Sulfite 0,5 kgCO2/kg SIMA Pro  

Sulfite reciclado 0,426 kgCO2/kg SIMA Pro  

Resíduo orgânico 1,68 kgCO2/kg IPCC  

Resíduo reciclável - 0,48 kgCO2/kg SIMA Pro  

Fonte: elaborado pelos autores 

 

A tabela 2 apresenta a eficiência dos carros por tamanho e tipo de combustível, cálculo necessário 

quando não se dispõe a quantidade consumida de combustível, apenas a quilometragem realizada. 

 
Tabela 2 - Eficiência do consumo de combustíveis por tipo de automóvel 

Tipo de Combustível 
Tipo de Automóvel 

ÁLCOOL 
(km/L) 

GASOLINA/FLEX 
(km/L) 

DIESEL 
(km/L) 

GNV 
(km/m³) 

Pequeno (motor igual ou <1,4)  9,0 12,8 -- 14,0 

Médio (motor entre 1,5 e 2,0) 7,9 11,3 7,0 12,0 

                                                 
2
 A “Metodologia Para Inventário de Emissão de CO2 da turma” foi um trabalho produzido pelo professor Dr. Valério Alecio Turnes, no ano 

de 2010 para a turma do 6º termo de graduação do curso de Administração Pública UDESC, a qual pretendia neutralizar a emissão de 

carbono no período da graduação, no entanto esse trabalho não foi desenvolvido, e o professor disponibilizou o material para aplicar em uma 
turma do Programa ESAG Sênior. 
3
 Fonte: http://www.ghgprotocol.org/calculation-tools/all-tools 

4
 Fonte: http://www.ipcc.ch/ 

5
 Fonte: http://www.florestasdofuturo.org.br/site/ 

6
 Fonte: www.iags.org 

7
 Fonte: http://www.simapro.co.uk/ 

8
 Foram realizados cálculos para obtenção de fatores de emissão para gasolina, com dados obtidos da Comunicação Nacional, 1999, pois 

como a unidade utilizada é de TJ/kg, foi necessário converter para kgCO2/l, utilizando-se também dados referentes ao poder calorífico e 

densidade. Porém, como se obtiveram valores muito próximos aos utilizados pelo IPCC/BEN, estabeleceu-se utilizar os fatores dessa última 
fonte, por serem, possivelmente, os mais utilizados no Brasil. 
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Grande (motor > 2,0) 7,1 10,1 6,0 9,0 

Ônibus - - 5,0 - 

Fonte: www.iniciativaverde.com.br 

 

Etapas do inventário 

 

A TURMA denominada T10, é formada por 32 alunos, que durante o período de 01 ano, desenvolvem 

atividades acadêmicas no Programa de Extensão ESAG Sênior, na ESAG/UDESC em Florianópolis, 

um quadro administrativo composto por três bolsistas técnicas e uma coordenadora, o qual foi 

considerado o objeto de intervenção de melhor capacidade de controle dentro da organização, para 

os passos iniciais de teste metodológico e aprendizagem 

Desta forma, a emissão total de gases considera as contribuições individuais, diretamente 

relacionadas com as atividades acadêmicas, de todos os indivíduos que compõem a turma. 

O período de levantamento de dados ocorreu durante o curso, o qual tem duração de um ano, 

divididos em trimestre com dois encontros semanais, totalizando 64 dias letivos. No entanto a coleta 

de dados se deu durante o segundo trimestre de 2011, e observadas as atividades comuns a todos os 

trimestres, foi realizada uma aproximação da quantidade de CO2 emitido durante todo o curso, sendo 

dividida em duas etapas, a aplicação de um questionário do comportamento de consumo individual 

dos acadêmicos, bolsistas, professores e na segunda etapa o levantamento de consumo das ações 

em conjunto da Turma, com acompanhamento de atividades e materiais utilizados. 

 

Resultados do inventário de CO2 da T10 

 

Para chegar ao resultado de emissão de CO2 foi realizado o levantamento de consumo de cada item 

dos escopos e multiplicado pelo respectivo fator de emissão. Sendo que no Escopo I não foram 

levados em consideração o deslocamento de outros profissionais que tem relação com a turma como 

os bolsistas, professores, servidores e terceirizados, pois como funcionários da ESAG/UDESC sua 

localização original é prevista a sede, sem a necessidade de deslocamento por algum dos meios de 

transporte avaliados. 

Com os dados analisados, conclui-se que o total de CO2 emitido pela T10, a partir das fontes 

levantadas, totalizaram 105,68 toneladas, no período, conforme Tabela a baixo. 

 
Tabela 3 - Total de emissão de CO2 da T10 

Categorias / Fontes de emissão Total de Emissões (t CO2) 

Veículos frota T10
9
 104,46

10
 

Veículos frota Coletiva 0,06 

Energia elétrica 0,08 

Sulfite 0,02 

Água 0,01 

Resíduos 1,05 

TOTAL 105,68 

Fonte: dados de pesquisa 

 

A partir da tabela a cima, fica em evidência que o fator de maior emissão de CO2 é proveniente da 

frota de veículos particulares da turma, seguido da geração de resíduos e do consumo de energia 

                                                 
9
 Veículos Frota T10 referem-se aos veículos particulares dos alunos da turma analisadas, totalizando 20 automóveis. 

10
 Razão entre total de veículos particulares da T10, o combustível utilizado e a quilometragem realizada durante o período de mensuração. 
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elétrica, e o fator de menor emissão se dá pelo consumo de água, sendo que neste caso só foi 

possível contabilizar o consumo, sem considerar as utilizadas em outras atividades como na 

higienização dos alimentos e ambientes da unidade de ensino. Fator que poderá ser mensurado se 

toda a organização, neste caso a ESAG, fizesse a mensuração, visto que a estimativa de consumo 

seria pelo gasto total informado pela prestadora do serviço, ou seja, através da conta de água da 

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN, e o mesmo caso pode ser mais bem 

estimado se utilizada a mesma metodologia na mensuração de energia elétrica, informada pela 

concessionária Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A - CELESC. 

 

Neutralização de CO2 

 

A neutralização de CO2 resume-se no cálculo do número de mudas de árvores a serem plantadas ou 

tamanho de área a ser reflorestada, cujo carbono fixado seja equivalente à quantidade de carbono 

emitido num determinado período. Em função disso, as condições de plantio, tipo de solo e espécies 

de árvores, condições climáticas locais, o modelo de reflorestamento e o monitoramento dado às 

árvores fazem toda a diferença no cálculo da quantidade de mudas necessárias para a neutralização 

do CO2. 

Essa neutralização pode ser pelo plantio de árvores nativas, considerando que para cada tonelada de 

carbono neutralizado há necessidade de plantio de 6,2 árvores, incluindo o replantio das mudas, 

considerando um índice de mortalidade de 20% (Iniciativa Verde). O custo total para a implantação de 

um hectare com essências nativas, incluindo o monitoramento até o quinto ano, é de R$ 9.940,80, a 

neutralização das emissões da T10 de 105,68 tCO2, no período, será de aproximadamente R$ 

3.908,02, correspondente à recuperação de uma área de 0,39 há e plantio de 655,21 mudas.  

Uma alternativa para neutralização poderia ser por meio de pagamento de serviço de carbono de 

terceiros, por exemplo, mudas plantadas por produtores rurais. Para o cálculo do custo do serviço 

utilizou-se o valor praticado no mercado internacional, estimado em € 10,35/ton, que a uma taxa de 

câmbio de R$ 2,40 equivalente a € 1,00 Banco Central
11

, tem-se que o custo por tonelada de CO2 é 

de aproximadamente R$ 24,67, significando que a neutralização de emissão de 105,68 tCO2, 

custaria aproximadamente R$ 2.607,12. Esse pagamento pode se dar através de organização de 

produtores, como cooperativas ou associações de produtores rurais, que restauraram sua mata ciliar 

ou reserva legal, interessados em vender os créditos de carbono de suas áreas reflorestadas. 

 

Conclusão 

 

O ―Inventário para Turma Carbono Zero‖ é uma metodologia que se demonstrou viável para adoção 

em instituições de ensino, por medir a emissão de dióxido de carbono na atmosfera a fim de 

consolidar o ideal de turmas ―carbono zero‖, e agregar à rotina, práticas de cunho ambiental. 

Conforme os objetivos propostos, foi possível identificar o perfil de emissão da turma estudada e o 

levantamento da emissão com as medidas para neutralização do CO2, no entanto ficou pendente a 

neutralização em si do carbono emitido durante o projeto piloto, isso devido ao questionamento de 

quem paga esta conta. A instituição sendo pública, com recursos para ensino já pré-estabelecidos, 

não pode arcar com os custos, e os alunos não se dispuseram a custear a neutralização, 

inviabilizando a conclusão deste objetivo. 

Foi possível calcular que a T10 teve a emissão de 105,68 toneladas CO2, e dos dados mensurados, 

o item veículo frota T10 soma 98,85% do total emitido no período, seguido da geração de resíduos 

com 0,99%, o consumo de energia elétrica de 0,08%, veículos frota coletiva com 0,06%, papel sulfite 

de 0,02% e de água com 0,01%. E para a neutralização é necessário o plantio de 655,21 mudas de 

árvores nativas, podendo ser plantada pela turma ou realizar a compra de credito de carbono por 

entidades especializadas.  

                                                 
11

 Fonte: http://www4.bcb.gov.br/pec/conversao/Resultado.asp?idpai=convmoeda 
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Considerando as particularidades de cada organização, o inventário pode ser desenvolvido em outras 

instituições de ensino, pois sua essência está em valorizar a integração entre universidade, 

comunidade e mercado. É necessário observar e avaliar as atividades em comum a qualquer 

organização desta natureza, e aquelas atividades diferenciadas, para que, em cada caso, seja 

possível contabiliza-las, a fim de chegar a um resultado preciso do impacto gerado por cada 

organização. 

A ideia de ―Turma Carbono Zero‖ tem o objetivo de conscientizar a comunidade sobre a importância 

da sustentabilidade como premissa de qualquer atividade, além de estimular a visão crítica dos 

processos vigentes com vistas a revê-los, repensá-los e reestruturá-los. É uma metodologia que 

necessita da participação e comprometimento de todos os envolvidos no processo. Como 

aprendizado futuro, uma questão se torna fundamental, específica a este trabalho: definindo-se como 

objetivo a neutralização do carbono emitido, de quem é a responsabilidade de pagar esta conta com 

a natureza: a instituição de ensino, o governo ou o usuário?  

Este projeto-piloto serviu como base para averiguar a quantidade de CO2 que a turma pesquisada 

emite no período letivo, no entanto, sugere-se a continuidade do projeto para obter resultados mais 

expressivos de neutralização de CO2. 
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Palavras-chave: arranjos produtivos locais, gemas e joias, design.  

Este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa cujo propósito é compreender o processo produtivo 
do setor de gemas e jóias e as ligações e redes de valor que se estabelecem ao longo do mesmo. O 
projeto envolveu pesquisa teórica desenvolvida em parceria com o Centro de Estudos em Design de 
Gemas e Joias da Escola de Design da Universidade do Estado de Minas Gerais, tendo como base 
conceitos como valorização sustentável do território, design, estratégia e inovação. Associada à pesquisa 
teórica, os estudos de caso visaram mapear possibilidades de inserção do design em APLs de gemas e 
jóias a partir da aplicação das potencialidades locais em projetos no setor. 

Introdução 

São muitas as denominações para designar o tipo de aglomeração produtiva estudada neste 

trabalho. Em comum, elas têm o conceito de estruturas produtivas onde se estabelece um 

relacionamento cooperativo entre empresas, universidades e centros de pesquisa. Neste trabalho, foi 

considerada a definição da Redesist
1
 para Arranjos Produtivos Locais apresentada no Glossário de 

Arranjos e Sistemas Produtivos e Inovativos Locais (GASPIL): "aglomerações territoriais de agentes 

econômicos, políticos e sociais com foco em um conjunto específico de atividades econômicas que 

apresentam vínculos, mesmo que incipientes". 

Os arranjos se estruturam por meio de relações baseadas em interdependência, cooperação e 

interação entre agentes com atividades concentradas no mesmo espaço geográfico com vistas a 

facilitar as relações comerciais e fortalecer o grupo a fim de conseguir melhor exposição de seus 

produtos. Neste trabalho, o foco são os Arranjos Produtivos de Base Mineral, ―constituídos por uma 

cadeia produtiva diversificada, que contempla a mineração em pequena escala, desde pesquisa e 

extração de insumos, beneficiamento e transformação minerais, até o acabamento e comercialização 

do produto.‖ (LASTRES E CASSIOLATO, 2005, p.07) 

Setor de Gemas e Joias: Construção de uma cadeia de valor 

As ocorrências de gemas no mundo tem grande concentração nos países da África, Ásia e também 

no Brasil, país mundialmente conhecido por suas riquezas naturais. A forte produção de gemas, 

localizada nos estados do Rio Grande do Sul, Pará, Tocantins, Bahia e outros estados do nordeste,  

destaca a região da Província Pegmatítica Oriental como uma das maiores províncias gemológicas do 

mundo, onde fica Minas Gerais. 

                                                 
1
Rede de pesquisa interdisciplinar sediada no Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e que conta 

com a participação de várias universidades e institutos de pesquisa no Brasil e parcerias com outras organizações 

internacionais. 
(Fonte: http://www.redesist.ie.ufrj.br/) 
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Apesar de importante estado minerador e grande exportador, o potencial entra em confronto com a 

restrita participação do Estado no mercado internacional. Nos segmentos de pedras em bruto e 

lapidadas, Minas Gerais ocupa o primeiro lugar em exportação. À medida que se agrega valor a esse 

material, o estado perde colocação, grande riqueza à qual não se agrega valor. 

Com o objetivo de entender a cadeia produtiva do setor e de que forma o design pode ser inserido na 

mesma, foi usada a ferramenta cadeia de valor que, segundo a Agência Alemã para Cooperação 

Técnica GTZ (2007) apud Krucken (2009), constitui um sistema econômico que se organiza em torno 

de um produto comercial, conectando diferentes atividades necessárias para conceber e distribuir um 

produto ou serviço ao consumidor final. Essa ferramenta foi usada por possibilitar uma visão 

sistêmica de todos os níveis do processo, o que facilita a identificação de oportunidades de inovação 

no setor. 

A representação  da figura 01 é um ensaio da cadeia de valor de gemas e joias, construída 

coletivamente. Inicialmente em sala de aula, na disciplina Design e Sustentabilidade, orientada pela 

Prof. Lia Krucken, no curso de Pós Graduação lato sensu em Design de Gemas e Joias (turmas de 

2009 e 2012). Posteriormente foi complementada por meio de pesquisa, com colaboração de 

especialistas do setor. 

Figura 01: Ensaio da cadeia de valor de gemas e joias. Adaptado do ensaio construído na disciplina Design e 

Sustentabilidade/pós graduação em Design de Gemas e Joias( 2009 e 2012)ED/UEMG 

 

O nível 1 da cadeia de valor consiste, de acordo com Salum (2011), em encontrar e avaliar os 

recursos minerais. Nesse nível, o objetivo é ―encontrar as ocorrências minerais com potencial para 

serem aproveitadas ecologicamente‖ e ―[...] conhecer as características físicas e químicas das 

ocorrências ou depósitos minerais‖. (SALUM, 2011, s/p) 

No nível 2, estão apresentadas sinteticamente as matérias primas e recursos importantes para o 

desenvolvimento deste trabalho. Dentre os minerais, encontram-se, além das gemas de maior valor 

intrínseco, as gemas de menor valor, chamadas popularmente de cascalhos e consideradas, 

juntamente com outros minerais industriais, rejeitos da mineração. No nível 3, são apresentados os 

principais processos relacionados às matérias primas apresentadas: a fundição dos metais e sua 

transformação em fios ou lâminas, o martelamento e corte das gemas. 

No nível 4, encontram-se cinco dos principais processos de transformação dos materiais do nível 3 

em direção ao produto final. A joalheria artesanal consiste na produção de joias por meio de 

ferramentas e técnicas manuais, utilizando a bancada de ourives, quando os produtos adquirem alto 

valor agregado por sua exclusividade. Na joalheria industrial, o designer utiliza a tecnologia como a 

modelagem em computador, produzindo protótipos para a produção seriada de peças.  

Pedras de qualidade inferior, de acordo com Matos (2004), que apresentam ―defeitos‖, como 

inclusões e má formação, podem ser aproveitadas no setor de artesanato mineral, bijuteria ou para 

aplicações industriais, tais como química, cerâmica, vidro, corretivo de solo, construção civil e 

ornamentação. Já o processo de lapidação pode ser feito de forma artesanal (gemas exclusivas) ou 

padronizada (pedras calibradas para indústria joalheira).  
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No nível 5 da cadeia, relativo à distribuição do produto, encontram-se, além das embalagens dos 

produtos, sua forma de estocagem e transporte até o ponto de venda, que pode ser tanto físico (loja 

ou venda por meio de consultor), como virtual. 

O nível 6, referente ao uso, engloba algumas variáveis, que podem agregar valor ao produto final. 

Dentre elas, a garantia e instrução de uso das peças, a certificação de origem e qualidade do 

material/processo utilizado e o relacionamento com o cliente, que podem proporcionar ao 

produtor/empresário um feedback da qualidade percebida do produto. 

Esta proposta de cadeia orientou os estudos de caso da próxima etapa do trabalho. A representação 

gráfica da figura 02 ilustra sinteticamente a transversalidade do design na cadeia de valor de gemas e 

joias e aponta possibilidades de sua contribuição nos vários níveis de desenvolvimento, configurando-

se como uma estratégia cujo ponto principal é a sua ação integradora.  

Figura 16: Ensaio da cadeia de gemas e joias com exemplos de possibilidades de inserção do design. 

 

 

Nas possibilidades apontadas, é necessário contar com a participação e o apoio de outros 

profissionais de áreas complementares, a fim de abranger os aspectos relacionados à natureza 

multidisciplinar do design, particularmente quando aplicado a processos complexos. A gestão pelo 

design, no contexto da cadeia de valor, auxilia na coordenação dos processos, por meio de visão 

estratégica, percebendo as necessidades/oportunidades ao longo da cadeia. 

Os aspectos comunicacionais do design permeiam os processos, de forma a auxiliar no nivelamento 

das informações e linguagens, essenciais à construção da identidade do APL e seus produtos.   

Como ferramenta estratégica, o design permeia toda a cadeia de valor, auxiliando no processo de 

desenvolvimento de produtos, da extração da matéria prima ao pós venda do produto. 

Estudos de Caso: Inserção do Design em unidades produtivas do APL 
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Os estudos de caso apresentados a seguir referem-se a projetos desenvolvidos pelo Centro de 

Estudos em Design de Gemas e Joias (CEDGEM) da Escola de Design – UEMG, por equipes 

multidisciplinares constituídas por professores, alunos e técnicos dentro de dois dos seus 

laboratórios, que ficam em Coronel Murta e Teófilo Otoni, em Minas Gerais, no APL de Gemas e 

Artefatos de Pedra de Teófilo Otoni.  

O APL estudado é composto por 21 municípios e tem Teófilo Otoni como cidade pólo. Suas atividades 

mais importantes são extração de gemas, lapidação e fabricação de artefatos minerais. O arranjo está 

situado na Macrorregião Jequitinhonha/Mucuri, reconhecida por sua grande riqueza mineral, mas 

também por ser a região mais pobre do estado, com baixos índices de IDH, PIB e renda per capita, 

carente de recursos diversos.  

Dentre seus pontos fracos, é importante destacar a governança desarticulada e a falta de agregação 

de valor ao material disponível na região. Os mecanismos de governança, fundamentais à 

sustentabilidade de um arranjo e responsáveis pela organização dos atores e ações em torno de 

objetivos comuns são um ponto fraco pois existe a concentração de empreendimentos relevantes 

para o contexto econômico local, indivíduos atuando em atividades relacionadas ao setor, porém a 

cooperação entre os atores é baixa e impede seu desenvolvimento e fortalecimento. A cultura do 

segredo, latente entre os mesmos, dificulta a troca de informações e gera laços frágeis. 

Projeto Joias do Mucuri 

A Unidade de Inovação Tecnológica/UNIT, implantada em Teófilo Otoni, integra o Centro de Estudos 

em Design de Gemas e Joias da Escola de Design - UEMG, cujo objetivo estratégico é a 

transferência de conhecimento e tecnologia que, combinados aos recursos materiais e humanos 

locais, contribuam ao desenvolvimento da Capacidade Tecnológica Própria pretendida para a região.  

Em parceria com outras instituições compõe uma rede flexível de apoio, a REDATI que tem o 

endosso da Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni. Por meio dessa rede e de outras  parcerias com o 

poder público, associações empresariais, entidades de apoio e empresas do referido APL, gera 

programas coletivos e integra projetos e ações voltados à cadeia produtiva do setor. 

Joias do Mucuri foi uma ação da UNIT, dentro  do projeto Ampliação e Consolidação da Unidade de 

Inovação Tecnológica de Gemas e Artefatos de Pedra de Teófilo Otoni (2011) cujo objetivo era ampliar 

a estratégia competitiva dos produtos do APL, por meio de renovação criativa e inovação tecnológica. 

Desenvolvido nas instalações da UNIT, o projeto contemplou cinco empresas locais que se 

propuseram a trabalhar dentro do conceito de Produção Escola
2
.  

Para o desenvolvimento do projeto, foi montada uma equipe multidisciplinar no desenvolvimento de  

linhas de produtos em que foram consideradas as características, necessidades e potenciais de cada 

empresa, a partir das condições produtivas existentes. Conforme relatório do projeto, as linhas 

propostas deveriam carregar as características peculiares a cada empresa e, no conjunto, aspectos 

da região, relacionados à identidade de origem. 

Na figura 03, a cadeia de valor desenvolvida neste trabalho ilustra as principais possibilidades de 

inserção do design desenvolvidas no projeto Joias do Mucuri. Essas possibilidades serão 

apresentadas no desenvolvimento do estudo de caso. 

                                                 
2O conceito de produção escola é baseado na aprendizagem via produção coletiva e uso de novas tecnologias. 
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Figura 03: Principais possibilidades de inserção do design no projeto Joias do Mucuri.  

 

A Marca Joias do Mucuri  

Para representar os produtos desenvolvidos na região segundo os padrões produtivos da UNIT, foi 

criada a marca Joias do Mucuri, cujo processo de naming buscou associar a natureza dos produtos  à 

região de origem, o Vale do Mucuri, cuja  identidade carrega as tradições de sua colonização 

européia mesclada aos aspectos singulares do Vale. O nome busca abranger tanto as riquezas 

materiais da região, como também os valores imateriais embutidos na origem e na história de sua 

gente.  

Joias do Mucuri configura-se como uma marca coletiva para identificar produtos desenvolvidos com 

base em referências materiais, culturais e iconográficas da região do Vale do Mucuri, conforme os 

requisitos de qualidade estabelecidos pela UNIT. 

Figura 04: Marca gráfica das Joias do Mucuri. Fonte: Teixeira, 2011. 

 

 

Os produtos que atendem aos requisitos do sistema UNIT podem ter o endosso de um selo de 

conformidade da marca (Figura 05), cujo objetivo é refletir e consolidar a identidade de origem dos 

produtos da região, além de atestar o padrão de qualidade dos mesmos. 
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Figura 05: Selo de Conformidade Jóias do Mucuri. Fonte: Teixeira, 2011. 

 

 

Outros elementos também relacionados aos aspectos comunicacionais da marca e do produto 

incluem um modelo de embalagem e um de tag (Figura 06), com a função de passar ao consumidor 

as informações pertinentes, e ainda contribuir à fixação da marca junto ao mercado. A variação de 

cores na unidade do projeto tem como objetivo destacar a essência dos valores da região , coerente 

com a proposta de "muitas maneiras de ser o mesmo". 

Figura 06: Proposta de  embalagens e tag Joias do Mucuri. Fonte: Teixeira, 2011. 

 

 

Para reforçar ainda mais a ligação do Projeto com o território , foram criados os mascotes TÉO, FILÓ 

e TONI (Figura 07). Eles fazem referência ao nome da cidade e às preguiças que moram nas árvores 

remanescentes da Mata Atlântica, na Praça Tiradentes, em Teófilo Otoni. As gemas diferentes usadas 

pelos personagens ilustram a diversidade material da região. 
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Figura 07: Mascotes Jóias do Mucuri. Fonte: Teixeira, 2011. 

 

Concepção e desenvolvimento do produto 

As empresas do arranjo produtivo, que participaram do programa de produção assistida, tiveram 

como orientação estratégica de unidade a ênfase nos aspectos significativos locais, representados na 

figura 08. 

Figura 08: Aspectos mais significativos da valorização estratégica dos produtos Joias do Mucuri. Fonte: Teixeira, 2011. 

 

 

Os projetos das coleções foram desenvolvidos segundo as etapas metodológicas do processo de 
design, apoiados nos pressupostos genéricos e particulares (quadro da figura 09) que orientaram a 

montagem do briefing
3, elaborado pela equipe de design de produto em conjunto com os 

representantes das empresas. 

Figura 09: Pressupostos genéricos e particulares do desenvolvimento dos produtos Joias do Mucuri. Fonte: Teixeira, 2011. 

 
 

Definidos os conceitos e as orientações para a concepção e desenvolvimento dos produtos, as 

equipes trabalharam segundo o modelo metodológico de design integrado e seu processo incluiu 

definição de conceitos e desenvolvimento dos projetos grafico e de produtos . Seguiram-se à etapa 

de geração e aprovação de conceitos o desenvolvimento de alternativas a elaboração de projetos 

técnicos, modelos e protótipos,que testados e corrigidos  passaram às empresas  para a produção 

assistida de cada linha. 

As Empresas e os produto 

                                                 
3
 Síntese das informações necessárias ao desenvolvimento de um projeto. 
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As cinco empresas que participaram da produção consorciada foram Cristal Gemas, Gemas da 

Terra, Gems from Brazil, K Newman e Stone Keller. 

A Cristal Gemas é uma microempresa cujos produtos tem como característica o aproveitamento de 

pedras em bruto, aplicadas a joias em ouro e prata para mercados externos como Estados Unidos, 

França e Alemanha. A demanda da empresa era um novo produto que destacasse a gema em seu 

estado natural, particularmente os cristais de berilo e topázio imperial. Com o conceito ―Recriação‖, 

foram desenvolvidos produtos que permitem versatilidade de cravação. A solução técnica alcançada 

explora as irregularidades das gemas, sem restringir sua aplicação a tamanhos padronizados. A 

cravação é seu maior diferencial, referenciado no sistema biônico das bromélia para fixação das 

gemas. Sobre uma base padrão, que destaca o uso racional de metal, são aplicados diferentes 

tamanhos de pedras. 

Figura 09: Protótipos da linha Joias do Mucuri para a Cristal Gemas. Fotografia Antonio Mattos. 

 
 

A empresa Gemas da Terra trabalha especialmente com quartzos. Suas atividades incluem 

lapidação, comércio e exportação de pedras preciosas calibradas, seja em lapidações tradicionais ou 

especiais. 

A demanda da empresa foi o desenvolvimento de produtos de joalheria com o objetivo de ampliar sua 

participação no mercado nacional do setor. A projetação dos produtos partiu do conceito ―Inovação‖ e 

propôs padrões de facetamento diferenciado, cuja característica é a irregularidade das facetas. 
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Figura 10: Protótipos da linha Joias do Mucuri utilizando os modelos de lapidação desenvolvidos especificamente para a 

Empresa Gemas da Terra. Fotografia: Antonio Mattos. 

 
 

Microempresa familiar, Gems from Brazil comercializa pedras brutas e anéis inteiramente 

confeccionados em gemas, principalmente compostas, em variedades de quartzos . Uma nova 

tipologia de joalheria incluindo os metais foi a demanda da empresa.  ―Sensibilidade‖  foi o conceito 

definido para destacar  o refinamento técnico da lapidação em cabochão
4
, expertise da empresa. 

Figura 11: Protótipos  da linha Joias do Mucuri para a Empresa Gems from Brazil. Fotografia: Antonio Mattos. 

 
 

K Newman é uma micro empresa com foco em produtos de grandes formatos com aplicação de 

gemas com alvo na preferência por  jóias vistosas de grande efeito visual.As pedras calibradas de 

lapidação diferenciada, sobre  bases comuns otimizam a produção. A letra K na base dos anéis,nas 

garras ou sob as pedras, marca o símbolo  da empresa. 

                                                 
4Cabochões são as gemas resultantes da lapidação lisa (ou em cabochão). Disponível em:<http://www.ciadasgemas.com.br/> 

Data de acesso: 31/05/2013. 

http://www.ciadasgemas.com.br/
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Figura 12: Protótipos  da linha Jóias do Mucuri para a Empresa K Newman. Fotografia: Antonio Mattos. 

 

 

Fundada em 1996, a Stone Keller trabalha essencialmente com modelos de lapidação, área com a 

qual já conquistou boa parte do mercado, fornecendo gemas exclusivas para joalherias do país. Seu 

objetivo é aplicar seus modelos em produtos próprios. Com o conceito ―Ousadia‖ o projeto visou 

demonstrar sua alta capacidade técnica. A marca da empresa aparece sutilmente na base das joias. 

Figura 13: Protótipos da linha Jóias do Mucuri para a Empresa Cristal Gemas. Fotografia: Antonio Mattos. 

 
 

Apontamentos e Resultados 

O projeto configura-se como um modelo de design integrado ao trabalhar os aspectos comuns 

conjuntamente, a partir do processo produtivo UNIT. O diferencial dos produtos foi obtido por meio da 

inserção do design e novas tecnologias produtivas, com o apoio tecnológico da UNIT e por meio da 

produção consorciada. 

Aspectos e recursos ligados ao território, processos mais otimizados e peculiaridades das empresas 

foram priorizados para agregar valor e tornar os produtos mais competitivos. Os protótipos passaram 

por uma avaliação de conformidade, fornecendo às empresas um reconhecimento formal de 

qualidade, atestado pelo Selo de Qualidade UNIT e a marca ―Joias do Mucuri‖.  

Merece destaque a integração universidade e setor produtivo de gemas e joias via UNIT, que aponta 

para perspectivas futuras de transferência e aplicação de conhecimento e tecnologia. 
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Projeto ITAPORARTE 

O Projeto Itaporarte foi desenvolvido em Coronel Murta, Vale do Jequitinhonha,cuja economia gira em 

torno da extração mineral. Ele deu continuidade às ações de design desenvolvidas no âmbito do 

Projeto PROGEMAS - Rede de Ações Integradas em Prol do Desenvolvimento Sustentável do Arranjo 

Produtivo de Gemas e Joias do Norte e Nordeste de Minas Gerais (UFMG, UEMG, UFOP e 

CETEC/SECTES /FINEP/FAPEMIG) ―que identificou na região um ambiente propício ao seu 

desenvolvimento‖.  Composto por consultores técnicos, professores, bolsistas e estagiários do 

CEDGEM, desenvolveu-se em vários projetos, apresentados na linha do tempo da figura 14. 

Figura 14: Linha do tempo Projeto Itaporarte. 

 

A possibilidade identificada no âmbito do projeto PROGEMAS  era a melhoria de aspectos da 

qualidade e sustentabilidade no nível da cadeia de valor de gemas e jóias associada aos subprodutos 

da extração de gemas. O projeto era ainda uma resposta à demanda da comunidade por capacitação 

no setor voltada à sua população jovem . 

Preparação e sensibilização da comunidade  

Ações de sensibilização foram introduzidas durante as atividades do PROGEMAS envolvendo um 

grupo de 45 pessoas previamente selecionadas pela comunidade local, quando nasceu o nome 

ITAPORARTE. Incluiu um seminário com informações sobre o projeto e um workshop voltado à 

caracterização do contexto local, avaliação da infraestrutura disponível, levantamento dos recursos 

técnicos e tecnológicos disponíveis e necessários, cuja síntese está representada nas figuras 15, 16 

e17. 
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Figura 15, 16 e 17 Caracterização do contexto, infraestrutura e recursos técnicos e tecnológicos disponíveis para o projeto 

Itaporarte, respectivamente. 

 

 

 

 

Dois principais aspectos identificados pelo PROGEMAS foram considerados na proposta: a 

possibilidade de beneficiamento de gemas e materiais descartados na extração mineral e o ambiente 

propício ao seu desenvolvimento, com o apoio e participação da Prefeitura Municipal e do Sindicato 

dos Garimpeiros de Coronel Murta e Baixo Jequitinhonha. 

A proposta do projeto foi utilizar as reconhecidas características culturais do Vale do Jequitinhonha 

aliadas ao potencial humano da região para desenvolver produtos dentro do conceito de artesanato 

contemporâneo
5
, orientado por tendências universais, mas com lastro no território de origem. 

Identificação de potencial material: Feldspato, Cascalhos de Turmalina e Pigmentos Naturais 

Durante o PROGEMAS, a equipe identificou abundância de feldspato e cascalhos de turmalina 

disponíveis como materiais passíveis de aproveitamento pela agregação de valor pelo design. Tanto o 

feldspato como os cascalhos de turmalina, utilizados no projeto, são rejeitos da extração mineral, de 

baixo valor intrínseco abundantes na região que poderiam ser aproveitados em artefatos, por meio de 

mão de obra qualificada (capacitação técnica e tecnológica) e recursos (máquinas e equipamentos) 

adequados. 

Figura 19: Materiais utilizados no projeto: pigmentos naturais, feldspato e cascalhos de turmalina. 

 

 

                                                 
De acordo com Teixeira (2007), “Com desenho próprio, “o artesanato contemporâneo” incorpora elementos universais atuais 

das correntes estéticas e tecno-produtivas sem, no entanto, abdicar dos marcos, técnicas e potenciais humanos da região”. 
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Instalação do Laboratório e Rumos do Projeto 

A inexistência de espaço físico e equipamentos levou à proposta de um mini arranjo produtivo. Para 

sua instalação, a Prefeitura cedeu o espaço, onde foram desenvolvidos os ensaios dos produtos e as 

atividades de capacitação. Naquela unidade produtiva seriam aplicadas técnicas de baixa 

complexidade, que  poderiam evoluir gradativamente para processos mais complexos, restritos aos 

seus equipamentos básicos.  

 

Propostas de Produtos 

As visitas e encontros entre pesquisadores e os moradores da região trouxeram subsídios à 

concepção dos produtos mais factíveis e alinhados aos aspectos locais. Os modelos desenvolvidos, 

ainda de baixa complexidade produtiva foram concebidos por bolsistas de iniciação científica sob a 

coordenação do Prof. Adriano Mol do CEDGEM. 

Figura 21: Linha sugerida pela iconografia da região, desenvolvida pela equipe do CEDGEM. Tratamento de imagem Flávia 

Rigoni 

 

 

 
 

Nesta etapa foi criada a identidade visual do laboratório, apresentada na figura 22.  



 

76 

 

Figura 22: Marca gráfica do projeto Itaporarte. Fonte: CEDGEM. 

 

A proposta que deu origem à linha de produtos ITAPORARTE foi desenvolvida pelos bolsistas Edson 

Xavier e Wadson Amorim. O projeto, premiado pelo SEBRAE (figura 23) é uma linha de anéis com 

referência na iconografia das cerâmicas locais. Inspirados na etimologia da palavra Jequitinhonha 

(jequi: balaio, armadilha; nhonha: peixe), os anéis simbolizam o movimento dos peixes e as 

embalagens, os balaios. 

Figura 23: Vencedor I Prêmio SEBRAE na categoria resíduos, 2008. Fotografia: acervo CEDGEM. 

 

 

A implementação de novos projetos foi apontada pelo projeto DA GEMA I – Inserção do design nos 

APLs – Araçuaí, Belo Horizonte, Coronel Murta e Teófilo Otoni, uma das ações do Centro Minas 

Design de inserir design no setor produtivo mineiro. Com o suporte técnico do CEDGEM, incluiu 

atividades  de capacitação e desenvolvimento de produto, desenvolvidas no Centro e no laboratório 

de Coronel Murta, com técnicas de baixa complexidade para permitir o rápido aprendizado na região. 

Orientado pelo conceito de design integrado, o projeto partiu da definição de conceitos, com as 

equipes de gráfico e produto trabalhando em paralelo. 

Apoiados pelas engenharias de materiais e produção, os projetos de design utilizaram o feldspato, os 

cascalhos de turmalina e a iconografia da cerâmica do Vale em pigmentos naturais extraídos da 

região, após os testes de aplicação no feldspato.  
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Figura 24: Modelos de anéis com pinturas e inlay de turmalinas.  Fonte: Teixeira (2007) 

 

 

Figura 25:  Render dos objetos propostos, por Viviane Rocha. Fonte: Teixeira (2007)  

 

Figura 26: Protótipos da linha Itaporarte. Fotografia Antonio Mattos.   

 

 

Capacitação dos bolsistas 

Para atuar como extensionistas na região foram indicados representantes do Sindicato dos 

Garimpeiros, que receberam treinamento complementar à especificidade técnica de cada um no 

laboratório CEDGEM, para aprimoramento e conhecimento de novas técnicas.  
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Figura 27: Treinamento dos extensionistas no Laboratório de Lapidação CEDGEM. Fotografia: Antônio Mattos 

 

Capacitação do grupo para produção 

Um terceiro projeto no ano de 2010, acrescentou a padronização produtiva, definindo padrões  

registrados em um manual de normalização e procedimentos. A capacitação e treinamento são 

processos contínuos a serem desenvolvidos de forma permanente na região pelos técnicos 

extensionistas treinados no Centro de Estudos em Design de Gemas e Jóias, em paralelo ao 

desenvolvimento e experimentos dos produtos. 

Figuras 28 e 29: Equipe em capacitação no Laboratório Itaporarte. Fonte: Teixeira (2007) 
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Quando os produtos começaram a ser produzidos em escala, jovens voluntários interessados 

passaram a atuar no Laboratório, em busca de oportunidades de capacitação. Nessa etapa pôde-se 

perceber a cidade ―abraçando‖ o projeto. Tanto a comunidade, como a Prefeitura e o Sindicato dos 

Garimpeiros reconheceram os produtos como típicos da Região. Um Termo de Compromisso entre 

Prefeitura, UEMG e o Sindicato dos Garimpeiros foi assinado, garantindo por dez anos o apoio ao 

Laboratório pela cessão do espaço e contrato de extensionistas da região para atuar no laboratório. 

Coordenado pela Prof. Mara Guerra do CEDGEM, o laboratório atualmente integra os demais 

Laboratórios do Centro. 

Figura 30: Produtos Itaporarte no Rio Jequitinhonha. 

 

 

Apontamentos e Resultados  

A figura 31, mostra a cadeia de valor desenvolvida neste trabalho com as principais possibilidades de 

inserção do design desenvolvidas no projeto ITAPORARTE.  



 

80 

 

Figura 31: Principais possibilidades de inserção do design no projeto ITAPORARTE. 

 

 

A proposta de artesanato mineral do laboratório Itaporarte apresenta design com apelo identitário, 

respeitando em seu processo relações de sustentabilidade em diversos aspectos, representados na 

pirâmide de sustentabilidade da figura 32, desenvolvida na disciplina de Design e Sustentabilidade, 

orientada pela Prof. Lia Krucken. 

Figura 32: Iniciativas de sustentabilidade presentes no projeto. Adaptado de modelo apresentado pela prof. Lia Krucken na 

disciplina Design e Sustentabilidade do Programa de Pós Graduação em Design, 2012.  
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Nos produtos hoje desenvolvidos são utilizados os materiais encontrados em abundância na região, 

de baixo valor comercial e considerados rejeitos, com pintura da superfície em pigmentos naturais. O 

aproveitamento dos materiais próprios da região inserem-se na iniciativa de sustentabilidade 

ambiental . 

As pinturas das peças, feitos pelos jovens em oficinas de pintura, com referência iconografica da 

cerâmica local, configura uma característica cultural reconhecida da região.  

A opção por materiais de baixo valor intrínseco, a qualificação de jovens para oportunidades no 

mercado de trabalho; o aprimoramento de técnicas e processos gerando oportunidades de emprego e 

aumento de renda;situam-se no eixo econômico da pirâmide. 

Já foram capacitados e treinados no laboratório 35 pessoas que podem vir a produzir uma média de 

200 peças mês, incluindo a primeira linha de anéis e outras já projetadas, souvenirs e objetos 

decorativos. A transferência de conhecimento e tecnologia geradas no CEDGEM, envolvendo atores 

diversos na capacitação tecnológica comunidade produtiva compõem o vértice de iniciativas de 

sustentabilidade social do projeto.  

Assim, o projeto configura-se como uma inovação social, que agrega valor não só à cultura material, 

como aos recursos humanos disponíveis  da região.  

Considerações Finais 

Os estudos deste trabalho permitiram observar alguns aspectos relacionados à gestão pelo design 

em Arranjos Produtivos Locais de Gemas e Joias. 

A primeira delas é a especificidade de cada projeto. Arranjos e territórios não são iguais, não 

permitindo estabelecer padrões muito rígidos na execução de um projeto de design. Ao gestor de 

design cabe entender o contexto, a rede de atores , as vocações e aspectos significativos da história 

local para buscar soluções adequadas às diferentes realidades. A gestão pelo design pode ser o fator 

critico de sucesso, o elo integrador de um trabalho multidisciplinar.  

A atuação do profissional deve ser em parceria com a comunidade, para que ela perceba a 

importância do design na valorização dos seus produtos. Os depoimentos coletados junto a jovens 

(fig 33) ilustram a capacidade de entendimento do conceito de design. O projeto colaborativo gera 

credibilidade e laços de confiança. 

Figura 33: Depoimentos colhidos após atividade de sensibilização em workshop com a comunidade local. Fonte: Teixeira, 

2007. 
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O projeto confirmou possibilidades reais de inserção de conceitos de design relacionados ao território 

na agregação de valor na complexa cadeia de gemas e jóias, ainda pouco explorada, o que também  

amplia as possibilidades de agregar valor nos seus vários níveis, com brechas que podem ser 

ocupadas com diferentes propostas e projetos.  
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Palavras-chave: design autoral; embalagens; reaproveitamento; educação ambiental; soluções projetuais.  

Problematizando a questão do consumismo e as consequências que o pós-uso de embalagens pode 
causar ao ambiente, é possível pensar que, quanto mais se consome, mais se acumula, mais se descarta, 
mais se gera lixo e mais se agride a natureza. Buscando uma alternativa para diminuir essa geração de 
resíduos, esta proposta de design autoral tem por objetivo desenvolver soluções projetuais 
reaproveitáveis para embalagens destinadas ao descarte, visando à educação ambiental do público 
infantojuvenil. Este estudo baseia-se em metodologias projetuais de design e é vinculado ao projeto de 
pesquisa ―O designer como autor‖, desenvolvido no Centro de Artes da Universidade Federal de Pelotas 
(UFPEL) e consiste, basicamente, em criar novos rótulos para potes de alimentos achocolatados em pó, 
muito consumidos por crianças e jovens. Para despertar o interesse desse público-alvo foram 
desenvolvidas, além de ilustrações com referências visuais em Toy Art, novas utilidades para tais objetos. 
Por se tratar de um projeto totalmente autoral, pretende-se propô-lo ao fabricante de forma a contribuir 
para o desenvolvimento de atividades criativas, promovendo, desta forma, educação ambiental lúdica e 
significativa às crianças. 

Considerações iniciais: a leveza do ter 

Uma das características marcantes da sociedade atual é o grande potencial de consumo. A vontade 

de querer, possuir, comprar, ter, desejar, substituir, trocar bens materiais é algo que está presente 

nos modos de viver da ―sociedade de consumidores‖, como afirma o sociólogo polonês Zygmunt 

Bauman:  

A ―sociedade de consumidores‖, em outras palavras, representa o tipo de sociedade que promove, 
encoraja ou reforça a escolha de um estilo de vida e uma estratégia existencial consumistas, e 
rejeita todas as opções culturais alternativas. Uma sociedade em que se adaptar aos preceitos da 
cultura de consumo e segui-los estritamente é, para todos os fins e propósitos práticos, a única 
escolha aprovada de maneira incondicional (Bauman, 2008:71). 

Bauman também afirma que o consumo chega a ser algo banal, comum e rotineiro, pois essa 

atividade é feita todos os dias e de forma, muitas vezes, não-planejada. Os indivíduos vivem em 

constante bombardeio mercantil de ofertas, diversas opções de mercadorias e constante produção de 

diferentes produtos que os direcionam para a atividade de consumir. 

Diversos produtos são gerados diariamente; muitos deles são consumidos e outros não, porém, nas 

duas formas, há grande geração de lixo. Quando não são consumidos acabam sendo descartados 

por completo e, quando são, ainda restam suas embalagens que, após o uso, acabam sendo 

descartadas. 

Dando atenção maior ao consumismo não-planejado e à consequência que o pós-uso de embalagens 

pode causar ao ambiente, é possível afirmar, então, que quanto mais se consome, mais se acumula, 

mais se descarta, mais se gera lixo e mais se agride a natureza. Dessa forma, diariamente se produz 

quantidades significativas de lixo que causam diversos prejuízos ambientais, má qualidade de vida e 

tantos outros problemas, uma vez que nem sempre ocorre uma solução adequada para o seu 

destino. 

Avaliando tal problemática e buscando uma alternativa para diminuir essa geração de resíduos não-

degradáveis, esta proposta de design autoral, vinculada ao projeto de pesquisa ―O designer como 
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autor‖, desenvolvido no Centro de Artes da Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), tem como 

objetivo desenvolver soluções projetuais reaproveitáveis para embalagens destinadas ao descarte, 

visando à educação ambiental do público infantojuvenil.  

Para o referencial teórico utiliza-se um levantamento bibliográfico – de autores como os designers 

Pinheiro (2009), Kazazian (2005), Manzini & Vezzoli (2002) etc. – e eletrônico – como o site do 

Ministério do Meio Ambiente (2013) – que é complementado com metodologias projetuais de design, 

tendo como referência nesse assunto os conceitos de Joaquim Redig (2006). 

Design autoral: a expressão do criar 

A questão de autoria no campo do design passou a ser bastante discutida a partir da segunda metade 

do século XX e isso prossegue nos dias atuais. Talvez o início de tudo tenha acontecido ao final da 

década de 1960 com um significativo debate entre filósofos sobre autoria na escritura a partir da 

instauração do artigo ―A morte do autor‖, de Barthes, e do livro ―O que é um autor?‖, de Foucault, os 

quais permitem considerar o autor como instaurador de práticas discursivas que tanto produz suas 

próprias obras quanto a possibilidade de outros textos, visando sempre a um leitor (Weymar, 2010).  

Nesse sentido, levando em consideração a questão da autoria e da comunicação no design, o 

designer Mauro Pinheiro (2009) afirma que:  

Especialmente no campo da comunicação visual (mas não se restringindo a essa área de atuação 
específica), a interação pressupõe transmissão de ideias, conceitos, mensagens. O designer atua 
como mediador de um discurso, ao projetar ―objetos‖ que são a expressão visual de um discurso 
formulado por um sujeito ―autor‖, visando à comunicação com um outro sujeito ―leitor‖. Essa 
mediação, no entanto, não é neutra; as escolhas formais feitas pelo designer ao criar uma peça 
gráfica influenciam a construção da mensagem, [...] (PINHEIRO, 2009:2).  

Assim, pelo aspecto mediador da atividade do designer ao prestar serviço a um cliente, pode-se 

considerar que este último é o autor e o primeiro, o co-autor. Essas denominações são possíveis 

porque o discurso inicial (projeto inicial) não está imune a interferências. Diversos são os fatores que 

influenciam na leitura e interpretação de uma mensagem, tais como: ‗o contexto no qual se dá a 

interação, as referências particulares dos indivíduos envolvidos no processo comunicacional, a 

familiaridade dos sujeitos com os códigos de escrita utilizados etc.‘ (Pinheiro 2009:2).  

Na área do design as discussões são inúmeras, tanto nesse campo de autoria, por sinal bem 

complexo, quanto na própria prática da profissão. Vários profissionais e estudiosos da área dividem 

opiniões: uns consideram o design como atividade tecnicista, impessoal e com a finalidade de 

produção em série; outros o defendem como uma atividade também artística, marcada pela 

criatividade pessoal, podendo ser ou não produzida em série (Roizenbruch 2012).  

A base desse estudo é determinada pela última definição e acredita-se, também, que design autoral é 

aquele que deixa transparecer um traço pessoal, uma expressão daquele que o idealizou.  

Voltando ao pensamento de Pinheiro (2009) e comparando com o acima acordado, é possível afirmar 

que em projetos de criação própria, ou seja, naqueles que não se têm um cliente determinado, o 

designer não seria mais apenas co-autor, ele seria autor por completo. O designer lança a ideia, 

projeta e produz sua própria criação. Sendo assim, o projeto tende a ser muito mais autoral. É o caso 

dessa proposta de design autoral, vinculada ao projeto de pesquisa ―O designer como autor‖, em que 

se criam novos rótulos e dão-se novos usos às embalagens sem atender a um cliente e a elementos 

pré-determinados por outras pessoas. 
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Projeto gráfico: a ideia do reaproveitar 

Refletindo a cerca da questão do consumismo e da geração de lixo reconhece-se que o profissional 

de design possui certa responsabilidade. Segundo o designer Thierry Kazazian (2005), o profissional 

dessa área, por estar diretamente envolvido em criar produtos para consumidores, também é 

responsável pelo impacto que esses objetos causam à natureza. Por isso, todo designer deve pensar 

no ciclo de vida do produto o qual ‗refere-se às trocas entre o ambiente e o conjunto dos processos 

que acompanham o ‗nascimento‘, a ‗vida‘ e a ‗morte‘ de um produto‘, o que envolve sua pré-produção, 

produção, distribuição, uso e descarte (Manzini & Vezzoli 2002:91).  

A questão ambiental referente ao acúmulo de lixo presente nas cidades contemporâneas é um dos 

problemas atuais que merecem bastante atenção devido a sua ameaça à vida na Terra, conforme 

Adriana da Cunha (2010:12) descreve em sua monografia de especialização em Gestão Ambiental 

‗Os resíduos sólidos estão entre os poluentes mais nocivos e têm sido objeto de intensos debates, na 

busca de se chegar a uma postura pertinente aos princípios básicos da sustentabilidade: produção e 

consumo responsáveis‘. 

Então, cada vez mais, é preciso se pensar em projetar objetos que causem baixo impacto ambiental 

ou, como no caso desta proposta de design autoral, criar novas alternativas para o seu 

reaproveitamento. 

Pensando na possibilidade de reaproveitar embalagens e, assim, diminuir o acúmulo de lixo, buscou-

se selecionar uma determinada, que mais se encontra nas casas e que mais é jogada no lixo. Nesta 

grande quantidade de resíduos descartados encontra-se o plástico Polipropileno (PP), característico 

da embalagem de alimentos achocolatados em pó, o qual compõe a embalagem escolhida para esta 

proposta de design autoral.  

Segundo Walter Michaeli (1995), o PP é um dos principais plásticos encontrados no lixo doméstico. O 

autor também afirma que o lixo plástico é uma problemática por, na sua grande maioria, apresentar 

péssima biodegradabilidade, ocuparem muito espaço quando refugados, não serem facilmente 

recicláveis etc. Todavia, se esses plásticos fossem reduzidos e reaproveitados tais problemas 

passariam ao segundo plano. 

As soluções encontradas e praticadas para diminuir a quantidade de lixo no meio ambiente são 

fundamentadas em programas com princípios dos 3Rs: redução, reutilização e reciclagem dos 

produtos. E, além desses, é necessária a aplicação da Logística Reversa, na qual as empresas têm a 

sua parte de responsabilidade com o meio ambiente (Cunha 2010). Segundo consta no site do 

Ministério do Meio Ambiente (2013) ‗A logística reversa é instrumento de desenvolvimento econômico 

e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a 

coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo 

ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação‘. 

Visando tal responsabilidade que as empresas também devem assumir, investiu-se numa proposta 

original, criativa, economicamente viável, de fácil aplicação e relacionada à educação ambiental. 

Enfim, a proposta de design autoral consiste basicamente em dar, após o consumo do produto, um 

novo uso às embalagens plásticas PP através do arranjo de rótulos originais. Para o seu 

desenvolvimento utilizaram-se como metodologia os conceitos de Joaquim Redig (2006), os quais 

são classificados em cinco etapas tais como: atender, abranger, depurar, inovar e sedimentar. No 

entanto, uma etapa foi compreendida por outra sintetizando-se, assim, um total de quatro etapas 

descritas a seguir.  

A primeira ocorreu devido ao grande acúmulo dos potes de PP (Fig. 1). Logo, buscou-se um breve 

levantamento do impacto que o pós-uso dessas embalagens causa ao meio ambiente. Concluiu-se a 

necessidade de buscar novas formas de diminuir esse impacto, ou seja, buscar uma proposta que 

reaproveitasse tais embalagens. 

A segunda etapa reuniu análises técnicas dos potes quanto a características como tamanhos, cores, 

materiais que compõem os rótulos, tipos de colagem etc. para servirem de referência ao projeto de 

design autoral. E, também, foi feita uma breve avaliação dos atuais consumidores, com o objetivo de 

agregar valor ao novo produto de forma a conservar esse público-alvo. 
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Figura 1: Embalagem de achocolatado PP (autora) 

 

Com os apontamentos anteriores, a terceira etapa começou a ser conceituada, na qual foram 

desenvolvidos vários estudos, esboços, testes e ajustes até chegar à proposta final. 

Para finalizar, a última etapa corresponde à arte final do projeto gráfico para disponibilização à 

empresa que produz o objeto, de forma a ser impresso na parte interna do rótulo original do produto, 

ou melhor, no seu verso.  Esta seria uma alternativa original, criativa, economicamente viável e de 

fácil aplicação que a empresa poderia desenvolver como forma de pensar na gestão dos resíduos 

sólidos produzidos pois, hoje, a responsabilidade sobre a gestão de tais resíduos passa a ser, 

também, compartilhada com o fabricante, de acordo com a Lei nº 12.305/2010, atendendo a Logística 

Reversa, visando à responsabilidade social e ambiental.  

Detalhando melhor a etapa conceitual dessa proposta de design autoral, o desenvolvimento das 

soluções projetuais reaproveitáveis para tais embalagens consiste em criar novos rótulos de forma a 

continuar despertando o interesse dos consumidores infantojuvenis. Por isso, desenvolveram-se 

ilustrações e utilidades que visam a atingir esse público-alvo.  

A criação dos desenhos se deu através da paixão que, geralmente, as crianças têm pelos animais e 

também pelo fato de acreditar-se numa convivência harmoniosa e respeitosa entre as pessoas e eles. 

Assim, desenvolveu-se a coleção de ilustrações ‗Bichinhos Maluquinhos‘, dentre os quais: o 

jacarezinho esfomeado, o passarinho pidão, o porquinho antissocial, a abelhinha cuspidora de mel, a 

vaquinha atiradora de leite, o coelhinho guardião de ovo, a franguinha rabugenta e o peixinho bocudo 

(Fig. 2). 
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Figura 2: Ilustrações bichinhos maluquinhos (autora) 

 

Segundo Renata Barboza (2009), é possível classificar algumas características de ‗toy art‘ nessas 

ilustrações como, por exemplo, a temática de brinquedo infantil baseada em bichinhos. Assim, como 

no ‗toy art‘ o intuito desses desenhos é o de causar alguma reação no expectador:  

O que difere um Toy Art de um outro boneco qualquer é a visão do artista. Um Toy pode ser 
inspirado em um gato, mas ele não é apenas um felino, ele possui características, cores e 
desenhos que representam uma visão única daquele gato para o artista. Suas formas, cores e 
personagens manifestam um universo lúdico e onírico, ao mesmo tempo em que ironizam, criticam 
ou satirizam a realidade da vida pós-moderna (BARBOZA, 2009:21). 

Nesse caso o diferencial é a visão do designer que cria as ilustrações autorais. Por exemplo, na 

embalagem que se tornará um porta-moedas, a ilustração do porquinho antissocial (Fig. 3) foi 

inspirada em um porco, mas se simplificaram os traços, tornando-o uma representação particular de 

um porco. Esse animal é historicamente considerado como guardião de cofrinhos e a placa grafada 

antissocial é muito utilizada para identificar que existe um cão bravo fazendo a guarda desse local.  
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Figura 3: Ilustração do porquinho antissocial (autora) 

 

Por que a referência de porco é associada a guardião de dinheiro? Por que a referência de cão bravo 

é utilizada como guardião de ambiente? Por que se fazem essas relações?  

Não se pretende responder a tais questões. Simplesmente se deseja ironizar e/ou criticar e/ou 

satirizar a realidade do comportamento contemporâneo. 

Com a criação das ilustrações foi possível desenvolver rótulos novos (Fig.4) para reutilização das 

embalagens destinadas ao descarte, ou seja, os rótulos novos permitem dar outras finalidades a elas. 

Nesses casos, pensou-se em finalidades como: porta-moedas, copo com tampa e canudo, porta-

canetinhas e porta-biscoitos. 

Figura 4: Rótulos novos (autora) 

 

 

Os arranjos destes novos rótulos são compostos pelas ilustrações e por palavras referentes a 

características dos produtos a serem armazenados em tais embalagens, como por exemplo: moedas, 

água, biscoito, bolacha e caneta. Assim, o arranjo compreende desenhos e palavras com os quais 

crianças em fase de letramento se identificam. 



 

90 

 

A seguir encontram-se breves descrições de cada nova finalidade às embalagens reaproveitadas.  

O porquinho antissocial é rotulado na embalagem que se torna um porta-moedas. A tampa possui 

uma abertura para adentrar as moedas, em seguida um cadeado que permite o trancamento da 

tampa. Assim, a pessoa que tentar violar esse cofre terá dificuldades e se sentirá ameaçada pelo 

desenho.  

A vaquinha e a abelhinha são o rótulo do copo com tampa e canudo. Esses animaizinhos foram 

escolhidos por produzirem líquidos comestíveis importantes à vida humana. Foi criada uma 

brincadeira visual, como se as ilustrações estivessem produzindo o líquido que a pessoa está 

tomando (Fig. 5). 

Figura 5: Porta-moedas e copo com canudo e tampa (autora) 

 

 

O rótulo do porta-biscoitos apresenta as ilustrações do jacarezinho esfomeado e do passarinho pidão. 

O contraste entre essas ilustrações foi do animalzinho que simboliza medo ao que representa 

compaixão, porém ambos, assim como os humanos, necessitam se alimentar. A brincadeira visual 

pode, no ato de colocar ou retirar os biscoitos dentro do pote, despertar a sensação de estar 

alimentando ou colocando a mão dentro da boca de tais bichinhos; 

Já o peixinho, o coelhinho e a franguinha fazem parte do produto com finalidade de porta-canetinhas 

(Fig. 6). As ilustrações possuem três cortes horizontais cada, com a finalidade de serem trocadas. 

Essas trocas proporcionam criações inusitadas que também podem divertir as crianças. 
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Figura 6: Rótulo do porta-canetinhas (autora) 

 

Esta proposta contribui para a empresa pensar na sua responsabilidade social e ambiental, 

transformando as embalagens que iriam para o lixo em recipientes originais com novas finalidades 

visando, com essa prática, a um futuro mais responsável e sustentável. 

Educação ambiental: a prática do novo uso 

Levando em consideração os conceitos acima levantados, é possível afirmar que tais soluções 

projetuais de reaproveitar embalagens plásticas PP, a partir da proposta de design autoral, visam 

desenvolver um senso de responsabilidade social e ambiental tanto dos produtores quanto dos 

consumidores e, também, aflorar a criatividade pessoal desses últimos. 

A vontade de ter responsabilidade social com o meio ambiente é transformada em prática ao reduzir o 

número de resíduos descartados incorretamente, dando um novo uso às embalagens que iriam para 

o lixo. A criatividade das pessoas vem à tona ao idealizar novas possibilidades de uso ao objeto que 

seria inutilizável, aplicando não somente as soluções apresentadas até o momento, mas idealizando 

outras de forma a dar um novo significado ao objeto e expressando suas características pessoais. 

Não é preciso ser um designer para reaproveitar uma embalagem, basta ter vontade e criatividade. 

Pensando em educação e no público-alvo infantojuvenil, a aplicação dessa proposta possibilita que o 

fabricante do produto utilize-a no verso de seus rótulos originais, com o objetivo de sensibilizar as 

crianças para as questões ambientais de forma divertida, através da pintura das ilustrações e da 

finalização dos novos objetos. 

O argumento de que não é preciso ser um designer para reaproveitar uma embalagem e que tal 

tarefa tem o potencial de sensibilizar as pessoas para as questões ambientais vai ao encontro do 

pensamento das autoras Ellen e Julia Lupton, no livro ―Eu que fiz‖ (2008), onde afirmam que design é 

bem mais que os objetos que se compra; ele significa uma forma de apresentar imagens e conceitos 

aos vários públicos que compõem o meio social; tem o potencial de transformar tudo, ‗da lição de 

casa aos desenhos para passar o tempo, em um momento de diversão social, verbal e artística‘ 

(Lupton 2008:146). Incentivar as pessoas a pensarem criativamente pode ajudá-las a avaliarem o 

ambiente em que vivem e seus consumos, a fim de fazerem escolhas melhores, mais conscientes e 

esteticamente atrativas. 
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‗Enfim, é simplesmente a imaginação do usuário que pode modificar a função de um produto e lhe dar 

outro destino‘ (Kazazian 2005:54). 

Considerações finais: a continuidade do ter 

Avaliando a problemática do consumismo não-planejado e a consequência que o pós-uso de 

embalagens pode causar ao ambiente, é possível afirmar, então, que quanto mais se consome, mais 

se acumula, mais se descarta, mais se gera lixo e mais se agride a natureza. Sendo assim, pensando 

na questão ambiental, buscou-se desenvolver uma alternativa que tentasse diminuir a geração de lixo 

formada pelo pós-uso das embalagens de achocolatados constituídas pelo plástico polipropileno. 

Esta proposta de design autoral compreende algumas soluções reaproveitáveis a tais embalagens 

visando a um potencial quanto à educação ambiental do público infantojuvenil e quanto à 

responsabilidade ambiental das empresas fabricantes dos produtos.  

Refletindo sobre essa responsabilidade que as empresas também devem assumir, devido a Logística 

Reversa, investiu-se numa proposta que fosse original, criativa, economicamente viável e de fácil 

aplicação. Dessa forma, é possível ser executada juntamente com a fabricação do produto final e, 

assim, contribuir à educação ambiental. 

Esta pesquisa é muito mais complexa e ainda está em processo de desenvolvimento, sobretudo no 

que se refere ao processo de disponibilização à empresa do produto. Por isso não se pode 

desenvolver uma conclusão concreta, mas, sim, pensar em novas possibilidades, criações, conceitos 

e abrir margens a novas investigações que visem a um futuro mais responsável e sustentável. 
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A presença da noção de ―necessidade‖ e dos usos deste significante é rastreável na teoria social do 
design e tem influenciado as concepções atuais de ―design sustentável‖. São reiterações 
reformistas, tanto históricas (Ruskin, Tátlin, Meyer) como contemporâneas (Bonsiepe y Papanek), com 
grande ênfase na década de 1970, particularmente a partir da convocatória ao evento Design for Need 
(1976), popularizador dessa noção como sinônimo de responsabilidade social. Embora, na 
literatura especializada, a noção de ―necessidade‖ apareça como um conhecimento comum entre pares e 
fundamental para o design, a variedade de projetos expostos no evento desvela a coexistência 
de múltiplos matizes além de potencializar uma análise mais atenta e crítica dos conceitos que 
fundamentam a prática projetual. Para além do âmbito teórico, desde então, manifesta-se, no comércio, 
a possibilidade do surgimento de um ―consumidor verde‖, que prescindiria de uma mudança estrutural na 
―sociedade de consumo‖, em nada relacionada à motivação de boicote, proveniente do ativismo 
ecológico. Nesse sentido, a crítica à noção histórica de ―necessidade‖ é também uma crítica 
à metodologia do projeto de design, em especial ao estabelecimento de critérios para a identificação 
dessas ―necessidades‖, que podem incorrer na prescrição de práticas específicas de consumo. 

Introdução 

Neste artigo apresentamos alguns resultados de um trabalho mais amplo de revisão bibliográfica, que 

surge do questionamento – sempre atual – sobre o papel do designer na sociedade. Parte-se da 

premissa de que, na teoria do design, existiria uma noção problemática de ―necessidade‖ como 

sistema de prioridades, própria de um projeto moderno já desacreditado, mas que guiaria a 

prática.SeguindoGert Selle, filólogo e historiador, assumimos uma concepção bastante aberta de 

teoria, como ―teorias sociais gerais do design‖ (SELLE 1975 [1973]:24). Teorias desse tipo são 

passíveis de inferência a partir de marcos culturais que normatizam historicamente os projetos, e têm 

servido não só para legitimar a prática, mas também para referenciar seus princípios. ―A teoria 

[segundo Selle] assim como a forma dos produtos, constitui um fenômeno linguístico‖ (1975 

[1973]:26). Portanto, é verificável tanto nos objetos quanto na linguagem de programas de ensino, 

manifestos, palestras, publicações ou mesmo a partir de sua penetração midiática, como discurso de 

interesse público. ―Também a teoria se publica, se defende publicamente, é interpretada pelas 

autoridades, se cita propagandisticamente e se ensina nas escolas‖ (idem). No entanto, a 

ambiguidade de tais bases teóricas é posta em evidência por uma literatura especializada 

fundamentada na noção abstrata de ―necessidades‖ (humanas, sociais, do usuário, do cliente). Até 

mesmo Selle (1975 [1973]:218) assume essa fragilidade em seu próprio texto. 

De início, uma diferenciação conceitual entre necessidades formais e empíricas éoperativa para 

problematizar os enunciados teóricos com os quais nos encontramos. Essa diferenciação foi proposta 

pelo docente e investigador Washington Dias Lessa (1999), no artigo ―Os conceitos de necessidade, 

utilidade e funcionalidade para o design gráfico‖, para a revista carioca Arcos, da ESDI. Enquanto 

uma necessidade formal privilegiaria aspectos da materialidade do projeto (como a ideia de que 

existe uma forma específica para cada função), uma necessidade empírica daria conta de aspectos 

perceptivos, operativos ou econômicos e culturais, portanto, mais políticos (LESSA 1999:106-7). 

A seguir, destacamos alguns trechos de textos nos quais se esboçam posicionamentos de John 

Ruskin, Vladimir Tatlin e Hannes Meyer, assim como os resultados da análise sobre o evento Design 

for Need, com foco nas figuras de Gui Bonsiepe e Victor Papanek. Tomamos essas referências por 

aceitarmos seu caráter de ―teoria social do design‖, como já foi mencionado, já que apresentam 

reflexões reformadoras e influentes sobre ―necessidades‖ produtivas. 

Noções históricas de “necessidade” 
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[P]recisamos de trabalho substancial, não luxuoso; de design refinado, não 
suntuoso. Os tecidos não devem ser do tipo que chamariam a atenção de uma 
duquesa, mas antes ser de um feitio que sirva às necessidades e apure o 
gosto de uma aldeã. O erro preponderante do vestuário inglês, principalmente entre 
classes menos abastadas, é uma tendência à má qualidade e ao exagero, consequente 
de uma torpe imitação de seus superiores. Deveria ser uma das prioridades de todo 
fabricante produzir não só tecidos admiráveis em termos de design, mas também 
adequados ao destino cotidiano […] Se pela míope e imprudente ânsia de 
enriquecertomam cada capricho do povo para converter em demanda momentânea; [...] 
nenhum design de qualidade lhes será realizável, ou perceptível [...] cada demanda que 
se cria pela novidade estimula no comprador um hábito de descontentamento. (RUSKIN 
[1859] 1908:77-78) 

Salvo distâncias contextuais, muito próximas a reflexões do presente sobre possíveis prioridades 

produtivas, essas palavras foram proferidas a estudantes, em Bradford, pelo reformista e crítico de 

arte John Ruskin (1819-1900). Desde a era vitoriana, na Grã-Bretanha, podemos restabelecer 

enunciados de intelectuais considerados românticos, os quais compartilhavam ideais análogos aos 

aqui apresentados. Ruskin ajuda a confirmar que não é de hoje que a irracionalidade produtiva e, 

logo, do consumo, são, portanto, alvo de críticas. Igualmente, critica o sentido comum da época, a 

supervalorização do produto sobre o produtor – em contraste com a guilda medieval autogestionada – 

e destaca a frivolidade do consumo burguês. Na mesma conferência, Ruskin sugere que ―é 

responsabilidade do fabricante, em qualquer ramo, decidir se irá […] transformar suas mercadorias 

em instrumentos de educação ou em quinquilharias para o mercado‖ ([1859] 1908:78). 

Esta etapa ―sócio terapêutica‖ do design, de acordo com Gert Selle,‖constitui a primeira,depois de 

Henry Cole, em que se forma definitivamente uma teoria‖ ([1973] 1975:63), já que é superada a 

discussão sobre aspectos formais de uma produção que se orientava à educação do gosto popular. A 

favor do ornamento, Ruskin conserva uma visão nostálgica do medievo, o que dificulta absolver as 

condições industriais de produção e a reprodução de formas geométricas abstratas. No entanto, se 

nos aprofundarmos no estudo de seus textos, descobriremos que Ruskin é capaz de assumir a 

austeridade estética, mas apenas no caso das estações ferroviárias. Essa exceção se dá em nome 

do investimento no que seriam, em suas palavras, ―primeiras necessidades‖: investir, por uma 

primazia da velocidade e da segurança, tanto em bons salários aos empregados como em materiais 

resistentes e duráveis, não nobres. Para ele, qualquer tentativa de incitar a fruição estética – em um 

ambiente comercial que está pensado para o trânsito rápido – seria improdutiva e onerosa para os 

viajantes, além de vulgarizar obras que teriam mais prestigio em museus. É curioso que, devido à 

aversão aos novos parâmetros de vida impostos pela sociedade industrial, sua concessão se inflama 

a tal ponto que se aproxima à austeridade estética reclamada mais tarde por Horatio Greenough e 

Adolf Loos.   

Nunca houve algo tão obsceno ou incongruente como o menor dos ornamento em tudo que se 
relaciona a ferrovias e suas mediações. Tire-os do caminho, leve-os ao lugar mais feio que 
possam encontrar, declare a eles o quão lamentável que são, e não desembolse neles nada além 
de segurança e rapidez. Ofereça generosos salários aos empregados eficientes, generosas 
retribuições a bons fabricantes, generosos pagamentos a trabalhadores habilidosos; permita que o 
ferro seja resistente, os tijolos?trilhos? firmes, e os vagões fortes. (RUSKIN 1849:100) 
 

É evidente que a exceção de Ruskin reveste ironicamente seu desgosto, transformado aqui em uma 

reflexão mais racional que romântica, embora ainda antimoderna e exagerada. Como os franceses 

Émile Zola e Charles Baudelaire, Ruskin se opôs intelectualmente ao progresso moderno e ao 

empobrecimento econômico e cultural da Inglaterra, o qual associa à industrialização. Apesar de não 

haver experimentado diretamente as condições de trabalho dos operários (como o fez Zola), Ruskin 

lecionou na instituição de nível superior, criada por elemesmo, para a formação intelectual de 

trabalhadores manuais. É interessante como a participação e a popularidade de Ruskin na vida 

vitoriana se equilibram entre todos os setores sociais. Conservador, como a burguesia da época, 

Ruskin pretendia potencializar uma reforma social a partir da arte e do artesanato, como imperativo 

moral e religioso, projeto que parcialmente se concretiza mais tarde, com William Morris e estadistas 

imbuídos da mesma reflexão. Não é demais destacar/ lembrar que, enquantoem Ruskin existia uma 

motivação abstrata (ou até metafísica) de um universal de beleza e valor, em Morris, é o socialismo 
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(ou a ideia que Morris tinha sobre o socialismo) o que conforma uma noção de necessidade 

encarnada na arte (cf. WILLIAMS 1958:134). 

Uma comparação frutífera pode ser encontrada na vanguarda soviética de inícios do século XX, 

particularmente em Vladimir Tatlin, cujas concepções teóricas Selle caracteriza como ―uma das fontes 

mais importantes de ideias estético-sociais, depois de Ruskin, Morris e o Stijl‖ ([1973] 1975:120). 

Tatlin via o destino artístico em outros termos, unido à produção industrial. A ideia de uma ―arte de 

produção‖ (JULIER 1993), compartilhava com o Stijl a esperança por uma nova estética técnica  

capaz de reconfigurar a sociedade: uma revolução massiva e mecânica. Em um relato retrospectivo, 

Tatlin se apresenta como um dissidente da arte abstrata de sua época, ao contrário do protagonismo 

entre os construtivistas que a história pode atribuir-lhe: 

[O]s ―construtivistas‖ não se preocupavam com as relações orgânicas entre material e composição. 
No entanto, sem a dinâmica dessa relação não é possível criar uma forma de necessidade vital.  
Não é surpresa que os ―construtivistas tenham se transformado em decoradores ou se limitado ao 
design gráfico. No terreno de mobiliário, assim como de outros objetos de uso, nossa atividade se 
encontra ainda em uma etapa primária. A criação de novas instalações culturais, imprescindíveis 
para a vida cotidiana, em que as massas trabalhadoras possam ascender, pensar e se 
desenvolver, exige do artista não só uma sensibilidade decorativa, mas também – e 
primordialmente – uma sensibilidade para os objetos que se adequem à existência moderna e sua 
dialética. (TATLIN 1932 apud SELLE [1973] 1975:122)   

Para essa transformação social Tatlin teve inicialmente o apoio do poder estatal, mas infelizmente o 

êxito de um projeto de tal envergadura comprovou não ser totalmente determinado por sua aceitação 

hegemônica local, e terminou sem surtir influência na indústria. Um apoio como esse também faltaria 

ao projeto de Hannes Meyer, na Bauhausde Dessau (1928-1930), para possibilitar seu seguimento. 

Tachado de comunista, Meyer demonstrava sua aversão ao luxo e à necessidade formal  – no sentido 

que vimos em Lessa – imposta pela produção desenvolvida dentro da escola, o que lhe parecia impor 

obstáculos a qualquer avanço no design. 

E com o que me encontrei no momento da minha nomeação? Com uma Bauhaus cuja fama era 
maior que sua eficácia e com a qual se conseguia uma publicidade sem igual. Uma escola superior 
de design onde cada xícara de chá se convertia em uma figura problemático-construtivista. Uma 
―catedral do socialismo‖ onde se praticava um culto medieval dos revolucionários da arte pré-
guerra, ante a assistência de certa juventude que se aproximava às esquerdas, sem perder por 
isso a esperança de ser consagrada naqueles mesmos altares. 

(MEYER 1930 apud SELLE [1973] 1975:125) 

Em outros textos (1928 e 1929) Meyer prescreve que, durante sua direção, a Bauhaus não deveria 

ser um fenômeno artístico (do compositivo, emocional e estético), mas sim um fenômeno ―social‖. O 

que efetivamente promove Meyer é um estudo sistematizado dessas necessidades. No âmbito da 

construção de moradia, mediada pelos materiais disponíveis e uma equipe de especialistas, além do 

arquiteto, Meyer desenvolve uma lista de justificativas ―biológicas‖ a serem consideradas. São estas: 

(i.) vida sexual, (ii.) hábitos de sono, (iii.) animais de estimação, (iv.) jardinagem, (v.) higiene pessoal, 

(vi) proteção contra o clima, (vii) higiene doméstica, (viii) manutenção do automóvel, (ix) cozinhar, (x.) 

calefação, (xi.) exposição ao sol, e (xii.) serviços. Esse sistema de prioridades tem como objetivo, por 

um lado, fazer o levantamento de um diagrama funcional a partir das ações de cada ocupante de uma 

casa ao observar sua rotina, e por outo, atentar-se às adaptações construtivas impostas por 

condicionantes do ambiente. Embora o estudo esteja orientado a uma construção de formas 

internacionais, adaptáveis a distintas condições, em contraposição à arquitetura estilística, a 

necessidade de moradia, esmiuçada a maneirade/como método, já revela muito dos hábitos 

domésticos de uma determinada região. Se a observação de moradores fosse feita em outro país ou 

em outra época, essas funções da casa seriam evidentemente outras. Com base na realidade, 

inferimos, de moradores de Dessau, a lista evidencia também, na terminologia antropológica de 

Malinowski, algumas necessidades derivadas (caso vii e viii) da posse de bens que, supomos, 

supririam outras necessidades, seguramente nada universais. Assim, nessa tentativa de 

cientificidade, é difícil precisar quanto existe de descrição de práticas, de prescrição de parâmetros 

postulados por Meyer ou de reação a aspirações dos usuários (desideratum, nas palavras de Nelson 

& Stolterman), já que a lista inclui, desde um parecer intencionado, uma série de necessidades 

convenientes para uma realidade ocidental idealizada de ordem e satisfação. 
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Noções de “necessidade” no evento Design for Need 

O evento Design for Need foi uma iniciativa de docentes do Royal College of Art (RCA). Esta 

instituição de ensino tem sua origem em 1837, como uma das Government Schools of Design, 

espaço onde se oficializa a qualificação técnica e estética para a indústria inglesa emergente. Nesse 

contexto, os interesses industriais, evidentemente, eram também interesses públicos – não apenas 

privados –, por isso o interesse estatal em promover a educação ―artística‖: competir frente a produtos 

de outras nações.No final da década de 1960, o cenário político e econômico se mostrava 

completamente diferente, dando lugar ao desejo entre docentes e diligentes do RCA em pôr em ação 

alguma proposta para recuperar o valor social do design. Após uma série de tentativas pouco exitosas 

ao longo de meia década, o RCA logrou promover uma convocatória internacional – o evento Design 

for Need – com o apoio do ICSID (International Council of Societies of Industrial Design), para 

divulgar projetos orientados a ―necessidades‖. 

No marco do evento foi proposta uma classificação didática para a análise dos projetos apresentados, 

com o intuito de também facilitar antecedentes para futuras investigações. No entanto, o arquivista do 

RCA Neil Parkinson relata que não existem atualmente registros de tais análises na instituição. A 

classificação distinguiria quatro campos de ação: (i.) recursos, (ii.) ambiente, (iii.) assistência e (iv.) 

desenvolvimento (HEIGHT 1977:4). Aqui já podemos visualizar quais noções temáticas de 

―necessidade‖ o evento convoca (embora não abarque a real variedade do que será exposto pelos 

palestrantes). Fundamentalmente, existe um tom de urgência por sanear a vida de cada vez mais 

pessoas. Essas temáticas, que podem ser tomadas como globais e contextuais, são vinculadas ao 

design a partir de pelo menos duas grandes preocupações projetuais: pelo ciclo de vida dos produtos 

e por diminuir as limitações enfrentadas – sejam físicas, mentais ou econômicas – na interação com o 

entorno. Na prática essa classificação servia à dinâmica do evento para dividir por afinidade as 

sessões e grupos de trabalho, transcorridos sempre de forma  simultânea/ ou simultaneamente, em 

quatro ambientes do RCA. As maneiras de interferir como designers nos campos de ação propostos 

invocavam quatro aproximações delimitadas também na convocatória: (1) Design de produtos e 

sistemas; (2) Estudos sobre a modificação de produtos ou sistemas existentes; (3) Design Gráfico e 

Comunicação – incluindo cinema, televisão e fotografia; (4) Estudos teóricos e analíticos. 

Apesar de existir uma prefiguração relativa sobre os tipos de trabalhos convocados, não existia 

qualquer indicação metodológica, e até mesmo para os organizadores era difícil imaginar o caráter do 

evento frente à variedade de propostas possíveis. Finalmente, a busca por ―necessidades‖ que 

validem as próprias práticas abarca, desde o Deshanagari, alfabeto fonético alternativo, para unificar 

a comunicação entre os idiomas na Índia, até estruturas para a exploração de petróleo, que 

prometiam não causar danos às comunidades escocesas de pescadores. Se as áreas eram diversas, 

quando se aproximavam, as escolhas metodológicas e materiais tampouco tinham uniformidade, 

principalmente no que tange à intrincada discussão sobre os meios de produção no design. Enquanto 

John Mitchell, desde uma concepção ergonômica, falava de ambientes universais para ―toda a 

população‖, Oliver Hawkins se voltava a artefatos extremamente particulares, ―sob medida‖, para um 

cliente único, com limitações físicas específicas. Outro dado interessante/que chama a atenção é que 

o evento foi originalmente pensado a partir de conceitos como ―Design Action‖ e ―Design for Survival‖, 

o que poderia direcionar as apresentações para diferentes tipos de projetos, talvez mais coesos, 

alterando também o público e o tom da convocatória. Aparentemente, a simples decisão sobre o 

nome do evento potencializou essa reflexão acerca de quais seriam especificamente as 

―necessidades‖ supridas a partir do design, e, ao mesmo tempo, por sua neutralidade enunciativa, 

também ampliou ad infinitum as possibilidades de interpretações e apropriações do termo. Peter 

Lloyd-Jones, em uma comunicação para a rádio BBC de Londres, teve a oportunidade de abrir a 

discussão para uma audiência mais ampla, não apenas para um público especializado, transmitido  

em sincronia à abertura do evento. Nessa ocasião Lloyd-Jones se perguntava sobre o vazio 

conceitual dominante no design naquela época, plasmada em uma busca, sem muito critério, 

plasmado em algo em que acreditar. Em seu juízo, a beleza, elemento fundamental para o design, 

estava sendo relegada frente a projetos de peso político. Novamente, a polaridade entre 

necessidades formais e empíricas se faz presente. 
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Bonsiepe, Papanek e o Design for Need 

Personagens importantes do evento Design for Need, Gui Bonsiepe e Victor Papanek causaram 

um grande impacto na percepção do papel do designer em países periféricos, inspirando também, 

entre outras, as concepções de ―design sustentável‖ e ―centrado no humano‖. A análise das 

comunicações de ambos, assim como foi feito nos casos históricos anteriores, pretende identificar 

como suas noções de ―necessidade‖, apesar se proporem resolver questões de 

―desenvolvimento‖, estão vinculadas a pressupostos divergentes. 

Em Bonsiepe se evidencia uma multiplicidade de referências a ―necessidades‖, correspondentes 

aos múltiplos segmentos da sociedade, e situadas geográfica e culturalmente. A localização de 

necessidades específicas de uma população teria para ele o objetivo de produzir ―tecnologia 

apropriada‖, com ênfase no ―desenvolvimento‖ de ―países dependentes‖. Assim, no seu enunciado, 

Bonsiepe prescreve a importância de tornar independente o design periférico ante modelos 

concebidos nos países centrais. Uma posição antipaternalista, contra o possível assistencialismo 

da transferência tecnológica centro-periferia. No entanto, embora acentue o caráter localizado das 

necessidades, sua própria noção de ―necessidades básicas‖ como orientadora dos projetos é 

universalizante, ou mais bem etnocêntrica (nutrição, saneamento, transporte, saúde, comunicação 

e produção), consequentemente, suas propostas não vislumbram novos paradigmas de design, e 

sim reafirmam soluções de infraestrutura urbana já conhecidas. 

Em Papanek, a noção de ―necessidade‖ não está tão relacionada ao uso desse significante, esta se 

apresenta através de outras expressões e afirmações, como ―problemas das pessoas‖ ou ―people-

problems‖. Segundo ele, a preocupação holística do designer com os diversos fatores relacionados 

ao projeto, assim como o compromisso com um design terapêutico e não elitista, estaria além da 

questão ―centro-periferia‖. Isso porque, em sua opinião, o design estaria cotidianamente implicado 

nas mais diversas dinâmicas sociais. E em lugar de retomar uma aproximação prática em termos de 

―design alternativo‖ (como já havia defendido na década anterior) seu interesse do momento 

seriacombater a alienação entre sujeito e objeto, incluindo trabalhadores e usuários no processo de 

design, com vias a estabilidade sociopolítica e ecológica. Papanek descreve e prescreve, por 

exemplo, o trabalho do designer em sindicatos, em contato direto com trabalhadores industriais, com 

o objetivo de melhorar suas condições de trabalho. Em grandes resumo, existe uma seleção prévia 

de temas  e situações ―dignas‖ para o exercício do design, visível na escolha de um marco 

institucional e patronal de trabalho, independentemente do objeto em si a ser produzido. Sobre os 

processos de produção, é defendida a pequena escala, como não alienante, o que também presume 

uma maior participação do produtor e do consumidor, assim como reutilização de materiais em vez de 

fabricar-se novas peças. 

Implicações da teoria nas práticas de consumo 

A ideia de problema no design prevê uma solução que parte da situação atual e visaà uma situação 

desejada. De acordo com Nelson & Stolterman (2003: 139) enfocar o design a partir de 

―necessidades‖ implicaria o conhecimento integral de ambas situações, e que a situação atual 

efetivamente não seja desejável. A grande dificuldade em resolver problemas de design surge 

justamente de uma pré-seleção de modelos assimilados de como desenhar, e do desconhecimento 

dessas situações. Uma das consequências mais conhecidas de tal desconhecimento é o redesign 

―verde‖ de artefatos que muitas vezes já parte de premissas ―insustentáveis‖, ou mesmo de uma 

tematização elitista do design ―ecológico‖. 

Se voltamos a pensar sobre casos apresentados com os reformistas Ruskin, Tatlin e Meyer 

percebemos que, apesar de muitas de suas intenções nutrirem a visão atual de um ―design 

sustentável‖, como ideais de justiça e bem comum, existe uma distância conceitual e histórica que 

separa a maneira de ver os processos produtivos. Antes da divulgação midiática de descobertas 

científicas sobre as consequências do modelo de bem estar, era possível prescrever a urbanidade e a 

posse de um automóvel como condições necessárias para a vida moderna. Em uma posição mais 

radical a ideia de objetos necessários pode também classificar e estigmatizar alguns tipos de práticas, 

como acontece no enunciado de Tatlin, que  maldiz o design gráfico e a decoração ao nível dos 
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supérfluos. É um exercício saudável separar o que realmente é válido para uma recuperação moral, 

metodológica e política do design e quais ideias retrospectivas se convertem em dogma se aplicadas 

ao presente. 

Até mesmo a busca metodológica pela identificação de necessidades tem suas limitações, afinal de 

contas, o grande risco que se corre em buscas desse tipo é descobrir que nem todo problema ou 

necessidade se resolve por meio do do design. É o paradoxo da investigação etnográfica. Quem 

observa o usuário vê a realidade ou apenas aquilo que quer ver? Geralmente, o que se quer ver não 

é qual seria a necessidade das pessoas, mas sim como o design é necessário. Desde Marx já se 

sabe que todo produto tem essa propriedade de reificar necessidades. Cabe ao designer levar mais a 

sério a sua habilidade de investigar as situações que lhe convidam a projetar e por em evidência a 

importância de sua intervenção com sinceridade. Já se conhece a possibilidade de se modificar 

hábitos de consumo por meio do design de serviços mais inteligentes em vez de produtos atrativos, e 

de mobilizar informação para uma maior autonomia e entendimento do mundo artificial. Se como 

designer nos baseamos em teorias e métodos, também deveríamos nos dedicar a pesquisar, a partir 

de experimentação e práticas de extensão universitária, para entender o design e seus processos 

como entrelaçados na sociedade, não como um campo fechado em si mesmo. Quanto mais 

conscientes os próprios designer forem em relação ao mundo que fomentam a partir de seus projetos, 

mais facilmente se abrirão possibilidades de uma mudança ―reformista‖ para um design que responda 

a situação do presente e não a um passado dogmático que se direcionava a uma situação ideal de 

futuro que já passou. 
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Este estudo discute as contribuições do Design Centrado no Humano (HCD) para o desenvolvimento de 
projetos sustentáveis. Parte-se de uma reflexão teórica sobre HCD e sobre o design estratégico na 
perspectiva da sustentabilidade. Como inspiração para o método de investigação, busca-se apoio no 
Dream:In, um projeto de inovação social que insere o ser humano no centro do processo de design, 
objetivando o desenvolvimento e implementação de políticas públicas e negócios empreendedores. O 
projeto identifica as necessidades e desejos humanos por meio da captação em vídeo dos sonhos dos 
indivíduos de determinada região e meio social. Na pesquisa apresentada neste estudo, foram coletados 
sonhos relacionados à educação para sustentabilidade, de jovens estudantes de ensino profissionalizante 
privado, através de entrevistas filmadas. Essas entrevistas foram editadas e divulgadas em vídeo, em um 
workshop realizado com o intuito de propor negócios sociais para os sonhos apresentados. Este estudo 

compreende uma parte da pesquisa, focada na análise imanente do vídeo quanto às falas dos 
entrevistados, pois acredita-se que essas manifestações verbais espontâneas trazem informações 
essenciais para a realização de projetos. Pontualmente, demonstra que a utilização de diferentes formas 
de coleta, como a proposição de desenhos e escolha de imagens, podem proporcionar expressões de 
diferentes sonhos relativos à sustentabilidade. 

Introdução 

O presente artigo pretende trazer considerações sobre a contribuição do Design Centrado no 

Humano no processo de desenvolvimento de projetos sustentáveis. Para tanto, realizou-se uma 

pesquisa inspirada no método do projeto Dream:In, uma iniciativa que coleta, por meio de entrevistas 

gravadas, o sonho dos indivíduos, e propõe, após a realização de workshops criativos, o 

desenvolvimento e implementação de projetos de inovação social.  

Este artigo apresenta uma parte da pesquisa que foi realizada com método semelhante ao Dream:In, 

mas com foco na coleta de sonhos relacionados à educação para sustentabilidade e com alterações 

no método base, aplicando diferentes formas de coleta, como a proposição de desenhos e escolha de 

imagens. Com o objetivo de buscar informações que sejam importantes para a realização de projetos 

sustentáveis, realizou-se uma análise imanente das falas dos entrevistados.   

No embasamento teórico, parte-se de uma reflexão sobre sustentabilidade, design estratégico na 

perspectiva da sustentabilidade e sobre Design Centrado no Humano (HCD). 

 

Sobre sustentabilidade, design estratégico e HCD 

Como lidar com o aumento do consumo e progressivo descarte de produtos, tendo em mente a 

diminuição de seu impacto sobre o meio ambiente? Isso é o que Fabrice (2009) questiona ao abordar 

a sustentabilidade como um dos temas principais a serem discutidos entre os designers. O autor 

afirma que é preciso projetar de modo a limitar o empobrecimento dos recursos naturais e reduzir os 

resíduos pós-consumo.  

Compreende-se que projetar sistemas sustentáveis é mais do que proporcionar produtos com menor 

impacto ambiental. A mudança de comportamento dos indivíduos é essencial para que a sociedade 

consuma conscientemente devido a limitação dos recursos naturais disponíveis. Assim, entende-se, 

que a educação enquanto processo de aprendizagem social tem um papel fundamental no processo 

de conscientização e mudança das pessoas.  
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O design também pode fazer parte efetiva do processo de transformação dos indivíduos, dos 

processos e dos produtos e serviços, com foco na sustentabilidade. Na perspectiva da estratégia, 

Meroni (2008) considera que o design estratégico é uma atividade que deve resultar na evolução de 

uma empresa, de um corpo social, de um território, evolução essa que pode significar mudanças 

sustentáveis. Nesse sentido, o design estratégico na perspectiva da sustentabilidade pode promover 

alterações na maneira como se vive. Para a autora, nenhuma estratégia é possível se não considerar 

mudanças radicais para o desenvolvimento sustentável. O projeto deve ajudar as pessoas a viverem 

melhor, construindo uma sociedade sustentável.  

Sustentabilidade, para Manzini (2008), não é uma questão de opção, mas uma condição de vida para 

o futuro da humanidade. Por isso, o design com foco na sustentabilidade tem por objetivo a 

construção de um novo jeito de pensar e de agir, capaz de impulsionar para uma sociedade 

sustentável com um novo comportamento, que rompa com os atuais padrões de consumo. 

Desse modo, observa-se que o mercado deve atentar-se cada vez mais à movimentação da 

sociedade rumo à sustentabilidade, considerando que já tem oferecido aos indivíduos produtos cada 

vez mais fracionados, individualizados e personalizados, que não demandam produções em massa e 

que atendem as necessidades, desejos e preferências dos consumidores. Complementar a isso, 

Manzini (2008), aponta ainda, para a necessidade de criação de uma nova cultura de projeto, de 

produção e de consumo, um consumo mais limpo, focado na prestação de serviços e não tanto na 

produção de produtos.  

Assim, considerando as necessidades e desejos dos indivíduos, a presença do ser humano integrado 

ao meio ambiente em que vive e a importância de sua conscientização e mudança, pensar em 

sustentabilidade remete a pensar no ser humano no centro das discussões. O design, segundo o 

ICSID (2011), enquanto atividade criativa, estabelece múltiplas qualidades e funções de objetos, 

serviços e processos, gerando mudanças culturais e econômicas não para benefício de máquinas ou 

sistemas artificiais, mas sim para o benefício do ser humano, destinatário dos projetos de design.  

Essa abordagem, que considera o ser humano no centro do processo de design, é denominada 

Human Centered Design – HCD (Design Centrado no Humano). O termo é utilizado principalmente, 

conforme a norma ISO 9241-210 (que substituiu a ISO 13407:1999), para referir-se à ativação do 

usuário para a compreensão de seu comportamento e experiências, a busca de alocação apropriada 

de funções entre pessoas e tecnologia, a organização das interações, tudo isso dentro do projeto. O 

HCD foca-se em desenvolver sistemas interativos e utilizáveis. É uma atividade multidisciplinar que 

engloba humanos, ergonomia e técnicas para ampliar a eficácia e eficiência buscando o bem-estar do 

desenvolvimento de atividades práticas. Portanto, busca-se dar suporte e motivação ao usuário, além 

da aprendizagem, com o objetivo de gerenciar e fornecer informações e padrões para os projetos de 

HCD.  

O posicionamento abordado por Steen (2011), também propõe a busca de um olhar focado nas 

interações das pessoas com produtos e serviços. Isso tem contribuído para a ampliação de 

perspectivas no desenvolvimento de projetos com foco no indivíduo. Para o autor, pesquisadores e 

designers devem buscar compreender os usuários com o intuito de estimular projetos que atendam 

suas atividades práticas, necessidades e preferências. Norman (2012) também destaca que o HCD 

praticado, muitas vezes busca apenas resolver problemas de concepção de produtos e serviços ruins, 

e é importante fortalecer a atenção quanto às preferências das pessoas, potencializando assim, as 

melhorias de projeto. No contexto apresentado, o projeto torna-se algo sob medida para um grupo de 

indivíduos, onde os sujeitos são colocados no centro das discussões. Dependendo do nível de 

originalidade, podem contribuir para novas utilizações dos produtos e serviços. 

Além disso, segundo Steen (2011), no HCD, o designer precisa lidar com duas tensões 

simultaneamente: de um lado o problema orientado pela pesquisa, por outro, orientado pelo design. O 

problema orientado para a pesquisa busca combinar e equilibrar o conhecimento dos usuários e as 

ideias com o seu próprio conhecimento para aproximar as necessidades e preferências do indivíduo  

no projeto. Enquanto isso, o problema orientado para o design busca combinar e equilibrar a 

compreensão das práticas atuais ou passadas, para imaginar alternativas ou futuras práticas 

buscando gerar necessidades que ainda não foram percebidas pelas pessoas (Steen, 2011). 
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Explora-se ainda, uma das abordagens do HCD, o design empático, como uma técnica empírica que 

tem o objetivo de permitir o acesso dos designers ao contexto do utilizador do produto ou serviço 

(Steen, 2011). Neste tipo de abordagem, o designer busca construir nesta interação, empatia com as 

experiências das pessoas, a fim de identificar as necessidades latentes por meio de observação, 

captura dos dados, reflexão, análise do brainstorming, de protótipos ou possíveis soluções.  

Após a problematização teórica, considerando a sustentabilidade, o design e o homem inserido no 

centro do processo para o desenvolvimento de projetos, é possível apresentar a pesquisa 

desenvolvida neste artigo, que objetiva trazer informações que sejam importantes para a realização 

de projetos sustentáveis.  

 

Método de pesquisa 

Com base no referencial teórico e com o objetivo de entender como o HCD pode contribuir para o 

processo de projetos sustentáveis, a pesquisa discutida nesse artigo utilizou o projeto Dream:In como 

inspiração para o método de investigação. 

O projeto Dream:In, segundo informações do próprio site do projeto, objetiva o desenvolvimento e 

implementação de políticas públicas e negócios empreendedores com a aplicação de um método 

diferenciado, que identifica as necessidades e desejos humanos através da captação em vídeo dos 

sonhos das pessoas. Aplica o design empático, capturando dados e permitindo a construção de uma 

interação – através da observação dos vídeos –, entre os desenvolvedores das ideias e projetos e os 

entrevistados. Prevê a construção de três fases para viabilização do projeto: sonhar, acreditar e 

realizar. 

Um dos pontos marcantes e diferenciados do método Dream:In é justamente a fase sonhar, que 

consiste na coleta de sonhos através de entrevistas filmadas. Após a edição das filmagens, elaboram-

se workshops, nos quais assistem-se os vídeos com a apresentação dos sonhos individuais e 

coletivos, que juntos, caracterizam uma cápsula de sonhos. Estes vídeos servem como insumos para 

a fase seguinte, acreditar, que consiste no desenvolvimento de soluções de projetos com foco em 

negócios de inovação social, viabilizando a fase de realização com a implementação dos projetos. 

O Dream:In nasceu em Bangalore, na Índia, com desdobramento no Brasil pela iniciativa de José 

Carlos Teixeira, professor da Parsons the Newschool for Design, em parceira com o escritório de 

design IDIOM e a Manipal University, a maior universidade privada da Índia (Dream:In, 2012). A 

ênfase é dada na inovação e no design para a criação de valor e significado para a sociedade. Ou 

seja, é a aplicação do HCD, que coloca o sujeito e suas necessidades e desejos no centro do 

processo em busca de soluções. 

Entende-se a relevância desse projeto ao observar a necessidade de transformações nos campos 

econômico, tecnológico e social dos países emergentes, como o Brasil e a Índia. Esses países 

possuem estruturas diferenciadas e as práticas exercidas nos países desenvolvidos nem sempre 

respondem às necessidades de uma sociedade emergente. Este momento de propagação do 

consumo oportuniza a criação de uma nova cultura de projeto focando no desenvolvimento 

sustentável de produtos e serviços. Por isso, reforça-se novamente a importância da conscientização 

pela sustentabilidade através da educação. Para descobrir quais as melhores soluções, mostra-se 

adequado questionar os próprios indivíduos quanto aos seus sonhos, necessidades e preferências. 

Assim, como já citado, o projeto Dream:In foi utilizado como inspiração para o método de investigação 

da temática desse artigo. Previamente, foram realizadas entrevistas com estudantes de cursos 

profissionalizantes da rede privada, questionando-os quanto aos seus sonhos para a educação da 

sustentabilidade. Além de questioná-los, foi solicitado que os entrevistados representassem seus 

sonhos através de desenhos ou escolha de imagens. A compilação dessas entrevistas em específico 

resultou em um vídeo que será analisado nesse artigo. 

Portanto, a parte da pesquisa apresentada nesse artigo compreende uma análise imanente do vídeo 

quanto às falas dos entrevistados, às imagens escolhidas e aos desenhos produzidos. Essa análise 

faz-se importante no método, pois exemplifica o nível de compreensão do tema e as intenções dos 

estudantes entrevistados quanto a um planeta sustentável. Acredita-se que essas manifestações 

verbais possam trazer informações essenciais para inspiração de projetos com foco sustentável. 
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Pontualmente, demonstra que a utilização de diferentes formas de coleta, como os desenhos e as 

imagens, podem proporcionar expressões de diferentes sonhos.  

 

Análise das informações coletadas em vídeo 

No vídeo
1
 analisado nesse artigo, identifica-se manifestações de necessidades e desejos de 

estudantes de instituições de educação profissional, que foram entrevistados sobre a temática da 

educação, aspectos sociais, sustentabilidade e inclusão social. Destacam-se as vozes ativas 

presentes na emissão de informações que possam contribuir para o processo de projetos 

sustentáveis. Para tanto, esta análise foi categorizada em três partes: análise das falas, análise das 

falas associadas às imagens e análise das falas associadas aos desenhos. 

Pela ótica do HCD, considera-se os entrevistados como os indivíduos no centro do processo, que 

relatam seus sonhos, desejos e necessidades. Através da interpretação de suas falas, os designers 

podem obter informações importantes a serem consideradas no momento da elaboração de projetos 

que objetivem a sustentabilidade. 

 

Análise das falas 

Dos entrevistados, oito estudantes foram considerados nas análises desse artigo. Eles iniciaram suas 

expressões através de falas que serão detalhadas e exemplificadas abaixo, apontando suas 

necessidades e desejos. Observa-se que, dois dos entrevistados não complementaram a expressão 

de seus sonhos com outras técnicas, como a fala associada aos desenhos ou escolha de imagens. 

Para auxiliar a sequência das análises, foi elaborada uma tabela que referencia cada entrevistado 

considerado (Tabela 1).  

  

                                                 
1  O vídeo completo pode ser acessado em: http://www.youtube.com/watch?v=80l3gPfaITE.  

Todos os entrevistados autorizaram a veiculação de suas imagens e dos desenhos que produziram. 
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Tabela1: Ordenação das entrevistas consideradas no vídeo analisado. 
 

Estudante entrevistado Idade Temáticas abordadas Ordem e tempo no vídeo 

A 18 anos Educação familiar; cuidado 
com o meio ambiente; 

descarte do lixo; reciclagem; 
geração de energia limpa. 

1º - 01' a 02:02' 

B 18 anos Aproveitamento de recursos; 
geração de renda; cuidado 

das futuras gerações. 

2º - 02:02' a 03:26' 

C 15 anos Evolução da educação; 
poluição; cooperação no 

planeta. 

3º – 03:26' a 05:10' 

D 18 anos Descaso com o planeta; 
educação para o futuro; 
cuidados com a fome no 

mundo.  

4º – 05:10' a 06:54' 

E 18 anos Eliminação da fome no 
mundo; educação para a 

sustentabilidade que comece 
em casa; poluição pelas 

empresas; cooperação pela 
sustentabilidade. 

5º – 06:54' a 09:06'  

F 17 anos Vida em família; consciência 
sem desperdício; pobreza e 

insalubridade. 

6º – 09:06' a 10:10' 

G 18 anos Programas voltados à 
sustentabilidade; apoio para 

reciclagem. Inclusão de 
pessoas com necessidades 

especiais. 

8º – 11:34' a 12:53' 

H 27 anos Inclusão no ensino. 9º – 12:53' a 13:32' 

 

As considerações expressadas na tabela 1 relacionam-se, principalmente, com o entendimento sobre 

sustentabilidade, educação voltada para proteção ambiental proporcionada pela família, a importância 

de realização do gerenciamento de resíduos, incentivo de atividades diferenciadas para a 

conscientização da sociedade, cuidado com o uso da água, desenvolvimento de energias renováveis, 

e por fim, a falta de acessibilidade e estrutura física adequada para inclusão social.  

Quanto à sustentabilidade, observou-se que alguns dos entrevistados não demonstraram 

entendimento sobre o significado do termo. Por outro lado, o estudante B demonstrou compreensão, 

exemplificando ao relacionar a sustentabilidade com o aproveitamento e gerenciamento de materiais 

reaproveitáveis, a consciência sobre o uso desses recursos e o retorno que esse tipo de atividade 

pode proporcionar. Demonstrou, desse modo, o seu desejo para a criação de um projeto que impacte 

na percepção da sociedade: – ―Sustentabilidade é sobre a pessoa saber aproveitar os recursos que 

ela tem, saber gerar renda em cima de coisas reaproveitáveis, pessoas qualificadas, pessoas que 

queiram estudar realmente, porque se não cuida, não preserva o que se tem hoje, pode ser que 

amanhã não exista mais. Eu queria estudar bastante para poder criar um projeto ou alguma coisa 

gritante para as pessoas, que elas percebam isso, que elas vejam em 50, 100 anos, que o que elas 

fazem hoje pode ser muito grave‖. 

Salienta-se também, a necessidade de ampliação de ações para a reutilização dos resíduos no 

próprio ambiente em que foi gerado, bem como, o incentivo ao uso racional de recursos naturais, 

conforme foram apontadas pelas falas dos estudantes A, D e F, demonstrando a necessidade de 

ações que contribuam para a separação e reaproveitamento dos resíduos: – ―Cuidar os lixos, porque 

isso facilita muito, tanto que tem a lixeira para papel, os tipos de papéis, para as embalagens, às 

vezes tu pensa e olha, não é esse é o outro, isso facilita. São pequenos atos que fazem a diferença. A 

parte do lixo orgânico deveria ser muito utilizada na parte de adubação... para fazer uma horta no 
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colégio... e o lixo seco, que pudesse reciclar 100%, investindo mais nas centrais de reciclagem‖.  

– ―Os lixos orgânicos eu colocava em qualquer um, mas agora eu coloco no lugar correto, e vejo que 

se a gente quiser mudar o mundo a gente pode ter um futuro melhor para os nossos filhos que vão 

crescer‖. – ―Reciclar as coisas... ensinar a ter uma consciência de não desperdiçar recursos naturais, 

de reduzir e tentar não esquecer a parte gerada ou o substrato na produção e simplesmente jogar em 

algum lugar‖. 

Nesse sentido de transformação, os estudantes A, D e E, destacam a relevância da presença dos 

pais para uma boa educação e conscientização sobre a preservação ambiental, como propõem as 

seguintes falas: – ―Tudo depende muito da educação dos pais, da educação que eles dão para os 

filhos, porque muitos acham que são os professores, só que na realidade quem deve educar são os 

pais‖. –  ―Educar os filhos em casa, tem muita gente que não faz isso, de falar sobre o meio ambiente 

com os filhos‖. –  ―O aluno não tem que aprender tudo na escola, tem que aprender em casa. Tinha 

que vir essa educação de sustentabilidade de dentro de casa, desde cedo‖. 

Com esse anseio pela educação voltada para a proteção ambiental desde cedo, os estudantes D e E 

complementam com o desejo de realização de atividades próprias para a transformação da 

sustentabilidade na sociedade. Identificou-se também, a necessidade latente para o desenvolvimento 

de atividades que contribuam para a transformação da educação para a sustentabilidade com a 

integração de diferentes atores sociais, como ONGs, indivíduos, pais e escola:  – ―Eu ajudaria a 

conversar com as pessoas, falar, passar uma orientação do que pode acontecer futuramente com os 

nossos filhos, se nós não tentarmos mudar agora, o que pode acontecer?‖. –  ―Eu acho que como têm 

tantos programas, como o escola aberta, deveria ter mais isso. Tipo ONGs que influenciam os pais a 

incentivarem os filhos, tanto em educação, sustentabilidade e tudo o que está acontecendo no 

mundo. Se tivesse palestras, pessoas que apoiem os pais, que digam: pais, a gente tem que se 

mexer! A gente tem que ensinar nossos filhos! A gente que está dando educação para eles. Não é 

tudo na escola que se aprende.‖ 

Contrapondo as considerações apresentadas, os estudantes C e D não apresentaram uma 

compreensão tão ampla sobre o significado de sustentabilidade, mas ainda assim, demonstraram 

preocupações relevantes para um futuro equilibrado ambientalmente e a relevância de ações 

coletivas para preservação ambiental:  –  ―Eu não tenho muita noção do que é isso, do meu ponto de 

vista, o mundo está muito judiado, vamos dizer assim que muita gente que não cuida, não adianta 

falar que cuida e depois fazer o contrário, muita gente fala isso. Eu ajudaria fazendo bastante 

palestras sobre isso, com gente indo de casa em casa, dando orientação para isso‖. 

Compreendeu-se, a partir dessas falas, que embora o termo sustentabilidade não seja conhecido por 

todos esses estudantes, os mesmos demonstram uma conscientização sobre o uso racional dos 

recursos naturais, e que uma aproximação com as situações abordadas podem servir de insumos 

para uma conscientização coletiva, buscando ações efetivas para a diminuição de impacto ambiental, 

reciclagem, coprocessamento de resíduos e geração de renda para as famílias a partir da 

ressignificação do lixo. 

Além disso, destaca-se as falas dos estudantes A e E com preocupações sobre a poluição nas águas  

e a necessidade de resolução de outros problemas como o saneamento básico e o acesso às 

diferentes fontes de energias renováveis: –  ―Cuidar das águas para não poluir os rios e não matar os 

peixes‖. –  ―Tem família que planta, que diz: a gente tem que economizar água para depois molhar o 

arroz, para depois ele crescer‖. –  ―Aliás, as pessoas que não possuem saneamento básico, elas 

normalmente não cuidam muito do lixo, porque para elas já está tudo daquele jeito‖. –  ―Em relação à 

energia, a gente poderia aproveitar mais os recursos que a gente tem, os recursos hídricos, os 

recursos eólicos, a energia solar, com vários projetos que incentivem os alunos a fazer este tipo de 

coisa‖. 

Por fim, o estudante H, contribuiu com aspectos relacionados à inclusão social, na qual destaca seu 

grande sonho, uma nova cultura de comunicação, que facilite a interação entre professores e alunos, 

em especial, entre surdos e ouvintes. 
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Análise de falas associadas às imagens 

Buscou-se tensionar o método de entrevistas utilizando outros recursos, como escolha de imagens e 

produção de desenhos, para permitir que os indivíduos se expressassem de diferentes modos, além 

da própria fala, considerando diversas manifestações do humano na construção dos seus 

argumentos. 

Dos estudantes entrevistados, três estudantes escolheram imagens previamente selecionadas em 

sites de busca, para complementar a expressão dos seus sonhos de educação para sustentabilidade, 

sendo que os estudantes B e E apresentaram as falas associadas às imagens, realizando uma 

relação direta entre as imagens e as falas (Tabelas 2 e 3), enquanto o estudante F apresentou sua 

fala a partir de um conjunto de imagens (Tabela 4).  

O estudante B demonstrou desejos como a inserção de recursos tecnológicos nas escolas para 

promoção do conhecimento, relacionadas à compreensão das ações de reciclagem devido a sua 

percepção sobre a falta de conhecimento das pessoas sobre a origem dos recursos naturais. O 

estudante apontou ainda, o seu desejo em incentivar a colaboração entre crianças, como alternativa 

para melhorar a aprendizagem e a construção de um futuro mais sustentável (Tabela 2).  

 

Tabela 2: Apresentação das falas do estudante B sobre as imagens selecionadas. 

 

Estudantes Fala Imagens 

 

 

Estudante B 

 

 

 

 

 

 

Estudante B 

―Os computadores, na escola, às vezes usam para 
ensinar uma matéria sobre sustentabilidade‖. 

 

―Aqui mostra um senhor e uma criança trabalhando 

juntos, plantando uma árvore, isso é muito incentivante 

porque a criança, bem ou mal, ela sempre vai aprender 

com os mais velhos‖ 
 

―As pessoas quase nunca utilizam esses lixos, não sabe 

para que servem‖. 

 

―Mostra bastante madeiras, bastante desmatamento, as 

pessoas querem casas bonitas, mas não sabem de 

onde vem‖. 

 

―Crianças se estiverem juntas, estiverem unidas irão 

aprender melhor‖. 

 

 

Já o estudante E complementou sua fala, destacando a percepção sobre a poluição gerada pelas 

empresas, a falta de interesse e a vontade de mudar esta concepção. Contribuiu também, 

comentando que as interações estão mais artificiais, a alimentação cada vez mais inadequada, assim 
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como o uso excessivo de objetos de entretenimento digital, como o vídeo game, como um efeito 

negativo para as novas gerações. Por isso, apresenta na última imagem, o seu desejo por um mundo 

mais equilibrado e consciente de suas ações por meio da colaboração entre os indivíduos (Tabela 3). 

 

Tabela 3: Apresentação das falas do estudante E sobre as imagens selecionadas. 
 

Estudantes Fala Imagens 

 

 

 

Estudante E 

 

 

 

 

Estudante E 

―Essa imagem eu achei bem chocante porque eu tenho 

pavor de passar por uma empresa e ver essa quantidade 

de fumaça. Isso me dá uma agonia. Eu acho que essa foto 

mostra como ainda tem empresas que não são 

sustentáveis e que não cuidam do meio ambiente‖. 

 

―Eu acredito que, ultimamente, a alimentação é muito 

desregrada e acontece muitas coisas ruins por isso‖. 

 

―Essa aqui eu escolhi porque eu achei muito gritante 

porque essas crianças de hoje, que ficam só em 

computador, jogando vídeo game não conhecem o mundo 

direito lá fora‖. 

 

―É uma imagem que representa bem como seria um mundo 

sustentável, todo mundo ajudando, todo mundo cuidando 

do mundo, plantando árvores e não desmatando as nossas 

florestas, que é o principal. De que as coisas que estão a 

nossa volta estão acabando e a gente não está fazendo 

nada para que elas continuem ali‖. 

 

 

O estudante F apresentou na sua fala, com base em um conjunto de imagens, a reafirmação das 

falas anteriores sobre a necessidade de conscientização da sociedade para garantir o futuro das 

novas gerações, conforme mostra a tabela 4: 
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Tabela 4: Apresentação da fala do estudante F sobre o conjunto de imagens. 

 

Estudante Fala Imagens 

Estudante F 

―Fazer o bem hoje para deixar no amanhã para o seu 

neto, seu filho deixar de ficar de olhos fechados para o 

que tá acontecendo no Brasil‖. 

 

 

As falas associadas às imagens apresentaram necessidades e apontamentos de desejos para a 

construção de um futuro melhor, referenciando a consciência coletiva das ações atuais, das 

responsabilidades sobre o consumo e os impactos gerados pelas escolhas realizadas. Por fim, 

direcionam a importância da educação das crianças, as interações da família, equilíbrio nas 

interações no meio físico e virtual e a busca por um consumo mais saudável com menor impacto 

ambiental e menores níveis de poluição para atingir estes objetivos. 

 

Análise de falas associadas aos desenhos 

Dos estudantes entrevistados, quatro estudantes desenvolveram desenhos para expressar seus 

sonhos, necessidades e desejos quanto à educação para sustentabilidade. Em três representações, 

os estudantes A, C e G, demonstraram preocupações com a disponibilidade de recursos naturais, a 

necessidade de integração e a conscientização da sociedade.  

O estudante G acrescentou ainda ao seu desenho preocupações sobre inclusão social e a 

importância sobre o desenvolvimento de energias renováveis. Ressalta-se que o estudante C 

expressou-se significativamente por desenhos comparando o mundo atual e o seu desejo com a 

projeção futura para um mundo melhor (Tabela 5). 
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Tabela 5: Falas dos estudantes associadas aos desenhos. 
 

Estudante Fala Desenho 

Estudante A 

―Desenho de uma ideia de como seria o 
mundo futuramente com todos os 

continentes, com folhinhas e onde eu estou 
no Brasil, tem a folhinha maior com os 

limites e os frutos  para um mundo mais 
sustentável‖. 

 

Estudante C 

―Eu desenhei um mundo que seria perfeito, 
e aqui com um começo do mundo a ser 
arruinado, e deste lado mostra que as 

pessoas estão poluindo, que está ficando 
pior a situação, tendo que consertar, mas 

não adianta uma pessoa só consertar, mas 
mais de 50% consertar. Para o mundo 

funcionar bem tem que ter mais 
cooperação. Todo mundo cooperando vai 

construir uma base para  um mundo novo‖. 
 

 

 

 

 

 

Estudante G 

―Folhas, árvores, sustentabilidade (desenho 

de catavento para geração de energia 

eólica), o alfabeto, amor, paz, inclusão dos 

cadeirantes, inclusão dos deficientes, ajuda 

na generosidade‖. 

 

 

As falas associadas aos desenhos facilitaram apontamentos para as necessidades e desejos 

pontuais, como por exemplo, a necessidade de criação de fontes de energia alternativas e pela 

diversidade de necessidades sociais, apontadas pelo estudante G. A conscientização sobre os limites 

de exploração dos recursos naturais, apontados pelo estudante A, com a comparação entre o mundo 

atual e a projeção futura para um mundo melhor com a colaboração das pessoas, preservando 

recursos, principalmente como a água. 

Nas análises apresentadas, é possível observar que a expressão dos estudantes por meio das falas 

contribuiu para a abordagem de diferentes assuntos sobre educação para a sustentabilidade no 

âmbito coletivo. Entretanto, a expressão por meio de desenhos e imagens favoreceu a apresentação 

das necessidades e desejos dos estudantes.  

 

Considerações Finais 

A utilização do vídeo na metodologia do projeto inspirado no Dream:In, considera as necessidades e 

desejos do ser humano no centro do processo. Mostra-se como um instrumento capaz de transmitir 

conceitos profundos sobre o tema que está sendo abordado. Considera-se, portanto, que o vídeo 

pode ser um importante aliado na geração de ideias de projetos de design estratégico na perspectiva 

da sustentabilidade. 

Acredita-se que a utilização da ferramenta de gravação possibilita uma aproximação dos projetistas 

com o contexto dos estudantes, os quais, através de sua voz ativa, destacam a responsabilidade do 

ser humano em seu posicionamento no centro das questões alusivas à sustentabilidade. 

Com as análises, compreendeu-se a partir das falas dos estudantes, que há a necessidade de 

melhorar a disseminação sobre o significado da palavra sustentabilidade. Os entrevistados 

manifestaram o interesse na criação de projetos que promovam a inclusão social e a educação no 

meio familiar, mas também, projetos para a diminuição de impactos ambientais, tais como: uso 
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racional dos recursos naturais, exploração de fontes de energias renováveis, geração de renda, 

reciclagem e coprocessamento de resíduos. 

Quanto às falas associadas às imagens, foi possível entender necessidades e desejos para a 

construção de um futuro melhor, referenciando-se à consciência coletiva quanto à responsabilidade 

sobre o consumo e sobre os impactos gerados pelas escolhas realizadas. A importância da educação 

das crianças, das interações familiares, do equilíbrio entre atividades físicas e jogos digitais, da busca 

por um consumo mais saudável e da diminuição da poluição também foram pontuados. 

Constata-se que a expressão associada às imagens facilitou a sistematização de ideias pelos 

estudantes. Compreendeu-se que este tipo de abordagem pode contribuir para a organização e 

agrupamento de diferentes desejos dos entrevistados. Com esse estimulo, percebeu-se maior 

espontaneidade pelos estudantes ao expressar suas ideias em frente à câmera. 

Já a expressão de falas associadas aos desenhos apresentou ideias mais pontuais e comparativas, 

na qual evidencia-se a disponibilização de diferentes materiais, como canetinhas coloridas, cola, lápis 

e tesoura. Deste modo, percebeu-se motivação e curiosidade no desenvolvimento da atividade pelos 

estudantes. Em ambos os casos, os insumos foram utilizados para facilitar a materialização das 

ideias, atingindo o objetivo inicialmente proposto na estruturação desta técnica. 

As falas associadas aos desenhos reforçaram as falas anteriores sobre a necessidade de criação de 

fontes de energia alternativas e preservação de recursos naturais, acrescentando ainda, 

necessidades sociais com a conscientização dos limites, comparação entre o mundo atual e a 

projeção futura para um mundo melhor através da colaboração entre as pessoas. 
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O artigo proposto aborda o resgate da tradicional técnica do coco e ouro, desenvolvida em Diamantina 
desde meados do século dezenove. Genuinamente brasileira, esta técnica tem o coco como principal 
material, matéria prima abundante na região e totalmente aproveitada nos produtos. Novas técnicas e 
tecnologias associadas às práticas de coleta e manejo adequadas do coco são aspectos básicos do 
processo de revitalização e inovação dos produtos sintonizados às demandas contemporâneas do setor e 
da sociedade. O trabalho objetiva a valorização da técnica tradicional do coco e ouro dentro e fora da 
região, além de gerar opções de consumo aos diferentes públicos que valorizam produtos ligados à 
cultura e tradições regionais.  

Introdução 

Este trabalho aborda o estudo e resgate da técnica tradicional das joias de coco e ouro, produzidas 

em Diamantina, desde meados do século dezenove. As joias de coco e ouro constituem  uma técnica 

genuinamente brasileira, que sofreu poucas alterações ao longo do tempo. A cidade de Diamantina, 

situada na mesorregião do Vale do Jequitinhonha, a 285 km distante da capital Belo Horizonte, tem 

sua historia ligada ao extrativismo mineral, inicialmente o ouro, seguido pela exploração de 

diamantes, até o declínio da atividade entre os anos 1980 e 1990. 

Hoje a cidade, incrementada pelo turismo, destaca além da arquitetura colonial, patrimônios imateriais 

como o fazer culinário, as celebrações religiosas e outras expressões construídas pelos modos de 

vida ali experimentados desde sua origem. 

Junto a esses importantes patrimônios, a ourivesaria teve em Diamantina um grande destaque, pois a 

conjunção de elementos culturais e identitários assimilados de cada cultura que para ali foi levada, 

culminou no desenvolvimento de uma técnica genuína da cidade, a joalheria feita em coco e ouro. 

Herdeira direta da arte desenvolvida em Portugal, desenvolveu-se a partir do sec XIX com 

refinamentos e combinações do coco com o ouro e pedras preciosas. 

Na época, o uso conjunto desses materiais representou uma inovação
1
 que possibilitou o 

desenvolvimento de peças de ourivesaria com estilo próprio, que caíram no gosto popular e 

contribuíram para sua permanência no mercado joalheiro local até os dias atuais. 

Atualmente a cidade possui apenas seis oficinas que produzem e comercializam joias feitas com essa 

técnica, sendo a Joalheria Pádua a mais antiga, aberta e em funcionamento desde 1888, quando foi 

inaugurada. No entanto, os produtos de hoje pouco diferem dos produzidos no passado, como ilustra 

o par de brincos da figura 01, que representa formal e tecnicamente a tendência da época.  

                                                 
1
A inovação na perspectiva de Schumpeter (1988) seria o fator econômico capaz de proporcionar um lucro extraordinário ao 

agente que a implementou, alterar consideravelmente as estruturas de mercado e induzir o desenvolvimento econômico da 

nação 
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Figura 01: Brincos da Joalheria Chica da Silva. Divulgação. 

 

 

Pela facilidade do corte e entalhe, o coco possibilita a criação de variadas formas e facilita a 

incrustação de filetes, pontos de ouro e pedras. Sobretudo é material facilmente encontrado na 

natureza, de exploração simples. 

O fato de ser um produto originário de Minas Gerais, principalmente da Região de Diamantina em 

Minas Gerais, o resgate dessa técnica contribui para a valorização de modos de produção e 

atividades econômicas importantes na história regional, como patrimônio cultural imaterial. 

―Esse patrimônio, que se transmite de geração em geração, é constantemente recriado pelas 
comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua 
história, gerando e um sentimento de identidade e continuidade, contribuindo assim para promover 
o respeito à diversidade cultural e a diversidade humana‖. (Krucken, 2009). 

Orientado pelos pilares da sustentabilidade cultural, social econômica e ambiental, o projeto tem 

como proposta a  aplicação da técnica a novos produtos mais adequados às demandas 

contemporâneas do setor joalheiro, porém sintonizados às características materiais e produtivas da 

região.  

Com foco no design para a sustentabilidade, além de contribuir para a assimilação e preservação da 

técnica, o trabalho objetivou a disseminação do ofício às novas gerações, contribuindo ao 

desenvolvimento social e cultural da região.  

Desenvolvimento sustentável e valores do território 

Segundo Oliveira (2006) apud Alcoforado (2010), o desenvolvimento sustentável pode ser definido 

como o processo de crescimento das condições sociais, políticas, culturais, econômicas, 

educacionais e ambientais de uma comunidade, com base na tomada de consciência individual e 

uma responsabilidade coletiva sobre a realização de iniciativas locais, produtivas ou não.  

No âmbito do design, alguns princípios são pontuados por Santos (2012) em discussão aberta no 

grupo da Rede Brasileira de Design Sustentável
2
 e foram adotados como diretrizes na condução 

deste trabalho relativas ao design para a sustentabilidade na dimensão econômica. (Figura 02) 

                                                 
2
A Rede Brasil de Design Sustentável é uma rede online que tem como missão a articulação da pesquisa, 

extensão e ensino na área do design em prol de uma sociedade verdadeiramente mais sustentável. 
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Figura 02: Princípios para a sustentabilidade defendidos por Santos (2012). Fonte: http://groups.google.com/group/rede-brasil-

de-design-sustentavel?pli=1 Acesso em: 13/09/2011 

 

 

Thackara (2008) defende que a sustentabilidade não é uma meta distante, difícil de ser atingida, mas 

que ela já existe, assim como muitos elementos de um mundo sustentável também. Além disso, o 

autor aponta que a maioria das soluções é composta de práticas sociais, algumas muito antigas que 

evoluíram em outras sociedades e tempos. 

É necessário começar a ver o desenvolvimento sustentável de outra perspectiva, que representa uma 

maneira de reconhecer os valores e crenças, atribuindo significado aos mesmos. Ou seja, a atuação 

do design como atividade que busca a resolução de problemas e busca de possibilidades por meio da 

experimentação e criação de uma nova cultura. 

O aumento crescente da demanda de desenvolvimento de produtos, acelerada pela competitividade 

que advém do processo contínuo de globalização, que despertou o desejo de preservação da 

tradição e das culturas e produtos locais, fortalece os movimentos de identificação cultural. Alcoforado 

(2010) afirma que dessa situação surgem novas formas de organização social, comunidades 

conectadas a uma realidade global, mas, que conservam características peculiares, redefinindo o 

termo local (p. 01) 

Fleury e Fleury (2004) trazem o tema pensar globalmente, agir localmente, utilizado por muitas 

literaturas, que se traduz na busca por competitividade global, aprendizagem, inovação e retorno 

local. O design contribui para a conversão de traços culturais em modos de agregar valor aos 

produtos, atuando como uma ferramenta de promoção do território. Dentro dessa vertente nasceu o 

conceito de design aplicado ao território. 

O design pode contribuir significativamente buscando formas para tornar visível à sociedade a 
história por trás dos produtos. Contar a ―história do produto‖ significa comunicar elementos 
históricos, culturais e sociais associados, possibilitando ao consumidor avaliar e apreciar o produto 
de forma mais ampla, considerando, por exemplo, os serviços ambientais embutidos no próprio 
produto. Dessa forma, a comunicação pode contribuir para a adoção e valorização de práticas 
sustentáveis na produção, comercialização e consumo. (KRUCKEN e TRUSEN, 2009, p. 60) 

Segundo Krucken (2009), para projetar em prol da valorização dos recursos e produtos, deve-se 

perceber as qualidades do contexto local para compreender as relações que se estabelecem em 

torno da produção e consumo dos produtos, ou de sua cadeia de valor. Na perspectiva do design, a 

tarefa é mediar produção e consumo, tradição e inovação, qualidades locais e relações globais.  

A autora aponta que as contribuições do design para a valorização dos produtos locais podem ser 

agrupadas em três linhas, demonstradas a seguir na figura 03: 

http://groups.google.com/group/rede-brasil-de-design-sustentavel?pli=1
http://groups.google.com/group/rede-brasil-de-design-sustentavel?pli=1
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Figura 03: Linhas nas quais se agrupam as contribuições do design para a valorização de produtos locais, de acordo com 

Krucken (2009, p.18).  

 

 

A agregação de valor cultural a bens e serviços é uma estratégia que vem sendo amplamente 

utilizada em programas de desenvolvimento social e em empreendimentos dos mais diversos setores 

da economia. Segundo Albagli (2004), a expressão ―valor cultural agregado‖ diz respeito aos 

diferenciais da cultura ou território de determinado local, que são utilizados a fim de aumentar a 

competitividade dos bens e serviços a eles associados.   

A técnica Coco e Ouro 

São poucos os registros sobre essa técnica genuinamente brasileira.As informações são as 

transmitidas oralmente pelos que conhecem a história local e que têm na família jóias passadas de 

geração em geração.  

―De uma originalidade da ourivesaria brasileira, desligada da portuguesa, só os especialistas 
podem opinar. Não é difícil achar-se um meio termo entre os dois modos, porém ás vezes se 
incorre em erros. Estudiosos do caso são conhecidos, como por exemplo, o casal Valadares que 
lembra: particularidades da vida regional levaram nossos ourives à produção de objetos que 
ficaram conhecidos em todo o país, e no estrangeiro como típicos. Assim a cuia de chimarrão, com 
sua respectiva bombilha, os cabos de rebenque com figuras de animais – tatus, cabeças de 
cachorro ou de cavalo – os arreios, as esporas agigantadas e as bainhas de facas ricamente 
cinzelados, do Rio Grande do Sul. As jóias de coco de Minas Gerais. As pencas de balangandãs 
das pretas baianas (Bardi, 1981). 

Ao longo do tempo o processo de fabricação de peças envolvendo essa técnica sofreu poucas 

alterações. Os modelos produzidos continuam os mesmos, porém com redução dos trabalhos mais 

complexos. Este trabalho visa o resgate da técnica a fim de aplicá-la ao desenvolvimento de produtos 

contemporâneos, contribuindo à assimilação e disseminação da técnica tradicional às novas gerações 

de profissionais da região. A revitalização do ofício e da técnica pode gerar novos negócios na cidade, 

contribuindo ao desenvolvimento sociocultural.  

Métodos e Procedimentos 

Este trabalho foi orientado pela observação, análise técnica e formal dos trabalhos de ourivesaria em 

coco e ouro desenvolvidos desde a criação da técnica em Diamantina. 

Primeiramente foi feito um levantamento de modelos, processos produtivos e aspectos característicos 

da técnica em acervos particulares e  joalherias locais,  figuras 04 e 05. 
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Figura 04: Broche. Foto Antônio Mattos 

 

 

Figura 05: Colar. Foto Jorge Vasconcelos 

 

 

A transposição da técnica a novos produtos buscou adequá-los às tendências e demandas atuais de 

consumo. Referenciada na técnica tradicional na coleção de contas foram observados fatores de 

inovação, sustentabilidade e valorização do território . 

 ―A busca por agregar valor a produtos, fortalecendo e estimulando a identidade local, é um forte 
impulsionador do investimento em design. Especialmente para economias emergentes, que 
anseiam posicionar-se de forma competitiva, o design representa um catalisador da inovação e da 
criação de uma imagem positiva ligada ao território, a seus produtos e serviços‖.Krucken,2009. 

Em Diamantina, as joias em coco e ouro são identificadas como produto ligado ao território, pois tem 

sua técnica, seu material e sua iconografia diferenciadas das demais joias produzidas em outras 

regiões de Minas Gerais e do Brasil.   
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Materiais, Ferramentas e Equipamentos 

Os materiais usados nas joalheria de coco e ouro são os cocos de várias espécies, principalmente o 

coco da bahia e o macaúba, e o ouro em ligas de 18k , 14 K e ligas de solda comuns a qualquer 

trabalho de joalheria em ouro.   

Cocos  

Na maioria das peças de joalheria o coco mais usado é o conhecido como da Bahia (Cocus nucífera 

L.) pelo maior tamanho com áreas mais planas em sua casca e o coco macaúba (Acrocomia 

aculeata) para confecção de peças menores. A Macaúba (Cocus Nucífera L.) é uma palmeira nativa 

do Brasil, por ser rústica e primitiva sobrevivem as queimadas comuns em áreas onde ocorrem. 

A parte do coco usada para o trabalho na joalheria é a casca ou tegumento, material resistente e 

passível de ser modelado com ferramental adequado como as limas, serras, frezas e buris. 

Os cocos macaúba e indaiá são encontrados na região de Diamantina bem como em todo cerrado 

mineiro, o que viabiliza seu uso em trabalhos com características materiais ligadas ao território de 

origem. 

Ouro 

No Distrito de Diamantina se lavra ouro desde sua descoberta e ainda dispõe de reservas em seus 

depósitos aluvionais, especialmente no rio Jequitinhonha. Metamig,1981. 

 

Nos trabalhos de joalheria e ourivesaria o ouro não é usado em estado puro, normalmente é 

associado a outros metais, compondo ligas, para que adquiram características próprias de uso. 

Em joalheria são usadas com a finalidade de dar maior dureza e resistência às peças a serem feitas, 

fazer composições de solda e de diferentes cores em determinados metais. Na joalheria de coco e 

ouro é habitual usar três ou mais tipos de liga, obedecendo a critérios estabelecidos de % de cada 

metal componente. 

Técnica 

A técnica do coco e ouro consiste na combinação do entalhe feito na casca do coco e peças de ouro 

que juntas, por características próprias desses materiais, resistem ao tempo sem alterar seus 

aspectos físicos.  

Como ourivesaria entende-se um conjunto de técnicas de trabalho em metal nobre utilizando 

processos específicos, para produção de objetos de uso como cabos de bengala, serviços de mesa, 

adornos para cabeça entre outros. Como joalheria consideramos as peças de ourivesaria destinadas 

ao uso como adorno. 

Na técnica de coco e ouro, as práticas tradicionais de joalheria são empregadas em todo processo 

produtivo, desde a preparação das ligas de ouro a serem usadas, até a finalização do produto. 

Primeiramente o ouro é fundido obedecendo a critérios de liga estabelecidos pelo mercado joalheiro e 

preparado em fios e chapas que serão preparados conforme os modelos a serem feitos. 
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Figura 06: Ouro em Tarugo e fios. Metalmar.  

 

 

Uma característica específica da técnica é a decoração  de pontos de ouro aplicados por pressão 

sobre o coco por o que requer precisão e prática na execução. 

A técnica de coco e ouro inclui peças de ourivesaria e joalheria, cujos modelos utilizam  as práticas 

artesanais  de entalhe do coco. As etapas da produção são apresentadas sinteticamente na figura 07. 

Figura 07: Quadro de Etapas da Produção dos componentes de coco. 

 

As peças de ouro são previamente preparadas e então colocadas principalmente com o uso de 

arrebites que fixam a gema se houver o ouro e o coco, finalizando o modelo desejado.   
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Figura 08: Banca de ourives. Foto Ronaldo Freesz 

 

 

Figura 09: Peças de coco e ferramental. Foto Jorge Vasconcelos 
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Figura 10: Peças de ouro e coco adornado. Foto Jorge Vasconcelos 

 

 

Figura 11: Adorno para cabelo. Acervo Joalheria Pádua. Foto Jorge Vasconcelos 

 

 

O Projeto 

Muitas são as possibilidades de inovar o produto,conferindo-lhe uma linguagem contemporânea e 

preservando os elementos essenciais de sua técnica tradicional. 

O design de novos produtos não pretende diminuir ou extinguir a produção tradicional, mas, contribuir 

com a valorização da técnica gerando opções de consumo aos diferentes públicos que freqüentam a 

região levados pela valorização da história e sua manutenção por práticas sustentáveis de 

preservação do patrimônio material e cultural regional.  

No desenvolvimento da coleção proposta foram usados os cocos macaúba (Acrocomia aculeata) e o 

Indaiá (Attalea compta) – espécies endêmicas do cerrado (nas figuras 12 e 13 verifica-se o mapa de 

ocorrência das espécies).  Além de serem abundantes na região, permitem maior aproveitamento de 

suas estruturas, podendo-se acrescentar as técnicas da lapidação, utilizando expertise local bastante 

desenvolvida. 
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Figura 12: Mapa de ocorrência e distribuição geográfica do coco indaiá e Figura 13: Mapa de ocorrência e distribuição 

geográfica do coco macaúba. 

 

Assim, à tradição incorpora-se a inovação. Mantém-se os aspectos materiais e as técnicas peculiares 

do território e acrescentam-se novos aspectos estético-formais mais sintonizados às tendências 

universais de desenvolvimento de produtos. 

A proposta do projeto é inovar a técnica tradicional do coco e ouro, pela inserção do design no 

desenvolvimento de uma coleção de contas referenciadas em modelos antigos. 

Figura 14: Contas de coco e ouro tradicionais. Acervo particular. Foto Antônio Mattos 

 

 

 

 

 

 

 

O projeto utiliza processos produtivos e aspectos característicos da técnica, com a finalidade de 

manter a capacidade produtiva instalada, mas a estética formal liberta-se dos modelos iconográficos 

tradicionais. 

Alternativas Geradas 

As alternativas geradas para este trabalho foram desenvolvidas considerando a estrutura formal dos 

cocos selecionados, o macaúba e o indaiá e particularidades da técnica da joalheria em coco e ouro. 

Foram observadas as peças feitas desde o início da técnica com a finalidade de buscar elementos 

que pudessem colaborar na inovação do produto, tanto natecnica de produção como na combinação 

do uso dos materiais. 

A tipologia das contas foi a alternativa escolhida por possibilitar a produção de joias para diferentes 

públicos, pela combinação modular. 
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Figura 15: Alternativas geradas de contas em coco e ouro. Render Paulo Armando 

 

 

Produtos Gerados  

Para o desenvolvimento dos produtos foram convidados alguns designers que colaboraram cada um 

com a representação de uma joia usando as contas desenvolvidas neste trabalho. 

Figura 16:  Brincos Indaiá. Design da autora. 
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Figura 17 - Braceletes Cacau. Design e render de Paulo Armando 

 

 

Figura 18:  Adereço Ogum. Design de Cris Dinardi 
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Figura 19: Colar Andorinhas no Fio. Design de Silvia Rocha 

 

 

Considerações finais 

O design aplicado à joalheria de Coco e Ouro proposto neste projeto tem como perspectiva o 

desenvolvimento de produtos, pautado pelo respeito às condições locais. Novas técnicas e 

tecnologias associadas às práticas de coleta e manejo adequadas do coco são aspectos básicos do 

processo de revitalização e inovação proposto. 

O conceito e estratégia do produto mantêm forte apelo à identidade do território mineiro, em particular 

da região de Diamantina. 

O design de produtos inovadores não pretende reduzir ou extinguir a produção tradicional do coco e 

ouro, mas, contribuir para a valorização dessa técnica dentro e fora da região, além de gerar opções 

de consumo aos diferentes públicos que valorizam produtos ligados à cultura e tradições regionais.  

As propostas de modelos com aplicação de design trazem a revigoração da técnica, garantindo a 

manutenção dos produtos no mercado, permitindo uma nova fase de estudos, analise e avaliação, 

podendo colaborar na capacitação de pessoas para o desenvolvimento de outros produtos 

referenciados na tradicional escultura dos cocos feitas a buril, possibilitando novamente um redesign 

para Joalheria em Coco e Ouro. 

A aplicação da metodologia produtiva proposta para a técnica, junto a Arranjos e Sistemas Produtivos 

e Inovativos Locais, considerando-se questões ambientais e de sustentabilidade, podem vir a 

fortalecer o bioma do cerrado, além de criar nova possibilidade de geração de renda pela produção 

de jóia associada a outros produtos.  
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A era da informação trouxe mudanças essenciais nos sistemas de produção, distribuição e consumo. 
Essas transformações têm conduzido a mudanças nos processos de Design, hoje desenvolvidos por 
redes de projeto cada vez mais complexas: amplas, abertas, interdisciplinares, interfuncionais e 
interoganizacionais. Consequentemente, novas técnicas vêm surgindo no âmbito de design para 
promover experiências colaborativas. Tais técnicas podem ser úteis não somente para fins corporativos, 
mas também para a concepção de soluções inovadoras e sustentáveis de acordo com as necessidades 
do mundo em desenvolvimento. O objetivo deste trabalho é compreender como a construção colaborativa 
de cenários pode ajudar as organizações contemporâneas permitindo a participação de múltiplos atores. 
Por isso, apresentamos os resultados de uma experiência de design participativo desenvolvida através de 
uma estratégia de pesquisa-ação em uma escola de uma pequena cidade no interior do Brasil: o Projeto 
Rede Sow. Este artigo concentra-se na fase de elaboração de cenários, a qual envolveu diferentes atores 
entre eles: professores, estudantes, especialistas em tecnologia e designers. Neste sentido, o trabalho 
destaca como o codesign de cenários pode contribuir na mediação de redes de projeto amplas e 
complexas ao longo do desenvolvimento do projeto e em direção à inovação. 

 

Introdução 

O desenvolvimento do mundo digital nos últimos vinte e cinco anos tem transformado profundamente 

a paisagem econômica, política, social e cultural (CARDOSO, 2012). A era da informação trouxe 

mudanças essenciais nos sistemas de fabricação e de distribuição com novas regras para fomentar a 

economia do conhecimento (NORMANN, RAMÍREZ, 1994; NONAKA, TAKEUCHI, 1995). Nesse 

contexto, as tecnologias da informação e da comunicação favorecem o desenvolvimento de múltiplas 

redes que permitem a colaboração remota entre as organizações. Através desse sistema de redes 

(CASTELLS, 1999; GRAHAM, 2002) pode-se compartilhar informações e esforços na resolução de 

problemas cada vez mais complexos. 

Consequentemente, a área do design vem buscando o desenvolvimento de processos de codesign – 

ou seja, de design colaborativo – para promover o desenvolvimento de soluções que visem à 

sustentabilidade socioambiental (MANZINI, 2008). Nesses processos, a técnica de construção de 

cenários pode ser particularmente útil para aproximar os diversos atores ao redor de determinadas 

questões facilitando o compartilhamento de conhecimentos. Isso porque os cenários permitem o 

diálogo entre múltiplos pontos de vista no desenvolvimento de projetos, incorporando as energias dos 

diferentes atores envolvidos no processo e alinhando-os na mesma direção (MANZINI, 2000). 

Apesar da prática disciplinar já usar essa técnica difusamente, ainda são raros os estudos que 

enfrentam a construção de cenários especificamente dentro dos limites do processo projetual. Com 

isso, o objetivo geral deste artigo é apresentar e discutir uma pesquisa aplicada sobre os processos 

de projetação por cenário à luz das transformações sociais, tecnológicas e, consequentemente, 

disciplinares. Para tanto, apresentamos os resultados de uma pesquisa-ação desenvolvida junto ao 

projeto Rede Sow, cujo projeto recebeu o nome de Codesign de novos cenários para uma rede social 

comunitária. A Rede Sow compreende um projeto de desenvolvimento tecnológico coordenado pelo 

Pólo de Inovação Tecnológica do Vale do Paranhana - Encosta da Serra e executado pelas 

Faculdades Integradas de Taquara com recursos da Secretaria da Ciência, Inovação e 

Desenvolvimento Tecnológico do RS.  
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A estratégia da pesquisa-ação foi escolhida com o objetivo de observar ativamente o desempenho 

dos atores ao longo dos processos de construção de cenários. A coleta de dados buscou contemplar 

elementos provenientes de três fontes: da participação dos pesquisadores no processo; dos materiais 

desenvolvidos e da realização de um grupo de discussão. Os materiais coletados foram organizados 

e analisados a partir da técnica de análise de conteúdo. Essa pesquisa contou com a realização de 

atividades de planejamento na cidade de Porto Alegre e de projeto na cidade de Taquara. Os 

encontros realizados em Taquara foram registrados em vídeos completos pela FACCAT. Além disso, o 

departamento de comunicação da FACCAT produziu vídeos curtos sobre cada um dos encontros com 

depoimentos de alguns participantes, os quais estão disponíveis na plataforma ―You Tube‖ 

(http://bit.ly/159squ7). 

Cenários  

O termo ―cenário‖ é proveniente da palavra ―cena‖, que tem sua origem etimológica na expressão 

latina scaena. O cenário é o "lugar da cena" e tem como sinônimo o termo panorama que significa 

uma visão geral, ou seja, uma composição de objetos para proporcionar uma visão. O cenário é, 

portanto o espaço real ou virtual onde a história acontece. Assim, um cenário geralmente é composto 

de elementos físicos e/ou virtuais que definem o espaço cênico, assim como todos os elementos que 

constituem o seu interior. 

Tal como em sua origem teatral, o pensamento por cenários busca constituir um lugar onde se pode 

representar um futuro possível. Nas organizações, busca-se expressar visualmente esse modo de 

pensar com elementos gráficos cujas histórias podem ser compartilhadas a partir de narrativas. 

Nesse caso, pode-se observar que os cenários deixam de ser o plano de fundo da peça para assumir 

o primeiro plano nos processos organizacionais. Através da narração e especialmente da 

representação, os cenários ajudam a reconhecer e adaptar-se às mudanças que ocorrem no contexto 

em que vivemos, definindo caminhos alternativos para a própria evolução. 

O primeiro uso documentado de planejamento por cenários em ambiente corporativo foi a experiência 

do Royal Dutch/Shell Group que adotou esta técnica como uma estratégia permanente em 1972. Ao 

invés de fazer somente uma previsão sobre o preço futuro do petróleo, a Shell desenvolveu um 

conjunto de cenários plausíveis sobre o que poderia acontecer no mundo com as variações de preço 

do petróleo em diferentes contextos (GBN, 2012). Nessa perspectiva, os cenários são relevantes 

onde as mudanças no ambiente global de negócios são reconhecidas, mas ainda não totalmente 

compreendidas.  

No campo do design, Ezio Manzini é reconhecido como um dos principais pesquisadores sobre a 

construção de cenários futuros com foco na sustentabilidade. Manzini e Jégou (2000) foram os 

responsáveis por elaborar um quadro teórico para o desenvolvimento de cenários aplicados aos 

processos projetuais. Com o termo Design Orienting Scenarios (DOS) os autores buscam articular um 

conjunto de metodologias em constante evolução. 

Atualmente, a inserção dos cenários nas atividades projetuais interessa muito pesquisadores. Na 

América Latina podemos contar com os estudos de Morales (2004), Leiro (2006), De Moraes (2010), 

Lora (2011) e Reyes (2011 e 2012). 

A construção de cenários no design é uma técnica de suporte às decisões que contém a visão de um 

hipotético estado dos elementos, onde qualquer ator envolvido pode conceber e descrever as 

propostas e as motivações de modo comunicável e compreensível. Isso porque os cenários são 

projetados para catalisar as energias dos diferentes atores envolvidos no processo projetual e ajudá-

los a alinhar-se na mesma direção. Trata-se de uma atividade que objetiva explorar o campo das 

possibilidades, referindo-se a um ou mais atores específicos. É relevante assinalar a importância do 

estudo das estratégias dos atores, pois eles desempenham um papel importante no sistema e 

influenciam o comportamento das variáveis com o propósito de viabilizar seus projetos (MARCIAL; 

GRUMBACH, 2008) 

De acordo com Manzini, ―os designers podem ser parte da solução, justamente por serem os atores 

sociais que, mais do que quaisquer outros, lidam com as interações cotidianas dos seres humanos 

com seus artefatos‖ (2008: 16). De fato, os designers constituem somente uma parte dos atores 

envolvidos nas soluções que buscam inovações relacionais (CIPOLLA, 2008). Por esse motivo, a 

http://bit.ly/159squ7
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participação de atores não-designers é fundamental para desenvolver coletivamente benefícios e 

valores reconhecidos por todos. Consideramos neste caso todos aqueles atores que participam das 

interações de forma coletiva buscando colaborar no desenvolvimento do projeto. Sob essa 

perspectiva, a articulação entre designers e não-designers ―é uma necessidade e uma oportunidade 

para se beneficiar da experiência e das capacidades de resolução de problemas de formas distintas‖ 

(MERONI, 2008: 7). 

Assim, o processo de construção de cenários pode começar com uma investigação do contexto. A 

revisão da literatura aponta três abordagens para conhecer o contexto do processo, sendo que este 

pode ser 1) pesquisado: considerando a entrada de informações através de dados contextuais e não 

contextuais (MANZINI, 2003; REYES, 2011; JÉGOU et al., 2012); 2) interpretado: a partir dos 

elementos variáveis que tensionam a sociedade contemporânea e do aprofundamento dos elementos 

fixos que condicionam o comportamento humano – macrotendências e superconstantes (CELASCHI; 

DESERTI, 2007); 3) imaginado: a partir da seleção de forças motrizes de acordo com a clareza das 

mesmas sobre os impactos futuros, sendo elementos predeterminados ou incertezas críticas 

(MORALES, 2004; LORA, 2011). Anota-se que os autores citados propõem processos de construção 

de cenários caracterizados por uma forte subdivisão em etapas e a previsão de uso de determinados 

instrumentos. 

Finalmente, os resultados de um processo de construção de cenários correspondem aos resultados 

intermediários dos processos projetuais de acordo com a revisão teórica. Trata-se de um sistema de 

representação que articula e organiza os possíveis cenários e as suas respectivas formas de 

expressão visual. Os múltiplos cenários indicados até então podem ser organizados visualmente 

através de: gráficos de polaridades em quadrantes (MANZINI; JÉGOU, 2003; MORALES, 2004; 

REYES, 2011; JÉGOU et al., 2011); gráficos de polaridades em árvore (DESERTI, 2007); ou matrizes 

(LORA, 2011). Já a representação de cada cenário pode simular o produto ou o serviço em seu 

contexto de mercado, mostrar o sistema de interações entre os elementos da solução e/ou apresentar 

os principais momentos de interação através de pequenas histórias e vídeos. 

Codesign 

A maioria das mudanças socioeconômicas contemporâneas parece estar relacionada ao uso de 

novas infra-estruturas de telecomunicação (GRAHAM, 2002). Conforme Castells (1999), as redes 

constituem a nova morfologia de nossas relações e a sua lógica altera profundamente os processos 

de produção, experiência e poder.  

Apropriando-se da lógica das redes, os espaços de trabalho estão reconhecendo a natureza social 

dessa atividade sendo impulsionados pelo avanço significativo da tecnologia. O desenvolvimento das 

Tecnologias da Informação e da Comunicação facilita a configuração de redes capazes de 

compartilhar grandes fluxos de dados. Com isso, a colaboração remota também reduz o atrito da 

distância e viabiliza o acesso a uma ampla rede de talentos globais. E nesse contexto as relações 

presenciais estabelecidas pela sociedade em rede passaram rapidamente a explorar também o 

ambiente virtual. Através da mediação online, as organizações contemporâneas conseguem formar 

equipes de trabalho com a participação de pessoas em diferentes locais – físicos. 

Em conseqüência disso, o projeto de novos produtos e serviços abre-se para a participação de 

diversos profissionais e dos futuros usuários desses produtos e serviços. Além de incorporar as ideias 

externas, as redes precisam acolher os participantes durante todo ou grande parte do processo 

projetual, estabelecendo relações de colaboração entre designers e não designers. Os processos 

desenvolvidos por redes de projeto diversificadas e abrangentes, caracterizados pela colaboração 

entre os atores envolvidos, são incluídos no âmbito do codesign (SANDERS, 2008).  

O prefixo ‗Co‘ significa conjunto, mútuo, comum ou juntos, registrando a inclusão de novos atores em 

uma determinada situação. Entretanto, é importante ressaltar que o processo de Codesign vai além 

do envolvimento do cliente final, que tradicionalmente acontece através de observações, entrevistas e 

grupos focais (RIZZO, 2009). O processo de Codesign difere da abordagem centrada no usuário 

porque estabelece uma colaboração pró-ativa dos "não-designers" durante o processo de projeto 

(SANDERS; STAPPERS, 2008). 
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No âmbito do codesign, identificamos especialmente as experiências de Design Participativo, que se 

distinguem pelo compromisso de participação entre os atores do projeto e por um esforço em 

reequilibrar as relações de poder entre usuários, técnicos, especialistas e gestores (KENSING; 

BLOMBERG, 1998). Esse compromisso alinha-se fortemente com o desenvolvimento das estratégias 

organizacionais que buscam promover a comunicação e o conhecimento através das relações entre 

múltiplos atores. Isso porque o surgimento de novos significados pode estar associado ao conflito 

gerado nas conversações entre participantes de múltiplos papéis e posições - o cruzamento de 

intenções constrói diferentes formas de pensar e agir (BUUR; LARSEN, 2010). 

Projeto Rede Sow: codesign de cenários para uma rede social comunitária. 

O Projeto Rede Sow visa o desenvolvimento tecnológico de uma plataforma web para o 

compartilhamento de informações entre os moradores de uma comunidade local. O objetivo geral do 

projeto é desenvolver um sistema para a gestão do conhecimento que permita a socialização do 

conhecimento tácito de comunidades e organizações, facilitando também a inclusão digital de 

pessoas através da acessibilidade e mobilidade por meio de redes wireless. O projeto é coordenado 

pelo Pólo de Inovação Tecnológica do Vale do Paranhana - Encosta da Serra e pelas Faculdades 

Integradas de Taquara com recursos da Secretaria da Ciência, Inovação e Desenvolvimento 

Tecnológico do RS. O tempo estimado para a conclusão do projeto é de dois anos de acordo com a 

equipe de coordenação. 

Trata-se de um projeto elaborado por uma rede heterogênea de instituições, funcionários e 

consultores com diversas experiências disciplinares e cargos funcionais. Nessa rede, a Administração 

Pública de Taquara e a FACCAT são responsáveis pelo desenvolvimento financeiro e tecnológico do 

projeto do Sistema de Gestão do Conhecimento. O Colégio Municipal Theóphilo Sauer é a instituição 

que acolheu a implantação do projeto-piloto Rede Sow. Completando a rede, um grupo de 

profissionais ligados à UNISINOS participou disponibilizando competências de design estratégico 

Diante da possibilidade de implantação de uma plataforma digital para compartilhar conhecimentos 

algumas questões foram formuladas pelos desenvolvedores: por que os participantes irão acessar o 

sistema? O que eles irão compartilhar? Como envolver novos participantes? Estes questionamentos 

demonstram que, apesar dos objetivos do projeto serem claros, os desenvolvedores não conheciam 

claramente o uso da plataforma e o seu contexto de aplicação. Nesta situação o desenvolvimento de 

cenários é particularmente útil para articular as diversas instituições e os múltiplos atores envolvidos.  

Nesse momento foram iniciadas as atividades que receberam o nome de ―Codesign de novos 

cenários para uma rede social comunitária: Projeto Rede Sow‖no Colégio Municipal Theóphilo Sauer 

(CMTS) em Taquara – RS. O CMTS foi o ambiente escolhido para desenvolver, simular e testar o 

sistema de gestão do conhecimento baseado em interações sociais virtuais. No total, o processo de 

construção de cenários para o projeto Rede Sow foi desenvolvido em cinquenta e cinco horas nos 

meses de setembro e outubro de 2012 nas cidades de Porto Alegre e Taquara (RS). 

Com o objetivo foi construir colaborativamente múltiplas possibilidades de uso da plataforma digital a 

ser desenvolvida pelo Pólo de Inovação Tecnológica e pela FACCAT, convidamos os participantes da 

primeira etapa a registrar o seu cotidiano com ferramentas de pesquisa tais como: fichas de papel, 

máquinas fotográficas e papéis autoadesivos conforme as figuras 1 e 2. Essa abordagem visa 

promover a participação do usuário na pesquisa de tal forma que se torne sujeito e não o objeto da 

pesquisa, fazendo recortes e ressaltando o que lhe interessa.  
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Figuras 1 e 2: Participantes elaborando os mapas de compartilhamento e um exemplo dos resultados. 

  

 

Os dados foram reorganizados em campos semânticos, considerando os tipos de compartilhamento 

(com familiares, amigos, colegas e conhecidos) e os temas (espiritualidade, trabalho, rotinas de 

família, entre outros). Entre os resultados, observamos que os temas compartilhados estão 

predominantemente no domínio coletivo e assuntos tais como cotidiano, escola, universidade e 

trabalho são compartilhados com todos os grupos de pessoas.  

Na segunda etapa, as equipes de trabalho foram constituídas de forma mista com atores de 

diferentes papéis e posições (especialistas, técnicos, professores e alunos), mas com um designer 

em cada grupo atuando como facilitador visual da conversação. Os participantes receberam fichas 

com alguns campos para registrar as ideias desenvolvidas conforme a figura 3. Além dos dados de 

identificação, as fichas eram compostas por uma área de desenho e três perguntas: ―O que é a sua 

ideia? Quem está envolvido? Como os envolvidos participam?‖ 



 

130 

 

Figura 3: Ficha de ideação sendo preenchida.  

(vídeo elaborado por Daniel Bitello e disponível no endereço http://bit.ly/159squ7). 

 

 

Na terceira etapa, um grupo composto por designers e especialistas analisou as doze fichas 

produzidas pelas equipes de trabalho agrupando as ideias semelhantes ou complementares. Dessa 

forma, as nove ideias resultantes foram apresentadas por cada equipe e discutidas entre todos os 

participantes. Na sequência realizamos uma votação aberta para identificar as ideias que mais 

despertaram interesse na rede de projeto. Cada participante tinha direito a 3 votos.  

 

Figuras 4 e 5: Fichas de ideação e votação realizada entre os participantes. 

 

 

Os participantes organizaram-se em três grupos para detalhar e representar as ideias: Tabu, 

Cuidando minha Cidade e Linha do Tempo. Professores, alunos, técnicos e especialistas trabalharam 

em conjunto e a equipe de designers disponibilizou diversos materiais entre eles revistas, botões, 

tecidos, hidrocores, cola e tesouras. A sugestão de representação indicava a elaboração de um 

pôster contendo o nome do projeto (identidade), o que está sendo compartilhado (tema), quem 

compartilha (atores) e de que forma esse conteúdo é compartilhado (funcionalidades). 

O último encontro foi organizado para fomentar três momentos de discussão, considerando aspectos 

relacionados ao processo desenvolvido, ao significado (do projeto e da plataforma) e às relações a 

serem estabelecidas para viabilizar à execução do projeto. Cada um dos três momentos contou com 

http://bit.ly/159squ7
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a apresentação das propostas e de tópicos relacionados seguido por uma sessão de discussão. As 

declarações dos participantes ressaltaram como essa experiência foi inovadora e diferente das 

atividades vivenciadas no cotidiano:  

Achei válido no trabalho a mistura de professores e alunos para gerar ideias, porque na sala de 
aula nunca trabalhamos assim […] (Professor; CMTS) 
A gente só interage com os professores na sala de aula, a possibilidade de mostrar as nossas 
ideias para eles é algo que a gente não sabia […](Aluno; CMTS) 

Finalmente, esta seção buscou descrever alguns dos principais acontecimentos da pesquisa-ação 

realizada no Projeto Rede Sow, tendo em vista a complexidade do caso estudado. 

Discussão 

A rede de atores buscou articular as diferentes instituições envolvidas no projeto Rede Sow, sendo a 

Escola, a Universidade, o Estado e a Comunidade de Taquara. Os professores e os alunos do 

Colégio Municipal Theóphilo Sauer levaram para a rede a vivência de sala de aula, o histórico da 

instituição e as questões que movem a juventude contemporânea. Os especialistas e os técnicos da 

FACCAT contribuíram com aspectos relacionados à tecnologia e à formação de redes digitais, além 

das experiências universitárias. Os designers da UNISINOS buscaram mediar e estimular as 

discussões através de mecanismos de facilitação visual, trazendo a cultura de projeto para o 

desenvolvimento das atividades.  

Além disso, a participação dos atores em atividades que envolvem a capacidade de comunicar as 

próprias ideias pode auxiliar no desenvolvimento de competências profissionais. Conforme a figura 6, 

os atores buscaram expressar as motivações verbalmente e visualmente. De fato, a infra-estrutura de 

comunicação na rede de projeto foi estabelecida através de mecanismos de facilitação visual 

compartilhados entre todos os participantes. Em alguns momentos, esse contexto do projeto 

aproximou-se de um ambiente de jogo no qual os designers apontaram aos participantes como jogar 

exercendo uma liderança sutil. 

 

Figura 6: Exposição das propostas para a plataforma digital  

(vídeo elaborado por Daniel Bitello e disponível no endereço http://bit.ly/159squ7). 

 

De acordo com os designers, os atores incorporaram-se ao processo de projeto, mas para 

implementar a plataforma é preciso ir além. Isso porque depois do desenvolvimento técnico do 

software, a manutenção da plataforma e dos conteúdos a serem compartilhados passam a ser uma 

responsabilidade de todos. A incorporação dos processos da cultura de projeto nas organizações 

pode trazer novas possibilidades de atuação e de desenvolvimento. Para tanto a prática de processos 

que favoreçam o diálogo e a visualização de futuros desejáveis, tais como a construção de cenários, 

pode estimular a adoção de uma nova cultura. 

Em termos de processos a primeira etapa contemplou atividades de pesquisa sobre o contexto dos 

participantes do projeto e não foi realizada previamente pelos designers, mas sim pelos próprios 

http://bit.ly/159squ7
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atores da rede. Nas etapas subsequentes, os processos da atividade de codesign de novos cenários 

desenvolveram-se através de um sistema de não pré-determinação que buscava interferir a todo 

momento no planejamento das próprias etapas com reuniões externas entre os designers. Ou seja, 

as atividades de cada etapa não seguiram diretamente os resultados da etapa anterior mas foram 

propostas de acordo com análises externas sobre as dinâmicas. É interessante observar que o 

processo de construção de cenários desenvolvido no caso estudado resultou de múltiplas tentativas 

que passaram de um entendimento inicial a uma compreensão mais aprofundada dos processos 

projetuais. Esse mecanismo de aprendizagem ocorreu sobre o próprio processo e foi alimentado pela 

postura de disponibilidade dos designers que constituíram a equipe de planejamento das atividades. 

Os resultados da atividade de codesign de cenários foram expressos pelos participantes através da 

representação da interface da futura plataforma. A interface de usuário precisaria transmitir a 

identidade do projeto, os mecanismos de interação com o software e como as pessoas irão se 

envolver. Desse modo, a representação dos resultados nas três equipes de projeto foi constituída por 

duas vistas: 1) uma interação emblemática do projeto cuja expressão visual em formato de pôster 

considerou a identidade da plataforma e o estilo de acordo com os diferentes públicos – jovens, 

turistas, cidadãos, alunos e professores; 2) uma narrativa oral que buscou comunicar os principais 

momentos de interação entre um novo produto/serviço e os potenciais usuários no contexto ao longo 

do tempo. 

Os conceitos pareciam muito vagos para os atores no início do projeto, especialmente os 

relacionados à tecnologia como, por exemplo, ―o que nós podemos fazer com uma plataforma 

digital?‖. Entretanto, a partir do momento em que os participantes começaram a montar as suas 

plataformas com recortes e desenhos, pode-se perceber que a compreensão do conceito de 

compartilhamento de conhecimentos foi se tornando mais clara entre os atores. Além disso, foi 

através da representação das ideias que a rede de projeto conseguiu discutir qual seria o valor da 

plataforma para cada um, para a escola/universidade e para a comunidade. 

Considerações Finais 

Os cenários podem ser utilizados nos processos projetuais para favorecer o diálogo entre os 

designers sobre como seria o mundo se determinada idéia fosse materializada. De acordo com a 

revisão da literatura realizada neste trabalho, o cenário enquanto objeto é uma ferramenta a ser 

utilizada durante as etapas do processo projetual. 

A partir da pesquisa-ação realizada na Rede Sow, buscou-se refletir sobre o que acontece com o 

cenário quando este enfrenta uma organização formada por redes amplas e complexas. A elaboração 

dos cenários na Rede Sow visou articular uma rede de projeto complexa no desenvolvimento de um 

objetivo comum: os possíveis usos do Sistema de Gestão do Conhecimento na comunidade de 

Taquara. Como visto anteriormente, a Rede Sow caracteriza-se por um alto grau de diversidade entre 

os papéis e as posições dos atores e das instituições. Por isso, torna-se interessante na exploração 

do tema em questão. 

A discussão realizada neste artigo buscou contemplar aspectos relacionados ao significado, aos 

atores e aos processos associados aos cenários para avançar na direção de uma tecnologia capaz 

de mediar a complexidade das redes de projeto colaborativas. Nesse momento, cabe apontar os 

resultados obtidos nesta pesquisa sobre a construção de cenários em redes de projeto colaborativas: 

1) os cenários podem ser entendidos como um evento capaz de incluir as interações entre os atores 

nos processos projetuais; 2) a expansão dos cenários como uma tecnologia projetual em processos 

colaborativos pode catalisar o caráter estratégico do design; 3) os cenários podem contemplar 

diversas técnicas de construção privilegiando processos caracterizados pela flexibilidade. 

Por sua própria natureza, os cenários conseguem incorporar uma pluralidade de pontos de vista, 

promovendo sempre mais alternativas à disposição da rede de projeto conforme já apontado por 

Manzini e Jégou (2003). A partir da discussão realizada no capítulo anterior, os cenários podem ser 

considerados como um espaço onde os atores se movimentam construindo relações ao longo do 

tempo do projeto. Dessa forma, a construção de cenários configura-se como um evento que visa 

incubar inúmeros processos de negociação entre os atores sendo capaz de evoluir e transformar o 

seu estado durante o próprio percurso. A noção de evento que se estende pelo espaço-tempo do 
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projeto compreende as interações entre os atores e os processos. Trata-se de ressaltar uma 

abordagem cuja ênfase procura incluir os atores e os processos e não somente a compreensão dos 

cenários como um mero resultado ou uma ferramenta a ser utilizada em um determinado momento 

projeto. 

Os cenários promovem a habilidade de combinar um conjunto de disposições de modo perspicaz no 

desenvolvimento de estratégias. Dessa forma, o entrelaçamento entre o pensamento por cenários e 

os processos de codesign é particularmente relevante na constituição de um espaço onde se 

fomentam as estratégias. A expansão dos cenários em processos com múltiplos atores visa 

especialmente uma construção colaborativa em contrapartida aos processos guiados pela eficiência 

cenarística. Em outras palavras, um processo de codesign precisaria incorporar a lógica dos cenários 

desde o início das pesquisas seguindo com esse pensamento estratégico por todo o processo 

projetual. Trata-se de uma abordagem de ―projeto por cenários‖, onde a expansão das técnicas de 

construção de cenários poderiam catalisar o caráter estratégico do design em redes de projeto 

colaborativas. 

Em relação aos processos, os cenários podem ser operacionalizados através de diversas técnicas 

caracterizando-se pela flexibilidade. Esse resultado relaciona-se com a questão do uso de modelos 

metodológicos que direcionem previamente as etapas e as ferramentas envolvidas na construção de 

cenários no design. Ao reconhecer a influência dos atores nos processos participativos, a técnicas de 

construção de cenários passam a ser flexíveis para suportar as dinâmicas da própria rede de projeto. 

Isso significa que os processos associados aos cenários não devem ser pré-determinados e então 

replicados em diferentes contextos. Trata-se de enfatizar uma abordagem processual que promova o 

envolvimento e o engajamento dos atores nos processos de codesign de cenários. 

Com isso buscou-se avançar na direção de uma tecnologia de cenários capaz de suportar a 

complexidade das redes de projeto colaborativas. Os resultados apontados nesta pesquisa visaram 

repensar o conceito de cenários no âmbito do design, especialmente aquele que lida com as 

estratégias. Discutiu-se a respeito do "projeto por cenários", uma tecnologia que pode catalisar o 

caráter estratégico do design com técnicas de construção especialmente focadas na flexibilidade. 

Enquanto tecnologia, os cenários compreendem as técnicas e o conjunto de conhecimentos que 

permitem o seu aproveitamento prático na resolução dos problemas contemporâneos. Dessa forma, 

este artigo buscou apresentar um espaço teórico capaz de articular o significado e os processos 

associados ao codesign de cenários em redes de projeto.  

De fato, o desenvolvimento de cenários em redes de projeto pode ser visto como uma tecnologia de 

suporte às decisões que viabiliza o compartilhamento de conhecimentos entre múltiplos atores sociais 

através de narrações imagéticas. Portanto, os cenários são particularmente úteis nos processos de 

Design Estratégico em redes colaborativas atuando como um motor de relações entre atores de 

diferentes disciplinas e contextos socioculturais. 
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"Corporate Social Responsibility" is a concept born in the 70´s under the umbrella of "busi-ness ethics." 
Nowadays, this aspect related to the corporate responsibility of companies is increasingly valued and 
required by society. However, there is still a long way to go in terms of legal and environmental issues. 
Currently, the concept of banner advertising, or "billboards," portrays the urban landscape through the 
exposure to social, aesthetic and commercial values, whether they are from small or large companies. 
These elements have become new paradigms in relation to corporate waste and its environmental impact, 
especially if we consider the trade-off between the time span of what is promoted, in contrast to the 
longevity of the material which contains the visual message, "polyvinyl chloride" (PVC). This presentation 
illustrates these topics by the proposals of design through the use of corporate waste in two case studies: 
1.-Temporal shelter: Collaborative research between the School of Industrial Design (UBB-Chile) and 
University of Arts,Central Saint Martins College, London ( England). 2.-Transfering knowledge in an 
academic context, through reuse and application of materials, construction  and techniques  applied in an 
urban backpack design.  

Link presentations: http://prezi.com/iwyd7wb_qtj5/temporal-shelter-
project/?auth_key=f76442ae9274b56eb76ac14632e2b3cc35189168&kw=view-iwyd7wb_qtj5&rc=ref-642200 

Introduction 

Even though there is a considerable number of initiatives where the creative work acts as a vehicle of 

communication of values, problems and virtues of a given society, it is still difficult to change the 

paradigm of the vision that the consumers have about waste, not only because it lacks a development 

criteria or culture of recycling, but also due to the poor coordination that exists between private capital 

and direct contributions to a society that consumes and discards at the same time. 

The viability of such projects must consider a cross-disciplinary management of the problem which 

involves both the control of spreading the message promoted as well as the business contribution to a 

feasible and viable action in the reuse of waste. Nowadays the use of materials in the industrial 

sectors as well as the massive consumerism at smaller scale, has added a number of difficulties in 

relation to the impact to the environment and the planet‘s inhabitants. During past decades they could 

visualize  the advent of different communication supports for a quick and tangential way of promoting 

the consumption of products and services. 

Historical review; material and its connection with the advertising and media. 

Long time has passed since Leo Baekeland in 1907 invented the first thermosetting plastic or 

thermoset (Hage, E.1998), which due to its productive and formal conditions it evolved in such a way 

that it has conditioned the type of products that are consumed en masse.  

The Bakelite due to its insulation and waterproof conditions, among other qualities useful for domestic 
contexts, expanded its use exponentially, and is today a small tale which had a great impact on the 
indiscriminate consume of what refers to polymers: electronic devices, clothes, household coatings. 
That is how the constant incentive for innovation in materials, linking the human capital of the 
chemicals with the interests of large industries, led to the search for molecules that could bind for the 
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generation of more complex polymer chains with various applications. In this concern, Polyethylene 
(PE) in the 30s, in England, was the source which 20 years later led to the creation of Polypropylene 
(PP), this broadly replaced it by exchanging in its structure the ethylene, an atom of Hydrogen for one 
of Chloride, leading to a material more tough and versatile known as PVC or polyvinyl chloride. As a 
result , the contribution of different additives have generated a great variety of combinations and 
applications, from the ability to replace the rubber in the industrial sector, to the manufacture of 
garments, waterproof clothing, washable surfaces and toys, among others uses.  

The 80s, for example, had a strong impact in terms of globalized products, which reveals the urgent 

need to penetrate distant markets with strong advertising campaigns: in this regard, lighting supports 

such as neon gave way to endless ideas that dressed and bombed the facades of the most important 

cities in an invasive and defiant way. Colour codes, text and image merged technologically in a 

seductive and convincing manner for the potential user. Later, as the technological advances grew in 

regards to the material used, the stands or banners started considering newer versions that were more 

attractive, lighter and cheaper. The heavy and dangerous of acrylic stands (methacrylate), were giving 

way to more subtle versions in regards to weight, but with no lesser impact to the process and waste 

to the ‗life of a product‘.  

In Chile for instance, the use of banner publicity can be traced back to 1925, only just 5 years after the 

first street publicity appeared in other parts of the world. Many years have now passed since the first 

placards/banners were used for presidential elections. In the modern era, there have been many 

significant changes, especially when it comes to electoral candidate publicity campaigns. This is 

applicable to both small and giant banners, increasing in a considerable way the amount of PVC 

waste in the streets and then in the border area of the city, as kind of improvised garbage collector, 

causing a huge impact in the landfill and also in the human wellbeing. (Tellerias C, Lidya, & Paris, 

Enrique, 2008).  

Figure 1: Reusing PVC of political campaign. Modulab-Ecodeseño -Chile. (Copyright http://www.ciudadanoresponsable.cl) 

 

 

Unfortunately all this progress has not taken into consideration any environmental impact. In this 

respect, PVC in its different guises and uses is not exempt either, on the contrary, it has resulted in its 

indiscriminate use, thus contributing to the environmental damage. As an example of this risky 

situation in terms of the impact waste in the history, we could mention the case of the way that 

asbestos was withdrawn from daily use due to its toxicity. (Morales, C., 2006).  

According to the ―Environmental Right Magazine‖ (FIMA, 2008), there are only a two nations that have 

taken steps to address the way that banner publicity campaigns and special promotions are publicized 

in high streets and commercial areas. In this regards, developed countries has shown their posture 

about this concern, Denmark and Sweden are these two pioneering countries that have taken this new 

approach where PVC publicity has been forbidden in the streets. Due to PVC is based principally on 

nonrenewable resources, it is seems that there is a closer relationship between the origin and sub 

product with, this has been an urgent concern in different part of the world, causing a subtle but 

http://www.ciudadanoresponsable.cl/
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increasing impact in the life of people similarly as the huge damage on the planet in terms of pollution 

landfill and water.  

Recent studies postulate the degree harmful to the human body (cancer) and environment due to low 

or no biodegradability in materials. In this point ,specifically in the South American region, according to 

Marcelo Lacerda, Vice President of ABIQUIM (Associação Brasileira da Indústria Química), Brazil is 

on the way to becoming one of the five major consumer markers of petrochemical products in the 

world.To date, it is currently consumes USD $127.000 million annually in chemical products. In 2020, it 

is estimated that this figure will rise to USD $260.000 million. Lacerda who is also the CEO of the 

German petrochemical company Lanxess in Brazil, states that in 2010, Latin America showed the 

biggest growth. Lanxess's income for 2010 for Latin America reached 995 million, 10% of its worldwide 

sales. 6 years ago when we started operating in Brazil, the figure didn't come to 1%, concluded 

Lacerda.(―The Brazilian petrochemical Industry‖, Tokyo , 2012).  

― They are ultimate products of industrial system that is designed on a linear, one way cradle - to- 
grave model. Resources are extracted, shaped into products, sold, and eventually disposed of in a 
―grave‖ of some kind, usually a landfill or incinerator¨ (McDonougth & Braungart, 2002; 27).  

The authors point out, while it is true that the concept coined as ―Cradle to Cradle‖ is difficult to apply 

to a material that essentially lasts over time, it is important to relate other aspects of cultural and 

political nature. Regarding PVC products, their presence in the urban waste is very low precisely 

because, in Mercosur area for example, approximately 65% of PVC consumption is for products 

whose useful life exceeds 50 years, such as pipes and fittings, cables, profiles. Because PVC resistant 

to aging and weathering.As it is mentioned before, Latin America has not yet generated enough 

awareness in matters of environmental concern. In this sense, there seems to be a relationship 

between topics related to the lack of culture of reuse and recycling, and segregation of persons in 

distress or social risk. Interestingly, it is here in South America where noble and necessary task of 

collecting some corporate waste such as cardboard, aluminium, glass, polystyrene and PVC, have 

been relegated to a certain stratum of society, playing a paradoxically and extremely necessary role.  

Social capital and social change  

Social capital is a theoretical concept about the value of social networks in a society. Lyda Judson 

Hanifan first coined this term in 1916 as part of his observations in rural schools community centres; 

those tangible substances that count for most in the daily lives of people.  

However it was only until Robert Putnam in his book ―Making Democracy Work‖, the term was 

popularized among social scientists and economists. The author describes social capital as the 

features of social life - networks, norms, and trust - that enable participants to act together more 

effectively to pursue shared objectives. Social capital, in short, refers to social connections and the 

attendant norms and trust (Putnam, 1993) .In recent years the importance of social relationships, 

norms and networks has increased considerably among policy makers who recognize the potential of 

social relationships as a valuable asset. While social capital refers to the relationships and interactions 

among the members and institutions that underpin a society, it is not the sum of those elements but 

the glue that holds them together (The World Bank report 2000).  

Putman established a direct correlation between the quality of civic culture and the levels of poverty. 

His account of social capital contemplates non-economic solutions to social problems through the 

improvement of the levels of social capital to eradicate those problems (Putman 1993). Those non-

economic solutions however are strongly linked with the role that economics have in the deterioration 

of civic culture and can often generate other social problems in turn. As noted by Portes (1998), in his 

book Social Capital, Its Origins and Applications in Modern Sociology,social capital has potential 

downsides as well as potential benefits, social networks can take the form of organized crime 

associations or youth gangs misleading the potential benefits of this concept.  

According to Putnam the importance of social capital resides in its ability to enable citizens to resolve 

collective problems in an easier way and improve their communities smoothly. Social capital also helps 

to increase the members awareness of the interconnections between them and therefore to seek the 

commonwealth rather than individual aspirations (Putnam 2000). Thus the networks also allow the 
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flow of information that facilitates the achievement of the group´s goals.Social scientist Michael 

Woolcock(2000) distinguishes three types of social capital: bonding relates to common identity and 

denotes ties among people in similar situations (families and  ethnic groups); bridging relates to 

diversity and encompasses weaker, less dense but more cross-cutting ties of friends; and linking 

related to power and connections between people in dissimilar situations, such as those outside of the 

community. The last type enables to access to external resources and was added most recently to the 

categorization.  

First Cases of Studies: Sacoman Project: reusing socially.  

Temporal shelter: Collaborative research between the School of Industrial Design (UBB-Chile) and the 
University of the Arts (Central Saint Martins College, London, England.)  

The "Sacoman Project" was born from the initiative to conduct collaborative research in diverse places 

in the world which face similar social and environmental issues of Homelessness and man-made 

waste. The topic arose mainly within a framework of social research, trying to make use of the ability 

of PVC advertisements (such as billboards, banners, etc.) to be reused and PCV‘s physicomechanical 

properties to provide possible solutions to the basic need for shelter faced by a person who needs to 

survive overnight outside, and looking forward at its application in emergency situations such as 

natural disasters.  

There seems to exist an unspoken relationship between those who are at risk of homelessness or are 

already homeless in our cities and the waste that is produced in many cities. This relationship helps us 

to see how society views a vulnerable part of the citizens as something that can be metaphorically 

‗thrown away‘ just like the waste produced in the city. There is also a connection between this part of  

the population and the waste we produce in that often the homeless recycle the city‘s waste for their 

own benefit and somehow they are transformed into city cleaners.  

The proposed study aims to investigate the relationship between the homeless and waste and to allow 

this reality to interact with the process of design and to question its purpose. At the same time, the 

study methods allows the use of both observational and participatory research. This will providing key 

data to analyze and understand issues such as the itinerant behavior of poor city dwellers, the 

implements they use in order to protect themselves from the environment overnight, assuming the 

latter is one of the most critical factors, considering that cities such as Southern Chile and London, 

both with rough weather, can easily threaten the life of a person exposed to these conditions. We 

know that such complex problems, such as homelessness, are extremely complex and difficult to 

solve. Isolated design proposals will not solve the root of the problem. We need to clarified, that 

solving the problem of poverty of a certain part the social stratum is not the goal of the project, but 

rather to seek to provide temporary shelter to those in need as part of the social responsibility of 

designers.  

In parallel, we developed a research on the material properties of both PVC and also other urban 

corporate waste materials. Alongside was an empirical study of the different situations that make life 

more bearable for the homeless. We assumed this would include aspects of daily life such as 

sleeping, washing, moving around. We have studied certain similar objects used in different context, 

such as the tent and sleeping bags, with the Bivouac
3
 which gave information what is necessary for 

survival and scopes to the project. Aspects associated with "thermal comfort", defined as the optimal 

retention of heat radiated from the human body, were of paramount importance to the study. 

Therefore, the results thermal transmittance study, which considered realistic situations in South 

America and in Europe, gave certain assurances to the project in terms of the materials being used. 

Similarly, we have studied issues related to the basic needs of an individual and their relationship to 

the properties of materials such as weight, permeability, fireproof, waterproof and resistant to bacterial 

agents, among other important and considerable factors.  

One of the formative principles that guided the project in terms of feasibility, was having the ability to 

generate different layers sealed and articulate parts, strategically designed folds to facilitate the 

collapsing of the shelter into a backpack. The selection of the final organization of the sequence of 

moving parts, from among other alternatives, developed through the project. In this regard the project 
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was inspired by the ancient art of Origami, due to the number of possibilities in terms of form and 

uses.  

 Some of the technical PVC attributes:  

 Mechanical strength, stiffness and hardness.  

  Good electrical insulation.  

 High resistance to chemicals.  

 Ignites resistances  

  Impervious to gases and liquids.  

 Minimal water absorption.  

 Resistant to the action of fungi, bacteria, insects and rodents.  

 Easy to paste and solder  

 Weatherproof (sun, rain, wind and sea air)  

 Sealable.  

Figure 2: PVC and environmental issues by Tetsuya Makino, Seikei Kakau. Vol. 10 . Nº 1 1098) 

 

The following illustrates the above issues and emphasizes the design considerations in creating a 
functional gadget that sustainable in socio-cultural terms:  
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Figure 3, 4: Research "insitu" and participant observation. Sketches  and photography. 

 

Figure 5, 6: Proposal Development design; Models and mockups.  
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Figure 7, 8: Usage Scenarios and technical studies: Photomontages and technical analysis.  

  

Figure 9,10: Production processes. (copyright  photography  Oliviero Toscani, Benetton campaign) .  
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Table 1, 2: Thermal transmittance analysis ―Sacoman‖- Temperature distribution and hourly temperature.  

 

Second experience: "The importance of conveying the experience in academic contexts".  

Vezzoli, C. and Manzini, E., (2008) Argues that the wellbeing of the present implies repercussions not 
in the future. Under this premise and supported by past facts, we can assume the new role of a new 
generation of designers has an immense dose of extra responsibility in order to suit environmental 
development. In this concern, the authors have noticed that the concept has been diluted by blurry 
comprehensions rather than an understanding of development as a synonym of growth (like in the 
past). Similarly, there is an organization that is attempting to create a synergy between Universities or 
academic Institutions and Companies in order to encourage future professionals to work with this 
sense of responsibility and to rely on useful tools: such as the ability to foresee new scenarios and 
opportunities for sustainable and responsible design. ("Society for Responsible Design", 
<http://www.srdchange.org/> Viewed 8 July 2013)  

The following experience aims to convey the knowledge gained in the last project under the umbrella 
of two specific issues:  

 Ability to raise consciousness and create sustainable awareness in the younger generation of 

designers in an academic context. Specifically on the subject of Prototypes in the Industrial 

Design School of the University of Bio-Bio. Chile.  

 Investigating new types of re-use PVC waste.The physical environment it will be used in and 

the day to day context of its use. In this occasion the theme to develop design aspects 

involved in the creation of 25 proposal designs of recycled PVC Urban Backpacks.  

 

First of all, we have to declare that the academic challenge contains a series of elements and 

reflections on the experience of "Sacoman". First of all, the presentation of the project to the student 

community in order to raise awareness and motivate new generations of designers. Knowledge about 

the new to manipulate and transform material was acquired in a direct way, clarifying any question 

about the properties of the material based on the study of the sealed layers of the PVC cardboard and 

tretra paks. In this regard it is important that students not only generate awareness about the use and 

abuse of high impact material resources in the environment, but also generate a know-how about new 

and innovative ways of working the material and how to get progress in a short period of time. We also 
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should clarify that while the results obtained are based on academic objectives, the results show clear 

opportunities for generating business where design and sustainability go hand in hand.  

Development of the proposal:  

We could say that in conventional design regards , the concept of prototype refers to the first testable 
materialized form of the design idea, likewise it also refers to precursor to the productive series, where 
the production process should be adjusted to achieve desired standard of product. (Brown, T, 2010). 
Thus the design methodology seeks to experiment with taking the material through a series of tests 
with the intention to build a prototype. Types of products to be developed: Although PVC 
advertisements (such as billboards, banners , can be transformed into a number of different forms and 
functions, the choice of the theme is Urban Backpacks, basically because it responds to the idea of 
creating an object that acts as a form of sustainable social marketing. Put another way, this functional 
urban backpack, not only contains the items it was created to, but also carries a strong dose of 
environmental consciousness, creatively and proactively addresses the challenge of future 
sustainability. Another factor to consider is that the Urban Backpack is on display when it is in use, and 
also when it travels on a back through the city, forming a persuading and enchanting message to the 
society in which it is embedded. Last but not least, one should consider that the waste material (most 
of the time) comes with carrying a message from what was intended in the beginning. Perhaps 
advertising a movie, or the promotion of other products and lately a large quantities have been used 
for political campaigns. These faces, words and colors are kept intentionally to give prominence to the 
second life of the material.  

Figure 11: Student PVC Urban Backpacks. (Copyright - http://www.edi.ubiobio.cl/edi/)  

 

Conclusions:  

To conclude, it is apparent that is extremely difficult to socially, environmentally and ecologically 

conscious design project into reality with the motives that are conciliatory and fair. In the light of this, 

giving the project the collaborative experience ―Sacoman", just a small initiative to trigger awareness, 
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is gradually becoming more important. It is now urgent to alert society to and challenge them to 

address the crucial situations that ultimately contribute to the desired quality of life, a more harmonious 

and dignified life for all. At the same time we accept that with the isolated successes such as the two 

examples above (Sacoman and the Urban Backpack), it is difficult to create actual in the vast land of 

creative social responsibility. Especially when we realize that we live in a society filled with 

contemporary vices and inconsistencies such as over consumption and a comfortable posture of 

ignorance. In this respect, the values and challenges of new litters of designers plays a key role, 

especially in creating a culture of designing in a sustainable way. It is for this reason that our effort is 

based primarily on instilling through design and teaching, the ability and the power to change the 

profession, especially around the change of habits and behaviors of people. In both cases, the idea of 

reusing corporate waste as the lowest common denominator is the contexts of the design but the 

result will be applied to different situations (Homelessness vs natural disasters).  

The word success is fairly pretentious, to say we changed the paradigm of the use and abuse of PVC 

and other corporate waste, misnamed ‗trash‖ by most people, is not true. However even academic 

work may encourage the paradigm shift about the imbalance of rampant consumption of materials with 

a high impact on the environment. This is our small contribution to the challenge to encourage 

consumer behavior, in the light of the stark reality of our work as sustainable designers. Both projects, 

"Sacoman" and "Urban Backpacks PVC",were selected for the "Chilean Design Biennial 2013", 

taking place in the city of Santiago in the month of January this year, which may show the interest of 

the rest of the design community as well as the general public in this idea. 

(http://www.bienaldediseno.cl/)  
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Este artigo apresenta o processo de desenvolvimento do design e as etapas de produção de um protótipo 
denominado: cadeira rock‘nchair. O produto tem por finalidade atender ao público participante de eventos 
musicais, especificamente, os shows de rock. A ênfase do trabalho é demonstrar a aplicação de conceitos 
de design sustentável no projeto do produto e o processo de produção do mobiliário elaborado com 
papelão ondulado. A metodologia aplicada no trabalho tem como propósito gerar produtos inovadores 
através da resolução de problemas relacionados ao design de mobiliário para eventos. Os procedimentos 
metodológicos visam demonstrar as etapas de concepção do produto, através da geração de modelos 
físicos em escala reduzida e escala real e o processo produtivo em laboratório. O processo de criação 
teve inicio na disciplina de ―Design e Sustentabilidade‖ do curso de graduação de Design da FAAC-
UNESP. O processo produtivo foi realizado no Laboratório Didático de Materiais e Protótipos (LDMP), com 
procedimentos de coletas de dados e registros do processo evolutivo do protótipo. Os resultados 
indicaram que a atividade projetiva com auxílio de protótipos em escala e a análise da produção permitem 
avaliar o nível de sustentabilidade através de uma abordagem qualitativa do protótipo. 

1. Introdução  

―Não é de hoje que o consumo dos recursos naturais ultrapassa as capacidades da Terra. Os 
países desenvolvidos são os que mais utilizam esses recursos. Sendo assim, buscando uma 
solução para esses tipos de problemas é que as discussões sobre design e sustentabilidade vêm 
ocorrendo. O desenvolvimento sustentável é a capacidade de suprir as necessidades da geração 
atual, de forma que as gerações futuras também possam ter suas necessidades atendidas‖ 
(BRUNTLAND, 1987). 
  

Baseado nisso, o designer tem como função estabelecer um elo entre o projeto e a sustentabilidade, 

ou seja, não apenas desenvolver um produto que atenta às necessidades dos consumidores, mas 

também adaptarseu projeto aos parâmetros da sustentabilidade. Segundo Manzini & Vezzoli (2002): 

―O design não deve apenas se preocupar com a forma e a função, mas também com todo o ciclo de 

vida do produto.‖ 

Com isso, para ser sustentável, o projeto deve responder aos seguintes requisitos gerais:  

―Basear-se, fundamentalmente, em recursos renováveis; aperfeiçoar o emprego dos recursos não 
renováveis (compreendidos como água, ar e território); não acumular lixo que o ecossistema não 
seja capaz de retornar às substâncias minerais originais; agir de modo com que cada indivíduo e 
cada comunidade das sociedades ‗‘ricas‘‘ permaneça nos limites de seu espaço ambiental e que 
cada indivíduo e comunidade das sociedades ‗‘pobres‘‘ possam, efetivamente, usufruir do espaço 
ambiental ao qual potencialmente tem direito.‖(HOLMBERG, 1995). 
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Sendo assim, todas as atividades que envolvem o projeto, desde a produção, distribuição, utilização e 

eliminação do produto, bem como os impactos socioambientais originados destas atividades, devem 

ser analisadas e consideradas nas etapas de desenvolvimento do projeto e na sua produção.  

Este trabalho apresenta o processo de desenvolvimento do design e as etapas de produção de um 

protótipo denominado: cadeira rock‘nchair. O produto tem por finalidade atender ao público 

participante de eventos musicais, especificamente, os shows de rock. A ênfase do trabalho é 

demonstrar a aplicação de conceitos do design sustentável no projeto do produto e o processo de 

produção do mobiliário elaborado com papelão ondulado. 

A história do papelão ondulado vem evoluindo desde a metade do século XIX quando, em 1856, a 

primeira patente com os princípios básicos da corrugação foi criada. No início não passava de ficção 

científica, quando, em 1871, Albert L. Jones achou a aplicação da patente para manufaturar papel 

corrugado, fazendo passar uma folha de papel umedecido por dois rolos corrugadores aquecidos. Em 

1874, o americano Oliver Long verificou que ao colocar uma folha plana de papelão colada a uma 

folha ondulada, mantinha o formato do mesmo e aumentava a resistência do material, denominando 

essa forma de face simples. Essa descoberta fomentou a criação da indústria de papelão ondulado. A 

evolução desse tipo de papel, das indústrias e das máquinas permitiu o desenvolvimento de 

embalagens com diversas qualidades, capazes de substituir praticamente qualquer outra embalagem 

constituída de outros materiais. O papelão ondulado, geralmente, é composto por ter camadas: capa 

externa (ascendente), miolo (o corrugado) e capa interna (fechadura). As três camadas básicas de 

papel são montadas de uma maneira que dê à estrutura total uma resistência melhor do que aquela 

de cada camada distinta. Esta construção engenhosa dá forma, fixa as dimensões da série dos arcos 

conectados levando à maior resistência da geometria à flexão, tendo rigidez e resistência 

consideráveis, suportando pesos sobre sua superfície. A referência mais apropriada para o inicio do 

uso intensivo desse material renovável ocorreu em meados dos anos 60 impulsionado, 

principalmente, pela globalização da economia que incentivouas empresas a buscarem um produto 

barato, leve, resistente e de fácil tecnologia para embalar seus produtos exportados, substituindo a 

madeira, que se tornava um material caro para esse propósito.  

Uma tonelada de papel velho (aparas) pode substituir de 2 a 4 metros quadrados de madeira, 

conforme o tipo de papel a ser fabricado, o que se traduz em uma nova vida útil de 15 a 30 árvores. 

Na fabricação de uma tonelada de papel reciclado são necessários apenas 2.000 litros d‘água, 

enquanto que no processo tradicional, este volume pode chegar a 100.000 litros por tonelada de 

papel. Economiza-se metade da energia elétrica, podendo chegar a 80% de economia quando se 

compram papéis virgens, feitos com celulose ou pasta de refinados Quanto à redução de poluição, 

teoricamente, as fábricas recicladoras podem funcionar sem impacto ambiental, pois a fase crítica de 

produção de celulose já foi feita anteriormente.  Atualmente, 70% das indústrias de papel no Brasil 

são recicladoras.  

Sendo assim, esse projeto objetivou desenvolver uma cadeira sustentável, visando atender ao 

público participante do evento Rock in Rio 2013. Esse móvel foi construído utilizando um material 

descartável, o papelão, sendo de fácil transporte devido a sua leveza, além de divertido, podendo ter 

diversas finalidades, tais como o descanso dos participantes ou até mesmo utilizado como brinde e 

material de divulgação do evento.  

O papelão possui baixo impacto ambiental e 100% de aproveitamento ao ser reciclado. O projeto 

permite a produção das cadeiras em grande escala, sendo as mesmas de baixa durabilidade. Com 

isso, buscou-se implementar um novo conceito de produção, por meio do desenvolvimento de 

produtos ideais para curtos períodos e que possam ser produzidos em quantidades elevadas.  

2. Metodologia 

O projeto iniciou-se a partir de um briefing objetivando traçar as metas do mesmo. A ideia primária era 

o desenvolvimento de um móvel para descanso para ser utilizado, principalmente, em grandes 

eventos de rock. Algumas características primárias foram elaboradas, tais como a estética próxima a 

de uma guitarra, sustentação de uma pessoa, resistência a um grande evento. Partindo dessas 

posições primarias, deixou-se de lado somente a ideia de construir um móvel para descanso, mas 

também um objeto que pudesse proporcionar contentamento ao usuário em possuir uma guitarra em 
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um show de rock, além da possibilidade de levá-la como lembrança do evento. Com isso, surgiu a 

ideia de elaboração do móvel para um evento como o Rock in Rio 2013, pois podendo ser produzido 

em grande quantidade e não apresentando perigo aos participantes, possibilitaria também à empresa 

promover o evento.  

Os conceitos de sustentabilidade do nosso projeto basearam-se, basicamente, no material utilizado, o 

papelão, pois ele pode ser totalmente reciclado. Esse projeto utiliza somente esse material, com 

apenas uma peça, evitando a utilização de outros materiais como parafusos, tarraxas, entre outros. É 

um produto simples de ser construído, pois só precisa ser cortado em uma chapa de papelão do 

formato necessário, aproveitando o máximo de material e, assim, não produzindo lixo. 

O desenvolvimento do projeto como um todo foi descrito em etapas, conforme será apresentado a 

seguir: 

2.1. Processo de desenvolvimento do projeto 

O desenvolvimento do projeto iniciou-se com pesquisas sobre o material a ser utilizado e a 

elaboração do briefing. Foi feita uma ampla pesquisa de similares sobre toda categoria de mobiliário 

na qual o papelão poderia ser utilizado, demonstrando como o mesmo poderia ser, ao mesmo tempo, 

versátil e resistente para a fabricação de estantes, cadeiras, bancos das mais variadas formas e usos 

(Figura 1). Por meio dessa pesquisa, observou-se a necessidade de elaboração de um projeto de 

peça única, ou seja, sem a utilização de peças sobressalentes como parafusos, tarraxas, entre 

outros, evitando a perda das mesmas durante os grandes eventos de rock, além de facilitar no 

processo de reciclagem. 

Figura 1: Exemplo de mobiliário utilizando papelão 

 

2.2. Desenvolvendo o projeto 

Com os dados coletados na etapa anterior, o projeto foi construído quase que totalmente utilizando 

modelos em escala reduzida e, posteriormente, utilizando protótipos em escala real, não fazendo o 

uso de softwares 3D, pois na pesquisa não foi obtida nenhuma referência sobre cálculos de tensão 

que o material suportaria, além disso, a resistência do mesmo esta muito mais relacionada com suas 

formas, com o posicionamento das fibras e com as diversas especificações de quantidades de ondas 

e gramaturas (Figura 2). Portanto, o produto foi desenvolvido pelo método empírico, conforme será 

detalhado adiante.  
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Figura 2: Exemplo dos diferentes tipos de papelão ondulado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primeiramente, foi feito um modelo utilizando papel e em escala reduzida para avaliação inicial da 

forma (Figuras 3, 4, 5, 6). 

 

Figuras 3,4,5, 6: Imagens do primeiro modelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente, foi feito um modelo utilizando um papelão de onda simples com escala um pouco 

maior e a forma um pouco alterada, buscando realizar alguns testes de resistência com pequenos 

pesos, a forma da base de sustentação escolhida para o projeto foi um quadrilátero (Figuras 7, 8, 9). 
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Figura 7: imagem do modelo                    Figura8: teste de resistência   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: montando o modelo de papelão para o 1° teste de resistência  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por fim, depois de concluídas as etapas anteriores, iniciou-se o processo de elaboração do modelo 

em escala real com medidas e formas definidas, buscando uma primeira avaliação de volume 

(Figuras 10, 11, 12, 13, 14, 15). 
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Figuras 10, 11, 12, 13, 14, 15: elaboração e avaliação de volume do modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a avaliação de volume, foi feito o primeiro protótipo para testar a forma e a resistência do 

material escolhido que, no caso, era o papelão ondulado de duas ondas com gramatura aproximada 
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de 650 gramas. Posteriormente, realizaram-se alguns testes de grafismo no protótipo, além da 

criação de uma imagem virtual de como seria o projeto em um evento (Figura 16).  

 

Figura 16: imagem virtual do primeiro protótipo em um evento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Avaliação Parcial do projeto 

Ao longo do desenvolvimento do projeto, pôde-se perceber que o papelão é um material muito 

apropriado para a produção de móveis no geral. Porém, o primeiro protótipo não resistiu ao uso. Com 

isso, descobriu-se a grande variedade existente de papelão ondulado e que, geralmente, os usados 

para móveis são mais resistentes com relação aos que conseguimos obter. Sendo assim, concluiu-se 

que o tipo de papelão utilizado não era o mais indicando para o propósito. Com isso, visando atender 

ao material disponível, alterou-se o primeiro projeto, criando uma nova alternativa para o uso desse 

tipo de material, não deixando de atender aos objetivos iniciais do trabalho de criação de um novo 

conceito de diversão para o público durante o evento, oferecendo uma nova experiência entre o 

usuário e o objeto em questão.  

2.4. Nova alternativa elaborada 
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Ao avaliar o primeiro protótipo, observaram-se alguns pontos nas quais houve fissuras do material. 

Com isso, decidiu-se investir em uma forma geométrica que poderia oferecer maior resistência ao 

produto. Utilizou-se uma base triangular ao invés de uma quadrilátera  utilizada anteriormente (Figura 

17). 

Figura 17: primeiro protótipo que não resistiu ao uso e modelo da segunda proposta em escala reduzida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Desenvolvimento do novo projeto 

Um novo protótipo foi desenvolvido com a ajuda de um computador e um projetor em escala real. A 

imagem do móvel foi projetada diretamente na chapa de papelão ondulado para facilitar o processo, 

além disso, para o melhor aproveitamento da chapa de papelão ondulado, o móvel foi feito 

planificado, simulando a necessidade de produção em larga escala do mesmo.  O novo projeto 

continuou utilizando somente o papelão como material (Figuras 18, 19, 20).  
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Figuras 18, 19, 20: etapas do desenvolvimento do novo projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A utilização de uma base triangular conferiu maior resistência do projeto ao uso mesmo utilizando o 

papelão ondulado de onda dupla com gramatura de 650 gramas aproximadamente (Figuras 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27). 

 

Figuras 21, 22: Imagens do protótipo em perspectiva.                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

155 

 

 

Figuras 23, 24: Imagens de uso da cadeira rock‘ n chair 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figuras 25,26, 27: projeto com testes de grafismo.  
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3. Resultados: Avaliação do produto 

A proposta final do projeto atendeu aos pré-requisitos estabelecidos no briefing, sendo esses: 

elaboração de uma cadeira com a aparência de uma guitarra que pudesse ser utilizada como material 

de divulgação dos patrocinadores e que, sendo resistente durante o evento, proporcionaria uma nova 

diversão ao usuário de possuir uma guitarra em um show de rock, além de não oferecer riscos ao 

mesmo. 

Ao fazer uma avaliação junto aos similares, percebe-se que o produto desenvolvido possui recursos 

semânticos e estéticos baseados em um conceito que vão além da forma estrutural, atendendo aos 

requisitos de uma estrutura autoportante, sem peças sobressalentes como se pode se observar em 

alguns dos similares. 

4. Conclusão 

Apesar de algumas limitações técnicas do primeiro protótipo desenvolvido, tais como falhas de 

resistência em alguns pontos, causadas tanto pelo material utilizado como também pela forma 

geométrica na qual foi baseado o projeto, foi possível desenvolver um segundo protótipo. Esse, por 

sua vez, apesar de ser composto do mesmo material utilizado no primeiro protótipo, o papelão 

ondulado de 2 camadas e gramatura aproximada de 650 gramas, foi inspirado na forma geométrica 

do triangulo equilátero, provando que, apesar do papelão utilizado não ser o mais resistente e 

adequado, pode tornar-se altamente resistente quando usado de forma apropriada.  

Além disso, o papelão, por todas suas qualidades, é um material muito apropriado para a produção 

de moveis em geral, especialmente, quando utilizados por um curto espaço de tempo, como no caso 

do Rock in Rio 2013. Vale ressaltar que o papelão possui algumas limitações quando utilizado de 

maneira bruta, como a não resistência ao contato com a água, por exemplo, necessitando assim, de 

um tratamento de impermeabilização para poder ser utilizado no produto. Outro ponto importante é 

que o produto, se utilizado como brinde, pode não resistir a todos os dias de evento.  

Sendo assim, pode-se afirmar que o papelão independentemente do estilo, da forma e do uso, 

mostra-se como um material muito versátil e atemporal.  
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Palavras-chave: sustentabilidade, tecnologia social, Design de Resíduos.  

O presente artigo aborda como o Projeto Design de Resíduos, da Universidade FUMEC, trouxe 
contribuições técnico-metodológicas para a formação de uma nova mentalidade para a sustentabilidade 
em esferas produtivas artesanais. Tem-se como cenário a atuação dos docentes e discentes dos cursos 
de Design em uma comunidade vizinha da Universidade, através de uma escola estadual parceira, com o 
desafio de desenvolver tecnologias sociais em conjunto com os jovens beneficiários. O objetivo foi gerar 
uma atividade produtiva rentável e autogerida, que possa cumprir o papel do primeiro emprego e ainda 
trazer em si a formação de uma consciência produtiva sustentável. Para tanto, foram pensadas oficinas 
de metodologias criativas e de recursos de pesquisa sobre materiais e processos de produção a partir de 
resíduos industriais reaproveitados. Como resultado foram criadas coleções de produtos concebidos, 
produzidos e comercializados pelos próprios capacitados, visando o seu real empoderamento. A 
conclusão desse artigo versa sobre as possibilidades estéticas e técnicas desses materiais e 
procedimentos e sobre a sua real aplicação no trabalho criativo artesanal. Também faz-se aqui uma 
reflexão acerca do papel do designer como agente promotor de uma mentalidade ativa na transformação 
das esferas produtivas de objetos utilitários, considerando matérias-primas sustentáveis e meios 
alternativos de produção. 

 

1. Discussão Introdutória 

O desenvolvimento de uma cultura do design voltada para a sustentabilidade demanda uma nova 

mentalidade e novas diretrizes teórico-metodológicas para a atuação dos designers, especialmente 

quando envolve parcerias criativas com esferas produtivas ligadas ao trabalho artesanal e outros 

campos de atuação afins. A atuação junto a comunidades, em processos de capacitação para 

desenvolvimento de metodologias criativas e técnicas produtivas de caráter alternativo à indústria, 

apresenta-se como um exercício profissional em direção a uma consciência socioambiental nas 

ações do designer e um diálogo metodológico com outros campos do saber, sejam esses 

provenientes da academia ou do universo popular. Esse intercâmbio de experiências e 

conhecimentos fortalece a construção de recursos interdisciplinares destinados para aplicação em 

contextos diferentes dos usuais sistemas produtivos seriados com os quais os designers estão 

habituados. Nesse contexto novas habilidades criativas devem ser desenvolvidas e a inventividade 

técnica é exigida para manter uma condição mínima de produção e de controle da qualidade e 
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acabamento. Considera-se também nesse processo a sensibilidade para a percepção das condições 

sociais e culturais dos beneficiários, que são fatores determinantes para várias escolhas 

metodológicas, que variam desde os temas de trabalho, tipos de produtos criados e até as 

habilidades exigidas para a execução das atividades de produção. 

O objeto de estudo para esse artigo é o trabalho executado no Projeto de Extensão da Universidade 

FUMEC, Design de Resíduos, focado no desenvolvimento de Tecnologia Social junto a uma 

comunidade situada no entorno da Universidade. O grupo de beneficiários foi composto por 

estudantes de 15 a 19 anos da Escola Estadual Pedro Aleixo, localizada no Aglomerado da Serra, 

conjunto de vilas na região Sul de Belo Horizonte. O trabalho descrito e analisado contempla 3 anos 

de projeto (2010/2011/2012) e versa sobre a experiência de capacitação coordenada por uma equipe 

de professores e alunos dos cursos de Design Gráfico, Design de Produto, Design de Interiores e 

Design de Moda. A escolha desse público está relacionada com a necessidade de empoderamento 

em direção a uma atividade rentável que cumpra o papel do primeiro emprego e supra a demanda de 

socialização em direção à diminuição da vulnerabilidade social desses jovens, decorrente da situação 

de risco e violência na comunidade. 

Figura 1. Beneficiários e alunos bolsista da Universidade FUMEC na Escola Pedro Aleixo. 

 

 

2. Hipótese de trabalho 

A reflexão proposta por esse estudo parte da premissa de que a produção artesanal, realizada a partir 

do reaproveitamento de resíduos sólidos e da parceria com o design, exige metodologias de criação e 

produção específicas, tanto em virtude das características físicas desses materiais (condições de 

manuseio, resistência, fixação e dobra) como em relação à suas potencialidades estéticas 

(transparência, espelhamento, textura e cor). No caso do projeto Design de Resíduos, a parceria 

entre o design e o artesanato se pauta especialmente no compartilhamento de metodologias de 

criação e de técnicas de produção como suporte para essas demandas. Porém, o que é perceptível 

nesse contexto é que um conhecimento específico torna-se necessário para aliar a autonomia criativa 
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do design, a habilidade manual do artesanato e as técnicas de produção e acabamento. Portanto, o 

designer não tem o papel de determinar, a partir dos recursos metodológicos tradicionais ao seu 

campo, quais dos seus instrumentos criativos e produtivos deverão ser utilizados nesse contexto, mas 

assume uma posição ativa no sentido de contribuir, junto com os recursos e habilidades da 

comunidade, para a formulação de novos métodos, de caráter específico e autônomo, com o objetivo 

de atender às demandas do grupo. Essa alteração dos processos tradicionais tanto do design quanto 

do artesanato é essencial para a intenção de desenvolvimento de tecnologias sociais. Uma tecnologia 

social deve ser passível de compartilhamento, porém sempre resguardando a necessidade de 

adequação para cada contexto de reaplicação. 

Além disso, a noção de comercialização do produto deve passar pela intenção de conscientização do 

consumidor acerca da dimensão sustentável desse tipo de ação produtiva. Para tanto, o processo 

criativo deve considerar a realização de peças informativas que acompanhem os produtos finais, 

contendo dados sobre a comunidade envolvida, os processos sustentáveis de reaproveitamento de 

resíduos aliados à uma produção sem a utilização de novas matérias-primas, e as ações em parceria 

com o campo do design no sentido de encontrar recursos específicos para consolidar a autonomia 

criativa dos beneficiários dentro do seu próprio universo cultural. Esse tipo de produto nunca deve ser 

dissociado de tal conteúdo informativo, pois esse mesmo é necessário para o entendimento da 

dimensão social pertinente ao design. Em relação à comercialização, também importa o mapeamento 

de pontos de venda que valorizem o potencial de conscientização desses produtos e seu alcance 

social. É preciso ressaltar o valor ambiental e cultural do objeto somado à sua funcionalidade e 

estética.  

Se estamos tratando de conhecimentos específicos, produzidos em situações claramente 

determinadas por limitadores culturais, sociais, econômicos e ambientais, com um claro potencial de 

servirem como modelo para novas frentes de saber produtivo, estamos gerando pesquisa de campo e 

novos processos de desenvolvimento metodológico importantes para a expansão do design em sua 

amplitude de atuação. Não nos referimos aqui somente ao projeto citado, o Design de Resíduos, mas 

a todas as ações que fazem do design uma instância renovada de conhecimento por sua parceria 

com outros campos, como o artesanato por exemplo. Formulamos, então, a premissa de que a 

demanda pela geração de produtos artesanais baseados no reaproveitamento de resíduos e na união 

entre design e artesanato modifica a metodologia e as técnicas oriundas dos processos tradicionais 

desses dois campos em relação à criação, produção e comercialização dos produtos devido à 

intenção de desenvolvimento de tecnologias sociais voltadas para a sustentabilidade ambiental, 

social, cultural e econômica específica dessa atividade. 

 

3. Contexto e limitadores pertinentes ao caso estudado 

O desenvolvimento desta experiência de projeto com o Design de Resíduos, no contexto da extensão 

universitária junto à comunidade, contou com aspectos específicos em sua produção, diferenciados 

em relação à produção convencional de design, não só por tratar-se de um projeto acadêmico, mas 

por tratar-se de um processo com premissas inicialmente diversas da produção convencional em 

design. 

Primeiramente, existiu nesta experiência a alteração da premissa original de desenvolvimento de um 

processo de design, uma vez que a partir do reaproveitamento e reuso de materiais já processados é 

que foram desenvolvidas as ideias dos produtos que seriam adequados para sua utilização, e não o 

contrário. Não se partiu de uma ideia projetual para se fazer a escolha do material que seria 

apropriado à ideia, pois o material existia antes do produto, trazendo consigo informações prévias 

como a existência de cortes, vincos, estampagens, etc, e foi a partir deste material que o processo foi 

desenvolvido. Isso significou um conhecimento prévio do mesmo, sua experimentação exaustiva e a 

análise das possibilidades de aplicações em produtos adequados ao seu uso. Tal característica levou-

nos a pensar na adequação do produto ao material, e não no sentido oposto, a partir do produto a ser 

produzido determinar qual seria o material a ser empregado. 

Esta preocupação original de amplo conhecimento dos materiais foi motivada pela preocupação do 

grupo em entender profundamente as matérias-primas a serem empregadas, levando-se em 

consideração que, uma vez aproveitadas ao máximo, estaríamos dando a estes materiais um 
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segundo ciclo de vida útil, totalmente coerente com os conceitos de sustentabilidade que motivaram o 

desenvolvimento deste projeto. Nem sempre existe este compromisso do design com a realidade do 

material, sua máxima investigação e aproveitamento para tornar o produto o mais econômico e 

sustentável possível. 

Outro aspecto importante a se observar no desenvolvimento do projeto foi a capacidade produtiva do 

grupo. Este aspecto diz respeito às características dos beneficiários relacionadas com a sua faixa 

etária e experiência, pois o grupo era composto na sua totalidade por adolescentes. Também 

considera-se aqui a análise das habilidades pré-existentes no grupo e o seu potencial de aquisição de 

novas habilidades, verificando o que seria possível desenvolver na parceria entre o designer e a 

comunidade. E, por fim, o contexto produtivo, mapeando os possíveis recursos técnicos disponíveis, 

considerando os processos de produção manufatureira. 

Com relação à faixa etária do grupo, os processos produtivos precisaram ser desenvolvidos com 

muito dinamismo, uma vez que os jovens necessitavam estar constantemente submetidos a algum 

estímulo consistente. Sua cultura de velocidade e seu anseio por novidades exigiu um esforço 

contínuo de mudança de atividades e de desenvolvimento de ideias concretas sobre a produção. Esta 

característica de processos produtivos variados e rápidos nem sempre se revela em processo 

convencionais do design, e está atrelada aos aspectos subjetivos dos beneficiários, que foram 

compreendidos para que os processos produtivos se efetivassem. 

A análise das habilidades pré-existentes nos levaram a desenvolver oficinas de criação e geração de 

ideias muito similares aos processos de brainstorming praticados na academia e nos escritórios de 

design de uma forma geral. O fator limitador neste aspecto foi o repertório cultural apresentado pelos 

beneficiários, carentes de informação, e também os limites potenciais dos mesmos para a aquisição 

de conhecimento e de novas habilidades. Na prática convencional de produção no campo do design 

este aspecto pesa menos no processo de desenvolvimento do produto, pois já existem regras 

introjetadas e serviços padronizados, mas no processo coletivo e artesanal de design de resíduos 

este aspecto é de fundamental relevância para o entendimento das reais possibilidades de produção 

do grupo. 
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Figura 2. Utilização de diversas técnicas e maquinário para confecção dos produtos   

 

Outra característica fundamental para o processo de produção de forma colaborativa foi o seu 

contexto produtivo, onde todas as ferramentas e recursos técnicos de produção tiveram também que 

ser entendidos e escolhidos, uma vez que a ideia é que cada beneficiário possa fazer os produtos em 

casa, com poucos recursos, considerando as características de produção manufatureira. O Design de 

Resíduos se diferencia novamente de processos metodológicos convencionais, uma vez que o 

pensamento sobre a produção, nesse caso, nos leva a pensar em alternativas diferenciadas para 

atender a esta demanda própria das produções artesanais. 

Para esclarecer onde os processos metodológicos se aproximam dos processos convencionais de 

design e onde eles se diferenciam faremos uma análise das oficinas de desenvolvimentos dos 

processos produtivos do grupo. 

 

4. Estudo comparativo: metodologias aplicadas no projeto Design de Resíduos e as 
metodologias projetuais em design 

 

4.1- Processo de entendimento dos materiais 

Como foi citado anteriormente, nas oficinas a matéria prima para a elaboração dos produtos já existe 

e está disponível previamente. Desse modo, o primeiro passo a ser feito é um levantamento de todo o 

tipo de material que será usado nas oficinas levando em consideração a quantidade e a facilidade 

para a obtenção dos mesmos.Este levantamento inicial é de grande importância pois, no momento 

em que forem feitas as gerações de alternativas para a confecção dos produtos, esses dados 

(quantidade e facilidade) podem interferir diretamente no processo de produção e no produto final. 

Uma vez feito o levantamento dos materiais disponíveis para as oficinas, parte-se para uma 

investigação das possibilidades e limitações da cada material isoladamente. Isso implica em um 

estudo de experimentações onde o material a ser trabalhado é submetido a testes como, por 

exemplo, resistência à tração ou compressão durante o manuseio, se suporta ser aquecido, dobrado, 

tensionado, se pode receber intervenções mecânicas como furos, cortes e encaixes. Ainda dentro 
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dessa analise, é observada a durabilidade do material durante os testes, a interação de um material 

com outros e o seu acabamento final após as experimentações. Todos esses dados são registrados 

como conhecimentos adquiridos de cada material. 

Com os conhecimentos adquiridos sobre cada material (qualidades e limitações), é feito um segundo 

levantamento sobre quais ferramentas são mais eficazes para a manipulação dos mesmos, buscando 

sempre atingir um alto grau de acabamento estético, rapidez e praticidade na execução da tarefa e o 

máximo de aproveitamento da matéria prima. 

Na metodologia tradicional do design, Marina Oliveira (2002) ressalta que na escolha do suporte 

material para aplicação em um projeto, quatro parâmetros principais devem ser observados a 

princípio: o valor subjetivo; o custo; a disponibilidade; e as restrições técnicas. Todos esses devem 

estar condizentes com o projeto, ou seja, o valor subjetivo indica as características estéticas 

intrínsecas aos materiais que atendem às demandas simbólicas do layout; o custo do material deve 

ser compatível com a verba disponível no orçamento do projeto; a disponibilidade deve garantir que 

as quantidades necessárias devam ser encontradas no mercado e as restrições técnicas devem 

permitir o uso das técnicas de produção disponíveis no mercado. Percebe-se, então, que no design, 

tradicionalmente, o material é escolhido posteriormente ao projeto, pois está condicionado aoconceito 

de criação; a uma verba já pré-determinada; a um processo de comercialização e distribuição que 

garanta o acesso a esse material e às restrições técnicas impostas pelos sistemas de produção já 

existentes e padronizados como prestação de serviços. O design de caráter industrial ou seriado 

possui como lógica a utilização de um cardápio de opções de produção já oferecido pelo mercado e a 

produção artesanal com resíduos, baseada nos conceitos criativos do design, inverte essa lógica e 

explora formatos, curvas, acabamentos, dobras e texturas já existentes nos materiais reaproveitados, 

extraindo daí a forma para o produto e também a sua funcionalidade: o design é intuído a partir da 

matéria-prima. Como esse material não faz parte do cardápio de opções mercadológicas de produção 

pois não está em sua forma bruta, mas já se apresenta processado como embalagem ou outro objeto 

resultante do descarte, consequentemente as técnicas de produção aplicáveis a ele nessa forma não 

estão catalogadas nem disponíveis, demandando a invenção de novos recursos para o manuseio e 

tratamento desses objetos como matérias-primas. 

Esta variação metodológica para o desenvolvimento de produtos a partir de resíduos também se 

aplica nas decisões que são tomadas acerca dos processos de fabricação a serem utilizados tanto 

para conformação de peças, quanto para sua união e acabamento. Estas decisões são balizadas não 

apenas pelas especificidades dos materiais e dos recursos humanos em questão, mas também pela 

adoção, em todo o trabalho, de parâmetros de sustentabilidade ambiental. Assim, itens como a 

desassemblagem dos materiais utilizados, o gerenciamento da produção de novos resíduos e a 

redução do uso de energia no maquinário utilizado, por exemplo, foram de suma importância na 

definição dos processos de fabricação adotados. 

Retomando o ciclo produtivo do Design de Resíduos, todos os dados levantados acerca dos materiais 

e das maneiras de aplicação e manipulação dos mesmos são reunidos para iniciar o processo de 

geração dos produtos. Este processo acontece de maneira consciente e planejada, uma vez que já 

se sabe até onde cada material pode contribuir mecânica ou esteticamente para a confecção de um 

determinado produto evitando, assim, a perda de tempo em testes de propostas que poderiam ter um 

efeito negativo ou não desejado para o produto final. 

A grande vantagem de se conhecer os materiais previamente está em direcionar a geração de 

alternativas para os produtos finais de maneira eficiente, com foco na sustentabilidade, e proporcionar 

habilidade no manuseio ferramental para atingir agilidade na produção. Cada produto final é pensado 

de acordo com o melhor uso dos materiais disponíveis.     

 

4.2- Processo de criação coletiva 

A primeira dificuldade a ser enfrentada para uma efetiva participação no processo criativo por parte 

dos beneficiários envolvidos no projeto social é o entendimento dos conceitos de sustentabilidade e a 

sensibilização do grupo perante à necessidade, e também oportunidade, de lidar proativamente com 

esses problemas. Para tanto, em conjunto com as oficinas de capacitação para a lida produtiva com 

os refugos, é necessário que hajam oficinas de educação socioambiental. Porém, quando os jovens 
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se tornam positivamente inclinados a se movimentar dentro e fora do projeto, aparece um novo 

problema: a resistência em expor suas ideias para o grupo, tanto por baixa estima, medo de sofrer 

críticas, como por imaturidade expressiva. Alguns deles têm alguma habilidade em desenhar e 

mesmo alguma capacidade de abstração necessária para outros processos criativos, como a 

colagem, potenciais talvez advindos do pastiche de referências dadas pela sua aspiração pela cultura 

pop, como a cópia de personagens de quadrinhos e animações em seus cadernos. Aí as oficinas 

criativas fazem grande diferença para um projeto cujo foco inicial é dar outro fim aos resíduos e 

empoderar a comunidade. Sem essas oficinas criativas, onde são dados os fundamentos para o 

desenho de croqui, para os processos de ideação, para os esquemas de montagem e de 

brainstorming, não seria possível realizar o empoderamento dos indivíduos, justamente pela então 

incapacidade de desenvolver e expressar suas ideias através da construção lógica registrada por 

meios visuais. Os potenciais dos alunos foram estimulados e explorados como repertório para a 

solução formal e estética dos produtos, valorizando o referencial e identidade local dos indivíduos e 

do grupo. Houve também o fomento da transmissão das habilidades individuais para os colegas, 

quando um beneficiário era colocado como tutor do grupo, passando seu ponto de vista e técnica 

criativa para os outros, além do ganho de auto-estima deste por meio da sua valorização como 

pessoa portadora de conhecimento e habilidade. Pode-se afirmar que uma boa sequência de oficinas 

para a implementação desse tipo de projeto social é: educação socioambiental, depois criatividade e, 

somente após essas, as oficinas de desenvolvimento de produtos e a confecção desses. 

 

Figura 3. Brainstoming dos materiais e produtos viáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por vezes o bloqueio criativo dado pela insegurança se transforma em um bloqueio dado pela 

dificuldade de administrar a explosão de ideias do grupo, desacostumados a defenderem uma visão e 

lidar com a argumentação em prol de uma ou outra escolha. Esse impasse aparece muito nas etapas 

de brainstorming, quando uns coíbem a sugestão espontânea de outros e os responsáveis 

acadêmicos reforçam a necessidade da livre exposição de ideias e de suprimir preconceitos ou a 

supervalorização dos membros mais populares do grupo. Após essa etapa de sugestões e 

imaginação, inicia-se o balizamento das ideias, isto é, a seleção daquelas que prometem melhores 

resultados estéticos e funcionais para os produtos que serão criados. É dado ao grupo a liberdade de 

crítica ideia por ideia, sugestão de motivos para a escolha ou eliminação de uma ou outra. Nesse 

momento conduz-se a um posicionamento de afastamento de autoria das ideias em prol de escolhas 
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ponderadas em conjunto. Isso favorece o senso de parceria e trabalho em equipe, basilar para a 

formação efetiva da autonomia projetiva e para, futuramente, implicar na formação de cooperativas 

por parte dos beneficiários. Com o amadurecimento do grupo é possível adentrar em uma etapa 

criativa mais incisiva, como a de intervenção em ideias já propostas. Conhecida como geração de 

alternativas, essa etapa é baseada em um modelo inicial, que contenha bom potencial de solucionar 

o problema em questão, explorado estruturalmente em busca de falhas e da sua melhor expressão e 

também em protótipos físicos para o desenvolvimento do que será o produto final. 

 

Figura 4. Beneficiários votando nas opções criadas na geração de alternativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definido o que será produzido, como e porquê, é viável iniciar a confecção dos produtos de design 

feitos com resíduos. O arranjo produtivo semi-industrial também segue as premissas da etapa criativa 

pois, de acordo com as habilidades de cada um, os membros são posicionados em uma linha de 

produção, feita normalmente em uma grande mesa, com anexos periféricos contendo equipamentos 

específicos disponibilizados espacialmente de acordo com a arquitetura do ambiente de trabalho e 

pontos elétricos por exemplo. Isso propicia o aumento da produtividade e assim a capacidade de 

também atender às demandas externas, encomendas e prazos, fatores esses essenciais para a 

formação de uma pequena empresa que queira adentrar na lógica já dada pelo mercado de produção 

e consumo. Porém, da mesma maneira, é incentivado o câmbio de lugares e funções na linha de 

produção. Essas trocas permitem o aprendizado de habilidades de confecção manual, de uso de 

equipamentos e de técnicas não dominadas ainda pelo indivíduo. Além do descanso ergonômico de 

sua atividade, ele se empodera com capacidades novas ou perde o temor em talvez não ser bom 

naquilo. Como os integrantes do grupo enfrentam as suas dificuldades aos poucos, assim também 

enxergam as dos outros, e há a tendência da superação desses impedimentos dada pela experiência 

e aprendizado gradual. Toda vez que um beneficiário retorna a uma posição que implica em sua 

dificuldade e resistência, a equipe acadêmica, mas principalmente o próprio grupo, inicia um estímulo 

verbal e amigável com votos de que a pessoa é capaz. Ciclicamente, a didática na produção faz uso 

do mecanismo de empoderamento também psicológico dos indivíduos, pois todos vão se enxergando 

na posição dos outros, vendo suas dificuldades mas também suas facilidades e ganho gradativo de 

capacidades criativas, técnicas e produtivas. Há uma desmistificação de si, dos outros e do fazer, 

causando uma aproximação dessas pessoas e também uma humanização daqueles que se 

encontram em situações de risco social, como o envolvimento dos jovens com a criminalidade. Em 

vários casos, beneficiários nesse tipo de situação conseguiram desviar das fatalidades comuns no 

cotidiano da periferia e hoje têm empregos e uma vida honesta. Devido ao pouco tempo de existência 
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do projeto Design de Resíduos, ainda é precoce visualizar a formação efetiva de uma cooperativa, 

como já notada em outros projetos de sucesso, porém há o interesse de ex-beneficiários no projeto e 

em seus desdobramentos, visto que a comunicação entre as partes se mantém e há visitas e procura 

pelas oficinas oferecidas através dessa atividade acadêmica extensionista. 

 

4.3-Desenvolvimento de produtos e a aproximação com a realidade de comercialização  

Uma das dificuldades encontradas na finalização dos processos do design com resíduos que os 

diferenciam dos processos convencionais em design, diz respeito ao desenvolvimento de protótipos 

que resultam em novos produtos a serem oferecidos ao mercado consumidor e a aproximação do 

grupo da realidade de comercialização destes produtos. De uma maneira geral, é comum que os 

produtos gerados por processos colaborativos tenham uma dificuldade para serem comercializados 

maior do que os produtos de design resultantes de uma lógica industrial de produção. 

O desenvolvimento de processos produtivos colaborativos possui uma outra lógica metodológica que 

incorpora outras premissas conceituais, que por vezes encarecem os produtos ou os tornam menos 

competitivos, seja pelo custo final ou por sua qualidade artesanal nos acabamentos e finalizações 

estéticas. Quebrar este paradigma de que todo o produto artesanal, a priori, é mais caro que o 

industrializado é um dos desafios deste tipo de projeto de desenvolvimento de tecnologia social.  

A dificuldade de entendimento da comercialização dos produtos ocorre tanto da parte de quem 

produz, quanto da parte de quem consome. Neste aspecto Belo Horizonte já possui algumas lojas 

que trabalham com produtos de design artesanal, assim como eventos e feiras sazonais para essa 

categoria, o que facilitou o entendimento do grupo sobre a realidade de comercialização dos mesmos, 

uma vez que em visitas a estes locais eles puderam verificar preços e ver produtos similares aos seus 

sendo vendidos. 

Quanto ao aspecto de acabamentos e finalizações estéticas nos produtos, foi observado que isso é 

um fator que aproxima o design com resíduos dos processos convencionais da área do design, pois 

para os produtos serem atrativos, sejam eles advindos de produções artesanais os industriais, eles 

necessitam estar muito bem resolvidos e acabados, outro desafio de produção. Então os aspectos 

metodológicos ligados às execuções das partes dos produtos têm que levar em consideração a 

qualidade do resultado final, o que impacta sobre a escolha de processos e ferramentas produtivas. 

 

5. Conclusão 

Observando o caso escolhido, percebemos que quando o designer precisa atuar em atividades 

artesanais, tanto as matérias-primas disponíveis quanto as condições de produção subvertem a sua 

lógica projetual tradicional. Junto a isso, torna-se muito claro que a produção artesanal, mesmo 

imbuída das metodologias criativas do design, requer um pensamento produtivo específico, que 

considere seu contexto sociocultural, econômico e ambiental. Pensar soluções exclusivas para cada 

contexto de projeto é uma premissa do trabalho em design, mas no caso citado a demanda não foi 

somente pela solução de projeto, que seria por exemplo o desenho de um produto ou de sua 

superfície, mas por um design que incorporasse as características dos resíduos, a habilidade de um 

grupo de artesãos e os instrumentais técnicos de produção disponíveis nesse contexto. Esse pacote 

de condições torna o trabalho em design mais complexo, pois deve incluir, além do projeto em si, o 

treinamento das habilidades do grupo produtivo e a investigação de técnicas de produção viáveis 

nesse contexto. Dentro das questões pertinentes à produção, também encontramos o desafio de 

pesquisar equipamentos e artefatos para alguns tipos de acabamentos, como facas especiais e 

máquinas de perfuração de papéis, além de máquinas para fins produtivos específicos, como a fiação 

de garrafas pet. Essa etapa demanda intervenções para gerar adaptações nesses equipamentos, o 

que também é uma atividade de design, nesse caso design de produto. Fica evidente a amplitude 

desses projetos, pois são tantas frentes de atuação dentro do design que consequentemente exige-

se uma equipe para atender a multidisciplinaridade das ações. O exercício de pesquisa, projeto e 

produção em equipes múltiplas é um grande aprendizado e uma realidade atual na área do design. 

Em síntese, o benefício dessa atuação para o campo profissional do design está exatamente no 

exercício metodológico que se faz em busca de métodos alternativos para a inventividade nas formas, 
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conceitos, funcionalidades e matérias-primas, fazendo o designer transpor os seus meios de 

produção habituais e repensar suas ações projetuais para limites que estão fora do universo industrial 

de larga escala. Em tempos de exigência da preservação e sustentabilidade dos recursos naturais, 

esse caminho pode configurar novas possibilidades de produção para campos híbridos com o design, 

abrindo a perspectiva de projetos de pesquisa e ações de extensão universitária, além de ações de 

caráter profissional no mercado. 
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Este artigo discute sobre a comunicação de sustentabilidade em embalagens, por meio da realização de 
uma pesquisa empírica com base nas análises dos processos midiáticos da linha Natura Ekos. Através da 
abordagem do design estratégico na perspectiva da sustentabilidade, a análise utiliza como objeto de 
estudo o sistema de representação da embalagem Natura Ekos de guaraná. Busca-se identificar os 
significados simbólicos explorando o conteúdo presente no meio e na mensagem, bem como nos 
elementos gráficos presentes na embalagem, como imagens, grafismos e textos. A análise estabelece 
reflexões que podem potencializar os efeitos de sentidos produzidos pela comunicação de 
sustentabilidade do objeto de estudo, considerando ruídos e redundâncias produzidos nas mensagens. 
Também levanta questionamentos sobre a eficácia comunicacional e simbólica das representações 
contidas na embalagem. Considera-se que as reflexões levantadas contribuem para o design estratégico 
no desenvolvimento de projetos que objetivam, além da beleza e da proteção dos produtos, o foco na 
sustentabilidade como valor agregado às embalagens presentes no dia a dia de diferentes camadas da 
sociedade brasileira. 

Introdução 

Este artigo é resultado de questionamentos de pesquisa situados no âmbito dos processos midiáticos 

e das representações simbólicas em embalagens. O texto pretende somar-se às discussões sobre 

sustentabilidade através de uma reflexão sobre a comunicação visual de embalagens de produtos. As 

reflexões apresentadas neste artigo tem o objetivo de contribuir para o desenvolvimento de projetos 

de design de embalagens que objetivem, além da beleza e da proteção dos produtos, o foco na 

sustentabilidade como valor agregado. 

Para as análises e reflexões, partiu-se da abordagem do design estratégico na perspectiva da 

sustentabilidade, buscou-se o entendimento dos significados simbólicos dos conteúdos presentes no 

meio, na mensagem e nos elementos gráficos da embalagem, como imagens, grafismos e textos, e a 

compreensão de como o design atribui significados aos objetos e informações, mediando a 

comunicação. A base da semiótica de Jensen (1997) contribuiu para as análises, considerando os 

fenômenos culturais como sistemas de significação, proporcionando maior atenção ao papel 

mediador dos signos para a construção da realidade social.  

Para tornar as reflexões mais palpáveis, apresenta-se uma análise imanente com base na 

embalagem de guaraná da linha Natura Ekos, objetivando ler o design, a interface e os significados 

dos elementos contidos na embalagem, analisando as partes e assim compreendendo o todo. A 

análise estabelece reflexões que podem potencializar os efeitos de sentidos produzidos pela 

comunicação visual do objeto de estudo, que enfatiza aspectos da sustentabilidade, considerando 

ruídos e redundâncias produzidos nas mensagens. 

 

Design estratégico e sustentabilidade – considerações teóricas 

Inserido no contexto complexo contemporâneo, o design busca compreender os produtos 

relacionados à experiência dos indivíduos, ampliando a concepção dos artefatos para um sistema 

mais abrangente. Para Moraes (2010), o sentido do design vai além do âmbito material do produto, 

abrangendo as consequências que ele deixa nos indivíduos.  

Nesse contexto de complexidade, segundo Franzato (2010), entende-se uma nova abordagem de 

projeto, denominada design estratégico, transversal às especializações, tais como design de 
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produtos, design gráfico ou design de serviços, o que leva o design aos níveis estratégicos de 

atuação das empresas. De acordo com Zurlo (2010), o design estratégico é um sistema aberto, 

complexo, que inclui diversos pontos de vistas, modelos interpretativos articulados e várias 

perspectivas disciplinares, objetivando o desenvolvimento de estratégias em uma organização. Opera 

em âmbitos coletivos e finaliza a própria operatividade na geração de um efeito de sentido – a 

dimensão de valor para alguém – concretizando este resultado em um sistema produto-serviço, a 

representação visível da estratégia.  

Um sistema produto-serviço, segundo Meroni (2008), consiste em uma gama integrada de produtos, 

serviços, comunicação e pessoas, quando concebidos em conjunto para chegar em uma determinada 

solução. A ligação entre esses produtos e serviços não é efêmera e casual, entregue à mercê das 

iniciativas dos consumidores, mas concebida desde o início do projeto.  

A abordagem do design estratégico também possui um caráter vinculado à sustentabilidade. Meroni 

(2008) considera que o design estratégico é uma atividade que deve resultar na evolução de uma 

empresa, de um corpo social, de um território, evolução essa que significa mudança. Nesse sentido, o 

design estratégico para sustentabilidade promoveria alterações na maneira como a sociedade vive. 

Para a autora, nenhuma estratégia é possível se não considerar mudanças radicais para o 

desenvolvimento sustentável. O projeto deve ajudar as pessoas a viverem melhor, dando origem a 

uma sociedade sustentável.  

Para Manzini (2008) o projeto torna-se efetivo quando é colocado no ambiente para interagir, 

comunicando-se com o seu público de interesse e recebendo sentidos para o atendimento das 

expectativas como forma de agregar valor às soluções. De acordo com o autor, a caracterização do 

sistema produto-serviço deve buscar estratégias inovadoras ligadas à sustentabilidade, capazes de 

gerar descontinuidades sistêmicas, ou seja, a reconstrução de uma nova cultura de projeto, de 

produção e de consumo de recursos através de um novo jeito de pensar, de agir e de impulsionar a 

sociedade, rompendo padrões e reconstruindo cenários futuros mais sustentáveis para promover o 

bem-estar coletivo. 

Considerando que a abordagem do design estratégico pode contribuir para a geração de novos 

produtos e serviços sustentáveis, objetivou-se realizar uma análise da comunicação visual de 

determinadas embalagens de uma empresa, que acredita-se estar desenvolvendo seus produtos com 

baixo impacto ambiental e sua comunicação estrategicamente pensada para impulsionar a sociedade 

a uma nova cultura de consumo.  

Essa empresa é a Natura, uma companhia brasileira reconhecida nacional e internacionalmente pela 

qualidade de seus produtos e pelo seu relacionamento com a sociedade e o meio ambiente. Tem 

como foco de negócio a produção de cosméticos de higiene pessoal e de beleza, buscando promover 

inovações de bem-estar e de sustentabilidade. Dentre os produtos, a linha Natura Ekos detém a 

maior participação das relações comerciais da empresa (Natura, 2012). 

O sistema produto-serviço da Natura Ekos encontra-se focado nas estratégias que promovem o bem-

estar e o desenvolvimento sustentável na direção apresentada por Manzini (2008), gerando uma 

percepção de sustentabilidade e novos hábitos de consumo. A campanha utilizada pela marca desde 

setembro de 2012, demonstra o posicionamento de mercado: o slogan ―somos produto da natureza‖, 

reforça a necessidade de mudança do contexto de consumo atual para um patamar em que toda a 

sociedade ainda tenha acesso aos recursos naturais no futuro. O impacto desta mudança é trazida no 

conteúdo da mensagem do slogan, transmitindo significados simbólicos que remetem à compreensão 

de que o homem faz parte do meio ambiente, das florestas, dos frutos cultivados pela terra e do valor 

da interação do homem integrado nesse meio ambiente. 

Essa estratégia, com foco na sustentabilidade, foi utilizada em toda a campanha de comunicação 

visual dos produtos e embalagens da Natura. Desta forma, com base em Manzini (2008), pode-se 

afirmar que a empresa assumiu o papel de reconstrução de uma nova cultura de projeto, de produção 

e de consumo de recursos. Na campanha e nas embalagens Natura Ekos há estratégias de design 

que buscam a reconfiguração da sociedade através da comunicação visual ligada à sustentabilidade, 

e é isso o que esse artigo pretende exemplificar nas análises a seguir.   

Com relação aos aspectos comunicacionais da Natura, é possível analisá-los sobre a ótica de 

McLuhan (2007), que define o processo midiático afirmando que o meio é a mensagem, ou seja, as 
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próprias consequências sociais e pessoais das interações no meio. Para o autor, os dispositivos 

carregam significados, portanto, a mensagem. O meio tem como objetivo configurar e controlar a 

proporção, as interações e as associações, como se a comunicação fosse uma extensão do corpo do 

homem, produzindo sentidos. Desse modo, é possível concordar com Rodrigues (1999), que afirma 

que a percepção de mundo que se tem hoje é dependente dos dispositivos de mídia, e que estes 

interferem na percepção imediata, na criação de rotinas e no funcionamento das instituições que 

formam a experiência individual e coletiva. Nas análise deste artigo, a embalagem é o dispositivo 

midiático, que estabelece um diálogo entre a Natura e a sociedade, objetivando a promoção de uma 

nova cultura.  

Nesse contexto, considerando o processo midiático, o papel da comunicação visual tem alta 

relevância, na qual conteúdo e estética contribuem para a sofisticação e o valor cultural. A questão 

não é apenas a ação da comunicação, mas o impacto que tem este conhecimento nas atitudes e no 

comportamento das pessoas (Frascara, 2004).   

O conceito de comunicação visual no campo do design, e ainda considerando a estratégia, segundo 

Frascara (2004), representa a produção de objetos visuais na comunicação de mensagens 

específicas. Ou seja, atualmente, considerar o termo design de comunicação visual em determinados 

casos, torna-se mais descritivo e apropriado do que o uso da palavra design gráfico, porque a 

definição inclui os três elementos principais da profissão: o design como método, a comunicação 

como um objetivo e o visual como meio. 

Concluindo as definições aqui apresentadas, faz-se importante, também, conceituar o termo 

embalagem, o objeto principal das análises desse artigo. A embalagem, de acordo com Peltier e 

Saporta (2009), tem por finalidade proteger, acondicionar, transportar, garantir, comunicar, dosar, 

identificar, vender, entregar, prestar serviço, além de relacionar-se com o consumidor. O autor afirma 

que a embalagem é uma das maneiras mais eficientes para a venda do produto. No ano de 2011, a 

indústria brasileira de embalagens foi umas das indústrias que cresceu acima da média geral do país 

(ABRE, 2012).  

Assim, feitas as principais considerações teóricas pertinentes a esse artigo, para as análises 

apresentadas a seguir, é possível interpretar que a comunicação visual é o método, os dispositivos 

midiáticos são as embalagens, que também são o meio, juntamente com o conteúdo da mensagem 

que é expresso nelas. As embalagens são o meio e o conteúdo na comunicação visual, tais como 

textos e imagens podem ser outros meios. Assim, os efeitos dos meios podem reconfigurar os 

sentidos. 

 

 

Análises: as embalagens Natura Ekos e seus significados simbólicos 

De modo a contribuir para o desenvolvimento de projetos de design estratégico de embalagens que 

objetivem, além da beleza e da proteção dos produtos, o foco na sustentabilidade como valor 

agregado, apresenta-se a análise imanente da embalagem de guaraná da linha Natura Ekos. A partir 

de uma análise imanente, a leitura dos significados presentes nos elementos gráficos e textuais 

contidos na embalagem pode potencializar o entendimento das estratégias que podem ser abordadas 

para uma comunicação visual eficiente e aplicada ao foco sustentável. 

No Brasil, o guaraná é uma fruta cultivada principalmente nos estados do Amazonas e da Bahia. É 

uma das frutas mais utilizadas na produção de sucos e refrigerantes adocicados, e também uma das  

que mais representa o folclore brasileiro. O nome guaraná tem origem na língua tupi-guarani, da 

cultura indígena amazônica, e significa graúdos. Lendas afirmam que a fruta nasceu dos olhos 

enterrados de um menino – filho de uma índia com um forasteiro – após ter sido picado por uma 

cobra (Mitos e Lendas, 2012). Dando energia aos que a comem, a representação simbólica do 

guaraná remete à vida e também à morte. 

Flusser (2009) afirma que o objetivo da comunicação humana é proporcionar sentidos para a vida que 

direciona-se à morte. Assim, pode-se analisar também à própria palavra Ekos, que ao ser desdobrada 

em outras, recorta o significado da palavra ecologia, que vem do grego oikos, remetendo à casa. 

Nesta análise, o meio ambiente é a casa, que necessita de cuidados e gerenciamento, com a 
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economia dos recursos naturais, cuidado nas relações entre os seres vivos, o homem e as outras 

espécies. Essas interações caminham, marcadas pelo ciclo da vida, em direção à morte a cada dia 

que passa, numa luta diária pela sobrevivência e pelo pertencimento ao meio em que habita. 

 

Figura 1: Embalagem da polpa hidratante para pernas e pés da Natura Ekos de guaraná. À esquerda, área externa da 

embalagem; e à direta, área interna da embalagem (imagem de produto adquirido e embalagem escaneada pelas autoras). 

 

Passando especificamente para a análise dos elementos contidos na embalagem (Figura 1), 

considera-se, inicialmente, o significado simbólico da palavra Ekos representada graficamente pelo 

desenho da tipografia utilizada, que apresenta traços orgânicos inspirados nas formas naturais, 

orgânicas e irregulares presentes nas curvas da floresta, nas texturas das plantas, árvores, animais e 

no homem. O estilo tipográfico intermediário entre o manual e o geométrico, preserva a legibilidade 

da leitura, com traços que resgatam o significado simbólico da memória da cultura de comunidades 

tradicionais. Os significados transmitidos podem ser relacionados a uma vida simples, natural, 

exótica, aparentemente saudável, abundante em recursos Naturais, em equilíbrio e harmonia. 

Além da tipografia específica do nome Ekos, demais aspectos da embalagem serão analisados, como 

as mensagens lendárias do guaraná resgatadas. A memória da cultura brasileira é representada na 

frase ―guaraná, força que vem da terra‖, contida na parte interna da embalagem, podendo ser 

descoberta após a leitura da primeira mensagem na área externa  ―descubra um mundo por trás‖, que 

conduz o usuário a recortar a lateral da embalagem para descobrir este mundo desconhecido 

proposto pela Natura. O significado simbólico transmitido na área interna da embalagem remete 

também ao consumidor, que ao utilizar o produto, será recarregado com o poder energético que 

provém da terra, proporcionando equilíbrio para o seu bem-estar.  

Também há a frase ―Viaje pelo Mundo Natura Ekos‖, que é seguida pela indicação de acesso ao site, 

uma outra maneira de descobrir este mundo. Estas informações contidas na embalagem, direcionam 

o usuário para explorar esse mundo indígena e guerreiro do guaraná, as comunidades colaborativas, 

as tecnologias e materiais menos agressivos e o relacionamento com a floresta. Nota-se que a 

indicação para a investigação da área interna da embalagem, propõe a interação do usuário neste 

espaço, com a expectativa de descobrir esse mundo novo. No entanto, após o recorte da embalagem 
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como indicado, não é mais possível retornar à forma original da embalagem, sendo assim, 

descartada, o que representa um dos aspectos negativos na análise.  

Ainda assim, percebe-se que a utilização da parte interna da embalagem como espaço aproveitável, 

amplia a possibilidade de exploração do recurso midiático ligado à comunicação de sustentabilidade, 

propondo uma possível embalagem reversível. Pode-se explorar essa oportunidade, a fim de 

proporcionar maiores interações do usuário com o produto, e também ampliar seu acesso à 

informação.  

Ambas representações – desenhos e imagens – aplicadas na embalagem, fortalecem o valor 

simbólico que provém da lenda do guaraná, que indicam as qualidades energizantes e revigorantes 

do fruto, bem como, o valor genuíno e tradicional tipicamente brasileiro. Resgata ainda, o contexto 

cultural do guaraná, remetendo ao reabastecimento energético do seu corpo com o uso do produto, 

que é um hidratante para pernas e pés. A mensagem propõe que a fruta do guaraná vem da terra e 

que ao penetrar na pele, o usuário estará protegido como um guerreiro, ligado fortemente com os 

valores da terra.  

Em relação à estrutura de informação do conteúdo, a embalagem está organizada em colunas, em 

função da forma retangular do frasco que possibilita a concepção de 4 faces internas e 4 faces 

externas, com a comunicação visual em ambos os lados. A ideia da embalagem frente e verso 

distribui os elementos gráficos como textos, desenhos e imagens. De um lado, retrata a natureza por 

meio de linhas e traços de desenhos que formam o guaraná e do outro, a imagem do guaraná.  

Analisando a área externa da embalagem, percebe-se que é aplicada uma textura dentro da palavra 

Ekos. Essa textura tem a representação simbólica de camuflagem, de integração com a natureza, 

contudo, também é um recurso gráfico que possibilita a diferenciação da palavra chamando a 

atenção do usuário, devido à combinação cromática entre o laranja avermelhado do fundo e a 

transição de tons de amarelo para tons de amarelo alaranjados. Os tons alaranjados remetem à 

fidelidade, à aurora, ao nascimento de um novo dia (Pedrosa, 2010), como na lenda do guaraná, 

quando o menino indígena ressurge na forma de um pé de guaranazeiro. Identifica-se que as 

combinações cromáticas estão em harmonia, no entanto, embora deseje-se o aspecto de 

camuflagem, o baixo nível de contraste pode gerar ruídos e confusões na percepção da palavra Ekos.  

Na base inferior da parte externa da embalagem, os desenhos de guaraná estão em outline e 

remetem à fruta como algo natural. De um lado, o fundo sem impressão e traços na cor laranja. Do 

outro, o inverso, fundo laranja e traços na cor do papel. O uso de imagem fotográfica e desenho do 

guaraná, respectivamente na área interna e externa, geram redundância na linguagem visual para 

conectar com a temática do produto e transmitir a lenda do guaraná pelo destaque das imagens nas 

abas internas superiores, representando simbolicamente os olhos grandes do menino indígena.  

Considerando o material utilizado na embalagem, o papel reciclado 240 g/m
2
 tem como principal 

característica na sua fabricação o reaproveitamento de papeis pós-consumo, de aspecto texturizado 

por pequenas fibras de celulose, que transmite sensações que podem ser interpretadas como 

aspereza, porosidade, naturalidade. A coloração em tons claros de marrom remete aos significados 

de energia que vem da terra, semeadura e geração do fruto. Os tons naturais do papel utilizado 

amenizam a intensidade e vibração dos tons de laranja avermelhado e amarelo sobrepostos ao 

material.  

O papel reciclado é uma das diversas formas de promover a sustentabilidade nos produtos. No 

entanto, destaca-se que a comunicação de sustentabilidade na embalagem de guaraná da Natura 

Ekos vai além da escolha do material de baixo impacto ambiental. Em uma das laterais da 

embalagem, consta uma tabela de informações ambientais na qual são transmitidas informações com 

base em inventários de análise de ciclo de vida do produto. A partir destas informações, percebe-se a 

intenção de esclarecimento de informações sobre o processo produtivo ao usuário.  

Considerou-se pertinente descrever algumas das informações contidas na tabela. As informações 

ambientais estão divididas em duas partes, uma relacionada ao impacto ambiental gerado pelo 

produto e a outra relacionada aos mesmos aspectos, mas sobre a produção da embalagem. Na 

primeira linha, é indicado o uso de matéria-prima de 75,6% de origem vegetal renovável, 

compreendendo a origem da matéria-prima vegetal e renovável. Matéria-prima vegetal renovável é 

definido pela Natura, como substâncias naturais e sintéticas, mas também renováveis, exemplificando 
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que no processo de cultivo e extração aplicam-se práticas mais sustentáveis, ou seja, menor impacto 

ambiental e social.  

Na segunda linha da tabela, o dado de uso de 12,3% de origem de vegetal natural compreende o uso 

de matéria-prima vegetal sem processamento químico do guaraná. Na terceira linha, indica que a 

origem dos produtos é certificada, realizada por órgão externo que avalia a origem das substâncias e 

as boas práticas agrícolas para o cultivo. Na quarta linha, apresenta a origem da matéria-prima da 

embalagem, informando o percentual de uso de 19,4% de material reciclado. Na quinta linha, 

apresenta que os materiais utilizados são 100% recicláveis, substituindo a utilização do símbolo de 

orientação de reciclagem previsto na norma ISO 14020:2000 sobre os padrões de Rotulagem 

Ambiental. Por fim, na sexta linha, indica que não há um número recomendado de refilagens, não 

indicando um número de cortes necessários para garantir a resistência da embalagem. Após a 

apresentação da tabela, o consumidor é convidado a obter outras informações no site da Natura. 

Mesmo com uma boa apresentação da tabela, ainda assim, considera-se que nem todas as 

informações estão completas. Elas não esclarecem o período de realização dos estudos do ciclo de 

vida, a forma de medição, a data e o escopo de avaliação. Do mesmo modo como não se considerou 

apropriado a exclusão do símbolo de reciclagem. Assim, em novos projetos de embalagem com foco 

na sustentabilidade ambiental, os designers podem contribuir com proposições para um melhor 

detalhamento da tabela de informações ambientais. Outra questão importante está relacionada ao 

desenvolvimento de perfumarias e cosméticos com testes realizados em animais. No site da Natura, a 

empresa esclarece seu posicionamento, contrário a esses testes. No entanto, esta informação não 

consta nas embalagens, mesmo sendo muito relevante, podendo agregar maior valor simbólico aos 

produtos Natura Ekos no seu discurso de sustentabilidade. 

A ausência, na embalagem, de símbolos de orientação de reciclagem, como indicado pela norma ISO 

14020:2000 sobre rotulagem ambiental, que busca evitar a transmissão de mensagens vagas e sem 

padrões de verificação, é inadequada. O conteúdo das informações necessita estar claro para não 

confundir o consumidor e também para não desmotivá-lo, criando um mundo de sustentabilidade 

fictício. Alerta-se que o conteúdo deste tipo de mensagem deve ser passível de comprovação para 

garantir a autenticidade e a transparência da informação emitida. A falta de informação gera ruído, 

principalmente no momento da escolha do produto e do descarte do material pós-consumo. Este 

ruído pode comprometer as expectativas do usuário com efeitos indesejados sobre a mensagem 

emitida pela Natura. 

Outro aspecto ainda pode ser pontuado, de modo positivo, a presença do nome do produto em braile, 

com tipografia desenvolvida pelo designer brasileiro Tony de Marco, o que proporcionou 

acessibilidade aos deficientes visuais. No entanto, a embalagem não proporciona acessibilidade às 

informações gerais, o que deixa oportunidades para que os designers ampliem as sensações táteis 

das futuras embalagens. 

É importante também pontuar que foram encontrados alguns erros ortográficos nos textos da 

embalagem. Considera-se que um produto de larga escala deve ser conferido com mais atenção, 

para que não gere ruídos na comunicação e considerações negativas por parte usuário em função da 

apresentação do conteúdo. 

Por fim, considera-se que uma das diretrizes para a geração de descontinuidades sistêmicas no 

projeto da embalagem pode ser gerada por processos de baixo impacto ambiental, no qual propõe-se 

a eliminação do processo de colagem da embalagem para outras formas de fechamentos, como por 

exemplo, um sistema de encaixe com abas para a montagem e desmontagem, proporcionando que a 

comunicação visual da embalagem, na área interna e externa, modifiquem-se com a manipulação dos 

sistemas de encaixe, como uma ―embalagem reversível‖. Esta mudança no projeto pode reforçar o 

significado da mensagem de sustentabilidade do sistema produto-serviço da linha Natura Ekos. O 

redesenho dos símbolos de forma autoral, se integrados neste processo, também pode contribuir 

para obter maior eficiência na comunicação. 

Considerações finais 

Este artigo desenvolveu uma análise de natureza teórico-aplicada com base nos processos midiáticos 

da linha Natura Ekos, utilizando como objeto de estudo, a embalagem Natura Ekos de guaraná. 
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Buscou identificar os significados simbólicos da comunicação para sustentabilidade, presentes nos 

textos e nas imagens da embalagem. Os significados simbólicos transmitidos na embalagem por meio 

de elementos gráficos, como textos e imagens contidos na embalagem, resgatam a lenda do guaraná 

e a memória da tribo indígena para agregar valor à embalagem e ao produto.  

Buscou-se estabelecer reflexões nas análises que possam auxiliar o design estratégico no 

desenvolvimento de projetos de embalagens, que objetivem além da beleza e da proteção dos 

produtos, o foco na sustentabilidade. Na análise da embalagem de guaraná foi possível identificar as 

mensagens contidas neste dispositivo midiático, resgatando os mitos indígenas para transmitir o 

poder simbólico energizante e revigorante que contém esta fruta. Futuras análises em outros produtos 

desta e de outras linhas podem ser realizadas para o aprofundamento sobre a comunicação de 

sustentabilidade e o seu significado simbólico.  

O design estratégico na perspectiva da sustentabilidade busca realizar mudanças consistentes na 

sociedade, através dos projetos estrategicamente inovadores. Estes projetos oriundos de um novo 

modo de pensar e agir do designer, nos levam a repensar o projeto, a produção e o consumo, pois 

refletem na concepção do sistema produto-serviço com a intenção de configurar uma nova cultura 

para o bem-estar coletivo. O designer, com suas competências, pode contribuir para o campo 

comunicacional através da materialização dos significados simbólicos e da promoção de novos 

sentidos através de estratégias de comunicação visual de sistemas produto-serviço para uma cultura 

mais sustentável. 
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Coffee is the second largest traded commodity in the world after oil. The worldwide annual generation of 
Spent Coffee Grounds (SCG) is about 6 million tons, but up till now they are practically unutilized, being 
discharged to the environment or burned. Nowadays, many universities have worked to find new solutions 
for coffee grounds. There are many projects and scientific articles on the properties of SCG that describe 
how to extract lipids and many other precious elements. This project is carried out by Politecnico di Torino 
(DAD) in collaboration with the biggest Italian coffee roasted company, and has the goal to evaluate the 
feasibility of SCG valorisation at home and at restaurants and cafés. The first result is a communication 
about how to reuse SCG from moka at home (remove odors, keep pests out or whip up a coffee dye) and 
increase the consumer awareness. The second outcome deals with SCG from cafés. This includes both 
logistic and productive phases, that can give many different products such as paper, cosmetics or 
mushrooms. This project has also a strong educative aspect because it allows not only to be aware of the 
environmental problem, but also to be part of the solution. . 

Introduction 

Coffee is the second largest traded commodity in the world after petroleum, and therefore, the coffee 

industry is responsible for the generation of large amount of residues (J.V. Nabais, P. Carrot, M.M.L. 

Ribeiro Carrot, V. Luz, A.L. Ortiz, 2008). With 5.77 kg per year consumed by Italians, Italy is seventh in 

the ranking of countries that consume the greatest amount of coffee. Each year, only in Italy, 3.4 billion 

of espressos are consumed, served in over 200,000 cafés, throughout the peninsula (source: 

Reteurs). Spent coffee grounds (SCG) are the solid residues obtained during the treatment of raw 

coffee powder with hot water or steam to prepare instant coffee. A worldwide annual generation is 

estimated for SCG in the order of 6 million tons (T. Tokimoto, N. Kawasaki, T. Nakamura, J. 

Akutagawa, S. Tanada, 2005). However, most of these residues remain unutilized, being discharged to 

the environment or burned for elimination, which are not environmentally friendly techniques. 

Discharges to the environment cause severe contamination and environmental pollution problems and 

burning results in the production of carbon dioxide, the green house gas (T. Tokimoto, N. Kawasaki, T. 

Nakamura, J. Akutagawa, S. Tanada, 2005).  

This way in which farming goes to transformation, distribution, consumption and elimination, is 

straightly linear (cradle to grave) with increased pollution for the environment and lost of properties still 

present in SCG.  This linear approach means an increasing cost for local community both economic 

(collection, transport and treatment) and environmental falling directly on the territory. 

Some studies about the composition of SCG (S.I. Mussatto, E.M.S. Machado, S. Martins, J.A. 

Teixeira, 2011) reveal that this residue is rich in phenolic compounds that present important biological 

functions and antioxidant potential, with interest for the food and pharmaceutical industries (K. 

Ramalakshmi, L.J.M. Rao, Y. Takano-Ishikawa, M. Goto, 2009).  

 

SCG contain many other elements such as caffeine, minerals, polyphenols, nitrogen, lipids and waxes, 

carbohydrates. Besides the pH of SCG is between 5.0 and 6.9, this means that is very useful for the 

growth of plants, mushrooms and worms. SCG‘s properties depend on the chemical elements inside it: 

the minerals, such as phosphorus and potassium, and the presence of nitrogen make SCG a very 

good nutrient for plants and roots. Polyphenols are antioxidants and antibacterial and lipids are 

important for protection against dehydration of plants.  

mailto:your_email_address@provider.com
mailto:miriam.bicocca@polito.it
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The objectives of the work carried out in collaboration with the biggest Italian coffee company are not 

only the creation of a system that gives new life to the SCG but also the educational and social 

aspects related to the project.  

Background 

One of the most important Italian coffee company wants to design a system that could valorized the 

SCG which is now considered simply as a normal waste. This leader company was founded in 1895 

and it is wholly owned by a single family. It is recognized worldwide as the symbol of Italian espresso 

and of Italians. In fact, 790 billion cups of coffee are consumed worldwide each year, 14 are produced 

by this company, with 3,500 employees and a turnover in 2007 of more than one billion Euros, is the 

first single-product company coffee in the world, with a strong commercial presence in over 80 

countries, and leader of the Italian landscape (for consumption at home and outside the home), with 

more than 48% (by value Nielsen) market share (source: IRI). The companyhas supported the 

research group funding the study design, providing the coffee grounds used for experimental and 

providing technical advice on the properties of its raw material with chemical and physical analysis.  

In this research we considered the SCG coming out from the preparations of espresso coffee in 

espresso machines at home and professional ones at cafés. From each cup of coffee, which uses 

average of 7 g of coffee, we obtain 13 g of SCG because of the quantity of water, which results to be 

about 50% of its weight. Low caffeine remains in the beverage, the most part remain in the coffee 

powder. The amount of lipids remains unchanged and it can be extracted for pharmaceutical uses of 

great economic return. This research takes advantage of all the data and experience gathered in 2008 

obtained thanks to the first collaboration with this company (Barbero, Toso, 2010). 

 

Methodology 

The aim of this collaborative research is the study of coffee (post)consumption to obtain a sustainable 

system. In this research we can identify four steps: 

1- research and analysis phase dedicated to coffee grounds properties; 

2- study of projects, researches and existing products using the SCG; 

3- design the systemic processes related to the valorization on SCG; 

4- communication design of the project directly affects the customers to raise awareness to a 

more conscious use of SCG. 

This last step is characterized by two different projects: one dedicated to the coffee preparation at 

home. Coffee is usually prepared with the moka pot, a stove-top coffee maker which produces coffee 

by passing hot water pressurized by steam through ground coffee. And the other one designed for the 

coffee preparation at cafés. A shot of espresso is made by forcing hot water through tightly packed, 

finely ground espresso coffee. What comes out is a dark brown, slightly thick liquid with a small 

amount of crema (a foam) on top. There are many variables in the process of making a shot of 

espresso. The temperature of the water, the pressure of the water, the fineness of the ground coffee 

and how tightly the coffee is packed are just a few. The skilled espresso maker, or barista, controls all 

of these variables to produce a quality shot of espresso. 

SCG coming out from this two different kind of preparations has basically the same characteristics and 

properties. This is the reason why it can be treated in the same way. But the aim of this research is 

actually to valorize SCG and to reuse this rich material in two different contexts: home and cafés, with 

an high component of education and sensibilization.  

Analyzing SCG properties and characteristic, we decides to split and examine in depth three topics 

related to different  themes and questions: 

1- What to do with SCG obtained at home from coffee preparation?  

2- What people actually do around the world to reuse and valorize SCG (products, services 

and researches)?  
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3- Scientific articles written by researcher from universities and research centres. 

These topics allow us to define two different projects for the two different contexts: "home" and 

"cafeteria". The first project has a more educational purpose; the second one has a social objective 

which involves the local community. 

 

Traditional use of SCG 

The use of coffee grounds after the consumption is not a practice used only in recent years. There are 

many recipes tied to tradition that allows to take advantages of all the properties of SCG. Thanks to 

their nutritional properties coffee grounds are good fertilizer. Moreover, belonging to the so-called 

―green‖ category due to the high quantity of nitrogen, it can be used for the preparation of compost. 

The coffee grounds are a valid alternative to the use of products with high toxic content to ward off 

ants and other unwanted insects. 

SCG stimulates drainage, removes stagnant fluids and reactivates the circulation and, mixed with 

yogurt and cocoa, have a moisturizing and firming effect. 

Some external factors such as smog, smoke or radiation and a deficiency of antioxidant elements are 

the basis of degenerative diseases and premature aging. Polyphenols contained in coffee grounds, 

are among the most well-known antioxidants. The local application of antioxidants limits the damage to 

the skin cells, preventing the loss of young skin characteristics. 

Thanks to its granularity the coffee grounds can be used for its abrasive property. It is sufficient to mix 

coffee grounds and boiling water for cooking pasta or rice, containing starch, to get a good abrasive 

detergent for washing dishes. Actually this property is useful also as a home-made scrub. 

 

Actual  activities with SCG around the world 

It was important for us to include in the research, a section of the study and analysis of what is done 

currently with the SCG. This allows to understand specifically what is achievable and what is not, what 

is the timing of implementation and how does it translate into practice the specific properties of SCG. 

In this part we have included all products and services currently on the market. We have started with 

grow-at-home Mushroom Kit that lets people grow their own oyster mushrooms right out of a little 

brow box. The substrates are made of SCG and other organic waste (it depends on the brand). There 

exist many kind of kits that can be found on-line. All these kits work essentially in the same way. The 

substrate, made of SCG and other organic waste, is already part grown to the point where they are 

well established and ready to produce mushrooms. In just 14-20 days the kit will produce the first 

harvest of two or even three crops over an 8 weeks period. 

Probably the most famous is the Californian kit ―Back to the Roots‖, founded by Alejandro Velez & 

Nikhil Arora during their last semester at UC Berkeley in 2009. They came across the idea during a 

class lecture of being able to potentially grow gourmet mushrooms entirely on recycled coffee 

grounds. Inspired by the idea of turning waste into wages and fresh, local food, they experimented in 

Alex's fraternity kitchen, ultimately growing one test bucket of tasty oyster mushrooms on recycled 

coffee grounds. 

There are other mushrooms kits such as Fungi Futures, Chido‘s Mushrooms, Espresso Mushroom 

Company.  

Another project that processes SCG in mushrooms is The UpCycle company, that has installed in 

Paris an urban mushroom container. The objective of this initiative, called U-Farm, is to produce a food 

of quality to the worthless print carbon, thanks to the waste transformed into resources. 

Daniele Gioia and Annarita Marchionna, graduated in food technology, confirm the studies made so 

far. Their work‘s goal is the production of high quality mushroom using coffee grounds. The opportunity 

to test the idea came through the announcement NIDI (Nuove Idee di Impresa Innovativa) launched by 

the Camera di Commercio di Potenza. The two young Italians have shown that mushrooms‘ taste and 
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aroma have a perfect identity, with features even better - than mushrooms that usually arrive on our 

tables - from the point of view of texture and visual appearance. 

Another interesting experience to be mentioned among university research cases is the project, 

started in autumn 2008, that uses student and community volunteer foot and pedal power to collect 

and compost spent coffee grounds from community and campus coffee sellers in Moscow, Idaho. Over 

three tons of grounds have been composted at local community gardens and student farms in only 9 

weeks of operation. MoCoPro slowly set in motion in 2008 by the University of Idaho. In spring 2009, 

it incorporated over 15 volunteers weekly on over a dozen foot and bike routes to collect grounds from 

12 campus and community coffee sellers. The project would not exist without the cooperation of many 

coffee sellers and community members (www.moscowcoffeecompostproject.blogspot.it). 

Furthermore there are many products completely or partially made from SCG. You can find materials 

such as C2C, a cup produced by adding to coffee grounds, waste paper and polylactide resin 

presented in 2003 at the Re-design exhibition by a group of Canadian designer. 

Curface is a composite material made from SCG and recycled plastic. The nonprofit industrial design 

firm, Re-Worked, has been combining their creation with reclaimed wood to build some truly unique 

and sustainable furniture. Curface first debuted at the 2010 Ecobuild Conference in London, but have 

recently replaced their website with a vague message about halting all production. The firm‘s most 

recent project was the Google Coffee Lab that included large custom tables made from Curface and 

exterior panels for a Sanremo espresso machine, designed by Alessandro Milanese. The material‘s 

finish resembles a matte carbon, is waterproof and needs no sanding or finishing.  

The Dutchman Matthijs Vogels, with Sprout Design, from coffee grounds draws the line of cups and 

saucers Cup 'a coffee. He collects large amounts of SCG, and once clean, he presses it in the molds. 

The process is natural, does not need any additives, all products in the line are biodegradable. 

Furthermore, the S-cafè fabric, produced by Singtex by 2010, is a performer fiber which uses the 

coffee grounds and exploits the natural ability to absorb odors, protect against UV rays reflecting 

sunlight and dry very quickly. 

Other interesting products are Crush paper, produced by Favini by 2012, Italy, made with residues of 

agro-industrial processing of citrus, coffee, coffee grounds, corn, olives, nuts, kiwi which replace up to 

15% of cellulose, and Earth Blocks, Colors Tokyo, Japan, 2012, it‘s the lego-like blocks composed of 

organic waste, mainly bark, wood chips, dust, coffee grounds and tea leaves, mixed with recycled 

polypropylene. Each brick is currently available in size and color only. Each set contains 50 pieces and 

can be purchased at $ 30 at the Guggenheim Museum. 

 

Literatures on the topic 

The great value of the SCG is evidenced by the large amount of scientific papers written by 

academics and research institutions regarding the reuse and properties of coffee grounds. The 

numerous articles investigates different aspects of this topic.  

In many articles, related to the extraction of lipids and waxes, SCG is investigated as a potential 

source of phenolic compounds and energy. Due to their high organic material content (Silva, M. A.; 

Nebra, S. A.; Machado Silva, M. J.; Sanchez, C. G., 1998) and the presence of compounds (Fan, L.; 

Pandey, A.; Soccol, C. R., 2000)such as caffeine, tannins, and polyphenols, which can have negative 

effects on the environment, the disposal of SCG needs to be properly managed. Similarly, burning of 

SCG can result in the release of greenhouse gases into the atmosphere. This has stimulated efforts to 

find ways of reducing their environmental impact and/or transforming them into value-added products.  

The production of biofuels such as ethanol and biodiesel, the use as a substrate for the cultivation of 

mushrooms (L. Fan, A. Pandey, R. Mohan, C. R. Soccol, 2004,) and use as an adsorbent for the 

removal of basic dyes (Franca, S. F.; Oliveira, L. S.; Ferreira, M. E. 2009) or heavy metals from 

wastewater are some of the applications under consideration. At Chemical and Materials Engineering, 

University of Nevada, Kondamudi, Mohapatra and Mano Misra analysed and wrote about how to 

extract oil from spent coffee grounds and to further transesterify the processed oil to convert it into 

biodiesel. This process yields 10-15% oil depending on the coffee species (Arabica or Robusta). The 
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biodiesel derived from the coffee grounds (100% conversion of oil to biodiesel) was found to be stable 

for more than 1 month under ambient conditions. It is projected that 340 million gallons of biodiesel 

can be produced from the waste coffee grounds around the world. The coffee grounds after oil 

extraction are ideal materials for garden fertilizer, feedstock for ethanol, and as fuel pellets 

(Narasimharao Kondamudi, Susanta K. Mohapatra, Mano Misra, 2008). 

Another promising but still relatively unexplored approach is the use of SCG as a raw material for the 

recovery of functional compounds of potential interest to the food and pharmaceutical industries. 

Antonio Zuorro and Roberto Lavecchia of Department of Ingegneria Chimica, Materiali e Ambiente , 

Sapienza Università di Roma , wrote about extraction with an environmentally friendly procedure and 

analyzed SCG to evaluate the recovery of relevant natural antioxidants for use as nutritional 

supplements, foods, or cosmetic additives (A. Panusa,  A. Zuorro, R. Lavecchia, G. Marrosu, R. 

Petrucci, 2013).  The cosmetic products might be a suitable application for SCG because the barrier 

properties of the stratum corneum are largely dependent on the intactness of the lipid lamellae that 

surrounds the corneocytes. The purpose of the article From coffee industry waste materials to skin-

friendly products with improved skin fat levels  was to assess the feasibility of using the lipid fraction of 

SCG extracted with supercritical carbon dioxide in the development of new cosmetic formulations with 

improved skin lipids (sebum) and hydration. The use of spent coffee lipid extract in cosmetic industry 

seems to be a suitable approach to recycle the wastes from coffee industry. Emulsion containing 10% 

of the lipid fraction of SCG presented promising characteristics in the improvement of sebum skin 

levels with a good acceptance by consumers when compared to an emulsion containing 10% w/w of 

green coffee oil and a placebo without coffee oil.  

But the SCG, thanks to the chemical elements which it contains, is an excellent raw material for many 

other uses such as a substrate for the vermicompost or absorbent for odors or colors removal 

(Ivo Safarik, Katerina Horska, Barbora Svobodova, Mirka Safarikova, 2011).  

In any case, this specific project derives from the previous research done by Silvia Barbero and Dario 

Toso in 2008 and published in articles (2010) and books (2008), furthermore it was presented during 

the international exhibition Salone del Gusto and Terra Madre in 2008. This systemic project aimed to 

use the same system with which the coffee company extracts caffeine to obtain decaffeinated 

products, to extract lipids and waxes from coffee grounds intended for the pharmaceutical chain. What 

you obtain is a compact paste devoid of lipids used in the production of a soil used to grow mushroom 

(Pleurotus ostreatus). The same substrate provides three harvests in about one month. The exhausted 

soil is used for the production of vermicompost, an excellent fertilizer for vegetable cultivation.  

 

Sustainable design for post-consumption at home 

After the research phase focuses on defining a clear picture of the current situation we dealt with the 

project itself. We followed two strands with different objectives and targets. First of all we worked on 

the "home world" to raise awareness of the consumer and make him/her more aware of the value of 

SCG.  

We must consider that people at home have available small quantity of SCG every day: the challenge 

that we have accepted is to convey to the consumer the principle that considers waste not like 

something useless that must be thrown away, but as a valuable resource. It 'a paradigm shift, a small 

step that can lead to obtain great results and the generation of many other products.  

For this purpose, we suggested the consumer what are the possible uses that he can make with SCG, 

always having in mind, obviously, all of the issues identified through the initial analysis. Considering, 

therefore, that the amount of SCG at home is quite small but daily repeated we can suggest to create 

compost, fertilizer, dyes, creams, soaps and much more. This must be related to some detailed 

information on the various recipes to follow for the realization of all these things.  

This first project, dedicated to those who prepare coffee at home, is characterized by a strong 

component of education and awareness. The purpose is just to make the final consumer conscious of 

the value that SCG has, now treated as a simple waste. 
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Sustainable design for post-consumption at cafes 

The other strand of the project concerns the SCG resulting from the transformation of the coffee at 

cafés. In this context, among the various options studied in the research, we opted for the re-use of 

SCG in the production of oyster mushrooms. The practical experiments it‘s been fundamental and it 

demonstrated the effectiveness of the SCG as an activator and accelerator of mushrooms growth. The 

project illustrates how the production of mushrooms is possible thanks to the SCG management from 

the cafés and the organization of the SCG collection and transport. We speak about a sustainable 

collection and transport of course that use clean, renewable energy and short transportation. The 

study of the collection and logistics is an important part of the project. Since today the SCG is treated 

as household waste, undifferentiated and thrown into the dustbin is necessary to think of a particular 

system for the collection and the transporting. The bartender obviously has to worry about separating 

ground coffee from other waste. But this is not hard to get and does not involve additional work for the 

bartender who currently already storing SCG in a separate container. He/she must not fill the container 

with other waste that may contaminate SCG.  

For this second project dedicated to the communication of the re-use of SCG by the cafés, it is 

essential the social and sharing aspect. 

The production of mushrooms is not only interesting because it transforms what until now has always 

been considered as a waste as a valuable resource, but also because it is closely connected to the 

territory and linked to seasonality. In fact, the substrate can depend on the organic materials that are 

available in the territory or in the season. The important thing is that coffee grounds are always about 

30% of the substrate. The remaining percentage can be made up of green cuttings or from untreated 

wood waste or pruning residues. The oyster mushrooms obtained in this way can be useful for  the 

same coffee company‘s Foodservice, offering products, accessories, advice and services designed to 

respond to the market needs. The production of mushrooms for the company means being able to 

convert what is the biggest waste of coffee chain to produce high quality food linked to the territory. 

This leads both to reduce the cost of disposal both to have an increase in revenues from the sale of 

mushrooms.  

The Italian coffee company endorses the new social business involving also its employees and their 

families. 
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From the perspective of sustainability, the main role of design is to establish the concepts of environmental 
and social regeneration. The concept of environmental regeneration is closely linked to the idea of nature's 
recovery, clean and efficient solutions, alternative energy, new materials and technologies, while social 
regeneration is related to wellbeing, quality of life, sociality, sharing initiatives and social and economic 
inclusion. But it is crucial to locate these initiatives geographically. Design for transformation also requests 
designers to reshape behaviors – of people, systems and organizations. To do this it is necessary to map 
design solutions dedicated to environmental and social regeneration. This paper presents results from a 
qualitative research carried out in New York City community gardens (East Village). The conversation 
analysis method proposes the interview as a resource to "register" the voice of the gardeners, using 
structured conversation topics and pre-established criteria, which allows classifying the participants in the 
so called ―high-definition profile‖. This paper also points out that community gardens can contribute to 
individual health, urban revitalization and neighborhood cohesion. Therefore, it is fundamental to check 
these solutions as agents of change in their territories, and as vehicles that carry new symbolic and 
cultural values. 

Introduction 

The contemporary meaning of the word "design" refers to the design and planning of products, 

services and systems. The design is therefore the intermediation of images and ideas (immaterial 

dimensions) into materials (physical artifacts). According to the International Council of Societies of 

Industrial Design – ICSID (2012), ―design is a creative activity whose aim is to establish the multi-

faceted qualities of objects, processes, services and their systems in whole life cycles. Therefore, 

design is the central factor of innovative humanization of technologies and the crucial factor of cultural 

and economic exchange". 

Victor Papanek asserts that design has to be responsible in terms of the ecology and the society. And 

it also has to be revolutionary and radical. It must be dedicated to the principle of the minimum effort of 

the nature, in other words, a minimum inventory guided to the maximum diversity (Papanek 1974). 

The design industry is experiencing some initiatives along these lines, which can be divided into four 

levels of interference: the environmental redesign, the design of new products and services to replace 

the current ones, the design of new products and services inherently sustainable and a proposal for 

new scenarios for sustainable lifestyles (Manzini and Vezzoli 2002). 

Cross (2001) argues that there are different interpretations of the concept of design in the post-

industrial era. The author says that these differences tend to be polarized between high-tech and eco-

tech visions. The post-industrial moment represents a society based on information revolution, in high 

technology and automation and also, on the other hand, small-scale solutions and technology for user-

friendliness. Cross also says that the post-industrial design is marked by collective, more democratic 

and collaborative work. Within this panorama, the construction of new scenarios in projects of 

architecture, urban design, products, and services helps to create a new language for the design of 

our time, allowing the dissemination of new socio-cultural values. Alternative ways to organize 

everyday life, which are sustainable in different levels, are being developed around the world. The 

website Wiser Earth, for example, brings together thousands of projects in which individuals and 

groups are actively changing some aspect of daily life, in practice (Wiser Earth 2012). 

Paul Hawken (writer and conservationist, founder of the Natural Capital Institute) says that these 

projects, when brought together, become the largest movement around the planet. This effort is 

invisible in mainstream, because many of these actions are small, local and among everyday people, 

but is nonetheless real (Balcony 2009). 
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For Thackara (2006), design should focus more on how things work than (just) on how they look. This 

is a fundamental shift in the relationship between people who design things and those that use them. 

Sense and reaction mean react to events in a context – such as a city or a region – and be able to 

respond rapidly and appropriately when reality changes. The systemic character of solutions (including 

products, services and information) also emphasizes the need to rethink the culture and the practice of 

project. In this new vision, the designer's role is to facilitate and to support the development of 

innovations in a community, in a territory, in a city. 

Argan (1992) argues that every city is a context, i.e., a set of texts that performs a context, and that 

the project crisis in architecture and urbanism is a crisis of purpose, of value, a crisis of the modern 

city, which multiplies its population to reach ten, fifteen million people. Argan puts this issue as a 

serious project problem, which is going to increase in the future. A project can be changed, in the 

same way as each of us can change our behavior according to the circumstances. The project crisis, 

denounced by Argan, could find in design for sustainability an answer to its contradictions and 

demands. We are still in a transition phase, and the design can play a key role as an agent of change, 

when dealing with the possibility of creating a new language of products and services (Castro 2008a; 

Castro 2008b; Castro and Oliveira 2008). 

One of the biggest challenges of design is currently to recover the expectation that the notion of 

wellbeing is not necessarily linked to the acquisition of new artifacts. A reduction in the consumption of 

sustainable products and services is required, which, consecutively, will be compensated by a growth 

of other forms of quality, the quality of the context (Castro 2007). 

There are many cases of design activities that may be considered as "collaborative", and which 

enhance the idea of sharing goods. For example, services of cohousing, community gardens and car 

sharing and even the bike sharing, as an alternative transportation. These new services promote a 

radical local change, they are collaborative services, and can be considered social innovation cases, 

sincethey have an ability to articulate individual and collective interests and environmental demands, 

putting in practice initiatives to introduce new ideas of sustainability and wellbeing. 

Environmental and social regeneration: The transformation of urban spaces 

From the perspective of sustainability, the main role of design is to establish the concepts of 

environmental and social regeneration. The concept of environmental regeneration is closely linked to 

the idea of nature's recovery, clean and efficient solutions, alternative energy, new materials and 

technologies, while social regeneration is related to wellbeing, quality of life, sociality, sharing 

initiatives and social and economic inclusion, especially in emerging economies (UNEP and TU Delft 

2006). 

Therefore, design for sustainability should communicate the quality of products, services and systems 

designed for this specific purpose. The quality of a design project can be found in what we call 

experience, a subjective process, strongly marked by sociocultural issues. All situations experienced 

by people collaborate to form experiences. In this way, everything could be considered "experience". 

However, the researcher Nathan Shedroff asserts that there are elements that contribute to build 

experiences, which are suitable for use (Shedroff 2012). What is important in the research project on 

experience design is that it focuses on the interactions between people and design solutions (Forlizzi 

and Battarbee 2004). 

The interactive product is not a tangible object, but a story told through a design solution (Hassenzahl 

2011). The scalability of an experience is the infinite amount of small user-solution interactions and 

emotional responses (related to contexts, people, goals and actions at a given time), which are 

accumulated to generate increasing experiences over time. The scalability of an experience helps 

gather details of user/solution interactions, stories and meanings that people use to articulate their 

experiences (Forlizzi and Battarbee 2004). 

Designers, along with other researchers, need to have a deep understanding of the users to whom 

they are designing, as well as the aspects of how people use and attach meanings to design solutions. 

Considering the importance of the sociocultural context where these experiences take place, another 

important concept is design and territory (Meroni 2008; Krucken 2009; Santos 2000). 
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It is crucial to locate these initiatives geographically, but considering the terroir, i.e., the geographical 

area in which the property values are consequences of the complex relationships of the cultural, 

social, ecological and economical characteristics interlaced over time (Krucken 2009). Or, as Béranger 

says, terroir is created by a human community that built and builds over time the distinctive cultural 

traits that rely on knowledge and practices, and which build a true heritage (Béranger 2009). 

Design for transformation requests designers to reshape behaviors – of people, systems and 

organizations. Its practice requires a high level of "system thinking": ability to consider a problem as a 

whole, rather than to reduce it, ability to understand relationships, as well as components, and to 

synthesize complex sets of information and restrictions (Burns et al. 2006). 

The concept of creating service platforms also is part of the transformation language of design. When 

project participants become co-creators of the service, there are no fixed entities and sequences of 

actions, allowing greater flexibility and adaptation. Platforms made up of tools, roles and rules 

delineate the weak conditions for certain practices and behaviors to emerge (Sangiorgi 2011).  

Community gardens in New York City: Parsons DESIS Lab and Amplifying Creative 
Communities 

Designers are beginning to understand the principles involved in complex systems. Redesigning the 

everyday life must be a continuous, and not sporadic, activity. This approach suggests developing an 

understanding of systems morphology, their dynamics, their "intelligence" – and how to work and 

encourage them (Thackara, 2006). 

Projects that help to regenerate environmental and social aspects are essential in this process of 

facilitating changes. The proposal of new scenarios related to sustainable lifestyles requires that the 

designer should interfere in the socio-cultural level, introducing new criteria and ideas of quality, trying 

to modify the user or consumer thinking, aiming at a sustainable lifestyle. All criteria and solutions 

presented should be, at the same time, sustainable for the environment, socially acceptable and 

culturally attractive (Manzini 2007). 

The Parsons DESIS Lab, in New York, has an important research project in this field, called Amplifying 

Creative Communities, and supervised by Professor Lara Penin, whose main objective is to find 

examples of people who are creating more sustainable ways of living and working for themselves, for 

a more sustainable lifestyle in the city. They have learned to create successful alternatives to the 

standard commercial and government services. The project aims to make these alternatives activities 

easier and more enjoyable through service design. In 2010, the Lab worked with community groups on 

the Lower East Side to identify examples of urban activism in the area. In 2011, Parsons DESIS Lab 

worked in the North Brooklyn neighborhoods of Williamsburg and Greenpoint (Amplifying Creative 

Communities 2012). 

The Lower East Side has more than forty community gardens within its boundaries. They are the 

realization of a long history of urban activism. On the Lower East Side social innovation is intertwined 

with community gardens: they are the starting points to think and rethink social and environmental 

sustainability in the neighborhood. 

 

In another initiative, in North Brooklyn, the local population is creating innovative ways for the food 

system challenge. Restaurants have their own farms, cultivating fresh products locally. This initiative is 

driven by community activists, creating various organizations that deal with issues related to food 

production, distribution, consumption and disposal (Amplifying Creative Communities 2012). 

The Research 

This research is qualitative and it includes the realization of interviews with users, in places where 

such design solutions have been installed. Participant observation will be held, using photographic 

records. The research also involves interviews with the designer team. The goal is to get relevant 

information to determine how these solutions interact with their users, and to understand the issues 

related to the socio-cultural context. 
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After mapping community gardens in New York City (East Village), case studies will be selected, and 

users of these solutions will be interviewed. The research aims to verify how these projects are 

transformed intoagents of change. Participant observation is a research technique in anthropology and 

it is also an investigation attitude of the anthropologist in the fieldwork. Its methodological principle is 

the cultural relativism. The advantage of participant observation is to create a text in its context. The 

researcher is the main instrument for gathering information, but he also uses his imagination and 

creativity. It is a way to report and interpret the research problem, through texts and visual records 

(Almeida 2003). 

The conversation analysis method proposes the interview as a resource to "register" the voice of the 

respondents, using structured conversation topics and pre-established criteria, which allows 

classifying the participants in the so called ―high-definition profile‖ (Nicolaci-da-Costa 2007). 

Data Analysis and Interpretation 

This is a partial result of applying conversation analysis method to three community gardens in New 

York City: La Plaza Cultural, Liz Christie Community Garden and Le Petit Versailles. The conversation 

analysis is structured on three themes: ―Gardening and Food Production‖, ―Health and Social Benefits‖ 

and ―Recreation and Education‖  

In New York City, most of the community gardens are under the jurisdiction of the NYC Department of 

Parks and Recreation/GreenThumb. These gardens were generally formed on city – or privately – 

owned vacant lots, and were transferred to the Parks Department for administrative purposes. The 

Trust for Public Land (TPL) and New York Restoration Project (NYRP) are both private land trusts. 

An active membership is one of the key ingredients to ensuring a community garden‘s success and 

longevity – some have memberships numbering in the hundreds. While maintaining a membership is 

one of the primary rules for being a GreenThumb garden, some have over time become adopted by 

only one or a handful of gardeners (figure 1). 
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Figure 1:  Green Map: Community gardens in the East Village (NYC). 

 

Gardening and Food Production 

The act of cultivating one´s own food fosters self-sufficiency, healthier eating habits, and community 

empowerment. Many of NYC´s community gardens are in low-income neighborhoods with little access 

to high quality, affordable fresh produce, and gardening may help reduce one´s grocery bill. The ability 

to ensure access to healthy food for family and friends has resounding benefits for people of all ages 

and for the city overall (figures 2, 3 and 4): 

Figure 2: La Plaza Cultural (copyright by Gabriela Varanda). 
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Figure 3: Liz Christie Community Garden (copyright by Gabriela Varanda). 

 

Figure 4: Liz Christie Community Garden (copyright by Gabriela Varanda). 

 

 

“They put a lot of energy in this community garden it is a beautiful place of learning.‖/ ―I like to 
garden and eat what I grow, it is a nice social activity.‖ / ―They know more about sustainability than 
me.‖ / ―We don´t use chemicals.‖ / ―I learn about plants, trees and flowers.‖ / ―I don‘t use this garden 
for anything, only for gardening.‖ 

 

Health and Social Benefits 

Improved moods and reduced stress are the most consistent benefits of nature contact across 

research studies. Furthermore, contact with nature can be purely visual or multi-sensory, active 

engagement (walking, running, gardening) or passive (viewing only). Benefits are found in multiple 
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settings, multiple cultures, and across the age span, from early childhood to late adulthood. The 

community gardens can also presents seasons of events including art exhibitions, music, theater, 

workshops and other projects. This kind of activities can also regenerate the social tissue of the local 

community (figures 5, 6 and 7): 

Figura 5:  La Plaza Cultural (copyright by Gabriela Varanda). 

 

Figure 6:  Liz Christie Community Garden (copyright by Gabriela Varanda). 
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Figure 7:  Le Petit Versailles (copyright by Gabriela Varanda). 

 

 

―Ii is historical, it is part of neighborhood, I live near here.‖ / ―Everybody is welcome, white, black 
people… / ―It inspires good things, I can relax and calm down.‖ / ―It is the reflection of our lives in 
the LGBT community.‖ / ―I feel happy and healthier.‖ / ―We are HIV positive, so this garden can be 
very helpful.‖ 
 

Recreation and Education 

Unlike traditional parks containing playground equipment or fields designed for organized sports, 

community gardens encourage creative play and risk-taking in an unstructured, natural, environment. 

By providing safe spaces where children can interact with nature and come into contact with a diverse 

and multigenerational group of watchful adults, community gardens help provide one of the essential 

ingredients of a healthy childhood (figures 8, 9 and 10): 

Figure 8:  La Plaza Cultural (copyright by Gabriela Varanda). 
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Figure 9: La Plaza Cultural (copyright by Gabriela Varanda). 

 

Figure 10: La Plaza Cultural (copyright by Gabriela Varanda). 

 

 

 ―Children can have privacy here, they have little places to go.‖ / ―Kids can see an apple 
tree, what is this experience in a city like New York? Oh, my God!‖ / ―I feel safe inside this 
garden.‖ / ―I enjoy this as a natural refugee for my family.‖ / ―You can see people from 
different generations, outside and inside this garden.‖ 

Conclusion: Design Considerations 

Design considerations for the community gardens are based on a simple objective: to provide 

opportunity and choice for members and visitors to engage with nature in their own way, on their own 

terms, and at their own pace. The task is to balance very specific needs with the simple pleasures of 

being in nature. The considerations extended a sense of welcome for every individual, regardless of 

ability. They offer a sense of familiarity as well as a sense of surprise and delight. The considerations 

are not intended to look forced or obvious.The dynamic and productive collaboration is maintained 

through the project, allowing the community members to consider and incorporate refinements. Their 

mission in to blend education, social responsibility, cultural and environmental stewardships helping 
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people of all ages, backgrounds, and abilities appreciate and benefit from the positive role that plants 

play in their lives. It educates and entertains the members with sensory rich experiences and projects. 

Figure 11: La Plaza Cultural (copyright by Gabriela Varanda). 

 

The community gardens enable and provide legitimacy to the instinctive desire and natural ability of 

neighborhood residents to improve their physical surroundings by providing a framework for 

community garden volunteer activity, a physical space to implement it, and minimal material support. 

By resisting the bureaucratic temptation to over-design community spaces or engage in regulatory 

micromanagement, support organizations also can increase the mental health and social cohesion 

benefits community gardening projects provide to individual residents and neighborhoods. 

Strengthening individuals and empowering local grassroots decision-makers allows community garden 

support organizations to best contribute to individual health, urban revitalization, and neighborhood 

cohesion. 
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Este artigo propõe um olhar mais aproximado por parte do designer em atividades relacionadas à 

conservação da sociobiodiversidade no sentido de facilitar a ―construção‖ do uso do território na Floresta 

Nacional do Tapajós. O texto parte do pressuposto que é necessário buscar outra relação entre homem e 

natureza, a partir de novos valores,nos quais a natureza não seja considerada um recurso a ser explorado 

e sim um patrimônio a ser cuidado.Por meio de pesquisa participativa e apoiado em bibliografia na área 

do design com enfoque na inovação social, no ser humano e no seu território, o artigo sugere parâmetros 

para reflexões e ações que possam contribuir para a valorização do patrimônio material e imaterial da 

região. O meio rural, e mais especificamente a Amazônia, oferece um conjunto de bens, de serviços e de 

valores fundamentais para a civilização do século XXI. 

O uso múltiplo de recursos florestais por diferentes grupos dentro das comunidades tem sido visto como 

uma estratégia simultânea de conservação e desenvolvimento rural. No entanto, experiências recentes 

mostram inúmeras dificuldades na implantação de formas alternativas de geração de renda. Elas apontam 

a necessidade de organizar processos de inovação e comunicação, bem como de aprofundar questões 

relativas ao modelo de desenvolvimento pretendido, aos mercados, à sustentabilidade dos projetos e à 

autonomia das comunidades que vivem nessa área. 

 

Introdução 

 

Este artigo faz um levantamento das inter-relações e conexões que envolvem o design e a 

valorização da sociobiodiversidade em particular nas Unidades de Conversão de Uso Sustentável
1
, 

com o objetivo de dar visibilidade a processos que possam beneficiar a economia florestal 

sustentável.As reflexões aqui descritas fazem parte da pesquisa de doutorado em curso. 

A ideia de tornar produtivas algumas florestas públicas da Amazônia tem sido considerada por muitos 

pesquisadores (BECKER, 2008; ZARIN et al., 2005) como uma boa estratégia para atender 

simultaneamente a três objetivos distintos: ocupar áreas públicas que são constantemente invadidas 

para a exploração ilegal de madeira, melhorar a qualidade de vida das comunidades que habitam a 

região e conservar as reservas de biodiversidade. 

Essa estratégia, no entanto, não só é polêmica devido aos impactos gerados pelos processos de 

desenvolvimento econômico, como também requer uma reflexão quanto aos processos e critérios que 

envolvem a valorização dos produtos florestais. 

Levando em conta que são poucas as iniciativas no sentido de valorizar os recursos florestais de 

maneira sustentável, o texto discute como o design pode se tornar um aliado nesse contexto, ao 

articular visões estratégicas para o território com a organização de processos de inovação e 

comunicação.  

 

                                                 

 
1
O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) foi instituído pelo Ministério do Meio Ambiente em 2000 e ―define 

categorias para as unidades de conservação e os sistemas de manejo aplicáveis em cada uma delas‖ (BECKER, 2009, p.109). 
As unidades de conservação estão organizadas em dois grupos: as Unidades de Proteção Integral, cuja finalidade é de 
preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos recursos naturais; e as Unidades de Uso Sustentável, que 
incluem Florestas Nacionais, Reservas Extrativistas, Reserva de Desenvolvimento Sustentável, Área de Proteção Ambiental, 
entre outras, e concilia a conservação da natureza com o uso sustentável de parte dos recursos naturais, estabelecidos em um 
plano de manejo. 
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As florestas e a sociobiodiversidade  

 

O meio rural tem um papel extremamente relevante no cenário contemporâneo. Além do fornecimento 

de matéria-prima, atributos como a manutenção da integridade ambiental e os serviços da 

biodiversidade têm sido cada vez mais valorizados e percebidos como o verdadeiro patrimônio da 

sociedade do século XXI (ABRAMOVAY, 2009).   

 

Nos últimos 20 anos, a Amazônia brasileira vem passando por um intenso processo de 

transformações que estão configurando-se em um novo modelo político, econômico e social. Este 

processo pode ser associado, entre outros fatores, ao projeto nacional de modernização do território 

sob o comando do Estado. Nesse processo, destacam-se as populações ditas ―tradicionais‖, os 

governos federal e estaduais e a cooperação internacional, mobilizados, de diferentes maneiras, para 

implantar projetos e sistemas focados na preservação das florestas e em sua sociobiodiversidade. 

Tudo isso colaborou com um novo significado da geopolítica da Amazônia, que não atua mais na 

conquista de território, mas sim na apropriação da decisão sobre seu uso(BECKER, 2009). Esse fato 

caracteriza uma transformação substancial na gestão das florestas públicas, o que resulta, neste 

início do século XXI, em novas perspectivas para a região.  

 

O conceito de Sociobiodiversidade busca integrar a conservação da natureza com o enfoque cultural. 

Por isso mesmo engloba produtos, saberes, hábitos e tradições próprias de determinado lugar ou 

território.É um conceito relativamente novo e ganhou notoriedade após a Convenção Internacional de 

Biodiversidade (1992)."Expressa a inter-relação entre a diversidade biológica e a diversidade de 

sistemas socioculturais" (MMA, 2009: 9). Assim, entende-se por produtos da sociobiodiversidade: 

 

(...) bens  e  serviços (produtos finais,  matérias-primas ou benefícios)  gerados a  partir de  
recursos da biodiversidade, voltados à  formação de  cadeias produtivas de  interesse dos povos e  
comunidades tradicionais e de agricultores familiares (PCTAF), que promovam a manutenção e 
valorização de  suas práticas e saberes, e assegurem os direitos decorrentes,  gerando renda e  
promovendo a melhoria de sua qualidade de vida e do ambiente em que vivem (MMA, 2009: 9). 

 
As florestas concentram 80% da biodiversidade terrestre mundial entre espécies vegetais e animais, 

fornecendo ao ser humano alimentos, medicamentos, madeiras, fibras, resinas, óleos, cosméticos, 

enzimas, genes, fontes de energia, recursos hídricos e equilíbrio climático. Mais de 20% da 

população da Terra depende diretamente delas para seu sustento (PNUMA, 2012). 

 

A Floresta Nacional do Tapajós é uma área de posse e domínio público, provida de cobertura florestal 

predominantemente nativa, estabelecida com objetivos de promover o uso múltiplo sustentável dos 

recursos florestais e a pesquisa científica básica e aplicada, visando o desenvolvimento de métodos 

para exploração sustentável de florestas. Está localizada no oeste do Pará e possui uma área de 600 

mil hectares (MMA, on-line).  

As comunidades rurais no Oeste do Pará, situadas às margens dos rios Tapajós, são povos 

tradicionais, ribeirinhos, na sua maioria caboclos de origem indígena. Eles praticam o extrativismo e a 

agricultura familiar para a sua subsistência e produzem artesanato com produtos florestais. Além 

disso, diversos grupos estão ligados a atividades relacionadas ao ecoturismo, que apresenta 

tendência de crescimento na região. Mesmo assim a circulação de moeda ainda é muito baixa. 

Atualmente, os ribeirinhos enfrentam o rápido esgotamento dos recursos naturais em consequência 

da pesca comercial, extração ilegal madeireira, grandes queimadas, pressão populacional e 

expansão da fronteira agrícola, tudo isso resulta na dificuldade em garantir sua própria subsistência. 

Por outro lado, a região é extremamente rica em recursos naturais, mas suas potencialidades têm 

sido pouco aproveitadas para trazer melhorias para a qualidade de vida dos habitantes locais (PSA, 

2010). 
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A extração agroflorestal, embora tenha sempre existido como atividade de subsistência, agora passa 

por um processo de transformação no qual os produtos e serviços derivados da floresta começam a 

ser organizados para serem comercializados em maior escala ou de forma diferenciada, o que inclui 

processos de beneficiamento e de agregação de valor.  

Esse processo, ainda recente, surgiu com a regulamentação do uso da terra para usufruto das 

populações tradicionais que vivem nessa área. Teve início com o reconhecimento dos direito das 

populações tradicionais que viviam no território da Floresta Nacional do Tapajós, a partir de 2000, 

com a criação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC).  

Dessa forma, ouso múltiplo de recursos florestais pela população que vive nas florestas públicas tem 

sido visto como uma estratégia simultânea de conservação e desenvolvimento rural.Diversos 

cientistas acreditam que a melhor maneira para harmonizar esse propósito contraditório seria com o 

aproveitamento dos produtos e serviços oferecidos pela biodiversidade, a partir de uma economia do 

conhecimento da natureza (BECKER, 2008).  

A proposta é que sejam criadas cadeias de valor
2
 ligadas a produtos florestais e serviços 

ecossitêmicos com base nos quais possam ser desenvolvidos negócios que beneficiem as 

populações locais. 

A ideia, que contempla o potencial da floresta em pé, ainda se expressa com muita timidez, 

necessitando mais investimentos em ciência e tecnologia e conhecimentos interdisciplinares 

(ABRAMOVAY, 2012). O designer pode colaborar nesse processo ao projetar cenários favoráveis à 

inovação social, trazendo seus conhecimentos quanto ao mercado e promovendo a melhora de 

qualidade ou reposicionamento de um produto. Também pode incentivar o desenvolvimento de 

técnicas e linguagens visuais que possam, com base na cultura local, constituir produtos e serviços 

diferenciados. 

A Amazônia brasileira já é considerada hoje uma floresta urbanizada, na qual se faz necessária uma 

rede de produtos e serviços em pontos estratégicos. (Becker, 2008) 

A região da Floresta Nacional do Tapajós, tem apresentado um crescente aumento no turismo local, o 

que tem gerado maior impacto ambiental e aumento da demanda de consumo por produtos locais. 

Esse incremento no turismo local deve-se aos atributos naturais, sociais e culturais da região bem 

como à infra-estrutura já existente na vila de Alter do Chão e na cidade de Santarém.  

Percebe-se no entanto, que a infra-estrutura urbana e turística da região poderia ser desenvolvida de 

maneira mais colaborativa, apoiada em conceitos de design e desenvolvimento sustentáveis. Projetos 

integrados que disseminem informações sobre educação ambiental visando a preservação da 

Floresta Amazônica, poderiam ser desenvolvidos em parceria com designers e representantes das 

comunidades locais.  

 

Desenvolvimento sustentável e florestas 

 

A discussão sobre processos destinados à valorização da sociobiodiversidade envolve uma reflexão 

sobre o conceito e os modelos de desenvolvimento que poderiam adequar-se ao território da Floresta 

Nacional do Tapajós.  

 

Entre os principais objetivo da criação dessas áreas, a partir da definição do SNUC, estão a 

valorização econômica e social da diversidade biológica e a proteção dos recursos naturais 

necessários à subsistência das populações tradicionais. Resta saber quais processos poderiam ser 

adequados nessa trajetória de valorização e quais seriam os limites para o desenvolvimento 

econômico, tendo em vista a voracidade da atual sociedade de consumo. 

 

                                                 
2
A cadeia de valor é um modelo que que representa o conjunto de atividades desempenhadas por diferentes atores em uma 

organização, necessárias para conceber, produzir e distribuir um produto ao consumidor. 
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Ainda é importante questionar o que se entende por valorização econômica e social neste contexto. 

Valorizar significa extrair madeira ou beneficiar, agregar valor e comercializar os produtos florestais? 

Incentivar tecnologias que aumentem os modos de extração das populações tradicionais?Criar 

mecanismos de comunicação que possibilitem sensibilizar o maior número de pessoas sobre o valor 

de um produto que vem da Floresta Amazônica? Inovar na forma de oferecer produtos e serviços 

florestais diferenciados e comunicar seus valores agregados?  

 

Segundo o economista Sen (2010), o desenvolvimento deve ser compreendido como um processo 

que visa a expansão das liberdades humanas. Define as liberdades como as oportunidades sociais 

de educação e saúde, que completam as oportunidades individuais de participação econômica e 

política. 

"Com oportunidades sociais adequadas, os indivíduos podem efetivamente moldar o seu próprio 

destino e ajudar uns aos outros. Não precisam ser vistos como beneficiários passivos de engenhosos 

programas de desenvolvimento (SEN,2010: 26)".Essa noção traz, para o conceito de 

desenvolvimento, a perspectiva do bem-estar, prioritária à geração de riquezas. 

 

A partir desta abordagem, poderíamos dizer que o desenvolvimento sustentável
3
nesse contexto do 

território da Floresta Nacional do Tapajós tem como objetivo a manutenção dos benefícios ambientais 

e climáticos que a biodiversidade amazônica propicia, visto que ela é, por si só, um bem coletivo de 

manutenção da qualidade da vida. Mas, ao mesmo tempo, o desenvolvimento sustentável pretendido 

deve ser um meio de melhoria da qualidade de vida das populações que ali residem, o que inclui a 

melhoria das oportunidades de geração de renda, de educação e saúde, e da participação econômica 

e política desses habitantes nos processos de desenvolvimento. 

 

Para Sachs (2008), desenvolvimento é uma combinação de crescimento econômico, aumento 

igualitário do bem-estar social e preservação ambiental. Defende a necessidade de um novo 

paradigma de desenvolvimento, baseado na convergência entre economia, ecologia, antropologia 

cultural e ciência política. Nesses termos, propõe o ecodesenvolvimento
4
como um modelo que evoca 

um novo estilo de vida, conjunto de valores próprios e de objetivos escolhidos socialmente e visão de 

futuro (SACHS, 2008). 

O autor aponta para os processos de planejamento como componente fundamental no percurso rumo 

ao ecodesenvolvimento, lembrando a importância do planejamento local participativo, no nível micro, 

envolvendo autoridades locais, comunidades e associações de cidadãos na proteção da área. Essas 

ações devem buscar a "identificação das necessidades, dos recursos potenciais e das maneiras de 

aproveitamento da biodiversidade como caminho para a melhoria do nível de vida dos povos" (Ib.: 

75). Segundo o autor: 

 

―esse processo exige, obviamente, a presença de ‗advocacy planners‘ de algum tipo, que atuem 
como facilitadores do processo de negociação entre ‗stakeholders‘ [atores envolvidos] – população 
local e autoridades – subsidiados por cientistas, associações civis, agentes econômicos públicos e 
privados. Geralmente, essas negociações são dolorosas devido aos interesses antagônicos, como 
demonstra um recente estudosobre os desafios ao desenvolvimento sustentável de base 
comunitária‖ (IB.: 75). 

 

                                                 
3
Desenvolvimento sustentável, conforme definição do Decreto 6.040/07 que institui a Política Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, é o ―uso equilibrado dos recursos naturais voltado para a melhoria da 
qualidade de vida da presente geração, garantindo as mesmas possibilidades para as gerações futuras‖. 

 
4
O conceito de "Ecodesenvolvimento" foi introduzido na Conferência de Meio Ambiente e Desenvolvimentoda ONU, realizada 

em Estocolmo, Suécia,em 1972 e foi largamente difundido por lgnacy Sachs. Na definição dada por Sachs (1993, p. 7), para 
determinado país ou região, o Ecodesenvolvimento significa o "desenvolvimento endógeno e dependente de suas próprias 
forças, tendo por objetivo responder a problemáticas da harmonização dos objetivos sociais e econômicos do desenvolvimento 
com uma gestão ecologicamente prudente dos recursos e do meio". 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_econ%C3%B4mico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Qualidade_de_vida
http://pt.wikipedia.org/wiki/Preserva%C3%A7%C3%A3o_ambiental
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paradigma
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ecologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Antropologia_cultural
http://pt.wikipedia.org/wiki/Antropologia_cultural
http://pt.wikipedia.org/wiki/Antropologia_cultural
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia_pol%C3%ADtica
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De acordo com Diegues (2003), a questão central não é a de como podemos ―desenvolver‖ a 

economia e a sociedade, mas como podemos construir comunidades e sociedades sustentáveis. O 

autor sugere que essa construção ―deve partir da reafirmação de seus elementos culturais e 

históricos e do desenvolvimento de novas solidariedades" (DIEGUES, 2003: 1). 

 

Em outras palavras, busca-se um modelo de economia que não seja baseado exclusivamente na 

extração de matérias-primas. Existe espaço para a incorporação de novas atividades econômicas que 

possam agregar valor a matérias-primas, produtos e serviços, tomando como base a divulgação e 

valorização do patrimônio cultural e ambiental da região. Novas atividades são também uma forma de 

gerar renda para um maior número de pessoas nas diversas comunidades. 

 

Por outro lado, se a força dessas populações está na sua relação equilibrada com o meio ambiente, 

como harmonizar práticas tradicionais com os possíveis processos de hibridização aos quais são 

submetidos através do seu contato com os diversos mercados globalizados (CANCLINI, 2011).  

Como equilibrar a necessidade de geração de renda da população local – constituída por ribeirinhos, 

extrativistas e artesãos – com a reafirmação de elementos culturais e históricos? 

 

Não parece simples o desafio do paradigma de conservar desenvolvendo. Mas é necessário aceitar a 

ideia que todos os processos sociais e econômicos estão em constante movimento, e buscar 

soluções inovadoras por meio da reorganização dos elementos existentes (pessoas, biodiversidade, 

matérias-primas, produtos, serviços, conhecimentos, tradições) em novas e significativas 

combinações que possam constituir modelos sustentáveis. 

 

 

Planejamento, inovação e comunicação 

 

As inovações não dizem respeito apenas à criação de produtos destinados ao mercado.São 

processos que incluem atividades técnicas, concepção, desenvolvimento, gestão e resultam em 

novos produtos, serviços ou processos. 

 

Manzini (2008) sustenta que ―a criatividade e as habilidades de design‖ são "elementos efetivamente 

necessários para mover um processo de inovação social e tecnológica de tal magnitude como requer 

a transição rumo à sustentabilidade (p.16)‖. O autor acredita que os designers possuem ―os 

instrumentos para operar sobre a qualidade das coisas e sua aceitabilidade e, portanto, sobre a 

atração que novos cenários de bem-estar possam, porventura, exercer‖, podendo colaborar ―na 

construção de visões compartilhadas sobre futuros possíveis e sustentáveis‖ (p.16). 

 

Por outro lado, é necessário incrementar oportunidades e ideias que ―operem como atrativos socias 

capazes de estimular e direcionar ações tanto do lado da demanda quanto do lado da oferta de 

serviços‖.(Manzini, 2008, p. 27).  Neste processo de transição rumo à sustentabilidade, o design pode 

ser visto como 

 

―a habilidade de gerar visões de um sistema sócio-técnico sustentável; organizá-las num sistema 
coerente de produtos e serviços regenerativos, as soluções sustentáveis; e comunicar tais visões e 
sistemas adequadamente para que sejam reconhecidos e avaliados por um público 
suficientemente amplo, capaz de aplicá-las efetivamente.‖ (Manzini, 2008, p.28). 

 

No contexto das florestas públicas da Amazônia, o designer pode atuar como um indutor de 

processos de desenvolvimento social. A sua colaboração é caracterizada pelo o que chamamos de 

"design estratégico". Com base na análise do problema que se quer resolver (perspectivas 

sustentáveis de fortalecimento de comunidades que habitam a Floresta Nacional do Tapajós), propõe 

estratégias de design para otimizar a construção de cenários inovadores que possam consolidar-se 

ao longo do tempo.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento
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Essa postura é muito diferente de abordagens tradicionais, nas quais o designer trabalha para uma 

empresa ou indústria e projeta um produto ou serviço como resultado final.  

Essa abordagem compreende uma mudança do papel social do designer ao trabalhar com 

comunidades locais, já que o objetivo passa a ser outro: o de desenvolver processos, com base nas 

culturas locais, que possam contribuir para uma nova organização econômica. 

 

Esse tipo de abordagem envolve uma nova relação entre sujeito e objeto, valorizando o local, o 

tempo e a diferença cultural. Segundo Thackara (2008), na perspectiva do design e da 

sustentabilidade, os profissionais desta área ―devem evoluir de criadores de objetos, para agentes 

capacitadores de mudanças envolvendo grande número de pessoas‖ (2008, p. 26). Em contextos de 

valorização da sociobiodiversidade, trata-se de fazer com que ―os sistemas de manutenção da vida 

que nos cercam sejam inteligíveis e desvendáveis. […] A sensibilidade ao contexto, aos 

relacionamentos e às consequências são aspectos-chave na transição de um desenvolvimento  

imprudente ao design consciente" (Ib.: 37). 

 

Projetos de alta complexidade social requerem muito tempo de pesquisa preliminar, situação bem 

diferente de projetos para empresas, as quais estão acostumadas a resultados imediatos. 

O verdadeiro problema do design reside na identificação das necessidades e na definição dos 

paradigmas. Se não participar desses níveis, a tarefa do designer se reduz ao elegante executor da 

concepção de outra pessoa e, como consequência, se transforma em dependente da estrutura de 

poder dentro da qual ocorre sua participação profissional.  

Dessa forma, o alinhamento conceitual entre designer e instituições mediadoras, pode evitar 

percepções muito díspares quantoao processo indicado na construção de novas possibilidades 

defortalecimento  das populações locais. As experiências de campo com artesãos e seringueiros de 

comunidades na Floresta Nacional do Tapajós, mostram que a expectativa por parte de grupos locais 

é encontrar profissionais quetragama solução pronta para o seu problema. O que se traduz em gerar 

renda através da produção de algo que possa ser comercializado rapidamente. Porém, para 

desenvolver atividades diferenciadas é necessário um longo processo de formação, bem como a 

clara identificação de estratégias que possam contribuir para a criação de um produto diferenciado. 

Percebe-se que nas estratégias de planejamento de projetos neste contexto, muitas etapas não são 

tratadas com a devida atenção, o que dificulta a manutençãoo de resultados a longo prazo. 

A constituição de equipes multidisciplinares, que incluem sociólogos, antropólogos, engenheiros 

florestais e especialistas de marketing social, pode ser uma ferramenta oportuna na concepção de 

estratégias que englobam o bem comum (FRASCARA, 2004). 

 

Além dessas considerações, conforme lembra Frascara (2004), a atividade do designer deve incluir 

ao menos quatro áreas distintas de responsabilidade: 

 

a. Responsabilidade profissional: a responsabilidade do designer– diante do cliente e do público – 

de criar uma mensagem que seja detectável, discriminável, atrativa e convincente; 

b. Responsabilidade ética: a criação de mensagens que apoiem valores humanos básicos; 

c. Responsabilidade social: a produção de mensagens que tragam uma contribuição positiva à 

sociedade ou, pelo menos, que não tragam uma contribuição negativa; e  

d. Responsabilidade cultural: a criação de objetos visuais que contribuam ao desenvolvimento 

cultural, além dos objetivos operacionais do projeto (Ib.: 35). 

 

Também é importante considerar que projetos que envolvem financiamentos públicos para o 

desenvolvimento social estão sujeitos a relações de poder ligadas às instituições financiadas. Muitos 

desses modelos vinculam as instituições com a obtenção de resultados rápidos, limitando o 

surgimento de modelos mais criativos, como ocorre com projetos baseados em resultados das 

pesquisas de mercado.Quando se trata de processos de inovação, é recomendável ter uma certa 
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cautela quanto aos resultados desse tipo de pesquisa. Para Frascara (2004), ―a pesquisa de mercado 

é uma técnica de ‗espelho retrovisor‘  […]. Projetar é prever, programar, planejar ações futuras e criar 

coisas que não existem.Não é possível perguntar ao público então o que pensa dessas coisas, dado 

que não pode nem sequer imaginá-las" (Ib.: 35). 

 

Com relação aos aspectos que dizem respeito ao planejamento, antes de se iniciar um projeto é 

recomendável levar em consideração critérios de sustentabilidade e alguns princípios e diretrizes, 

entre os quais: 

 

- desenvolver produtos com baixa intensidade de energia e materiais;  
- projetar com controle sobre o ciclo de vida de novos artefatos; 
- produzir com resíduo zero; 
- usar o vento, o sol, a biomassa e reduzir a dependência da gasolina;  
- propor soluções com potencial regenerativo, integradas ao seu contexto de uso; 
- promover a variedade e gerar novas formas;  
- proteger e desenvolver a diversidade biológica, sociocultural e tecnológica; 
- reduzir a demanda de produtos;  
- aproximar coisa e pessoas, reduzir a demanda por transportes; 
- desenvolver redes; promover formas de organização descentralizadas e flexíveis; 
- desenvolver sistemas habilitantes: gerar autonomia, fortalecer pessoas;  
- criar condições favoráveis para o surgimento de comunidades criativas. 
(MANZINI, 2008: 30-34) 

 

Já a abordagem do design e território (KRUCKEN, 2009) integra a ideia de valorização do território e 

da sua biodiversidade aos produtos e serviços que surgem a partir da vocação de determinada 

região. Nessa perspectiva, o design atua de forma estratégica, auxiliando na reconfiguração e na 

organização dos processos produtivos. Busca também compreender quais são os caminhos possíveis 

para valorização de identidades e produtos locais. No âmbito das florestas públicas de uso 

sustentável, pode contribuir na criação de relações de produção, serviço, comunicação e consumo, 

que devem ser desenvolvidas com e para os habitantes desses territórios. O objetivo é, sobretudo, 

propiciar condições sustentáveis de usufruto do território para as populações que habitam a região. 

 

Relações de produção: são ligadas à extração dos produtos florestais, seu beneficiamento e as 

diversas formas de agregar valor a eles, visando seu uso e comercialização.  

Relações de serviço: nesse contexto, são direcionadas principalmente para a plataforma do 

ecoturismo, o que envolve serviços de transporte, hospedagem, guias turísticos, alimentação, 

interpretação ambiental, venda de produtos, etc.  

Comunicação: interage com todas essas esferas no sentido de fortalecer e divulgar os diversos 

aspectos relacionados à sociobiodiversidade local. Inclui a criação de marca, embalagem, sinalização 

dos atrativos do local, sistema de comunicação para divulgar as características e os valores 

intangíveis dos produtos ou serviços e plataformas para consolidar conhecimentos e redes. Colabora 

também na construção de novas relações entre os atores locais e propicia a valorização de sua 

identidade cultural.  

 

Para que as estratégias de design sejam eficientes, é necessário definir com muita clareza o público 

ao qual elas se destinam, visto que os valores culturais variam entre as pessoas, dependendo de 

fatores como: o meioambiente, a educação, as habilidades pessoais e a ocupação profissional.  

A definição do público que se quer atingir está diretamente conectada com a definição do problema 

que se quer resolver. E aqui retornamos às reflexões relacionadas à missão das florestas públicas no 

Brasil. No caso da Flona Tapajós, se a ideia é iniciar um percurso de desenvolvimento social 

fortalecendo as relações que envolvem a dimensão local, sem depender de mercados distantes e 

aportes externos, o indicado é trabalhar com o público que circula na região, o que envolve 

principalmente turistas, cientistas e pesquisadores, além de moradores de cidades vizinhas. 
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Além disso, comunicar as qualidades socioambientais dos produtos e serviços é fundamental, no 

sentido de propiciar o desenvolvimento de novas relações entre produtores e consumidores e a 

valorização do território. Os elementos que permitem a avaliação dos valores socioambientais são: a 

origem e as características das matérias-primas, os processos de fabricação e de distribuição, a 

história dos produtos, do território e da comunidade que produz, as iniciativas de preservação do 

território e dos serviços a ele associados e os impactos gerados pelo produto e pela embalagem 

(KRUCKEN, 2009). 

As campanhas da linha Ekos da empresa de cosméticos Natura são um ótimo exemplo de como o 

valor da sociobiodiversidade é utilizado para afetar comportamentos. Nelas se vendem produtos de 

perfumaria e cosméticos, mas os valores que estão sendo comunicados dizem respeito às qualidades 

do bem-estar, obtidos com a sua associação com a sociobiodiversidade amazônica. A estratégia mais 

usual em campanhas de cosméticos e perfumes tem sido associá-los à beleza, por meio do uso da 

imagem de atrizes, modelos e mulheres bonitas. A percepção da Natura de que os conceitos 

valorizados pela sociedade estão mudando, e a proposta de relacioná-los à biodiversidade, entendida 

como forma de manutenção da vida, nos indica consideráveis alterações nesse sistema de atribuição 

de valores simbólicos. A forma como esta empresa relaciona o conceito de bem-estar ao contexto 

amazônico mostra caminhos que podem ser explorados pelos habitantes das florestas nacionais. 

 

Conclusões: outra dimensão para o design 

 

A recente mudança de cenário no contexto das florestas públicas da Amazônia trouxe novas 

perspectivas para a população que vive nessas áreas. A possibilidade de usufruir de forma 

sustentável dos recursos locais destina-se à melhoria da qualidade de vida dos povos extrativistas e 

constitui-se, ao mesmo tempo, uma estratégia para proteger essas áreas do desmatamento ilegal.  

Procura-se encontrar um modelo de produtividade para as áreas florestais, sem destruir, contudo, a 

cultura extrativista praticada pelos habitantes da região. Essa cultura, destinada à subsistência, é 

considerada por muitos como um modelo sustentável de exploração dos recursos naturais. Trata-se 

de encontrar um novo modelo de produtividade que não extrapole o equilíbrio dos ecossistemas 

locais.Nesse contexto, o potencial de lucratividade dos empreendimentos é tão importante quanto a 

manutenção dos recursos culturais e ambientais desses povos. 

 

Diversas políticas e programas públicos têm sido criados para fomentar a economia florestal, porém 

pouca ênfase tem sido dada às estratégias para agregar valor a esta produção, de modo a criar 

nichos diferenciados de mercado. O design com enfoque na valorização da sociobiodiversidade tem 

por objetivo articular esses critérios de sustentabilidade com ações para fortalecer o território, a fim de 

trazer benefícios a seus habitantes. Nessa perspectiva, uma das estratégias consiste em mapear as 

cadeias de valor dos produtos florestais para compreender como processos de inovação e 

comunicação podem construir interfaces entre esses produtos e o mercado e buscar as melhores 

formas de implementá-los.  

Esses processos produtivos só poderão ser sustentáveis a longo prazo se forem construídos 

conjuntamente com as populações locais. Para tanto, recomenda-se que sejam desenvolvidos por 

meio de processos participativos, nos quais os modos de produzir possam ser incorporados pelos 

habitantes da região. 

 

A questão do mercado merece ser estudada com cautela, já que o transporte dos produtos para os 

grandes centros urbanos representa muito consumo de energia. Além disso, não é conveniente para 

os produtores locais criar a dependência de mercados externos sujeitos a constantes oscilações ou a 

grandes demandas, que poderiam desestruturar essas comunidades. 

 

A Amazônia brasileira já é considerada hoje uma floresta urbanizada, na qual se faz necessária uma 

rede de produtos e serviços em pontos estratégicos (Becker, 2008). 
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A região da Floresta Nacional do Tapajós, tem apresentado um crescente aumento no turismo local, o 

que tem gerado maior impacto ambiental e aumento da demanda de consumo por produtos locais. 

Esse incremento no turismo local deve-se aos atributos naturais, sociais e culturais da região bem 

como à infra-estrutura já existente na vila de Alter do Chão e na cidade de Santarém.  

Percebe-se no entanto, que a infra-estrutura urbana e turística da região poderia ser desenvolvida de 

maneira mais colaborativa, apoiada em conceitos de design e desenvolvimento sustentáveis. Projetos 

integrados que disseminem informações sobre a sociobiodiversidade da região poderiam ser 

desenvolvidos pelas comunidades locais em parceria com designers e instituições locais.  

 

Nessa perspectiva, é interessante fomentar diversas estratégias simultâneas de geração de renda 

que sejam compatíveis com o conceito de economia distribuída, que possam garantir a autonomia 

dessas populações tanto em relação aos financiamentos externos quanto às  pressões do mercado. 

No caso da Floresta Nacional do Tapajós, a possibilidade de se trabalhar com a dimensão local, que 

engloba o mercado do turismo e dos centros urbanos da região, pode constituir uma perspectiva 

econômica sustentável.  
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O sistema de produção e consumo vigente vem gerando uma série de impactos ambientais e sociais. A 
ótica linear que ainda rege o sistema de consumo não explicita as diversas interferências na natureza da 
produção de artefatos, muitos deles com um ciclo de vida demasiadamente curto. Nesse contexto, este 
trabalho aborda o design para a sustentabilidade a partir de modelo de uma linha de desmontagem de 
produtos, apresentando a possibilidade de reutilização de componentes de aparelhos celulares 
descartados, ciente de que essa abordagem contribui para a redução dos danos ao meio ambiente 
embora não configure uma ação de caráter preventivo. 

1 Considerações iniciais 

A produção massificada e o consumo acelerado de produtos têm gerado grandes impactos no meio 

ambiente. O sistema da oferta de produtos coloca do consumidor frente a produtos sem que o mesmo 

tenha conhecimento do percurso trilhado por cada produto desde a extração de matéria-prima, 

passando por processos de fabricação e transporte. Da mesma forma, o impacto social relacionado a 

fabricação de produtos que são ―lidos‖ como ―competitivos‖ não é considerado no ambiente em que 

os mesmos são ofertados. 

De acordo com Malaguti (2009) o ambiente artificial característico da atualidade, como é de 

conhecimento geral, é fruto de uma cultura que determina um modo de projetar, produzir, distribuir e 

consumir. A cultura de consumo oriunda da Revolução Industrial se insere, sobretudo, após a década 

de 80 do século XX, no contexto da chamada sociedade pós-moderna, caracterizada pelo efêmero, 

pelo fragmentário, pela descontinuidade e pelo caos (HARVEY, 1989). Esse fenômeno associa-se, 

ainda, à economia globalizada que procura assegurar a disseminação e manutenção do mesmo 

modelo em escala mundial. 

De acordo com Margolin (2002) distante de um modelo em harmonia com a natureza e sociedade, 

aqueles que operam na ótica do mercado acreditam que o desenvolvimento de produtos e a inovação 

são as principais engrenagens da economia global. Acreditam, também, que a força da inovação 

tecnológica é capaz de ampliar as experiências humanas, ao considerar que satisfação imensurável 

proporcionada pela aquisição de bens está integralmente ligada à noção de felicidade. 

De acordo com Papanek (1995) a sustentabilidade como parte integrante da ética nas atitudes dos 

responsáveis pela geração de produtos e serviços ainda é algo que se almeja, apesar de algumas 

mudanças já poderem ser observadas. Seguindo esse raciocínio, vem ganhando força algumas 

iniciativas que buscam uma atuação de  modo comprometido e responsável em prol da 

sustentabilidade. Embora seja flagrante que o próprio sistema de consumo instaurado gera inúmeras 

agressões tanto pelo consumo de recursos naturais quanto pela geração de resíduos e emissão de 

poluentes, indissociavelmente do sistema de produção, uma orientação para causas ecológicas é 

imprescindível para a manutenção do meio ambiente. 

A complexidade do contexto atual em nível cultural e social aponta a exigência de uma nova 

abordagem de processo que passe a levar em consideração o impacto gerado em cada etapa do 

sistema produtivo de modo holístico e responsável. 

 De acordo com Santos e Oliveira (2009), atualmente, questões referentes ao desenvolvimento 

sustentável e à preservação do ecossistema apresentam-se em evidência por estarem diretamente 
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ligados à sustentabilidade da vida humana, devido à escassez de recursos naturais e aos impactos 

causados à natureza. O caos ambiental em que o planeta se encontra exige atualmente da atividade 

de projetar uma característica essencialmente ecológica.  

2 Ecodesign e Design para a Sustentabilidade 

De acordo com Manzini e Vezzoli (2002) o termo Ecodesign, mesmo dando a idéia do que seja, está 

muito longe de apresentar uma definição precisa do seu significado não podendo se limitar ao 

sistema produtivo industrial. É preciso lembrar que os dois termos ―eco‖ (da ecologia) e ―design‖ 

possuem vastos campos semânticos, e, desta forma, estão cercados da indeterminação (MANZINI e 

VEZZOLI, 2002). 

Manzini e Vezzoli (2002) adicionam que é possível encontrar o conceito de Ecodesign em cada um 

dos diferentes âmbitos da atividade projetual, pois, com uma análise atenta da sua práxis, é possível 

delimitar um conjunto de questões diretamente ligadas ao tema ambiental. O Ecodesign passa a ser o 

novo marco diretivo da humanidade para o gerenciamento de qualquer conflito ambiental, e não 

somente àqueles ligados ao entorno dos produtos industriais, mas articulando o projeto para a 

sustentabilidade em diversas escalas produtivas da sociedade. 

Ecodesign é a ‗atividade que, ligando o tecnicamente possível com o ecologicamente necessário, faz 

nascer novas propostas que sejam social e culturalmente aceitáveis‘ (MANZINI; VEZZOLI 2002). 

Manzini e Vezzoli (2002) comentam que isto põe em discussão o modelo atual de desenvolvimento de 

forma que nas próximas décadas a sociedade deveria ser capaz de passar de consumir menos e 

reduzir a produção de produtos materiais.  Adicionam esses autores a necessidade de reflexão sobre 

os padrões de qualidade com que atualmente são avaliados os produtos que fazem parte das nossas 

vidas. 

De acordo com Kazazian (2005) Ecodesign é uma abordagem de melhoria contínua visto que 

‗nenhum estado é definido ou encerrado‘. Já, a sustentabilidade, de acordo com Manzini e Vezzoli 

(2002) é entendida como uma série de condições sistêmicas segundo as quais as atividades 

humanas não devem interferir nos ciclos naturais que fundamentam a auto-regulação dos 

ecossistemas, preservando, dessa forma, o capital natural do planeta. 

O desenvolvimento de produtos responsáveis com o meio ambiente também reflete uma abrupta 

mudança de paradigma. A preocupação com o impacto ambiental gerado em decorrência do sistema 

produtivo, antigamente fundada na seleção de materiais passa a exigir uma visão de sistema que 

compreenda todo o ciclo de vida do produto, interferindo de modo ativo nas diversas etapas do 

mesmo.  

Uma vez que o sistema produtivo interfere inevitavelmente no entorno e considerando o papel das 

indivíduos e de suas relações sociais como elementos na estrutura de consumo, a discussão sobre 

design e sustentabilidade é deslocada para o comportamento dos indivíduos/consumidores. Fuad 

Luke (2013) em seus novos estudos vem discutindo a lógica de slow design que, em linhas gerais, 

considera que não basta produzir de modo ecoeficiente e ‗sustentável‘ visto que o ritmo dado ao 

modelo vigente demonstra-se insustentável no sistema de consumo hoje instaurado. Em 

contrapartida, este autor aponta que é necessário frear o ritmo produtivo e resgatar os valores 

essenciais para o indivíduo, sobretudo baseando-se nas interações e relações interpessoais. 

É flagrante a importância desses estudos orientados para a origem do problema e busca por 

alternativas face o quadro produtivo incipiente, em uma abordagem em nível preventivo. Mas, por 

outro lado, é fundamental a busca de alternativas para dar conta do grande volume de resíduos já 

gerados pelo sistema de produção e de consumo atual. As alternativas atuais para a deposição de 

resíduos e os sistemas a ele relacionados representam grande desperdício de materiais, energia 

além do acúmulo de resíduos em espaços determinados – como em lixões, aterros sanitários etc. 

Nesse contexto é que se destaca o problema do lixo eletrônico principalmente em decorrência da 

obsolescência a ele relacionada. A obsolescência consiste na condição que ocorre a um produto ou 

serviço que deixa de ser útil, mesmo apresentando possibilidade de funcionamento (COS; 

GASCA,1998) devido, fundamentalmente aos seguintes fatores: i) surgimento de um produto 

tecnologicamente mais avançado; ii) estratégia de produto fundada na substituição com o objetivo de 



 

206 

 

gerar um volume de vendas duradouro reduzindo o tempo entre compras sucessivas; iii) lançamento 

de produtos com aparência nova e mais agradável, dando aos produtos antigos aspecto de 

ultrapassados. Esses aspectos refletem o sistema de oferta de produtos e sobretudo o papel da 

tecnologia que apresenta-se em contínuo e acelerado avanço. 

Tais fatores posicionam o problema do descarte de equipamentos eletroeletrônicos como um dos 

mais acentuados da atualidade. É nesse contexto que se apresenta um modelo para melhor 

aproveitamento dos resíduos gerados pós-consumo, explorando a potencialidade de reutilização dos 

componentes através de uma abordagem de Design para a Sustentabilidade por meio de uma linha 

de desmontagem de produtos. 

3 Linha de desmontagem 

A lógica de produção industrial baseada na organização de etapas de modo encadeado fundamenta-

se na evidente importância da economia de recursos humanos e da produtividade do sistema. 

Amplamente difundida, a organização em linha de montagem garante o fluxo de materiais e 

componentes de forma hierarquizada e congruente. 

A organização da produção em linha de montagem representa, entre outros fatores, a possibilidade 

de controlar o processo, gerenciar prazos e insumos além de mensurar o volume produzido. 

Da mesma forma, a lógica de uma linha de desmontagem para reaproveitamento de componentes de 

produtos eletroeletrônicos descartados pode ser organizada de maneira produtiva e sistemática. Uma 

vez que compreende uma série de etapas, é imprescindível a categorização e organização das 

diferentes atividades relacionadas a desmontagem de produtos industriais. 

Ainda que não constitua um modelo industrial, o presente trabalho aborda a desmontagem de 

telefones celulares para possível reaproveitamento de seus componentes, apresentando as etapas 

de desmontagem e os procedimentos técnicos necessários. 

4 O caso dos telefones celulares 

Em função da rápida obsolescência ou por estarem danificados, grande volume de produtos 

eletroeletrônicos estão despejados em aterros sanitários ou outros locais inapropriados onde as 

formas de reciclagem são acentuadamente rudimentares e precárias. 

Outro ponto central nesse contexto é a carência de uma política de regularização destes detritos, 

sendo corrente um tímido conjunto de dispositivos legais que não atendem minimamente as reais 

necessidades de preservação ambiental, causando danos à própria saúde humana, inclusive nos 

países considerados desenvolvidos (BOKS, HUISMAN, STEVELS, 2000; COMMISSION, 2000).  

O telefone celular está entre os eletrônicos que conquistaram de forma mais rápida consumidores em 

todo o planeta. O aparelho chegou à marca de 50 milhões de usuários em cinco anos. A televisão 

demorou treze anos para atingir um público semelhante (COMMISSION, 2000). De acordo com 

Anatel (2013), em junho no Brasil o número de celulares foi de 265,5 milhões de celulares e 134,35 

celulares por cada 100 habitantes. Muitos usuários trocam de celular ao menos uma vez por ano e 

esses aparelhos acabam sendo descartados no lixo (SAAR; STUTZ; THOMASC, 2004). 

Dentre os inúmeros componentes dos telefones celulares merece destaque o sistema de 

armazenamento e alimentação de energia dos mesmos. Esses aparelhos são alimentados por 

diversos tipos de baterias recarregáveis e, muitas dessas, contêm substâncias tóxicas tais como 

cádmio, níquel, zinco e cobre capazes de contaminar o meio ambiente quando incineradas ou 

dispostas em aterros. O impacto das baterias no lixo comum depende da quantidade gerada e da 

toxidade das mesmas. A quantidade de resíduos gerados tem direta relação com a vida útil da bateria 

e de seu tamanho. Já a toxicidade dos resíduos depende da composição do material da bateria. Além 

disso, os adaptadores utilizados para carregar as baterias possuem componentes tóxicos e são um 

dos principais contribuintes ao desperdício e a geração de resíduos de celulares (FISHBEIN, 2002). 

4.1 Linha de desmontagem de telefones celulares 



 

207 

 

A desmontagem de telefones celulares tem como intuito avaliar a possibilidade de reaproveitamento 

dos componentes internos em busca de uma destinação de menor impacto ambiental. 

De modo geral, o ciclo de vida dos telefones celulares e a não disponibilidade de serviços que 

busquem a destinação adequada para estes produtos configura um sistema como ilustra a Figura 1. 

Figura 1: Destinação dos telefones celulares (os autores) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como etapas do processo, destaca-se a fabricação dos aparelhos, a utilização dos mesmos pelos 

usuários e as formas de destino final dado aos celulares e baterias (descarte). Como proposta para 

reaproveitar componentes de telefones celulares, foi projetada uma linha de desmontagem onde uma 

série de operações para remoção dos componentes é empregada por diversos operadores 

trabalhando na desmontagem de um mesmo aparelho e executando o serviço em diferentes estações 

de trabalho. O design da linha proporciona a execução do processo de desmontagem da forma mais 

eficiente possível, buscando maximizar a qualidade dos componentes ou materiais recuperados. 

4.1.1 Procedimentos técnicos 

A estação de trabalho organizada para a desmontagem dos aparelhos consistiu em uma bancada 

iluminada, equipamentos de proteção individuais (EPIs) como luvas e óculos de segurança e diversos 

materiais e ferramentas, tais como: lupa; flanela; pinça fresada de bico fino; chave de fenda especial 

tipo estrela; alicates e um ferro de solda de 40W, com suporte. 

 

A Figura 2 mostra os alguns dos principais modelos de telefones celulares desmontados:  

Figura 2: Alguns dos celulares desmontados (os autores) 
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Dentre o grande número de aparelhos coletados, o modelo com volume mais expressivo foi o Nokia 

5120. Para a separação dos componentes desse aparelho, foram identificados dez passos, 

apresentados na Figura 3. 

Figura 3: Desmontagem do telefone celular modelo Nokia 5120 (os autores) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme exposto acima, para a desmontagem do telefone celular Nokia 5120 são necessários os 

seguintes passos: 

i. Remoção da bateria manualmente através do acionamento do botão que libera o engate interno; 

ii. Retirada dos quatro parafusos da parte traseira; 

iii. Liberação da presilha da parte superior e remoção do invólucro frontal; 

iv. Retirada do parafuso que prende o invólucro da Placa de Circuito Impresso (PCI) e remoção da 

mesma; 

v. Retirada dos dois parafusos que prendem a PCI; 

vi. Liberação dos snap-fits que prendem o LCD na parte inferior; 

vii. Remoção do teclado; 

viii. Remoção do alto-falante; 

ix. Remoção do LCD e parte inferior do teclado 

x. Remoção do microfone; 

 

A etapa posterior à desmontagem dos aparelhos é a desmontagem das baterias. O procedimento 

consiste, basicamente em forçar as junções nas partes mais frágeis dos invólucros, para a remoção 

tanto das células como das placas de circuito impresso (PCI‘s) presentes nas baterias. Nesta etapa 

de desmontagem, tomou-se cuidado para evitar um acidental curto-circuito com a carcaça das 

células, bem como para não danificar as mesmas.  

A Figura 4 apresenta os modelos de baterias de NiMH (A) e de Li-Íon (B) desmontados e organizados 

sobre a bancada de desmontagem.   
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Figura 4: Exemplo de modelos de baterias separadas (os autores) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto a desmontagem das baterias, seguindo o maior volume coletado dos celulares Nokia 5120, a 

Figura 5 apresenta o passo a passo para desmontagem, realizado em cinco etapas: 

Figura 5: Operação de desmontagem da bateria Nokia BMC-3 (os autores) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O procedimento para a desmontagem das baterias utilizadas nesse modelo consiste em: 

i. Inserir uma chave de fenda pequena no encaixe da parte superior e forçar até que o mesmo se 

rompa e gere uma pequena abertura no invólucro; 

ii. Com uma chave de fenda maior, continuar forçando a abertura desde a parte superior 

longitudinalmente até a parte inferior; 

iii. Forçar a abertura do invólucro manualmente até a separação total da frontal e traseira; 

iv. Remover manual das células da parte traseira do invólucro; 

v. Remover motor vibra-call e PCI com alicate de corte. 

 

A partir do procedimento técnico de desmontagem dos aparelhos e baterias, foram observados os 

itens que compõem estes equipamentos. A sequência de operações para a desmontagem e 

classificação dos componentes foi desenvolvida em diferentes estações de trabalho de modo a 

otimizar o processo e minimizar os danos aos equipamentos e componentes. Após esse experimento, 

foi possível mapear o processo de desmontagem dos aparelhos e, com base nas diferentes etapas já 

descritas, desenhar o sistema de desmontagem de telefones celulares, identificando os componentes 

com potencial de reutilização (Figura 6). 
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Figura 6: Sistema de desmontagem e elementos reutilizáveis (os autores) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A linha de desmontagem viabiliza a inserção de diferentes elementos no sistema produtivo e motiva a 

destinação responsável dos resíduos eletroeletrônicos, possibilitando o reaproveitamento dos 

componentes. A diversidade de itens com dimensões, materiais e configurações variadas requer um 

trabalho minucioso de separação e estocagem para não danificar os componentes. 

5 Considerações finais 

Este estudo ao apresentar um modelo de linha de desmontagem explicita a potencialidade de 

reaproveitamento de produtos eletroeletrônicos como uma atividade que pode motivar ações 

orientadas para a sustentabilidade. 

Tendo em vista que os procedimentos apresentados foram baseados em trabalho experimental e 

manual, fica latente a viabilidade do desenvolvimento de estudos e projetos para implementação de 

linhas de desmontagens e posterior criação de produtos que utilizem componentes reaproveitados. 

Ciente de que esta abordagem atua no final do ciclo de vida e consiste em uma ação de caráter 

paliativo, ao considerar o panorama atual de consumo e o sistema produtivo vigente, este trabalho 

contribui para o início de uma maior responsabilidade com os recursos e resíduos de diferentes 

produtos, especialmente, os eletroeletrônicos.  
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Palavras-chave: Design para sustentabilidade; Cultura; Inovação Social; Juventude; Ensino de Design. 

Este trabalho apresenta o projeto Design e Transformação, desenvolvido junto ao Centro T&C 
Design/UEMG, que visa mapear desafios e oportunidades para promover cultura de sustentabilidade nas 
novas gerações e investigar o potencial do Design como agente transformador no processo de mudanças 
de valores, criação de novos cenários e estilos de vida sustentáveis. O foco é investigar e propor 
estratégias de interação inovadoras, a partir de processos de cocriação entre estudantes de graduação 
em Design e o público-alvo (jovens de 14 a 24 anos). A metodologia envolve aulas e oficinas com 
estudantes, oficinas criativas com jovens em Belo Horizonte- MG, construção de mapas conceituais 
colaborativos e desenvolvimento de interfaces. Com o propósito de estimular uma discussão sobre o tema 
na comunidade científica de referência, são apresentados os principais resultados desta etapa inicial da 
pesquisa, que incluiu a condução de entrevistas com especialistas e de um estudo de caso realizado a 
partir da observação e pesquisa etnográfica rápida com jovens de 14 a 24 anos e professores. Os 
resultados preliminares reforçam a importância de entender os valores dos jovens e buscar possíveis 
linguagens e abordagens de comunicação que dialoguem com esse grupo, para orientar o 
desenvolvimento de estratégias de design. 
 
 

1 Introdução 

No contexto sócio-econômico-ambiental atual, vivemos um momento de crise, em que o modelo de 

crescimento e organização da vida material tornou-se incompatível com os recursos naturais e com a 

sustentação da vida no planeta. Estamos às voltas com questões fundamentais que dizem respeito 

ao equilíbrio dos sistemas naturais e culturais e à qualidade de vida como um todo.  

O conceito de bem-estar vigente está ligado à busca de gratificação imediata dos interesses 

individuais (Brown 1981:423) e à minimização do envolvimento pessoal (Manzini 2008a:54) e diluem-

se cada vez mais o senso de cuidado e pertencimento e a responsabilidade pelo coletivo (Augé apud 

Malaguti 2009b:s.n.). 

Fortalece-se uma mentalidade de consumo generalizada, em grande parte apoiada pelo ―discurso 

sedativo‖ dos meios de comunicação (Guattari 1990:24). Em um círculo vicioso, quanto mais infelizes 

as pessoas se sentem, mais consomem, em uma busca inconsciente de resolver as questões que as 

afligem e ―restaurar a aceitabilidade de um contexto de vida que está sendo degradado‖ (Manzini 

2008a:50). 

Essa crise atinge especialmente os mais jovens, que têm dificuldades em encontrar caminhos válidos 

para se desenvolverem e encontrarem seu papel na sociedade, em um mundo cada vez mais 

complexo.  

Por outro lado, como em todo contexto de crise, verificam-se ao mesmo tempo imensas 

possibilidades de avanço e mudança (Morin 2001:72-73): as mesmas bases materiais que sustentam 

o sistema atual podem servir a outros objetivos e criar uma nova história, se utilizarmos o sistema 

técnico contemporâneo a partir de outras formas de ação (Santos 2000:9-11). 

Emergem projetos colaborativos e desenvolvem-se novas reflexões, mapeando desafios e 

oportunidades nos diferentes contextos e delineando possibilidades de ação e inovação para uma 

transição rumo a contextos e modos de vida sustentáveis.  Assistimos à emergência de comunidades 
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criativas e organizações colaborativas buscando soluções alternativas – ―grupos de pessoas 

inventando espontaneamente novos modos de vida sustentáveis‖ (Manzini 2008a:17), numa busca de 

satisfação através da ―capacidade de reunir pessoas em torno de uma ideia, de mobilizar pessoas, de 

estar juntos para resolver problemas‖ (Meroni 2007:10). Em diversos países, desenvolvem-se 

iniciativas que buscam alternativas mais responsáveis e éticas. 

Neste contexto, destacamos a importância de investir na promoção de uma cultura de 

sustentabilidade, desenvolvendo ferramentas e estratégias de interação com os jovens, já que é 

especialmente em relação às novas gerações que as transformações rumo a modos de vida mais 

saudáveis, integrados e sustentáveis mostram-se fundamentais.  

Este trabalho apresenta o projeto Design e Transformação, que tem como objetivo compreender o 

contexto e mapear desafios e oportunidades no processo de transição rumo à sustentabilidade, 

especialmente em relação à juventude contemporânea. Propõe-se também investigar o potencial e a 

aplicabilidade do Design como agente transformador na promoção de mudanças de valores, criação 

de novos cenários e estilos de vida sustentáveis.  

O artigo está estruturado em cinco partes principais: introdução, fundamentação teórica, métodos e 

procedimentos, resultados da pesquisa exploratória e considerações finais. 

2 Fundamentação teórica 

Os temas abordados nesta pesquisa estão relacionados à transição rumo à sustentabilidade, com 

foco especial no papel do designer neste contexto e na importância de se promover a cultura de 

sustentabilidade junto aos jovens. Primeiramente apresentam-se algumas considerações sobre 

valores fundamentais para auxiliar a construção de uma sociedade sustentável. Evidencia-se, na 

sequência, a importância de considerar o desenvolvimento de competências relacionadas à 

sustentabilidade no ensino de design. Por fim, destacam-se algumas questões relacionadas à cultura 

de sustentabilidade junto aos jovens. 

 

2.1 Valores fundamentais para auxiliar na construção de uma sociedade sustentável 

Segundo Manzini, o processo de transição rumo à sustentabilidade configura-se como um processo 

de aprendizagem social largamente difuso, a partir de uma transformação sistêmica, do local ao 

global, que deve reverter as ideias de bem-estar baseado em produtos ou em acesso e reorientá-las 

em direção ao bem-estar ativo e baseado na qualidade do contexto de vida como um todo, com 

valorização aos bens comuns locais e uma ecologia do tempo (Manzini 2008a).  

Este processo passa necessariamente por uma reavaliação radical da hierarquia dos valores que dão 

sentido à vida, já que ―são a chave para a evolução de uma sociedade sustentável, não apenas 

porque influenciam o comportamento, mas também porque determinam as prioridades de uma 

sociedade e, portanto, sua capacidade de sobreviver‖ (Brown 1981:400). 

É importante investir em pesquisa e reflexão sobre os valores que sustentam a cultura do consumo e 

os valores fundamentais para auxiliar na construção de uma sociedade sustentável. Destaca-se o 

trabalho de Malaguti, que propõe uma interessante leitura destes valores, buscando especialmente 

definir qual poderia ser o papel do design como agente de transformação nesse campo (Malaguti 

2009a:33-34; 2009b:s.n). O quadro a seguir enumera alguns dos valores levantados pela autora, 

indicando as necessárias transformações, aqui destacadas por representarem desafios particulares 

em relação à cultura jovem: 
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Tabela 1: Mudança de valores na transição rumo à sustentabilidade. Fonte: Malaguti 2009, adaptado pelas autoras. 

Valores fundamentais vigentes  
que sustentam a cultura do consumo 

Valores fundamentais para auxiliar na construção 
de uma sociedade sustentável 

Consumo, no sentido de destruir, devorar, gastar 
até a total destruição 

Cuidado, conservação, fruição. 

Criação de ídolos como referenciais de identidade 
e beleza a serem seguidos 

Respeito e valorização da diversidade; ampliação do 
conceito de beleza. 

Propriedade e posse individual 
Valorização do bem-comum, do coletivo, do 
comunitário. 

Conveniência, associada ao ―use e jogue fora‖. 
Outras ―conveniências‖ como sobrevivência, 
manutenção, equilíbrio. 

 

As mudanças rumo à sustentabilidade estão baseadas em uma nova qualidade social baseada em 

três pilares (Manzini e Vezzoli 2002:59-62): 

 Convívio – conceito de bem-estar ligado à convivência – redes – comunidades virtuais; 

 Multipolaridade – conceito de bem-estar que acolhe a complexidade – diferentes 

experiências, sistemas tecnológicos, formas de vida, trabalho, temporalidade e 

espacialidade; 

 Friendlyness – constituição de um consumidor mais ativo, competente, capaz, co-produtor: 

que se sente responsável e zela pelo bem comum e pelo bem estar comum. 

Ademais, é importante considerar que esse processo de mudança baseia-se em mudanças de 

comportamento advindas de um processo de conscientização, responsabilização coletiva e 

fortalecimento da autonomia. 

 

2.2 O papel do design e as competências de sustentabilidade no ensino de Design 

Na transição em direção a uma cultura e um estilo de vida sustentáveis,o Design pode ser um 

poderoso catalisador, revelando-se uma eficaz metodologia de intervenção (Manzini 2008b:s.n.). 

Observa-se também que características próprias do Design podem contribuir para solucionar as 

questões do nosso tempo: riqueza interpretativa e habilidade visionária (Krucken 2008:23), bem como 

habilidades de pensar sistemicamente e inventividade de linguagem (Cardoso 2012:244-245). 

No sentido prático, o Design pode participar: 

 propondo soluções plurais e projetando novos cenários (Krucken 2008:26); 

 estabelecendo condições para o contexto criativo (Landry apud Meroni 2007:11); 

 desenvolvendo ferramentas, equipamentos e infraestrutura de apoio para práticas 

promissoras (Malaguti 2009a:33); 

 utilizando seus conhecimentos e ferramentas específicos para facilitar a convergência em 

direção às ideias compartilhadas e soluções potenciais (Manzini 2008a:97). 

Assim, formam-se redes de ação multidisciplinares, em que o designer pode contribuir na criação de 

artefatos e processos – ―a infra-estrutura hard, como lugares, concessões culturais, instalações, 

tecnologia e equipamentos e condições soft como sistemas de rede e contatos entre as pessoas‖ 

(Landry apud  Meroni 2007:11), no sentido de promover estilos de vida e emancipação dos sujeitos, 

relações cooperativas e harmoniosas voltados à sustentabilidade (Mendes, Medeiros e Ono 

2009:s.n.) e regenerar a qualidade do contexto de vida (Manzini 2008a: 47). 

Atualmente, já se verificam iniciativas em que ―o design participa desenvolvendo ferramentas, 

equipamentos e infraestrutura de apoio‖ (Malaguti 2009a:33) em processos de inovação social 

sustentável, em vários países. Em alguns destes casos, o Design está presente na criação de 
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ferramentas e interfaces, em outros sua atuação amplia-se, com a aplicação de conceitos e princípios 

de design permeando todas as fases do projeto.  

Em síntese, o Design configura-se como um potencial agente de inovação criativa e suporte para 

iniciativas promissoras, oferecendo competências e habilidades, uma metodologia projetual e um 

olhar diferenciados. Especificamente no campo da promoção da cultura de sustentabilidade entre os 

jovens, é importante investigar as potencialidades e interfaces de ação do Design na proposição de 

suporte e caminhos criativos para práticas inovadoras nesse campo. 

Como vimos, cabe ao designer participar ativa e positivamente no desenvolvimento de soluções 

sustentáveis, em diversos campos. Dessa forma, é fundamental que a formação de profissionais em 

Design inclua, desde o início da graduação, o desenvolvimento da capacidade reflexiva e de 

competências para sustentabilidade entre os estudantes de Design, visando aprimorar as condições 

de intervenção ativa dos designers nos processos de mudança e proposição de soluções 

sustentáveis. 

 

2.3 A cultura de sustentabilidade junto aos jovens  

A cultura jovem apresenta-se cada vez mais conformada à lógica da sociedade de consumo (Raggi 

2010:79). Se por um lado, a representação da juventude como a época da vida em que há liberdade, 

rebeldia, possibilidade de expressão e diferenciação reflete desejos e demandas legítimas dos 

jovens, por outro ela é frequentemente apropriada pelo sistema capitalista para um crescente 

aumento e sofisticação do mercado de consumo juvenil. 

Nesse contexto, a natural ambivalência da cultura juvenil se faz presente e encontra expressão 

através do consumo - seja de produtos, seja de imagens e símbolos, tudo o que possa conferir 

identidade e autenticidade. Os sentimentos e questões juvenis são "incorporados pelo sistema 

capitalista e retornam na forma dos mais variados produtos" (Ribeiro 2012:5-6), reforçando as 

tendências do consumo exacerbado como forma de buscar solucionar as tensões identitárias próprias 

da adolescência. 

Na sociedade contemporânea, o jovem mostra quem é e se define socialmente pelo poder de compra 

e acesso (Raggi 2010:79). Identidade e subjetividade são definidas por um padrão de sucesso social 

marcado pela exclusão e preconceitos; faltam referências e perspectivas (Serrão e Baleeiro 1999:15), 

em um processo de desfuturização e uma forte orientação em relação ao presente (Pais 2006:10). 

Frente aos atuais apelos do consumo, à multiplicidade de interesses superficiais, à atomização dos 

indivíduos e à agilidade de informações e trânsitos em que vive e move-se a juventude hoje, é difícil 

para os jovens compreender qual o sentido e lugar de cada um em um processo de transformação e 

inserção ativa e saudável na sociedade. 

Contudo, em um breve futuro, a geração que está em formação vai ―precisar de líderes e cidadãos 

que pensem ecologicamente, compreendam a interconectividade dos sistemas humanos e naturais, e 

tenham a vontade, a habilidade e a coragem de agir‖ (Stone 2011:s.n.). A habilidade de compreender 

e buscar sentido nas experiências e realizar escolhas será um atributo-chave para os jovens neste 

processo. É preciso investir na criação de novos cenários e estilos de vida entre os jovens, 

fortalecendo o pensamento crítico, a autonomia, a habilidade de fazer escolhas, promovendo novas 

formas de ver e o desenvolvimento de novos caminhos práticos. Os métodos e procedimentos 

propostos estão orientados a estes propósitos. 

 

3 Procedimentos e métodos - Projeto “Design e Transformação” 

O projeto Design e Transformação vem sendo realizado desde 2012, junto ao Centro de Estudos 

Teoria, Pesquisa e Cultura em Design – T&C, e tem como foco investigar e propor estratégias de 

interação inovadoras, a partir de processos de cocriação entre estudantes de graduação em Design e 

o público-alvo (jovens de 14 a 24 anos). Fundamentalmente de cunho transdisciplinar, o projeto tem 

como principais questões de pesquisa: 

 Traçar as especificidades do processo de transição para sustentabilidade entre os jovens, 

mapeando desafios e oportunidades; 
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 Investigar como conceitos e ferramentas de Design podem oferecer suporte e caminhos 

criativos para práticas sustentáveis promissoras; 

 Propor estratégias inovadoras e desenvolver recursos e interfaces de interação com público 

jovem, a fim de promover mudança de valores, criação de novos cenários e estilos de vida 

sustentáveis. 

 

O projeto envolve pesquisadores em nível de doutorado, mestrado e iniciação científica, além de 

alunos de graduação em design e comunidades de jovens. Esse artigo, especialmente, resulta de 

pesquisa de mestrado em curso. Partiu-se de três hipóteses fundamentais: 

1.  O Design tem papel transformador na promoção de mudanças de valores, criação de novos 

cenários e estilos de vida sustentáveis; 

2.  Para promover a cultura de sustentabilidade, é essencial trabalhar com as gerações futuras; 

3.  Para mapear desafios e oportunidades e empreender ações efetivas, é fundamental captar 

os valores que permeiam a cultura jovem no momento atual.  

 

A metodologia envolve as seguintes etapas e atividades principais, sendo a primeira etapa o foco 

desse artigo: 

1. Pesquisa exploratória visando levantar dados sobre valores, estilos de vida e percepção de 

sustentabilidade e participação entre os jovens, além de estratégias de comunicação efetiva 

com esse público, incluindo: 

a. Revisão da literatura 

b. Entrevistas com especialistas 

c. Estudo de caso 

2. Análise e mapeamento a partir dos dados obtidos, visando delinear um perfil complexo da 

questão e apontar pontos de oportunidades para transformação e caminhos promissores para 

intervenção;  

3. Cocriação e desenvolvimento, visando estimular o pensamento crítico e o uso de 

competências de sustentabilidade entre os estudantes, a participação dos jovens para 

validação das estratégias e a produção coletiva de conhecimento, incluindo aulas e oficinas 

com estudantes de graduação em Design e oficinas/grupo focal com jovens de 14 a 24 anos. 

 

4 Resultados da pesquisa exploratória: pesquisa de campo e estudo de caso 

Apresentamos no presente artigo os principais resultados desta etapa inicial da pesquisa (etapa de 

pesquisa exploratória). Primeiramente foi realizada uma revisão extensa da literatura, contemplando 

os três principais conceitos abordados:  

 Transição rumo à sustentabilidade – contexto de crise, oportunidades de transformação, 

desenvolvimento sustentável, mudança de paradigma, valores e estilos de vida e importância 

de trabalhar junto às novas gerações; 

 Adolescência – origem e conceituação, características psicológicas, necessidades e 

demandas, relação entre consumo e constituição de identidade, impactos da crise, potencial 

e trajetórias juvenis contemporâneas. 

 O papel do Design frente aos desafios contemporâneos – natureza e modos de atuação do 

Design no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras e promoção da cultura de 

sustentabilidade. 

 

O segundo passo da pesquisa exploratória consistiu em consultar alguns profissionais especialistas 

nas áreas afins ao projeto, com objetivo de aprofundar a compreensão do tema, delinear melhor as 

questões envolvidas e levantar desafios e oportunidades de intervenção. O terceiro passo foi a 

condução de um estudo de caso, visando levantar dados sobre valores, estilos de vida, conceitos de 
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bem-estar, questões de desenvolvimento e possíveis estratégias de comunicação e envolvimento dos 

jovens. O estudo de caso teve como objeto o Festival Plug Minas 2013 e incluiu observação e 

pesquisa etnográfica rápida com jovens de 14 a 24 anos e professores. 

 

4.1 Entrevistas com especialistas 

Foram entrevistados especialistas em comunicação, desenvolvimento sociocultural, projetos sociais 

de formação para jovens e abordagens de Design para inovação. Os temas propostos para discussão 

foram: 

 Desafios no processo de sensibilização e envolvimento dos jovens; 

 Linguagens e abordagens de comunicação que melhor dialogam com e sensibilizam os 

jovens;  

 Hierarquia de valores apresentada pelos jovens;  

 Percepção do jovem sobre sustentabilidade e participação em processos de mudança social; 

 Oportunidades de intervenção positiva; 

 Abordagem de pesquisa em Design apropriada para o presente trabalho; 

 O papel do Design na construção de um caminho de pesquisa nessa área (aplicação de 

metodologias de Design). 

Durante as entrevistas, foram levantadas diversas questões relevantes para nossa discussão 

(mapeadas na figura 1, a seguir).  

Figura 1: Questões relevantes levantadas nas entrevistas com especialistas (Organizado pelas autoras) 

 

As entrevistas com especialistas permitiram uma aproximação mais realista ao tema, revelando 

aspectos da questão que não estavam claros a princípio. A partir destas informações, algumas 

definições e alterações de curso foram tomadas: 

 Quanto à abordagem de pesquisa: como estamos lidando com uma questão complexa e 

contemporânea, muitos fatores ainda estão em aberto e ainda não há delimitação e 

compreensão clara do problema. Assim, ressalta-se a importância de investir em maior 

entendimento e mapeamento dos fatores em questão, para posteriormente selecionar 

estratégias e possíveis caminhos para soluções; 

 Quanto à particularidade do objeto de estudo: é de extrema importância buscar compreender 

melhor as características da fase de desenvolvimento em que os adolescentes se encontram 

e os desafios reais que enfrentam na contemporaneidade, para desenhar possibilidades de 

participação e ações sustentáveis que estejam de fato ligadas à sua realidade de vida; 

 Quanto à centralidade da comunicação no processo de mobilização dos jovens: apenas a 
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partir da abertura de espaço de expressão, compreensão das realidades e trajetórias juvenis 

e busca efetiva de estratégias de comunicação dialógica com os jovens, podem se abrir as 

possibilidades de interação e mobilização almejadas; 

 Quanto à estratégia de criação coletiva: a melhor escolha é trabalhar através de cocriação e 

elaboração coletiva de conhecimento entre o público adolescente, os estudantes de Design e 

os adultos de referência. 

 

4.2 Estudo de caso – Festival Plug Minas 2013 

O Plug Minas – Centro de Formação e Experimentação Digital é um projeto do Governo do Estado de 

Minas dedicado à juventude, inaugurado em junho de 2009, em Belo Horizonte – MG. A proposta do 

projeto é apoiar os jovens na construção de seu caminho de vida, oferecendo possibilidades para 

transformarem sua realidade. O centro oferece atividades gratuitas nas áreas da cultura digital, arte, 

empreendedorismo e idiomas e atende jovens de 14 a 24 anos que estudam ou que se formaram em 

escolas públicas de Belo Horizonte e Região Metropolitana. A estrutura do Plug Minas é dividida em 

núcleos diferentes que ocupam o mesmo espaço, de cerca de 70 mil quadrados. Atualmente, oito 

núcleos estão em funcionamento, oferecendo cursos em várias áreas, voltados para cultura e arte, 

novas tecnologias, cultura digital, empreendedorismo e idiomas (PlugMinas 2013:s.n.). 

Desde 2010, o Plug Minas realiza anualmente um grande evento colaborativo aberto à comunidade, 

no mês de junho. A proposta é criar momentos de entretenimento, educação e integração, por meio 

de oficinas, mesas de discussão e palestras. O Festival é também uma oportunidade de interação 

com a comunidade e pretende contribuir para a formação e educação de cidadãos. Em 2013, foi 

realizada a quarta edição do Festival Plug Minas, nos dias 28, 29 e 30 de junho. O tema deste ano foi 

―Um olhar sobre si‖ - a proposta é oferecer oficinas articuladas em torno de aspectos que envolvam o 

jovem numa reflexão sobre si mesmo. O Festival contou com uma programação ampla, eclética e 

multidisciplinar e atraiu mais de 800 inscritos, sendo a grande maioria jovens entre 14 e 24 anos.  

Durante o Festival, a equipe do projeto Design e Transformação realizou uma intervenção de 

pesquisa, consistindo em observação participante e entrevistas breves. Utilizou-se a técnica de 

pesquisa etnográfica rápida, com foco dirigido de forma a captar o ambiente de maneira mais direta e 

contando com o auxílio de informantes-chave, além de um processo de análise qualitativa que utiliza 

a triangulação – características-chave desse gênero de pesquisa (Millen, 2000).  

A escolha do Festival como ocasião da observação justifica-se exatamente por congregar grande 

parte da comunidade do PlugMinas, permitindo uma boa visão de conjunto e oportunidade de 

observar e abordar vários jovens e professores do centro, além de outros membros da comunidade 

externa, ligados ao centro por afinidades diversas. É importante ressaltar a grande diversidade 

encontrada no público, que apesar de apresentar homogeneidade na faixa etária, contava com vários 

estilos, ‗tribos‘ e identidades culturais diferentes. 

Além do público do Festival em geral, foram contactados alguns informantes-chave, que permitiram 

detectar mais rápida e precisamente as fontes de informação: alguns profissionais ligados à gestão 

do PlugMinas, à organização do evento e responsáveis por políticas públicas para a juventude e 

alguns jovens em posições estratégicas de apoio, representação e formação de opinião entre seus 

pares.  

Finalmente, o processo de análise qualitativa colaborativa está sendo realizado através de 

triangulação - processo de combinar diferentes fontes de informação e ferramentas de análise – entre 

a observação participante (incluindo fotoanálise), a revisão bibliográfica e as entrevistas.  

Observa-se que o objetivo da apresentação dos resultados tem caráter qualitativo e não exaustivo. 

São resultados preliminares, tendo em vista que a análise está em progresso. Foram entrevistadas 62 

pessoas, entre elas 50 jovens entre 14 e 24 anos e 12 adultos acima de 24 anos, entre professores e 

responsáveis pela organização. A figura 2 apresenta a composição da amostra de pesquisa: 
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Figura 2: Composição da amostra - Pesquisa Festival PlugMinas (Organizada pelas autoras) 

 

A partir da análise preliminar dos dados obtidos através da observação e das entrevistas com os 

participantes do Festival, elaborou-se um mapeamento inicial, conforme apresentado nas duas figuras 

a seguir.  

O primeiro diagrama, apresentado na figura 3, aponta as principais respostas dos jovens 

entrevistados quanto à questão: ―Qual é o seu sonho?‖. Algumas questões interessantes chamam a 

atenção. Por exemplo: é relevante o fato de que 60% por entrevistados deram respostas relativas a 

questões profissionais, por ângulos diversos. Isso, somado ao fato de poucos jovens terem indicado 

sonhos coletivos, ligados ao bem comum, leva-nos a concluir que, para estes jovens, sonho está 

muito mais ligado à dimensão de realização material e ao sentimento de individualismo, de ter que 

fazer seu caminho de vida individualmente, através do trabalho e do reconhecimento. Essa 

interpretação está em sintonia com aspectos encontrados na revisão bibliográfica, 

especialmentequando se analisam os processos de extrema individualização e atomização presentes 

na contemporaneidade e a pressão que a sociedade exerce sobre os jovens em período de definição 

de seu caminho profissional, muitas vezes em cenários de grande incerteza.  
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Figura 3: Mapeamento dos resultados de pesquisa Festival PlugMinas – Sonhos (Organizado pelas autoras) 

 

 

O segundo diagrama (figura 4), mais complexo, traz várias questões evocadas por jovens e adultos 

nas entrevistas, especialmente quando evocado o tema: ―Como comunicar com o jovem?‖. Foram 

indicados vários caminhos nesse sentido e ainda outros elementos relevantes vieram à tona, 

abordando as características do processo de desenvolvimento do jovem e as possibilidades de 

integração entre as diferentes gerações. 

Quanto às estratégias de comunicação, os jovens foram muito claros ao dizer que não gostam de 

abordagens pouco diretas, que tentam simular intimidade ou falsear uma linguagem dita ―jovem‖. Eles 

demonstraram a importância da comunicação ser verdadeira, apresentar ligação e sentido reais para 

eles e utilizar-se de métodos e técnicas práticas e ilustrativas, que tragam as informações para 

contextos concretos e sejam dinâmicas. As novas tecnologias e atividades em arte e cultura foram 

evocadas como meios e ferramentas propícias à comunicação. 

Tanto os jovens quanto os adultos ressaltaram a importância de que o jovem seja tratado de igual 

para igual, mas tenha respeitadas as particularidades da fase de vida. Autonomia surge como um 

tema fundamental, mas acompanhado de limites e referências. Em várias entrevistas, foi evocada 

anecessidade do jovem ter mais espaço, ser melhor compreendido em sua realidade e ter 

oportunidades efetivas de colaboração responsável com os adultos. 

Quanto aos desafios de desenvolvimento, foram citados fatores como amadurecimento, necessidade 

de realizar transformações a partir do microambiente, de si mesmos, importância de aprender a 

reconhecer seus próprios potenciais, pontos fortes e fracos, entre outros. A inserção social em grupos 

de referência e o aprendizado de selecionar informações em meio ao excesso de trânsitos e 

significados da realidade tecnológica também são aspectos-chave para o desenvolvimento. 
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A possibilidade de sinergia entre as gerações também é evocada – é importante lembrar que os 

adultos ali presentes de alguma forma já fizeram a escolha por interagir positivamente, então era 

provável encontrar ali pessoas sensíveis ao tema, que parece consistir em um grande desafio, mas 

essencial para constituição de relações mais saudáveis e construtivas. 

Figura 4:  Mapeamento dos resultados de pesquisa Festival PlugMinas – Cultura Jovem: Fatores de crescimento, comunicação 

e transformação (Organizado pelas autoras).  

 

Este é um trabalho em progresso - os dados ainda passarão por um aprofundamento de análise, 

ampliando e refinando o mapeamento levantado. Já na análise inicial, a pesquisa confirmou muitas 

das acepções encontradas tanto na revisão bibliográfica quanto nas entrevistas com especialistas, 

reforçando algumas tendências importantes para a definição clara do problema e eventuais caminhos 

para soluções promissoras. 

 

5 Considerações finais 

A pesquisa exploratória permitiu realizar uma aproximação diferenciada à questão de pesquisa. As 

entrevistas com especialistas orientaram a abordagem de pesquisa em direção a uma definição 

complexa do problema a partir do olhar do Design, a uma compreensão aprofundada das 

características e demandas da fase de desenvolvimento juvenil e à busca criativa de estratégias de 

comunicação e interação com os jovens. 
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O estudo de caso permitiu identificar aspectos relevantes em uma experiência promissora de 

interação e mobilização juvenil. Ouvindo e observando jovens e adultos com diferentes perspectivas e 

estilos de vida, e conhecendo as estratégias de comunicação bem-sucedidas implementadas pelo 

PlugMinas, foi possível levantar aspectos essenciais para comunicação e mobilização junto ao 

público alvo. 

Em síntese, os resultados preliminares reforçam a importância de entender os valores dos jovens e 

buscar possíveis linguagens e abordagens de comunicação que dialoguem com esse grupo, para 

orientar o desenvolvimento de estratégias de design.  

As próximas etapas da pesquisa incluem a identificação de oportunidades para transformação e 

caminhos promissores para intervenção do design e a condução de processos de cocriação, 

aproximando estudantes de graduação em Design e jovens de 14 a 24 anos. Estas ações serão 

realizadas a partir condução de aulas teórico-práticas e oficinas, visando o desenvolvimento de 

soluções sustentáveis relacionadas aos valores e ao contexto atual dos jovens. 
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Este estudo investigou a aplicação da metodologia do Ecodesign no desenvolvimento de calçados 
femininos, através da introdução de materiais renováveis na produção calçadista. Tal metodologia, além 
de otimizar o conforto e durabilidade do produto, pode reduzir os impactos sobre o meio ambiente, 
aliando-se à tendência cultural/econômica do desenvolvimento sustentável. Neste estudo desenvolveu-se 
um modelo de calçado feminino, denominado sandália plataforma, utilizando-se Politereftalato de etileno 
(PET reciclado) no cabedal, Bambu Laminado Colado (BLaC) na construção, e tanto a palmilha como o 
solado foram produzidos em óleo de mamona, utilizado também como adesivo na confecção do BLaC. 
Para averiguar a eficiência do óleo de mamona e do BLaC na confecção de calçados, foram realizados 
testes em corpos de prova com o óleo vegetal, segundo a norma ABNT NBR 14739:2010, e a confecção 
de um protótipo de calçado feminino. Com base nos resultados positivos dos testes realizados com o óleo 
de mamona e pelo sucesso no desenvolvimento do protótipo, pode-se afirmar que tanto o óleo de 
mamona como o bambu mostraram-se como possíveis fontes de matéria-prima renováveis para a 
indústria calçadista, dentro do paradigma do ―calçado ecológico‖.  

Introdução 

Atualmente os saltos para calçados femininos são fabricados utilizando-se, em sua maioria, materiais 

como ABS (Resinas termoplásticas constituídas de Acrinolitrila, Butadieno e Estireno), o PS 

(Poliestireno), o TPU (Poliuretano Termoplástico) e PU (Poliuretano), todos eles derivados de fontes 

não renováveis. Além deste fato, esses e outros componentes utilizados na fabricação de calçados 

podem causar contaminações e desequilíbrios ao meio ambiente no momento do seu descarte, pois o 

calçado descartado quase sempre é colocado junto ao lixo doméstico e este, em sua grande maioria, 

acaba sendo enviado para os chamados lixões.  

Uma maneira de se contornar esta situação é a utilização da metodologia do Ecodesign como base 

para o processo de desenvolvimento dos calçados, buscando pensar-se em todo o processo 

produtivo, desde a concepção do calçado até seu descarte, e em soluções que sejam ecologicamente 

corretas e que diminuam o impacto nocivo causado no meio ambiente. A busca, por exemplo, de 

materiais alternativos que possam substituir os atualmente utilizados na indústria calçadista é uma 

forma de aplicação do Ecodesign, e dentre esses materiais sustentáveis, destacam-se o óleo de 

mamona e o bambu, ambos materiais provenientes de fontes renováveis e que apresentam 

excelentes perspectivas de utilização. 

Conhecido como petróleo verde, o óleo de mamona pode ser empregado como fonte de energia 

renovável, em substituição ao óleo diesel, e também é considerado uma matéria-prima do futuro, visto 

que a mamona é uma planta comumente encontrada em todo Brasil. São inúmeras as aplicações do 

óleo de mamona, podendo ser usado desde na fabricação de tintas, lubrificantes, corantes, 

desinfetantes, germicidas, colas e aderentes, como base para a produção de cosméticos e drogas 

farmacêuticas, entre outras matérias plásticas. 

Assim como o óleo de mamona, o bambu também é proveniente de fonte renovável, e apresenta 

inúmeras características que o tornam uma excelente alternativa a exploração de madeiras de lei e ao 

desmatamento das florestas brasileiras. Dentre suas características estão seu rápido crescimento, a 

alta produtividade por hectare, o sequestro de gás carbônico e o fato de ser uma cultura perene e que 

apresenta baixo custo de plantio, ainda podendo ser utilizada na revitalização de áreas degradadas e 
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no controle de erosão. No âmbito social, o bambu também tem um grande valor, pois graças ao seu 

baixo custo de implantação e manejo, assim como suas inúmeras aplicações artesanais, possibilita a 

criação de mão de obra familiar ou de rápida capacitação. 

Além das várias vantagens que o bambu apresenta em seu ambiente natural, suas aplicações como 

matéria-prima são ainda maiores. Em sua forma in-natura, ele pode ser utilizado desde em 

construções e mobiliário até em artesanato e utensílios domésticos, e além de ser usado em sua 

forma cilíndrica natural também pode ser processado, gerando vários subprodutos, como carvão, 

chapas de fibras de bambu e o bambu laminado, sendo que este último é usado para fabricação do 

Bambu Laminado Colado (BLaC), um material que pode substituir a madeira em praticamente todas 

as suas funções. 

Baseado na versatilidade apresentada pelo óleo de mamona e pelo bambu como matérias-primas 

renováveis, e visando o grande potencial que o Poliuretano de óleo de mamona e o BLaC 

apresentam, este trabalho desenvolveu uma possível aplicação destes dois materiais na produção de 

calçados ecologicamente corretos. 

Objetivos 

Objetivo Geral 

Verificar a aplicabilidade da metodologia do Ecodesign na produção de calçados femininos, através 

da pesquisa de novos materiais e processos produtivos alternativos. 

Objetivos Específicos 

 Analisar a viabilidade da utilização do BLaC e do Poliuretano a base de Óleo de Mamona 

como materiais alternativos para produção de calçados; 

 Desenvolver um protótipo de calçado feminino que apresente fácil manutenção e 

possibilidade de reciclagem dos seus componentes após o uso. 

Metodologia 

Primeiramente foi realizada uma revisão bibliográfica, possibilitando resgatar os aspectos em torno do 

Ecodesign e produção calçadista sustentável, e dos materiais Poliuretano a base de Óleo de Mamona 

e BLaC. Em seguida foram realizados ensaios físico-mecânicos com corpos de prova para verificar a 

Deformação por Compressão Dinâmica e a Resistência ao Desgaste por Perda de Volume, assim 

como foram verificados métodos de confecção de saltos plataformas para calçados femininos. Com 

base nos princípios teóricos pesquisados e nos resultados dos testes realizados, foi confeccionado 

um protótipo de calçado feminino tendo como matéria-prima bambu e óleo de mamona.  

 

Revisão Bibliográfica 

Ecodesign 

No que diz respeito ao campo do design, o conceito de Ecodesign tem como objetivo o 

desenvolvimento ambientalmente consciente, ou seja, o que cause o menor impacto ambiental 

negativo possível. Segundo Ferrão (2005), em alguns casos é mesmo possível imaginar produtos 

concebidos de forma a causarem um impacto positivo sobre seu meio. Para desenvolver projetos que 

contemplem este caminho da sustentabilidade, deve-se considerar o ciclo de vida dos produtos, ou o 

design para o ciclo de vida (Life Cycle Design). Esta consideração precisa ser levada em conta desde 

o início do projeto, para que se desenvolvam planos que se adaptem às premissas do caminho da 

sustentabilidade. 

Lovo e Rosa (2007) chamam a atenção para o fato de usualmente pensar-se somente nas fases de 

fabricação e utilização dos produtos nos estudos de seus potenciais impactos ambientais. Porém, os 
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riscos não se dão somente nestas fases, e a análise do Ciclo de Vida do produto deve abranger 

desde a extração da matéria-prima até seu descarte e passando pela gestão dos seus resíduos, ou 

seja, envolve as fases de projeto, fabricação, transporte, instalação, utilização e gestão de resíduos.  

 

Produção Calçadista e sustentabilidade 

Em se falando da produção de calçados de couro, a presença do Cromo trivalente neste material 

constitui-se num dos maiores problemas ecológicos do setor industrial, pois para tornar o couro 

imputrescível, de 2,5 % a 6,0 % do metal é utilizado em massa, seguindo depois para os lixões com o 

descarte do calçado usado. Porém, precisamos considerar que o calor provocado pelos focos de 

incêndio presentes nos lixões, aliado ao teor de Manganês presente no solo, contribui para a 

oxidação que leva o Cromo trivalente ao seu estado mais perigoso, o hexavalente. E é esta forma 

que, infelizmente, acaba sendo lixiviada dos resíduos do calçado, tendo como destino certo o lençol 

freático abaixo dos lixões (LEITE, 2000). 

Estudiosos apontam como a mais grave questão ambiental dos pólos coureiros-calçadistas do Brasil 

é justamente a destinação final, um tanto irregular, destes resíduos, parte deles de difícil degradação 

(como as aparas curtidas, elastômeros e sintéticos), como aponta Archetti e Salvador (1998). 

Também por esta razão, projetos de confecção calçadista têm incluído cabedais (parte superior do 

calçado) feitos com materiais modernos, com a vantagem da biodegradação, tentando fazer frente às 

outras vantagens dos couros sobre os mais variados materiais (alta capacidade de moldar-se a uma 

forma, boa resistência ao atrito e maior vida útil, aceitando todos os tipos de acabamentos e 

permitindo boa transpiração do pé). 

Os sintéticos como poliamida e elastano usualmente utilizados em forros têm sido, por exemplo, 

substituídos, com benefícios, pela lona, brim e até mesmo PET (Politereftalato de etileno) reciclado, 

esses materiais também poder ser utilizados no cabedal. Enquanto isso, materiais frequentemente 

tratados como plásticos (PVC ou poliuretanos), chamados erroneamente de couros sintéticos são 

ainda muito empregados, mas enfrentam cada vez maiores barreiras ambientais para sua exportação, 

principalmente para a Europa. O algodão, por sua vez, ganha valor se vier acrescido do fato de ter 

sido cultivado organicamente, isto é, sem defensivos agrícolas ou fertilizantes. Na tendência de 

retorno a materiais mais naturais, as matérias-primas de fonte renovável como, por exemplo, o óleo 

de mamona, de girassol, entre outros, têm recebido atenção especial quando se trata de substituir 

resinas sintéticas.  

Óleo de mamona 

O óleo possui excelentes propriedades, sendo de uso medicinal e utilizado também para a iluminação 

nos tempos antigos, atualmente a cultura da mamona vem despertando interesse comercial, em 

virtude do aumento do preço do óleo e o desenvolvimento das indústrias beneficiadoras (COELHO, 

1979 apud COSTA, 2006).  

A mamona é utilizada praticamente em sua totalidade para a produção do óleo e tem como 

subproduto a torta de mamona. O óleo pode ser extraído da semente completa (sem descascar) ou 

da baga (sementes descascadas por máquinas apropriadas). Obtém-se o óleo através da extração a 

frio ou a quente, ou extração por solventes. O principal constituinte da semente da mamona é o óleo, 

tendo como maior componente o ácido ricinoléico (COSTA et al., 2004).  

Também conhecido como óleo de rícino, e internacionalmente com castor oil, o óleo de mamona 

contém 90% de ácido graxo ricinoléico, o que lhe dá características singulares e versáteis, 

proporcionando uma vasta gama de utilização industrial com propriedades só comparáveis à do 

petróleo, tendo como principal vantagem ser um produto renovável e barato, o que faz da produção 

da mamona importante potencial econômico e estratégico ao Brasil (BARROS JUNIOR et al., 2007). 

Chamado de petróleo verde, o óleo de mamona pode ser empregado como fonte de energia 

renovável em substituição ao óleo diesel, e também é considerado como matéria-prima do futuro, 

visto que a mamona é uma planta comum em todo Brasil, podendo ser cultivada em qualquer região 

do país (CHIERICE e CLARO NETO, 2001 apud COSTA, 2006). 

http://www.google.com.br/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FPolitereftalato_de_etileno&rct=j&q=PET&ei=t1f7TfzJB4bc0QG38qmrAw&usg=AFQjCNGKTnj2_hNc8urU_1EaQTEUmTvRJg


 

227 

 

Poliuretano de óleo de mamona 

O óleo de mamona é utilizado na obtenção de um polímero com ótimas propriedades conhecido como 

Poliuretano e tem como característica ser biodegradável, diminuindo os problemas causados pelo 

lixo, pois os plásticos em geral possuem um longo período de degradação. O Poliuretano de óleo de 

mamona recentemente foi reconhecido internacionalmente como biomaterial, e também é 

considerado um polímero biodegradável, pois testes comprovaram a boa biodegradação desse 

polímero na presença de microrganismos originários de agentes biológicos que degradam gorduras, 

pois, por ser obtido de um óleo vegetal, sua degradação se assemelha a de outros tipos de gordura 

(CANGEMI, 2006 apud MARQUES e MARTINS, 2009). 

Esse polímero derivado do óleo de mamona é uma promessa para o futuro, pois serve como fonte de 

inspiração para os cientistas, e serve também para mantermo-nos atentos na busca de soluções que 

não prejudiquem o meio ambiente. Segundo Claro Neto (2008), o poliuretano derivado do óleo de 

mamona pode ser aplicado na indústria eletroeletrônica, indústria de refrigeração, construção civil, 

indústria naval, medicina, odontologia e veterinária. 

Além do óleo de mamona como matéria-prima de fonte renovável, o bambu também apresenta 

excelentes propriedades tanto na forma in-natura como processado, por isso iniciou-se um estudo 

sobre o respectivo material e suas possíveis aplicações na indústria calçadista. 

Bambu 

Diferente do que a maioria das pessoas imagina o bambu não é uma árvore, mas sim, uma gramínea, 

que se distribui naturalmente por quase todo o globo, desde regiões tropicais até as temperadas, 

ocorrendo principalmente em áreas quentes e chuvosas, e é considerado um recurso sustentável e 

renovável, graças à alta capacidade de geração anual de novos brotos, promoção de ciclagem de 

nutrientes e rápido crescimento dos colmos (GRECO, 2011).  

O bambu apresenta grande potencial agronômico e tecnológico, porque, entre outras coisas, 

apresenta ciclos de colheita curtos e elevados níveis de produção, é viável em terrenos marginais e 

com elevada declividade além de ser eficiente na proteção à erosão (OSTAPIV, 2007). Além de suas 

qualidades enquanto cultura, o bambu também apresenta excelentes propriedades mecânicas, as 

quais são influenciadas pelo teor de umidade do colmo, sua idade e densidade. No entanto, em se 

tratando de sua resistência, o teor das fibras é o fator mais relevante. 

Segundo Oliveira (2006), o uso do bambu é determinante nas culturas asiáticas da China, Indonésia 

e Japão, já na América do Sul, ele acorre principalmente nos países como Colômbia, Equador e 

Venezuela, onde o uso do bambu também já se encontra consolidado em virtude da sua abundância 

nas matas locais.  

Com a escassez cada vez maior das madeiras nativas e de lei, e a busca constante por novos 

materiais que possam vir a subistituí-las, o bambu surge como uma grande promessa. O engenheiro 

agrônomo Carlos Henrique Murakami (2007), citado por Barelli et al. (2008), comenta que o bambu 

em substituição à madeira, pode suprimir pelo menos 25% das suas necessidades e poupar 11 mil 

hectares de florestas. 

Graças a suas inúmeras vantagens em relação ao uso da madeira, o bambu tem se apresentado 

como uma boa alternativa para o setor construtivo, moveleiro e decorativo, principalmente quando 

considerada sua utilização na forma processada, ou industrializada, como é o caso do BLaC. 

Bambu Laminado Colado (BLaC)  

Peixoto (2008) afirma que com o processo de laminação do bambu é possível selecionar as ripas 

conforme suas características físicas e mecânicas, visando destiná-las para sua melhor aplicação e 

maximizando o desempenho de lâminas, laminados colados, folhas, placas, compensados, 

aglomerados, entre outros, que servirão de matéria-prima para uma infinidade de outros produtos.  

Uma das formas industrializadas do bambu mais promissora, é o BLaC, que graças as suas 

características superficiais e estruturais, mostra-se como material versátil e resistente (NOGUEIRA, 

2008), e somando-se esses fatores, ao caráter sustentável que o bambu apresenta, os produtos em 
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BLaC tendem a ingressar cada vez com maior força no mercado brasileiro, principalmente no setor 

dos ―produtos ecológicos‖, o que já é uma realidade no mercado internacional. 

O bambu Iaminado colado é produzido a partir da colagem das Iaminas umas as outras, com as suas 

fibras orientadas em uma mesma direção. Segundo Peixoto (2008), esse tipo de derivado do bambu é 

desenvolvido principalmente em países asiáticos como as Filipinas, China, Índia e Indonésia. 

Ultimamente, a indústria do BLaC tem atingido países da América Latina, como o Equador, Costa 

Rica e CoIômbia, onde se utiliza o bambu da espécie Guadua angustifolia e a tecnologia produzida 

na Ásia.  

A tecnologia de produção com BLaC proporciona o desenvolvimento de diversos tipos de produtos 

desde piso, painéis, móveis, utensílios, componentes da indústria civil, objetos de decoração entre 

inúmeros outros, porém, a utilização industrial do bambu no Brasil ainda é muito pequena, e em se 

tratando do BLaC, praticamente insignificante, principalmente quando pensamos no potencial que o 

país possui para o cultivo, industrialização e comércio do material.  

Stamm (2002) afirma que o bambu laminado é capaz de satisfazer os requerimentos de qualidade 

das industrias para uso em construções e mobiliário, e acrescenta que os principais argumentos para 

a promoção desse material são a extraordinária velocidade de crescimento do bambu e os efeitos 

ecológicos positivos de suas plantações, que servem como habitat para flora e fauna associada, e 

especialmente por diminuírem a pressão sobre a devastação das florestas nativas. Sob essas 

afirmações, e acreditando no potencial que o BLaC possui, iniciamos os testes com esse material e 

com o Poliuretano de óleo de mamona. 

Considerações sobre aplicabilidade do adesivo de óleo de mamona na confecção de bambu laminado 
colado  

Como apresentado por Ventura et al. (2013), com o intuito de verificar a aplicabilidade do adesivo de 

óleo de mamona na confecção do BLaC, foram realizados ensaios mecânicos de Cisalhamento na 

lâmina de cola e Tração na lâmina de cola, em corpos de prova do material, segundo a norma de 

madeira NBR 7190.  E ao final dos ensaios, os resultados obtidos foram comparados com os 

resultados obtidos nos ensaios realizados por Pereira (Relatório de Pesquisa Fapesp - Processo nº 

2003/04323-7). 

Os resultados dos testes mostraram que o adesivo a base de óleo de mamona mostrou-se resistente 

com relação ao teste de Tração na Lâmina de Cola, porém, com relação ao Cisalhamento na Lâmina 

de Cola, o óleo de mamona apresentou valores inferiores aos demais adesivos utilizados para 

comparação. Além dos resultados mensuráveis apresentados nos testes, o padrão de rompimento 

observado nos corpos de prova confirma uma boa ligação bambu-adesivo, pois em algumas peças o 

bambu rompeu antes que o adesivo. Os resultados, ainda preliminares, sugerem possibilidade de 

utilização do adesivo a base de mamona para a confecção do BLaC, justificando a continuidade dos 

estudos com este adesivo (VENTURA et al., 2013). 

Desenvolvimento 

Após a revisão bibliográfica, foram realizados ensaios utilizando-se o Poliuretano a base de óleo de 

mamona e desenvolvido um protótipo de calçado feminino, conforme é apresentado nos tópicos a 

seguir. 

Ensaios com o Poliuretano a base de óleo de mamona 

Com o intuito de verificar a viabilidade da utilização do Poliuretano a base de óleo de mamona na 

confecção calçadista, foram realizados ensaios de Deformação por Compressão Dinâmica e de 

Resistência ao Desgaste por Perda de Volume, em corpos de prova do material, conforme 

apresentado a seguir. 

Determinação da deformação por compressão dinâmica  

Os ensaios foram realizados conforme a norma NBR 14739:2.010 – Determinação da deformação por 

compressão dinâmica, em equipamento de compressão dinâmica. Primeiramente o material foi 
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submetido à compressão dinâmica no solicitador contínuo efetuando 100.000 ciclos com carga 

constante de 400N, conforme Figuras 1 e 2. 

Figura 1: Equipamento de compressão dinâmica (fonte: autor) 

 

 

Figura 2: Vista frontal do corpo de prova em ensaio (fonte: autor) 

 

 

O corpo de prova foi inclinado a 10° com relação à carga aplicada, ou seja, o aparelho simula o 

movimento de marcha, calcâneo tocando o solo, como pode ser observado na Figura 3. 
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Figura 3: Detalhe da vista lateral do corpo de prova durante o ensaio (fonte: autor) 

 
 

Segundo a norma, a deformação após o ensaio é de no máximo 10%. Ainda segundo a norma, a 

deformação após 24 horas de descanso é de no máximo 5%. 

Determinação da Resistência ao desgaste por perda de volume 

Os ensaios foram realizados conforme a norma NBR 15190:2.005 – DETERMINAÇÃO DA 

RESISTÊNCIA AO DESGASTE POR PERDA DE VOLUME, e o ataque da lixa medido através de 

borracha padrão (CETEPO) de 192 mg. 

 

Para o ensaio, foram preparados 6 corpos de prova (Figura 4), e sua densidade verificada em g/cm
3 

, 

conforme NBR 14737/2001 (Figura 5). 
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Figura 4: Preparação do corpo de prova (fonte: autor) 

 

 

Figura 5: Verificação da densidade g/cm3 (fonte: autor) 

 

 

O ensaio foi realizado no abrasímetro de borracha (Figura 6), onde os corpos de prova foram fixados 

no equipamento, percorrendo sobre um cilindro com lixa normalizada grão 60, uma distância 

equivalente a 40 metros com uma carga de 10 N exercida sobre o corpo de prova. 
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Figura 6: Ensaio realizado no Abrasímetro (fonte: autor) 

 

 

Confecção do Protótipo de calçado feminino  

Serão descritos a seguir processos da confecção do calçado denominado ―Sandália Plataforma‖. Vale 

ressaltar que embora fundamental, a moda não foi o foco deste projeto.  

Primeiramente, foi realizado um estudo sobre o desenho do calçado feminino a ser desenvolvido e 

quais opções melhor aproveitariam o material BLaC, obtendo-se assim, o desenho final apresentado 

na Figura 7. 

Figura 7: Desenho final do calçado e sua respectiva construção (fonte: autor) 

 

Construção (parte inferior do calçado)  

A construção, chamada de salto plataforma (Figura 8), forma um monobloco, ou seja, o salto em 

união com a palmilha, com a possibilidade de ser desmontável por meio de parafusos, permitindo 

assim a manutenção e até um futuro estudo de troca de saltos por parte das usuárias, assim o 

mesmo calçado poderá ter vários tipos de saltos, tornando-se mais versátil (VENTURA et al., 2012). 
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Figura 8: Salto plataforma finalizado (fonte: autor) 

 

 

Cabedal (parte superior do calçado)  

É válido salientar que a modelagem do cabedal, confecção e montagem do protótipo foi realizada por 

Rafael Totino e Leandro Ferreira, alunos do Curso de Gestão da Produção Industrial da Fatec de 

Jahu. O modelo do cabedal foi desenvolvido via sistema CAD/CAM, sendo que CAD significa 

Computer Aided Design (Projeto Auxiliado por Computador) e CAM – Computer Aided Manufacturing 

(Fabricação auxiliada por Computador). A modelagem foi realizada em software específico para 

calçado, denominado Caligola, como pode ser observado na Figura 9, e posteriormente cortado em 

máquina de corte CNC. 
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Figura 7: Modelagem via CAD (fonte: autor) 

 

 

Foram realizados testes de fixação do cabedal em um corpo de prova em BLaC, e por meio deste 

processo definiu-se pela aplicação de tachas, mas para tal, foi necessário realizar furação de 

pequeno diâmetro na palmilha da plataforma antes das tachas serem inseridas. O modelo foi 

montado, conforme Figura 10. 

Figura 80: Montagem modelo (fonte: autor) 
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Resultados 

Determinação da deformação por compressão dinâmica 

Segue abaixo, a Tabela 1 com os resultados do ensaio. 

Tabela 1: Resultados do ensaio conforme norma ABNT NBR 14739:2010 

Amostra Deformação (%) após 100.000 ciclos Deformação (%) após 24h de descanso 
C. p 01 15,75 6,10 
C. p 02 14,46 4,40 
C. p 03 14,37 6,00 

 

Observando os resultados do ensaio, pode-se dizer que a deformação após 100.000 ciclos está 

acima da permitida pela norma ABNT, e ainda a deformação após 24 horas de descanso também está 

acima, porém, próxima do padrão estabelecido pela norma NBR 14739:2.010. 

Determinação da Resistência ao desgaste por perda de volume 

Segue abaixo, a Tabela 2 com os resultados do ensaio. 

Tabela 2: Abrasão por desgaste 

Corpo de Prova 1 2 3 4 5 6 Média 

Abrasão (mm
3
) 516 561 531 551 550 540 547 

Densidade (g/cm
3
) 1,154 1,156 1,155 1,155 1,151 1,153 1,154 

 

Para interpretar os resultados, seguiu-se a especificação do PFI (Instituto de Ensaios e Pesquisas 

para Fabricação de Calçados, Pirmasens – Alemanha), segundo a qual, tacões e materiais para tacão 

fabricados com composições a base de Poliuretano PU apresentam um desgaste por abrasão: 

 Muito Bom: Quando apresentarem um resultado de até 70 mm
3
; 

 Bom: Quando apresentarem um resultado de até 80 mm
3
; 

 Suficiente: Quando apresentarem um resultado de até 130 mm
3
; 

 Não utilizar: Quando apresentarem um resultado superior a 130 mm
3
. 

Conforme o resultado, pode-se avaliar que os corpos de prova confeccionados em óleo de mamona 

apresentaram desgaste por abrasão superiores ao padrão considerado suficiente pela norma NBR 

15190:2.005 – DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA AO DESGASTE POR PERDA DE VOLUME. 

Protótipo de calçado feminino  

Após a etapa de montagem do cabedal, finalizou-se o protótipo com a aplicação do solado e 

sobrepalmilha em óleo de mamona. As Figuras 11 e 12 mostram diversas vistas do protótipo 

finalizado. 
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Figura 9: Vistas múltiplas do protótipo finalizado (fonte: autor) 

 

 

Figura 10: Modelo finalizado, com gáspea em detalhe (fonte: autor) 

 

 

Ainda tratando-se da construção ―salto plataforma‖, foi desenvolvida um cabedal em PET reciclado 

(Politereftalato de etileno) e forro em algodão com juta, o acabamento lateral do cabedal foi realizado 

com couro cromo free, ou seja, livre de cromo no seu processo de curtimento. A sola e sobrepalmilha 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Politereftalato_de_etileno
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foram confeccionadas em óleo de mamona, no entanto, com densidades diferentes, a sobrepalmilha 

é mais macia do que o solado para aumentar a sensação de conforto. 

O solado em poliuretano a base de óleo de mamona apresentou trincas em regiões com curvas 

acentuadas, como pode ser observado na Figura 13, portanto, a formulação do material deverá ser 

alterada para evitar esta falha técnica. 

Figura 113: Detalhe de trincas no solado (fonte: autor) 

 

 

Considerações Finais 

O desenvolvimento da sandália plataforma abordou estudos visando verificar a possibilidade de 

confecção de calçados femininos com materiais de fontes renováveis, recicláveis e biodegradáveis, 

respeitando assim a metodologia do Ecodesign. 

O sistema de união entre a palmilha e o salto foi feito por meio de parafusos, permitindo a 

desmontagem em caso de manutenção, e inclusive, permite um futuro estudo para troca de saltos 

pela usuária, ou seja, o mesmo calçado com vários tipos de saltos.  

O material BLaC apresentou características estéticas satisfatórias, diferenciando-se dos produtos 

atualmente encontrados no mercado. O bambu demonstrou alto potencial como material alternativo 

para componentes de calçados femininos, podendo ser uma opção para a redução do impacto 

ambiental causado pelos atuais processos usualmente utilizados pela indústria calçadista, seus 

resíduos contaminantes e materiais provenientes de fontes não renováveis. É importante salientar 

que é necessária a realização de novos testes, como físicos e mecânicos, com o propósito de 

averiguar a viabilidade comercial e de produção do mesmo. 

Os primeiros testes realizados em corpos de prova produzidos com o óleo vegetal resultaram num 

grau de deformação, após 24 horas, muito próximo do padrão estipulado pela norma NBR 

14739:2010, porém, os testes de abrasão apresentaram resultados bem abaixo do recomendado. É 

necessário salientar que este foi um estudo preliminar, e apesar de diversos aspectos positivos, o 

poliuretano a base de óleo de mamona deverá ser aprimorado nos quesitos de resistência à abrasão 

e flexibilidade, e para isso, novas formulações e reforços para diminuir o desgaste do material estão 

sendo desenvolvidos e testados. Após tais testes, se houver interesse por parte de indústrias, o 

material deverá ser submetido a outras normas e certificações, antes de entrar em produção de alta 

escala, sendo válido ressaltar que este não foi o objeto deste estudo. 
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Palavras-chave: sustentabilidade, design, embalagem.  

A sustentabilidade é um dos assuntos mais discutidos no século XXI, devido ao déficit ambiental causado 
pelo uso indevido dos recursos da biosfera. A primeira parte deste estudo nos apresenta uma pesquisa 
sobre o consumo excessivo de embalagens plásticas utilizadas em produtos de limpeza, que são 
comumente adquiridas em supermercados e, após o uso, são descartadas no meio ambiente. Foi 
realizada uma pesquisa com 70 indivíduos para se entender como as pessoas administram o uso das 
embalagens plásticas, desde sua aquisição. Dos entrevistados, 49% assumem descartar 100% das 
embalagens adquiridas no lixo sem separação para a coleta seletiva, mesmo tendo consciência dos 
danos que isso causa ao meio ambiente. Como forma de amenizar o problema, o presente estudo oferece 
uma alternativa para a redução do consumo de embalagens plásticas, através de sua reutilização. O 
consumo de produtos a granel (sem embalagens) foi utilizado por décadas e, na pesquisa de campo, teve 
aceitação de 73% dos entrevistados. A solução apresentada neste estudo baseia-se na implantação de 
um sistema de dosagem de líquidos com interface ergonômica e esteticamente agradável dentro dos 
supermercados, proporcionando o consumo de produtos de limpeza líquidos em quantidades condizentes 
com a necessidade do consumidor. 

1.0. Introdução 

Com a agressão ao meio ambiente, causada por décadas de exploração dos recursos naturais, torna-

se patente a necessidade de revisão das formas de consumo por parte da sociedade. Atualmente, a 

palavra sustentabilidade vem sendo emprega de diversas formas, tanto no quesito conscientização, 

por parte dos cientistas e ambientalistas, como na intenção, por parte de muitas empresas e 

instituições, de criar uma imagem positiva perante a população. Para a Associação Brasileira de 

Embalagem (ABRE) (2009, p. 2), a sustentabilidade deve manter o equilíbrio nos âmbitos social, 

econômico e ambiental de nosso sistema, de forma a beneficiar a geração atual e as futuras. 

Além da extração inadequada dos recursos da biosfera, há um grave problema no descarte deste 

material, que, na maioria dos casos, poderia ser evitado. A Associação Brasileira de Empresas de 

Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE) (2013) constatou que, em 2012, foram enviados 

quase 24 milhões de toneladas de resíduos para destinos considerados inadequados. O trabalho de 

coleta de resíduos é de grande importância para a melhora deste cenário, mas torna-se muito 

dispendioso tendo em vista a grande quantidade de lixo gerada diariamente. Para Burle (2012), os 

serviços de coleta custaram R$ 7,16 bilhões aos cofres públicos em 2010. Outros R$ 12,04 bilhões 

foram gastos nos serviços de limpeza pública. 

Como forma de contribuir para a redução de geração de insumos, o presente estudo divide-se em 

duas grandes etapas: uma pesquisa de campo com consumidores de produtos de higiene e limpeza, 

que são, normalmente, distribuídos em embalagens plásticas, e o desenvolvimento de uma solução 

para o problema do descarte inadequado.  

Como aponta Gil (2002, p. 18), quando se pesquisa problemas práticos, há chances de se conduzir o 

estudo a conhecimentos científicos. A pesquisa de campo, realizada com 70 indivíduos, apontou 

dados alarmantes, como o descarte das embalagens plásticas sem separação, mesmo as pessoas 
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tendo consciência dos danos que este ato causa ao meio ambiente. Dos entrevistados, 96% 

compreendem que o descarte indevido de embalagens é prejudicial e, concomitantemente, 79% 

também admitem que a decomposição é lenta e pode causar a obstrução dos bueiros, o que gera 

pontos de alagamento nas cidades. 

Na segunda parte do estudo é apresentada uma solução para a redução do consumo deste tipo de 

embalagem, através do uso de métodos e técnicas de design. O design é uma ferramenta para 

solucionar problemas, podendo atuar através de geração de um novo produto ou serviço e 

contribuindo para a mudança comportamental da sociedade, pois é fonte geradora de inovação. 

Morris (2012, pg. 12) nos lembra de que para criar novas ideias não precisa ser um especialista ou 

designer, basta fazer uso da criatividade. 

O objetivo deste projeto é promover a reutilização das embalagens plásticas, através da 

disponibilidade de um sistema de dosagem de líquidos com interface ergonômica e esteticamente 

agradável dentro dos supermercados, proporcionando o consumo de produtos de limpeza líquidos em 

quantidades condizentes com a necessidade do consumidor. O consumo de produtos a granel (sem 

embalagens) foi utilizado por décadas e, na pesquisa de campo, teve aceitação de 73% dos 

entrevistados. 

2.0. Revisão de Literatura 

2.1. Sustentabilidade 

O homem conviveu durante séculos em harmonia com a biosfera, contudo, o desequilíbrio inicia-se 

com a fomentação do desenvolvimento industrial, em que é desconsiderada a possibilidade de 

recursos naturais serem finitos. Com a escassez dos recursos ambientais, há, certamente, a 

necessidade de mudanças nos hábitos de consumo da sociedade. Para Gomes (2010, p. 36), todo o 

setor agrícola e a produção de medicamentos de um país, dependem diretamente da biodiversidade.  

Além da extração indevida, o meio ambiente conta com o descarte incorreto de resíduos, conforme 

aponta um estudo feito pela ABREPEL (2012), em que quase 64 milhões de toneladas de resíduos 

sólidos foram geradas no ano de 2011, o que equivale a uma geração per capita de 383 kg /ano. A 

pesquisa aponta, ainda, que a produção de lixo cresceu mais do que o aumento populacional: 1,3% 

(lixo) para 0,9% (população). 

As empresas estão cada vez mais preocupadas em mudar sua gestão e assumir compromissos 

sociais e ambientas, seja pela consciência, por exigências regulatórias dos governos ou, até mesmo, 

por cobrança dos consumidores (BRASIL, 2013). Uma sondagem realizada pelo SEBRAE (2012, p.7), 

com 3,9 mil empresários, aponta que as micro e pequenas empresas já estão se estruturando para 

atender à forte tendência de legislações sustentáveis e de consumidores conscientes, que dão 

prioridade às marcas e produtos obtidos através de processo com menor impacto ambiental, 

voltando-se ao benefício social e econômico. 

Para Malaguti (2005, p. 19), deve-se considerar os impactos ambientais ao longo do ciclo de vida dos 

produtos, de forma a estabelecer as regras na relação com a natureza, prevendo sua capacidade de 

fornecimento e de recebimento dos rejeitos. O grande problema consiste no atual modelo econômico 

mundial, que faz frente ao incentivo do consumismo, fortalecendo a necessidade industrial, que 

recorre à extração e não administração dos recursos naturais. 

2.2. Embalagens 

O papel da embalagem aumentou significativamente nas últimas décadas, tornando-se fator 

preponderante nas questões comerciais globais, mesmo mantendo suas funções primordiais durante 

séculos (GOMES, 2010, p. 58). Além de conservar, a embalagem tem a função de assegurar a 

qualidade do produto durante o transporte. Com isso, a embalagem tornou-se, também, uma 

ferramenta importante e indispensável para o marketing, promovendo o produto e divulgando a marca 

da empresa. Pereira (2006, p. 46) informa, que ―dar ao produto uma boa, e se possível, uma ótima 

embalagem é o melhor investimento que uma empresa pode fazer nos dias de hoje. A embalagem 

desencadeia uma série de impulsos positivos no consumidor que tem repercussão direta nas 

vendas‖. 
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O outro lado do impulsionamento comercial causado pelas embalagens é a excessiva geração de 

resíduos. Para Boylston (2009 apud GOMES, 2010, p. 58) são muitos os problemas ambientais 

causados pelo excesso de resíduos de embalagens, sendo eles: 

1. Resíduos sólidos urbanos; 

2. Poluição das águas; 

3. Poluição do ar; 

4. Destruição das florestas; 

5. Esgotamento de matérias-primas; 

6. Consumo de energia; 

7. Problemas sociais; 

8. Alterações climáticas. 

Para o Instituto Sócio-Ambiental dos Plásticos (Plastivida) (2009), o peso das embalagens foi 

reduzido pela metade nos últimos dez anos. Mesmo assim, a melhora deve ser considerada paliativa 

e distante da solução ideal. A tendência de uso de embalagens plásticas pode aumentar 

gradativamente. O objeto de estudo deste projeto são as embalagens de produtos de limpeza 

doméstica, fabricadas em material plástico, que aparecem na quinta posição dos tipos de embalagens 

mais consumidos do planeta, como aponta a ABRE (2013).  

2.3. Saneantes 

Para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) (2012, p. 4), ―todos os produtos usados na 

limpeza e conservação de ambientes (casas, escritórios, lojas, hospitais) são considerados 

saneantes‖. O Conselho Regional de Química – IV Região (CRQ-IV) (2010, p. 10) apresenta mais de 

20 tipos de saneantes no mercado, entre eles podemos encontrar água sanitária, alvejante, 

amaciante, detergente, desinfetante e outros. 

O mercado de produtos saneantes para limpeza está em constante crescimento no Brasil. A 

Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de Limpeza e Afins (ABIPLA) reforça que as vendas 

de 2012 aumentaram 3,5% em relação ao ano anterior, somando R$ 14,9 bilhões (ABRE, 2013). 

Esse tipo de informação reforça a necessidade da pesquisa voltada a soluções, que possibilitem 

mudanças no cotidiano dos indivíduos de forma a não interferir na sua qualidade de vida. 

 

2.4. Design 

Entendendo o design como processo e não apenas como aspecto, foi possível converter os 

problemas apresentados nas pesquisas como sendo problemas de design. Fazer design não é, 

apenas, trabalhar com o aspecto formal e estético dos produtos (CENTRO PORTUGUÊS DE 

DESIGN, 1997, pg. 57), mas, também, transformar a necessidade do usuário em objeto físico para 

uso, que seja passível de industrialização em série. 

Para Bonsiepe (2011, p. 229), é imprescindível esclarecer que a pesquisa em design não é uma 

pesquisa de consumidores e que a atividade projetual nos dá rumos inesperados, gerando novos 

questionamentos, cujas respostas dependem de novos conhecimentos obtidos através da pesquisa. 

Para Morris (2010, p. 74), não são apenas as intensões dos designers, assim como as necessidades 

dos usuários, que dão características ao produto, mas, também, exigências normativas como 

legislação, regulamentação e segurança. 

Todos os tipos de sistemas, como ambientes (públicos ou privados), dispositivos de acionamento 

manual, mensagens, objetos e outros utensílios devem respeitar os conceitos do design universal, 

que pressupõem a usabilidade garantida destes sistemas por qualquer indivíduo (MARTINS; 

MERINO, 2011, p. 70). Desenvolver um produto que seja acessível a todos os perfis de usuário é 

uma ação extremamente complexa, mas é de responsabilidade do designer tornar o produto o mais 
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inteligível. Combinar os conceitos de simplicidade com as regras de padrões visuais (Gestalt) é uma 

forma de gerar harmonia visual para o usuário (BAXTER, 2001, p. 26). 

 

2.5. Ergonomia 

As funções de um produto ou sistema são aspectos essenciais nas relações do usuário com os 

objetos industriais, as quais se tornam perceptíveis no processo de uso e possibilitam a satisfação de 

certas necessidades (LÖBACH, 2007). Baxter (2000, p. 47) confirma, ainda, que os produtos devem 

explicitar seus objetivos através de sua funcionalidade. O usuário possui determinadas capacidades 

para cada função, que devem ser respeitadas de forma a não ultrapassar os limites do indivíduo. 

Essa capacidade relaciona-se também com força, precisão, velocidade e alcance, exigidos em 

movimentos musculares (IIDA, 2005). 

Em produtos utilizados por grupos de pessoas, as relações individuais têm menor intensidade, 

chegando a não haver identificação alguma entre ambos (LÖBACH, 2007). Além destes aspectos, 

alguns produtos e sistemas (como o analisado no presente estudo) exigem conhecimento da atual 

tecnologia, não necessariamente caracterizado pela capacitação individual, mas sim, pela 

disponibilidade de informações acerca de sua usabilidade. 

 

3.0. Materiais e Métodos 

3.1. Metodologia Geral 

O presente projeto de pesquisa foi dividido em duas grandes etapas: a pesquisa, acerca do problema 

da geração de resíduos devido ao uso de embalagens plásticas em produtos de limpeza, e o projeto 

do produto, que visa à proposição de uma nova forma de comercialização de produtos de limpeza. A 

pesquisa de campo consiste no levantamento de informações acerca de um problema para o qual se 

queira uma resposta (MARCONI; LAKATOS, 2011, p. 71). Na segunda etapa, foram utilizadas 

técnicas e ferramentas de design para a geração de uma alternativa que solucione as demandas 

levantadas na primeira fase. 

3.1.0. 1° Fase: Pesquisa de campo 

Um projeto de pesquisa faz conexão entre os questionamentos, levantados inicialmente de forma 

empírica, às suas conclusões, enquadrando-se em uma sequência lógica (YIN, 2009, p. 10). 

Concomitantemente, Gil (2002, p. 20) complementa que o projeto de pesquisa deve alcançar metas 

estabelecidas, que são obtidas através de um processo sistematizado, visando à investigação 

eficiente. 

Para a realização de pesquisa foi utilizado o método exploratório, que faz uso de procedimentos 

sistemáticos, que geram informações através de constatações empíricas (MARCONI; LAKATOS, 

2011, p. 71) e diminuem a distância entre pesquisador e objeto de pesquisa, explicitando o problema 

e possibilitando a construção de hipóteses (GIL, 2002, p. 41). 

3.1.1. Amostragem 

A técnica de amostragem utilizada foi a probabilística, que dá condições de ser submetida ao 

tratamento estatístico (MARCONI; LAKATOS,2011, p. 28). Para este estudo, foram abordados 70 

indivíduos, com idade acima de 18 anos, moradores da cidade de Birigui/SP. 

3.1.1. Materiais 

Para a realização da pesquisa foi desenvolvido um formulário com questões quantitativas e 

qualitativas. A coleta dos dados foi feita em locais diversos, desde o local da compra até o local de 

trabalho dos entrevistados. Para Marconi e Lakatos (2011, p. 100), o uso do formulário apresenta 

vantagens como possibilidade de o pesquisador explicar os objetivos da pesquisa, orientar o 
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preenchimento e elucidar significados de perguntas que não estejam claras. A presença do 

pesquisador tem como objetivo evitar a subjetividade (GIL, 2002). 

Para melhor entendimento das etapas da pesquisa, assim como seu acompanhamento, Gil (2002, p. 

21) aconselha que se elabore um fluxograma esquemático (diagrama), que indique todos os passos 

da pesquisa. A seguir, é apresentado o diagrama da pesquisa de campo realizada para este estudo: 

Figura 12: Fluxograma da pesquisa (desenvolvido pelos pesquisadores) 

 

3.2.0. 2° Fase: Projeto do produto 

3.2.1. Metodologia de Design 

O uso da metodologia de design não garante bons resultados para o projeto, mas é de suma 

importância para nortear o designer na administração de ferramentas importantes, como as técnicas 

de criatividade, a análise de similares e a definição do problema, entre outras. Também visa garantir 

que tópicos relevantes não sejam esquecidos no desenrolar do desenvolvimento. 

Contribuíram para a definição da metodologia de design os seguintes autores: Mike BAXTER, Bernd 

Löbach, Richard Morris, Alan Pipes, Philip Kotler e Gui Bonsiepe. Além de direcionamento, este 

levantamento proporciona visão dos parâmetros de trabalho do designer, como tempo e 

complexidade do projeto. Então, após a pesquisa de campo, foi possível definir a metodologia para 

geração de uma solução que atenda às necessidades apontadas: 
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Figura 13: Fluxograma do processo de design (desenvolvido pelos pesquisadores). 

 

É importante lembrar que a análise do problema acontece em conjunto com a pesquisa de campo e o 

levantamento bibliográfico, sendo apresentada no decorrer dos tópicos ―Revisão de Literatura‖ e 

―Resultados‖. Além da pesquisa de campo e de literatura, outra forma de levantar informações que 

somem à geração de conceitos para um novo produto é a análise de mercado. Avaliar, 

comparativamente, os produtos encontrados no mercado, através de pontos de referência, é uma 

forma de obter informações para o estímulo da criatividade, de forma a proporcionar alternativas de 

produtos com diferenciais (LÖBACH, 2001, pg. 144). Para o Centro Português de Design (1997, pg. 

72), valorizar os pontos fracos e fortes dos produtos concorrentes encontrados no mercado é uma 

forma objetiva de análise. Baxter (1998, pg. 131) aponta os três principais objetivos da análise de 

concorrentes: 

 Descrever como os produtos existentes concorrem com o novo produto previsto; 

 Identificar ou avaliar as oportunidades de inovação; 

 Fixar as metas do novo produto, para poder concorrer com os demais produtos. 

Como o projeto visa dar uma solução diferente de qualquer outra encontrada no mercado, a pesquisa 

de similares foi realiza com referências indiretas, sobretudo para a associação de conceitos, a 

analogia e a análise de diferentes interfaces Usuário x Produto. Foram pesquisados, aleatoriamente, 

produtos e sistemas que disponibilizem condições diferenciadas de comercialização e consumo de 

materiais, que possam ser, também, utilizados sem necessidade de conhecimento em tecnologias 

avanças e sejam passíveis de adaptação às necessidades do projeto. Dentre elas estão: consumo a 

granel e os sistemas de dosagem de líquidos (bombas de combustíveis, as cafeteiras, as choppeiras, 

os purificadores de água, as máquinas de sorvete italiano e outros). 

A similaridade nos sistemas apresentados anteriormente está na possibilidade de dosagem do 

material a ser consumido. Na maioria dos casos, os sistemas apresentam interface simples e intuitiva, 

auxiliando no processo de aprendizagem de manuseio do produto e aquisição da quantidade 

desejada. Parte dos sistemas pode ser operada com o acionamento de um botão, um gatilho ou uma 

alavanca, elementos que são utilizados há décadas pela sociedade. 

3.2.2. Definição do Briefing 

Para Richard MORRIS (2010, pg. 47), ―o briefing de produto delineia as exigências gerais, os 

conceitos e as noções, o escopo inicial e as limitações‖. Alguns critérios devem ser seguidos para que 

o produto chegue o mais próximo da obtenção do sucesso; a isso damos o nome de briefing, que, 
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neste projeto, foi extraído das informações coletadas na pesquisa de campo, análise de similares e da 

própria experiência dos pesquisadores. Os itens resultantes são: 

 Possibilitar fornecimento de saneantes em quantidades de acordo com a necessidade do 

usuário; 

 Reduzir a fabricação e consumo de embalagens plásticas; 

 Auxiliar na redução dos impactos ambientais; 

 Ter sistema eletroeletrônico simplificado; 

 Ser diferente dos sistemas já utilizados; 

 Motivar a reutilização de alguns tipos de embalagens; 

 Ter longevidade no uso, evitando o modismo; 

 Possibilitar economia financeira para o consumidor; 

 Possibilitar controle do material comercializado (validade, lote, etc.); 

 Atingir públicos diferentes; 

 Possibilitar o fornecimento em maiores quantidades para estabelecimentos comerciais; 

 Ser intuitivo; 

 Proporcionar praticidade ao usuário; 

 Fazer uso de tecnologia simples e de baixa manutenção; 

 Ter formas minimalistas e agradáveis. 

3.2.3. Geração de ideias 

Como inspiração para novas ideias que pudessem agregar na solução dos problemas e no 

atendimento do briefing, foram pesquisadas, também, peças fabricadas em material polimérico, 

produtos com cores vivas e contrastantes, a fim de tornar o produto mais amigável. Para isso, foram 

criados painéis semânticos divididos em três categorias: formas agradáveis, cores vivas e 

empunhaduras ergonômicas. 

Figura 14: Painel semântico com tema ―Formas agradáveis‖. (Desenvolvido pelos pesquisadores). 
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Figura 15: Painel semântico com tema ―Cores vivas". (Desenvolvido pelos pesquisadores). 

 

 

Figura 16: Painel semântico com tema ―Empunhadura Ergonômica". (Desenvolvido pelos pesquisadores). 

 

Após o uso das técnicas de criatividade, foram gerados os esboços, que, inicialmente, se dispuseram 

em condição mais quantitativa e menos qualitativa, isto é, na fase inicial da geração de ideias foi 

preciso gerar o maior número de conceitos para que se eliminasse parte dos bloqueios mentais e 

deixasse o cérebro em condições propícias para a proposição de uma grande ideia. ―Um esboço de 

conceito pode ser definido teoricamente como uma coleção de pistas visuais suficientes para sugerir 

um design para um observador informado‖ (PIPES, 2010, pg. 19). 
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Figura 17: Fase de ideação (Esboços próprios) 

 

Na sequência, foi realizada a fase de elaboração virtual em que os esboços são transformados em 

modelos paramétricos (CAD), que fornecem informações para diversas áreas, dentre elas engenharia 

e produção (STRAUB et al, 2004). A fase de elaboração consiste na configuração da alternativa 

escolhida de forma detalhada, sendo previstos encaixes, medidas e exatidão das formas. Como 

forma de objetivar este estudo, os detalhes correspondentes à fase de análise da melhor alternativa e 

a ilustração foram suprimidos, deixando-se, assim, maior espaço dedicado à apresentação dos 

resultados. 

 

4.0. Resultados 

4.1. Pesquisa de campo 

A pesquisa foi realizada, em sua maioria, com pessoas do sexo feminino, totalizando um índice de 

91%, pois, para os pesquisadores, a probabilidade de experiência com uso de saneantes é maior 

neste grupo. Concomitantemente, foram selecionados indivíduos em uma faixa etária com melhor 

condição física para a execução do serviço de limpeza de suas residências, aumentando as chances 

de a pesquisa ser realizada com pessoas que realmente utilizam os produtos de limpeza. Neste caso, 

89% dos entrevistados tinha idade entre 26 e 60 anos. 

Dos entrevistados, 96% declararam utilizar produtos de limpeza (saneantes) diariamente. A figura 7 

apresenta a variedade de produtos consumidos pelos participantes da entrevista, sendo facilmente 

notado o alto índice de produtos comercializados em embalagens plásticas, que, no caso, equivalem 

a 97% destes itens. 
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Figura 18: Frequência de respostas à pergunta ―Quais produtos de limpeza você utiliza diariamente?‖. 

 

A maior preocupação e, possivelmente, a fonte motivadora desta pesquisa, está relacionada aos 

dados da figura 8, em que são disponibilizadas as informações referentes ao descarte da embalagem 

após o consumo do produto. É patente a necessidade de mudança, pois 52% dos indivíduos 

assumem jogar as embalagens no lixo juntamente com os demais resíduos. Outro dado importante 

está na outra grande fatia do gráfico, em que 47% revelam separar para a coleta, mas é importante 

lembrar que na cidade de Birigui não há coleta seletiva. Neste caso, é possível afirmar que a 

separação para coleta seja feita para doação aos catadores de resíduos sólidos (papelão, alumínio e 

plástico). Sendo assim, o trabalho não é altamente eficiente, pois os consumidores não têm 

conhecimento do destino final dos resíduos. 

 

Figura 19: Frequência de respostas à pergunta ―O que é feito com a embalagem após o término do produto?‖. 

 

As pessoas têm consciência do mal que o descarte indevido causa à biosfera. Na pesquisa, 96% dos 

entrevistados assumem ter conhecimento de que o descarte de resíduos degrada o meio ambiente, 

pois a decomposição é lenta e polui os rios. É salientando, ainda, de forma positiva, que 76% 

acreditam existirem alternativas para se reduzir o descarte de embalagens plásticas. A figura 9 

apresenta as alternativas apontadas pelos entrevistados, porém grande parte deles não tinha 

propostas para a diminuição da degradação, o que aponta pouco conhecimento da população em 

relação às alternativas já adotadas no mercado, intensamente lembradas pelos demais entrevistados. 
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Figura 20: Frequência de respostas à pergunta ―De que forma poderia acontecer esta redução?‖. 

 

Como forma de reforçar a hipótese desenvolvida pelos pesquisadores durante o projeto para diminuir 

o consumo de embalagens, foi inserida uma questão na pesquisa, para analisar o comportamento 

dos indivíduos. Sendo assim, 73% declararam não se incomodar com o fato de levar o recipiente de 

volta ao mercado para coletar os saneantes, sinalizando positivamente para uma possível mudança 

no modo de comercialização deste tipo de produto. Para Negrão e Camargo (2008, p. 285), é 

possível desenvolver embalagens que não terão descarte imediato, podendo ser utilizadas pelo 

usuário. 

Quando questionados sobre o possível resultado dessa mudança de atitude, houve divergência nas 

respostas, mas, preponderantemente, houve propostas positivas, mesmo que diferentes do propósito 

central da pesquisa, que é voltada às questões ambientais. 

 

Figura 21: Frequência de respostas à pergunta ―O que esta atitude proporcionaria?‖. 

 

Por fim, pode-se definir todos os itens abordados nos resultados da pesquisa como sendo 

informações para embasar o problema de design, munindo os pesquisadores, de forma mais segura, 

para a proposição de uma alternativa realmente sustentável. 

4.2. Resultado do projeto de design 

A maneira mais adequada, dentre as solicitações apresentadas no briefing, foi a de possibilitar o 

fornecimento do material sem a embalagem individual. A proposta atual visa o fornecimento a granel 

ou em doses predeterminadas, mas que possibilitem a reutilização da embalagem plástica. Para que 
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este novo sistema seja inserido nos estabelecimentos comerciais, foi necessário o desenvolvimento 

de um produto destinado ao fornecimento de saneantes. 

Figura 22: Painel frontal do Dispenser (Imagem desenvolvida pelos pesquisadores). 

 

O resultado formal do produto apresenta poucos detalhes, superfície lisa e cantos arredondados. A 

interface final tem como principal característica a simplicidade e objetividade, disponibilizando botões 

com dimensões ampliadas e cores contrastantes para facilitar o acesso por parte de qualquer usuário. 

Os botões contam, ainda, com o alto relevo, que auxilia no manuseio em locais com pouca iluminação 

ou por pessoas com problemas visuais. Cada botão tem a função de distribuir diferentes quantidades 

de produtos, que são indicadas na parte superior dos seus respectivos botões. 

Para diminuir o risco de baixa adesão ou dificuldades em administrar o sistema, sua interface 

apresenta pouco apelo tecnológico, sendo acessível a qualquer público e faixa etária. Também, como 

forma de garantir a usabilidade, foi inserida uma etiqueta adesiva na parte frontal do painel, cujo 

descritivo é auxiliado por imagens que dão informações sobre o manejo do dosador. Abaixo da 

etiqueta, encontra-se, ainda, um bocal para saída da etiqueta impressa, que tem suas informações 

relacionadas ao produto que está sendo comercializado, como data de validade, quantidade, preço, 

etc. 

A empunhadura do gatilho dosador foi projetada para evitar o acúmulo de impurezas, devido à sua 

superfície lisa e, para facilitar a inserção do material na embalagem plástica, foi disponibilizado um 

dispositivo tubular à frente do gatilho, podendo ser introduzido com facilidade no bocal das 

embalagens plásticas. O gatilho conta, ainda, com um botão que libera o material, assim que o 

usuário desejar. 

A apresentação do produto deve ser feita em interação com o ambiente externo para que se tenha 

melhor entendimento do resultado. Neste caso, o Dispenser está disposto em um ambiente comercial 

na seção de produtos de saneantes, paralelamente aos demais produtos comercializados em 

embalagens individuais. Além da interface do produto, fatores como a comunicação visual e 

acessibilidade auxiliam na divulgação do sistema. 
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Figura 23: Maquete eletrônica do Dispenser instalado em ambiente comercial (Imagem desenvolvida pelos pesquisadores). 

 

Figura 24: Maquete eletrônica do Dispenser instalado em ambiente comercial (Imagem desenvolvida pelos pesquisadores) 

 

Para melhor entendimento do sistema, a figura 14 apresenta um croqui de instalação do Dispenser, 

assim como os componentes responsáveis pelo seu funcionamento. Com instalação simples e de 

fácil manutenção, o sistema é composto pelo painel frontal, que fica acessível aos usuários, a 

tubulação hidráulica, a bomba de sucção e o tambor. O painel é interligado a um tambor de 200 litros 

através de uma mangueira (podendo ser tubos) com uma bomba de sucção na extremidade. Esta 

bomba fica com parte introduzida no tambor, sendo acionada por um cabo conectado a um dispositivo 

eletrônico interligado ao painel. 

Ao pressionar o botão, o usuário envia o sinal para acionar a bomba, que transfere o produto até o 

gatilho, posicionado nas mãos do usuário. A mangueira flexível do gatilho dá possibilidade para que o 

usuário abasteça o vasilhame até mesmo dentro do carrinho de compras. 
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Figura 25: Instalação do sistema Dispenser. (Projetada pelos pesquisadores). 

 

5.0. Conclusão 

No presente estudo foi abordada a forma como os indivíduos administram o uso das embalagens 
plásticas após o consumo de produtos saneantes. As embalagens plásticas têm grande participação 
nos índices de resíduos sólidos descartados na biosfera, comprometendo não apenas a vida das 
gerações atuais, mas, também, das futuras. 

Como forma de redução do descarte de lixo no meio ambiente, o presente estudo apresenta uma 
solução que tem como proposição a mudança na maneira de comercialização dos materiais de 
limpeza. Neste caso, o usuário pode reaproveitar a embalagem, levando-a ao estabelecimento 
comercial e adquirindo o produto de acordo com sua necessidade (a granel). 

Conclui-se, então, que o presente projeto apresenta uma solução viável para contribuir com 
preservação do meio ambiente, sendo aceita por 73% dos entrevistados. Mas, como todo projeto de 
design, necessita de avaliação prática, como montagem de protótipos e simulação com os principais 
atores, pois, até o momento, o projeto encontra-se na fase de elaboração virtual. Outro fator 
preponderante para a inserção da presente solução no mercado é a mudança da legislação pública, 
que faz exigências ao uso de embalagens individuais para cada porção de saneante. 
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Mesmo com o aparente antagonismo entre consumo sustentável e o setor de luxo da moda, a consciência 
ecológica está se tornando uma preocupação cada dia mais crescente nos produtos desse setor, já que o 
público está tornando-se mais consciente e crítico em relação aos produtos consumidos e ao 
posicionamento das marcas a respeito da sustentabilidade. Muitas grifes de luxo então, estão se 
utilizando das ecobags para passar ao seu consumidor uma imagem de marca consciente e correta 
ecologicamente. Entretanto, até que ponto a empresa realmente tem um posicionamento consciente e até 
que ponto trata-se apenas de uma questão de branding utilizada para mostrar uma imagem de marca 
compatível com a conscientização ecológica instaurada atualmente. Portanto o objetivo desse trabalho é 
analisar como as marcas de luxo se utilizam das ecobags como ferramenta de branding. Para tanto, foi 
realizado um estudo de caso com ecobags das marcas de luxo Prada, Hèrmes e Osklen, a fim de se 
analisar os aspectos estéticos, funcionais e emocionais do produto bem como o posicionamento das 
empresas do setor de luxo da moda no tocante à sustentabilidade e a questões ecológicas, relacionando 
esses aspectos com o consumidor e com o próprio consumo destes itens. 

Introdução 

Com a Revolução Industrial a oferta de produtos aumentou muito e como consequência, a qualidade 

dos produtos, as vantagens oferecidas pelos mesmos e o preço deixaram de ser um fator decisivo 

para compra, pois tais elementos se tornaram muito similares entre si (Oliveira, 2012). Por isso, cada 

vez menos, as pessoas decidem o que irão comprar baseadas apenas nas características técnicas 

dos produtos ou serviços (Caldas & Godinho, 2007). Por conseguinte, as empresas estão cada vez 

mais empenhadas na procura por um diferencial realmente percebido por seu público e como 

consequência, há um crescente interesse na área de design como estratégia de sobrevivência para 

as mesmas (Brown, 2010).  

A industrialização, entretanto, também trouxe consigo impactos ambientais causados ao meio físico 

(Corrêa, s/d).  ―Nas grandes cidades, a grande quantidade de gases, fumaça, cinzas e partículas de 

produtos químicos lançados na atmosfera pelas fábricas, pelos automóveis, estão poluindo cada vez 

mais o ar e seus efeitos são prejudiciais à saúde e ao bem estar‖ (Melo, 2009, p. 10).  E o atual 

modelo de vida e de consumo da população provoca enormes prejuízos à natureza, como a 

destruição da vegetação, do solo e dos rios, a poluição dos mesmos, diminuição da camada de 

Ozônio, gerando, ainda, o problema do lixo (Melo, 2009). 

Por isso a sustentabilidade é um conceito que vem ganhando importância nos últimos anos, pois 

defende o uso dos recursos naturais para a satisfação de necessidades presentes de forma que não 

comprometa a satisfação das necessidades das gerações futuras (SLIDESHARE, 2012). Esse 

assunto ganha mais espaço também nas empresas, pois muitas delas estão adotando essa fórmula 

para inovar em seus produtos e serviços, gerando, assim, um diferencial para cativar o público e fazer 

com que consuma seus produtos (AGENCIASEBRAE, 2011).  

Entretanto, não são apenas as empresas as responsáveis por tomar atitudes mais sustentáveis. É 

necessário que as pessoas ajam de forma mais sustentável para, por conseguinte, formar uma 

sociedade sustentável, fazendo com que os recursos naturais perdurem para as gerações seguintes. 

Uma atitude simples, mas que pode fazer uma grande diferença para diminuir o impacto ambiental é 

a troca da sacola ou saco plástico pela ecobag. 

E em um cenário mundial de consciência ecológica, o mercado da moda adotou, com grande força, a 

moda sustentável. Para acompanhar este novo cenário de consciência ecológica, as grandes marcas 
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de luxo estão lançando as suas próprias ecobags, levando seu nome e seu valor. Todavia, o luxo que 

remete ao desejo, ao caro, ao exclusivo, ao fútil parece distante do sustentável, do comum, do 

reutilizável. E há ainda a possibilidade de que essa preocupação seja somente passageira e a 

indústria do luxo esteja apenas utilizando a onda de consciência ecológica como forma de agregar 

mais um atributo de valor às suas marca.  

1. Sustentabilidade 

Os alertas dos ambientalistas, desde a década de 1970, de que o consumo demandado pelas 

sociedades contemporâneas está além da capacidade de suporte do planeta passaram a ser 

reconhecidos em diversas esferas mundiais. Essa chamada revolução ecológica progrediu muito nos 

últimos anos, e um número crescente de empresas vem colocando a sustentabilidade no topo de 

suas visões. As companhias estão abraçando novos conceitos como responsabilidade corporativa 

social, integrando ações ambientais em seus negócios do dia a dia e repensando seus processos a 

fim de torná-los amigáveis ao futuro e disseminando a ideia de sustentabilidade.As pessoas 

igualmente estão passando a adotar hábitos menos agressivos ao planeta (Fuad-luke, 2006).  

Sustentabilidade,  conforme o World Business Council for Sustainable Development, é ahabilidade de 

sustentar ou suportar uma ou mais condições, exibida por algo ou alguém, por isso o uso dos 

recursos naturais para a satisfação de necessidades presentes não pode comprometer a satisfação 

das necessidades das gerações futuras (GUIA DE COMUNICAÇÃO E SUSTENTABILIDADE CEBDS, 

2010).  

1.1 Sacos plásticos: um problema  

Introduzidos nos anos 70, os sacos plásticos se tornaram muito apreciados pelas pessoas, 

principalmente devido a sua praticidade na acomodação e transporte do produto adquirido (Figura 1) 

(Fabro, Lindemann & Vieira, 2007). 

Figura 1: Embalagens de plástico.  

Fonte: http://alimentacaosaudavel.files.wordpress.com/2010/01/lots_of_plastic_bottles_o-jpg.jpeg 

 

 
 

O consumo de sacos plásticos está desenfreado. Atualmente, o mundo consome quase 1,5 bilhões 

de sacolas plásticas por dia. Além desse enorme consumo, 80% de todos os plásticos são usados 

apenas uma vez e depois descartados (Pacce, 2009). 

Além de contribuir para a poluição de rios (Figura 2) e o acúmulo de lixo, os sacos plásticos 

colaboram com o surgimento das enchentes, ao entupirem bueiros, a cada ano, a  poluição dos 
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mares por esse tipo de lixo faz com que milhares de animais como tartarugas, baleias, peixes, 

golfinhos e pássaros morram sufocados (por obstrução do aparelho digestivo) ao ingerir embalagens 

plásticas, confundidas com alimentos (Fajardo, 2010). Ao ser descartado nos lixões e aterros, o 

resíduo orgânico em seu interior apodrece e libera metano (CH4), um dos gases responsáveis pelo 

aquecimento global e pelo efeito estufa. (Oliveira, 2010). 

 

Figura 2: Sacola plástica no mar.    Fonte: http://notasverdes.blog.com/files/2010/08/sacola.jpg 

Uma das soluções para o problema é substituir, aos poucos, os sacos plásticos descartáveis ou por 

sacolas realmente biodegradáveis ou por sacolas retornáveis. 

1.2 Uma alternativa: a ECOBAG 

O mundo passou a se dar conta do grave impacto ambiental causado pelo uso indiscriminado das 

sacolas de plástico devido ao surgimento da campanha "I´m not a plastic bag", criada pela rede 

americana de supermercados Whole Foods Market.  

A ecobag ou sacola ecológica (Figura 3) é uma sacola reutilizável, que não agride o meio ambiente e 

que pode ser utilizada diversas vezes, diminuindo os danos causados pelas sacolas de plástico à 

natureza, pois, ao invés de várias sacolas plásticas em cada compra realizada, utilizam-se as 

ecobags, possíveis de serem usadas várias vezes durante dias, meses ou até anos (ECOBAGS 

2011).  

 

Figura 3: Ecobags     

Fonte: http://1.bp.blogspot.com/-NvY8fJsZrls/242664-Ecobag-personalizada-2.jpg 
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Em média, uma ecobag dura cinco anos. Durante esse tempo, o consumidor deixa de usar cerca de 

mil sacolas plásticas (PLANETASUSTENTAVEL, 2012). Alguns tipos de ecobags são feitas de 

plásticos retornáveis (Figura 4), tornando-se, assim, ecologicamente corretas e 100% recicláveis 

devido ao tipo de plástico usado em sua fabricação, sendo o polietileno, o vinil (PVC), a ráfia, o TNT e 

o PET reciclado os plásticos mais utilizados na confecção das mesmas (PLASTIVIDA, 2009). Outros 

tipos de ecobags são feitas de tecidos como o algodão orgânico, a juta e a palha (CARAMURE, 

2011).  

 

Figura 4: Ecobags de plástico retornável.       Fonte: http://justfourfriends.blogspot.com.br/2012/05/ecobag.html 

 

Pesquisas apontam que as pessoas são as principais culpadas pelo mau uso das ecobags: conforme 

pesquisa realizada pela empresa têxtil Gatto (CLICRBS 2010), muitas pessoas que têm ecobags não 

as usam. De todas as pessoas consultadas, apenas 34% possuem ecobags e destas, somente 29% 

realmente as usam. Das 34% que a possuem, a maioria (71%) não utilizavam-na no momento da 

compra. A pesquisa da Gatto apontou, ainda, que os principais motivos apresentados para as 

pessoas não estarem com suas ecobags durante as compras foram: esquecimento, pouca praticidade 

para carregar a sacola e a opção de alguns consumidores em reciclagem das sacolas plásticas para 

outros fins. 

2.  ECOBAGS na moda  

A moda sustentável está ganhando um espaço maior no setor da moda, que está investindo na 

fabricação de produtos ecologicamente corretos para se adequarem a um novo tipo de consumidor: o 

consciente. Esse tipo de consumidor se dispõe a pagar mais caro por produtos que carregam consigo 

valores de desenvolvimento sustentável; são conscientes de seu papel na sociedade capitalista e 

atuantes quanto a seus direitos e deveres, exercendo políticas ecológicas no consumo dos produtos 

(Barros, 2010). Estilistas e empresas de importância mundial no setor da moda estão começando a 

criar produtos compatíveis com tal realidade. E o grande desafio da moda sustentável, conforme 

Barros (2010) é que a moda:  

sempre esteve entre as indústrias que emitem certa carga de resíduos ambientais. As sobras de 

tecidos provenientes das atividades de corte, as águas residuais procedentes das atividades de 

lavagem e ―estonagem‖ de tecidos se constituem em agentes impactantes ao meio ambiente. 

Desta forma, o processo de produção do vestuário que ocorre ao longo da cadeia produtiva está 

relacionado intimamente com as variáveis ambientais e podem gerar altos impactos ambientais em 

vários elos desta cadeia produtiva [...] Ou seja, o grande desafio é quebrar uma cultura consumista 

acomodada, e tentar orientar a mesma para novos hábitos ecologicamente corretos (BARROS, 

2010, p. 2). 

E por ser um dos símbolos da sustentabilidade e representarem uma atitude de respeito com o meio 

ambiente, as ecobags se transformaram em acessório de sucesso na moda atual. Como exemplos, 
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pode-se citar as ecobags das grifes Prada, Hermès,Louis Vuitton(Figura 5), Le Lis Blanc(Figura 6) e 

Osklen(MODATERRA, 2012). 

Fig. 5: EcobagsLouis VuittonRaindrop Besace 
Fonte: http://www.mysavebag.com.br/wp-content/uploads/2010/07/Hermes-ecobag-1.jpg 

 

Fig. 6: Ecobag Le Lis Blanc       
Fonte: http://blogs.estadao.com.br/moda/2011/05/ecobag-1.jpg 

 
 

Quando as grandes grifes de luxo, para não ficar à parte do novo cenário de consciência ecológica, 

resolveram criar ecobags com suas marcas, houve uma inversão: a ecobag deixou de ser uma 

substituta ecológica das sacolas plásticas passando a um acessório principal de moda, perdendo, 

com isso, sua função primeira, a de carregar as compras  de supermercado, farmácia, padaria, de 

forma mais ecológica. A ecobag, como substituta das sacolas plásticas, deveria ser, portanto, um 

produto barato, usado em grande escala. Entretanto, as ecobags de luxo possuem preços que, 

muitas vezes, ultrapassam a casa dos milhares de reais, além de algumas serem exclusivas, com 

unidades limitadas. 

3.  Estudo de caso 

Neste capítulo, é apresentado o estudo de caso realizado com as ecobags das marcas de luxo 

Hermès, Prada e Osklen. A escolha por essas três marcas como objeto deste estudo se deve ao fato 

de serem reconhecidas mundialmente por trabalhar no segmento de luxo de mercados como o da 

moda, do vestuário e de calçados.  

O estudo de caso será composto pela análise das ecobags  dessas três marcas, esta análise será 

formada por quatro sub-análises diferentes: a) uma análise funcional, abordando os aspectos 

funcionais de cada ecobag, tais como materiais, formato, entre outros; b) uma análise estética, 

versando sobre fatores estéticos, tais como cores, estampas, grafismos, entre outros; c) uma análise 

emocional, que tratará sobre elementos relacionados ao emocional do consumidor, caso houver; e d) 

uma análise sobre o posicionamento da marca diante a sustentabilidade e a relação com a ecobag.  

3.1  Ecobag Hermés 

A figura 7 mostra algumas ecobags da marca. Preço: U$ 960 (aproximadamente R$1.824).      
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Fig. 7: Ecobags Hèrmes.        Fonte: http://image.rakuten.co.jp/yochika/cabinet/noimg08.jpg 

 

 

a) Análise Funcional 

A ecobag da Hermès é uma bolsa dobrável feita de seda, possuindo um zíper utilizado para fechá-la 

e para que possa ser dobrada, até atingir o formato de uma carteira. Essa particularidade está 

relacionada com a praticidade e a facilidade de carregar, resolvendo dois dos principais motivos pelos 

quais o consumidor não leva sua ecobag às compras: esquecimento e pouca praticidade para 

carregá-la. Em contrapartida, sua matéria-prima, a seda, é muito frágil para carregar alguns produtos 

mais pesados, como enlatados e garrafas, além de tratar-se de um tecido que suja com facilidade, 

obrigando a utilização de um saco plástico para envolver determinados produtos, evitando manchá-lo. 

Por ser muito frágil, a seda não deverá ser sujada em demasia, caso contrário, seus filamentos se 

rompem; alguns tipos de seda podem ser lavados com água e sabão, enquanto outros, apenas a 

seco(MULHERDECLASSE 2012). Assim, a seda é um material muito delicado para ser usado em 

ecobags. A parte de baixo da ecobag é feita de couro tingido. Tanto a seda como o couro não são 

materiais ecologicamente corretos (conforme materiais apresentados no capítulo 1.2). Por 

conseguinte, as ecobags da Hermès não se encaixam no aspecto sustentável devido ao material de 

que são fabricadas.  

b) Análise estética 

O material e as estampas utilizados são uma espécie de releitura dos famosos lenços de seda 

produzidos pela Hermès (MYSAVEBAG, 2010). A padronagem e os grafismos utilizados, remetem ao 

elegante e ao clássico, ao mesmo tempo em que as cores fortes e intensas das ecobags, bem como 

sua mistura cromática e particularidade de dobra no formato de carteira referem-se à juventude, ao 

moderno e ao novo, fazendo com que essa bolsa seja adequada para o uso tanto de mulheres mais 

jovens quanto para mulheres mais maduras. 

c)  Análise emocional 

Ao utilizar em suas ecobags uma releitura dos famosos lenços de seda da marca, juntamente com 

seu logotipo, a grife de luxo Hermès apela para o emocional do consumidor na hora da compra. A 

releitura faz o consumidor sentir uma espécie de nostalgia ao comprar as ecobags da marca. Além 

disso, há o sentimento de status, importância, luxo e exclusividade por estar usando um dos símbolos 

mais famosos da marca Hermès. O preço, digno de um artigo de luxo, é justificado pela sensação, 

pelo prazer de ter um objeto de luxo da marca e ainda mais porque esse objeto faz referência, ainda, 

a um símbolo altamente conhecido e conceituado da marca – paga-se por uma ecobag, mas recebe-

se junto um lenço de seda da Hermés.  

d) Análise sobre o posicionamento da marca diante da sustentabilidade 
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A Hermès não é uma empresa que tem a sustentabilidade como uma de suas metas principais, como 

a maioria das empresas do ramo de luxo (HERMES, s/d). Ela conseguiu nota C+ no FTSE4Good 

Index
1
 da WWF (World Wide Fund For Nature), índice que mede o desempenho social e ambiental de 

diversas empresas. Mesmo tendo conseguido a nota mais alta dentre as marcas de luxo, a nota da 

Hermès ainda é considerada baixa em relação à nota das empresas eco-conscientes (FT 2012). 

A única grande ação sustentável realizada pela Hermès que pôde ser encontrada durante a pesquisa 

foi a criação do projeto Petit H.  O objetivo desse projeto é reaproveitar materiais como porcelana, 

vidros, sedas, tecidos e couro que foram reprovados durante o rígido controle de qualidade ao qual a 

grife submete suas peças. Designers e artistas famosos são convidados a criar acessórios de moda e 

itens de decoração utilizando esses materiais (BLOGDAMULHER 2012). 

Ao analisar as características práticas, o preço e o fator emocional utilizado, é possível perceber que 

a marca Hermès não possui a sustentabilidade como objetivo com suas ecobags. Primeiro, porque 

seu material não condiz com os materiais ecologicamente corretos que deveriam ser usados na 

confecção de uma ecobag; segundo, porque sua capacidade de transporte é questionável; terceiro, 

porque a marca se utiliza de artifícios emocionais, mais especificamente nas emoções envolvidas ao 

redor de um objeto de luxo juntamente com certa dose de nostalgia e reminiscência a fim de justificar 

o preço e cativar o consumidor para que este compre as ecobags Hermès. Entretanto, em nenhum 

momento o aspecto emocional do ecologicamente correto pôde ser percebido, a não ser no nome, já 

que as bolsas dessa linha levam o título de ecobags.  

Pode-se concluir que a Hermès se utilizou da sustentabilidade e do nome ecobag para agregar valor 

a um artigode luxo, pois as bolsas dessa linha da Hermès não podem ser consideradas ecobags em 

sua totalidade. A empresa agregou um valor ecológico a esse objeto para transparecer uma imagem 

solidária à onda de consciência ecológica instaurada entre os consumidores para manter, dessa 

maneira, sua posição no mercado, o qual possui, cada vez mais, consumidores exigentes em relação 

à sustentabilidade e com maior consciência ecológica.  Muito embora o projeto Petit H também seja 

uma forma de agregar valor à marca, sua ação visou efetivamente à sustentabilidade e, de certa 

forma, atingindo-a. 

3.2  ECOBAG Prada 

A figura 8 mostra ecobags da marca Prada, as B.Y.O. Bags. O preço é U$295, aproximadamente 

R$560. 

 

Figura 8: EcobagsPrada.  

Fonte: http://media.onsugar.com/files/2010/06/22/5/346/3463885/5267db0465da3567_prada_byob_1.jpg 

                                                 
1
   O relatório completo pode ser acessado no site http://www.wwf.org.uk/deeperluxury/performance.html. 
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a) Análise Funcional 

A ecobag da Prada é uma bolsa fabricada no nylon de alta qualidade da Prada (HARPERSBAZAAR 

2012), podendo ser enrolada e guardada em outra bolsa de mão. Esse aspecto está relacionado com 

a praticidade e a facilidade em carregá-la, resolvendo dois dos principais motivos pelos quais o 

consumidor não leva sua ecobag às compras: esquecimento e pouca praticidade para carregar a 

sacola. Entretanto, ao analisar as imagens, não se percebe nenhum acessório, como uma tira de 

tecido, por exemplo, para manter essa ecobag enrolada, gerando dúvidas em relação ao fato de 

saber se a ecobag realmente se mantém enrolada mesmo assim. No tocante às suas dimensões, 

possui 35 cm de altura, 36,5 cm de comprimento e 17 cm de largura
2
, convertendo-a em uma bolsa 

de tamanho relativamente grande e fazendo com que seu volume, quando enrolada, seja expressivo. 

Assim, ela perde um pouco da praticidade, um dos principais problemas das ecobags. 

O nyloné um material fácil de limpar e não necessita de uma proteção especial, além de ser bem 

resistente (PORTAISDAMODA 2012), entretanto, o nylon é um polímero feito a partir do petróleo, 

tornando-o um material ecologicamente incorreto e muito parecido com as sacolas plásticas, pois 

também são feitas a partir do petróleo.  

b) Análise estética 

Os grafismos e as estampas utilizados nas B.Y.O Bags da Prada são padrões presentes em diversas 

coleções passadas.  Com isso, o consumidor familiarizado com a marca e que acompanha seus 

lançamentos poderá facilmente reconhecer essas padronagens. 

As cores utilizadas nas ecobags da Prada são fortes, porém discretas, com exceção da cor amarela 

da bolsa com estampa de barco. As estampas com desenhos simples e as cores remetem à 

elegância e à sofisticação; ao belo, porém discreto, características estas tidas como as principais das 

roupas e acessórios da marca Prada. 

c) Análise emocional 

A grife de luxo Prada apela bastante para o emocional do consumidor no momento da compra. O uso 

de padronagens selecionadas de coleções passadas em suas ecobags faz com que o consumidor 

sinta uma espécie de nostalgia, de lembrança ao comprar as ecobags da marca, pois irá se recordar 

de outros produtos da marca anteriormente adquiridos, fazendo, então, com que se lembre da 

experiência tida ao comprar aquele produto e das emoções e sensações que sentiu ao adquiri-lo. 

Fazendo assim, uma relação entre as emoções e sensações anteriores com as que poderá vir 

novamente a sentir ao comprar a ecobag da Prada. Há, ainda, o sentimento de status, importância, 

luxo e exclusividade por ostentar a marca Prada no bem adquirido.  

O próprio nome dessa linha de ecobags também trabalha diretamente com o emocional do 

consumidor. A designação B.Y.O Bags (Bring your own bags – traga sua própria sacola) remete a um 

artigo sustentável, com consciência ecológica, trabalhando, nesse caso, com o fator mental do 

consumidor que acreditará estar sendo sustentável ao adquirir o produto. 

O preço  é justificado pela sensação e pelo prazer de ter um objeto de luxo da Prada e pelo 

sentimento de estar carregando um objeto ecologicamente correto, em que o próprio nome da linha 

do produto remete à sustentabilidade. 

d) Análise sobre o posicionamento da marca diante da sustentabilidade 

A Prada também não é uma empresa que tem a sustentabilidade como uma de suas metas 

principais, bem como a maioria das empresas do ramo de luxo. Além do lançamento da linha de 

ecobags, a única ação com características sustentáveis que pôde ser encontrada após várias 

pesquisas foi o lançamento de uma coleção que utilizava como base para a confecção de roupas e 

sapatos, sobras de tecidos de coleções passadas, dando um novo fim a um material dado como 

inutilizado (ECODESENVOLVIMENTO, 2010). 

                                                 
2
 Medidas extraídas de <j0annesim.wordpress.com/tag/prada-byo-bag/>, acesso em 24/06/2012. 
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Ao analisar as características práticas, o preço e o fator emocional utilizado, pode-se perceber que as 

ecobags da marca Prada também não possuem a questão da sustentabilidade como objetivo 

principal. Primeiro porque seu material não condiz com os materiais ecologicamente corretos que 

deveriam ser usados na confecção de uma ecobag, e segundo porque a marca se utiliza de artifícios 

emocionais, mais especificamente nas emoções envolvidas ao redor de um objeto de luxo, 

juntamente com certa dose de nostalgia e reminiscência para justificar o preço e cativar o consumidor 

para que compre o produto. E o único momento em que o aspecto emocional do ecologicamente 

correto pôde ser percebido foi no nome da coleção, uma vez que as bolsas dessa linha, além de 

levarem o título de ecobags, são também chamadas de B.Y.O. Bags, remetendo diretamente à 

consciência ecológica.  

Pode-se concluir que a Prada se utilizou da sustentabilidade e do nome ecobag, que é sempre 

relacionado a ações ecologicamente corretas, para agregar valor a um artigo de luxo.A empresa 

associou um valor ecológico a esse objeto para transparecer uma imagem solidária à onda de 

consciência ecológica que se instaurou nos consumidores, mantendo, dessa maneira, sua posição 

num mercado mais consciente ecologicamente.  A coleção que reutilizou tecidos antigos foi mais uma 

ação de marketing e uma forma de dar utilidade a algo, até então, inútil, do que uma ação 

sustentável. 

3.3  ECOBAG Osklen 

A figura 9 mostra a ecobag da marca Osklen, com preço de R$ 597. 

 
Figura 9: Ecobag Osklen. 
Fonte: http://moda.terra.com.br/fotos/0,,OI187482-EI1119,00-Confira+ecobags+fashion+de+ menos+de+R+a+R.html 

 

a) Análise Funcional 

A ecobag da Osklen é feita de lona de juta do Pará, uma matéria-prima renovável da Amazônia cuja 

semeadura e extração são feitas a partir do manejo sustentável da floresta. Ao ser descartada, essa 

ecobag também tem um menor impacto ambiental, uma vez que a juta se decompõe em 2 anos, 

enquanto que o algodão leva 10 anos e o poliéster, 100 anos. As alças da sacola são feitas de couro 

ecológico, material ecologicamente correto, uma vez que, em seu processo de curtimento, ao invés 

de metais pesados são utilizadas substâncias alternativas, de origem vegetal, fazendo com que 

diminua a produção e a emissão de poluentes ao meio ambiente (LILIANPACCE  2012). 

A bolsa da Osklen pode ser realmente considerada ecobag e ecologicamente correta, uma vez que 

as matérias-primas desse produto são ecologicamente corretas – sua produção não agride o meio 

ambiente e é um produto biodegradável. A lona é um material que atende à questão da praticidade 

porque é um material fácil de limpar e bastante resistente (SCMIDIA 2012), tornando-o, por 

conseguinte, adequado para o uso em ecobags, uma vez que as mesmas precisam de limpeza 
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contínua para evitar a proliferação de bactérias, além de comumente serem utilizadas para carregar 

materiais mais grosseiros, como latas, garrafas e produtos de feira, e grande peso de produtos. 

b) Análise estética 

A ecobag da Osklen não possui estampas ou grafismos. O único elemento gráfico utilizado é a 

tipografia e, mesmo assim, é possível ver grande parte da lona de juta, material utilizado na 

fabricação da mesma. A tipografia utilizada é uma tipografia sem serifas e com letras esguias e de cor 

escura, o que dá um aspecto clean, mais limpo, moderno e elegante à sacola. As alças de couro, de 

cor diferente da juta, reforçam a visão do elegante e do moderno e ainda acrescentam uma ideia de 

jovialidade e esportividade ao produto, resultando no estilo casual chic, uma característica das roupas 

da grife Osklen. O formato da bolsa também remete ao elegante e ao jovial. 

c) Análise emocional 

A ecobag Osklen não possui grande apelo emocional para com o consumidor. Seu apelo é mais 

relacionado às características estéticas e sustentáveis da bolsa, descritas nas duas análises 

anteriores. O apelo emocional está presente apenas na marca Osklen estampada na ecobag, de 

forma que o consumidor experimentará um sentimento de status, importância e exclusividade por 

ostentar a marca no bem adquirido.  

d) Análise sobre o posicionamento da marca diante da sustentabilidade 

Diferentemente da Hermès e da Prada – e inclusive da maioria das empresas do ramo de luxo –, a 

Osklen é uma empresa que tem a sustentabilidade como uma de suas metas principais. Desde sua 

criação, a marca adota o espírito eco-friendly; o conceito da marca remete a harmonização dos 

contrastes – um mundo onde convivem o urbano e a natureza, o global e o local, o tecnológico e o 

orgânico. 

A marca está sempre engajada em ações ecológicas e sustentáveis. Oskar Metsavaht, criador da 

Osklen, e sua equipe criativa se envolvem com questões sócio-ambientais desde os anos 90; ele é o 

fundador do Instituto E, uma instituição dedicada a promover o desenvolvimento humano sustentável. 

Por meio dela, se desenvolve o projeto e-fabrics que, em parceria com empresas, instituições e 

centros de pesquisa, identificam tecidos e materiais desenvolvidos a partir de critérios sócio-

ambientais, bem como técnicas sustentáveis. Oskar apoia, ainda, várias cooperativas pelo Brasil, 

uma delas é a Cooperema, uma cooperativa de reciclagem de lixo de Marambaia, no Rio de Janeiro, 

que fabrica as ecobags da Osklen com materiais sustentáveis.  

Para a Osklen, a sustentabilidade sempre foi uma preocupação e um valor agregado à marca e, de 

certa forma, um diferencial da marca. A empresa se preocupa com questões ecológicas e encoraja o 

consumidor a pensar sobre isso. Para a empresa, a ―onda verde‖ não é apenas passageira ou uma 

forma de manter-se no mercado, mas uma atitude, uma forma de agir. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com este trabalho, foi possível concluir que a sustentabilidade não deve ser uma preocupação 

apenas passageira, mas ser incorporada ao dia a dia das pessoas. Igualmente, é possível inferir que 

as marcas de luxo se utilizam das ecobags como ferramenta: para cativar os consumidores 

preocupados e atentos a questões ecológicas e para agregar valor às suas marcas, se utilizando, 

principalmente, dos significados agregados ao próprio nome ecobag, tais quais consciência 

ecológica, sustentabilidade e contribuição para com o meio ambiente, mostrando uma imagem de 

empresa ecologicamente consciente, assim se mantendo com a atual força em um mercado que está 

mudando e contando mais com consumidores ecologicamente conscientes e, portanto, mais críticos 

em relação aos produtos que consomem.  

A maioria das marcas de luxo pesquisadas produziram uma linha de ecobags apenas para não ficar 

de fora de um cenário mundial crescente de consciência ecológica e não por se preocuparem com os 

impactos ambientais. Para Prada e Hèrmes, o simples fato de possuir uma linha de ecobags em sua 

coleção já serviu ao propósito de agregar valor ecológico à marca. Contudo, nenhuma das duas se 

preocupou em diminuir os impactos ambientais causados na produção das sacolas e tampouco com 
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os materiais utilizados. Ainda foi possível concluir que, das marcas analisadas, a única que realmente 

preza as questões ecológicas em seus produtos é a Osklen, que além de produzir peças 

ecologicamente corretas, ainda realiza diversas ações relacionadas a questões ecológicas e de 

sustentabilidade.   
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O presente trabalho trata da pesquisa desenvolvida no mestrado, no qual estudou-se o potencial de 
aplicação de compósitos biodegradáveis no design de produto. O artigo reporta a primeira etapa da 
referida investigação, em que buscou-se por meio de pesquisa bibliográfica em artigos científicos, mapear 
estudos que visam o desenvolvimento e a caracterização de compósitos biodegradáveis que utilizam 
fibras vegetais brasileiras em sua constituição. Desta forma, o mapeamento consiste nos tipos de 
materiais utilizados, ou seja, no reforço e na matriz, a preparação do material que abrange o 
processamento e os tratamentos nas fibras e aditivos na matriz, as propriedades mecânicas e a 
biodegradação. A partir do levantamento das propriedades mecânicas foi possível compará-las com as 
propriedades de materiais conhecidos e convencionalmente utilizados na indústria, para analisar as 
possibilidades de aplicações dos compósitos biodegradáveis. Assim, o estudo demonstra que através de 
sua caracterização, os compósitos biodegradáveis podem ser uma oportunidade de inovação no design 
de produtos em virtude das novas demandas de bens de consumo com vistas à perspectiva da 
sustentabilidade. 

 

1. Introdução 

Segundo Ashby e Jhonson (2010), o universo de materiais é amplo, e a cada dia surgem diversos 

novos materiais. Diante das preocupações com as questões ecológicas, muitos destes materiais 

estão sendo desenvolvidos a partir de fontes renováveis, sustentáveis e de materiais que podem ser 

compostados. Na busca por novos materiais biodegradáveis, pesquisadores têm concentrado 

esforços para o desenvolvimento de materiais que combinam fibras vegetais com biopolímeros, que 

originam os compósitos biodegradáveis.  

Conforme Ramires (2010), os benefícios na utilização dos materiais biodegradáveis representam um 

ganho ambiental, favorecem aspectos econômicos e sociais, gerando emprego nos setores agrícolas. 

O autor comenta que o Brasil pode beneficiar-se deste desenvolvimento já que possui um dos 

maiores potenciais em biomassa do mundo e o maior território para cultivo. Mohanty et al. (2000) 

complementam quando ressaltam que a utilização de materiais biodegradáveis ajuda a diminuir a 

quantidade de lixo por meio da compostagem natural, reduz as emissões de dióxido de carbono, além 

do incentivo da reutilização de resíduos agrícolas e industriais.  

Por tratar-se de um mercado recente, o desenvolvimento de produtos que utilizam materiais 

compósitos biodegradáveis, ainda é um assunto pouco explorado. Os estudos sobre estes materiais 

encontram-se em fase de preparação e caracterização. Portanto, são escassas investigações 

científicas sobre o emprego de compósitos biodegradáveis. Assim, este trabalho tem como objetivo 

apresentar o mapeamento de estudos sobre compósitos biodegradáveis com o intuito de verificar o 

desenvolvimento e a caracterização destes materiais. Para, a partir disto, determinar critérios que 

definam a viabilidade destes materiais serem empregados no design de produtos. 

 

2. Design para a sustentabilidade 

São diversos os problemas ambientais causados pelo uso desenfreado dos recursos naturais. Dentre 

eles, Kazazian (2005), cita o declínio da biodiversidade, o aquecimento do planeta por causa do 
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aumento do efeito estufa, o buraco na camada de ozônio causado pelos gases clorofluorcarbonetos 

(CFCs), a degradação das florestas do hemisfério norte devido às chuvas ácidas ocasionadas pela 

emissão de enxofre, entre outros. Assim, Papanek (2002) observa que catástrofes ambientais, tornam 

necessária a contribuição dos designers, engenheiros e arquitetos na procura de soluções que visam 

à sustentabilidade.  

Neste contexto, Kazazian (2005), enfatiza que durante a década de 1970 o consumo humano de 

recursos naturais começou a ultrapassar as capacidades biológicas da terra. Em virtude disso, Ashby 

e Johnson (2010) comentam que surgiu a preocupação com a diminuição dos impactos ambientais, 

além da conscientização em relação ao projeto voltado para o meio ambiente, e ao longo prazo, para 

a sustentabilidade. Conforme Manzini e Vezzoli (2002), a conscientização em torno do problema 

ambiental repercutiu na reorientação de novos comportamentos sociais, ou seja, na busca por 

produtos e serviços que levem em conta os aspectos ambientais.  

Neste âmbito, os produtos desenvolvidos a partir de perspectivas ambientais possuem requisitos 

voltados para esse fim. Na literatura, Manzini e Vezzoli (2002) apontam requisitos de projeto 

propostos por Holmberg (1995) que procuram responder a sustentabilidade voltada para o meio 

ambiente:  

 Basear-se principalmente em recursos renováveis; 

 Otimizar o emprego dos recursos não renováveis; 

 Não acumular lixo que o ecossistema não seja capaz de absorver; 

 As comunidades ―ricas‖ devem permanecer nos limites de seu espaço ambiental para que os 

indivíduos de comunidades ―pobres‖ possam utilizar o espaço ambiental ao qual têm direito. 

Sob este ângulo, os autores explicam que o desenvolvimento do design para a sustentabilidade 

significa promover a capacidade do sistema produtivo em proporcionar o bem estar utilizando uma 

quantidade de recursos ambientais inferior aos níveis atualmente praticados. Assim, os autores 

enfatizam que ―o design para a sustentabilidade pode ser reconhecido como uma espécie de design 

estratégico‖ (p. 23), que consiste no projeto de estratégias aplicadas por empresas que estabelecem 

a prospectiva da sustentabilidade ambiental. 

Conforme os autores, durante a concepção de produtos e serviços, o design para a sustentabilidade 

precisa considerar todas as condicionantes do ciclo de vida, isto é, por meio da metodologia definida 

pela expressão Life Cycle Design. Os autores entendem que esta metodologia abrange o 

desenvolvimento de novos produtos com o intuito de considerar as implicações ambientais ligadas ao 

ciclo de vida do produto, que compreende a pré-produção, a produção, a distribuição, o uso e o 

descarte, com o objetivo de minimizar os possíveis efeitos negativos. 

A escolha dos materiais pelo designer é essencial, pois as decisões em seu trabalho podem ter 

consequências ecológicas a longo prazo e de longo alcance, (PAPANEK, 2002). Sendo assim, os 

materiais determinam várias formas de impacto ambiental, ocasionando diversos efeitos no 

ecossistema. Desta forma, Manzini e Vezzoli (2002) indicam a escolha dos materiais de baixo 

impacto, a partir das seguintes perspectivas: 

 Evitar empregar materiais tóxicos e danosos no produto; 

 Evitar adicionar aditivos que causam emissões tóxicas e danosas; 

 Evitar acabamentos tóxicos e danosos;  

 Evitar usar materiais que estão prestes a se esgotar; 

 Usar materiais renováveis; 

 Usar materiais biodegradáveis; 

 Usar materiais reciclados; 

 Usar materiais que procedam de refugos de processos produtivos; 

 Usar componentes que procedam de produtos já eliminados; 
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 Escolher tecnologias de transformação dos materiais de baixo impacto. 

Estas especificações podem guiar o designer na seleção de materiais com vistas à sustentabilidade. 

É visto que todo e qualquer material provoca algum tipo de impacto, pois, passam por uma cadeia de 

processos que vai desde a sua extração até o processo de produção dos produtos que geram 

resíduos e uso de energia. Contudo, conforme os requisitos propostos é possível explorar 

possibilidades para minimizar os impactos provocados pelos materiais em todo o ciclo de vida dos 

produtos.  

Portanto, a otimização da seleção de materiais aplicada aos produtos, é uma das maneiras de apoiar 

o processo da sustentabilidade, principalmente na esfera ambiental. Neste sentido, existe a 

necessidade de identificar materiais que possuam aspectos funcionais específicos que possam ser 

adequados para possíveis soluções em projetos que visam à redução do impacto ambiental, levando 

em consideração o caráter global de um produto, ou seja, sua funcionalidade, usabilidade, estética. 

Assim, o presente trabalho busca contribuir com o estudo do potencial de aplicação de materiais 

biodegradáveis no design de produto. 

 

3. Os compósitos biodegradáveis 

Para Manzini (1989), os compósitos são constituídos a partir da integração de materiais com 

propriedades distintas de modo a formar um novo material cujo desempenho ultrapassa o dos 

materiais individuais. Callister (2002) acredita que são uma valiosa classe de materiais de 

engenharia, pois oferecem muitos atributos não alcançados por outros materiais, ou são 

economicamente mais viáveis do que os materiais competidores. 

Muitos compósitos são formados por somente duas fases, ou seja, a matriz que é a continua e 

envolve a outra fase, denominada por fase dispersa. As propriedades dos compósitos dependem das 

propriedades das fases constituintes, das suas quantidades relativas e da geometria da fase 

dispersa, que neste contexto significa a forma e o tamanho das partículas, distribuição e orientação 

das mesmas, (CALLISTER, 2002). A fase dispersa também denominada por reforço é responsável 

pela resistência do compósito, pois tem função estrutural, (SILVA, 2009). 

Na busca por materiais alternativos e de fontes renováveis, o desenvolvimento de novos materiais a 

partir de polímeros biodegradáveis e fibras naturais é crescente, (MOHANTY, 2005). Desta forma, 

compósitos baseados em fibras vegetais e matrizes poliméricas biodegradáveis, produzidos a partir 

de amido, celulose e outros recursos renováveis são chamados de compósitos biodegradáveis, 

compósitos verdes ou ainda, biocompósitos, (MOHANTY et al.,2000).  

De acordo com Vilaplana et al. (2010), desde o ano 2000 têm sido publicados artigos sobre a 

preparação, o processamento e propriedades de compósitos biodegradáveis, e até mesmo tratando 

sobre questões sociais e econômicas. Segundo Machado et al. (2010), nas pesquisas, são 

analisadas as propriedades mecânicas e térmicas, a adesão entre o reforço e a matriz, e a influencia 

da fibra na biodegradação e na retenção de umidade. Estas pesquisas são consideradas um desafio 

pelos pesquisadores da área, pois buscam melhorar o desempenho do material sem comprometer a 

biodegradabilidade. 

 

4. Metodologia 

A metodologia do presente trabalho parte de pesquisa bibliográfica em artigos que desenvolvem e 

caracterizam compósitos biodegradáveis. Devido ao grande volume de publicações sobre a 

preparação dos compósitos biodegradáveis, foi necessário delimitar a busca, em que focou-se em 

artigos que desenvolvem estes materiais a partir das seguintes fibras vegetais brasileiras: carnaúba, 

cana de açúcar, juta, banana, curauá, sisal, casca de arroz, palha de milho e de trigo, e fibra de coco. 

A partir disso, foram coletados 50 artigos, principalmente em periódicos como: Material and Design, 

Carbohydrate polymers, Composites Science and Tecnology, Industrial Crops and Products, Biomass 

and Bioenegy, Process Biochemistry, Journal de Composites Material, Journal of Polymers and 

Environment, Composites, Polymer Composites, Polímeros, Journal of Reinforced Plastics & 

Composites, Bioresource Technology. As palavras chaves utilizadas para a busca dos artigos foram 
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baseadas na delimitação, por meio das fibras vegetais, assim, partiu-se das palavras biodegradable 

composite e biocomposite, encontradas com frequência nos artigos e tidas como sinônimas, 

cruzando-as com o nome das fibras, conforme ilustra a figura 1. 

 
Figura 1: Palvras-chave utilizadas na pesquisa dos artigos. 

 

Percebeu-se que os artigos mapeados possuem diversas abordagens em comum em torno da 

descrição do desenvolvimento e caracterização dos compósitos biodegradáveis. Desta forma, as 

informações contidas nestes estudos foram organizadas segundo critérios definidos a partir das 

seguintes abordagens: materiais, que engloba os compósitos e os materiais que constituem os 

compósitos (fibra e matriz), a preparação do compósito que envolve o(s) tratamento(s) na fibra, a 

adição de aditivo (s) na matriz, e por fim as propriedades mecânicas divididas em resistência à tração, 

elongação e módulo de elasticidade.  

Na sequência, é verificado em que universo de materiais as propriedades mecânicas dos compósitos 

biodegradáveis encontram-se, para isso é utilizado o software de seleção de materiais CES Edupack. 

É importante destacar que o software não possui materiais compósitos biodegradáveis em sua 

biblioteca. Assim, os dados compilados referentes às propriedades mecânicas de tração são 

comparados com as mesmas propriedades dos materiais contidos na biblioteca do Software CES 

Edupack. Deste modo, é utilizado o critério limite do software, em que são inseridos os valores 

mínimos e máximos das propriedades mecânicas dos compósitos de cada estudo para selecionar os 

materiais da biblioteca do software que inserem-se na faixa de valores das propriedades dos 

compósitos.  

 

5. Resultados 

5.1 Os materiais utilizados para o desenvolvimento de compósitos biodegradáveis nos 

estudos mapeados 

De acordo com Plackett et al. (2003), o desenvolvimento de compósitos biodegradáveis parte de 

exigências de materiais que podem ser reciclados ou que podem biodegradar-se em segurança no 

meio ambiente, no final da sua vida útil. Desta forma, os compósitos biodegradáveis são oriundos de 

materiais de fontes renováveis, sendo que geralmente a matriz é constituída por um biopolímero e as 

fibras são de origem vegetal.  

Existe uma grande variedade de fibras e matrizes utilizadas para a produção dos compósitos 

biodegradáveis, no entanto, delimitou-se o mapeamento por compósitos biodegradáveis constituídos 

por fibras brasileiras. Assim, os estudos levantados concentraram-se nos seguintes compósitos 

biodegradáveis apresentados na figura 2: 
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Figura 2: Tipos de compósitos biodegradáveis dos estudos mapeados. 
 

 
 

Na maioria dos estudos há variação na porcentagem de fibras utilizadas, tipos de tratamentos na fibra 

e aditivos na matriz, e diferentes formas de processamento. Isso ocorre pelo fato de que os artigos 

propõem-se a verificar qual a quantidade de fibras e métodos de processamento que conferem 

melhores propriedades para os compósitos biodegradáveis, bem como, a diminuição da degradação 

e absorção de água. Sendo assim, são desenvolvidos compósitos com diferentes proporções de 

fibras e métodos de processamento para comparar as suas propriedades. 

 

5.1.1 Tipos de matrizes 

Existem diversos tipos de matrizes utilizadas para o desenvolvimento de materiais biodegradáveis, as 

quais podem ser produtos da biomassa, a partir de micro-organismos, da biotecnologia e de produtos 

petroquímicos que na maioria dos casos são processados e transformados em biopolímeros, 

(AVÉROUS e BOQUILLON, 2004). Outros, são o poli(ácido lático) (PLA), que pode ser produzido 

através da fermentação do açúcar e os polihidroxialcanoatos (PHAs), que podem ser produzidos a 

partir de óleos vegetais, (FARUK et al., 2012). 
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Nos estudos mapeados, a maior parte das matrizes utilizadas para o desenvolvimento de compósitos 

biodegradáveis são materiais de fontes renováveis oriundas de produtos da biomassa, como pode ser 

observado na figura 3, que apresenta os tipos de matrizes utilizadas no desenvolvimento de 

compósitos biodegradáveis. 

 

Figura 3: Matrizes utilizadas na preparação dos compósitos biodegradáveis nos estudos mapeados. 
 

 

Foi constatada a prevalência da utilização de produtos da biomassa para compor as matrizes de 

compósitos biodegradáveis o que pode ocorrer pelo fato de que os polímeros naturais mais 

pesquisados originam-se do amido (AVÉROUS e DIGABEL, 2006). Em consonância, para Rosa et al. 

(2009), o amido é um recurso agrícola mais estudado e promissor para a produção de biopolímeros 

como matrizes para empregar em compósitos biodegradáveis. Assim, acredita-se que os polímeros 

de origem natural de produtos da biomassa podem ser promissores para a utilização como matrizes 

nos compósitos biodegradáveis. 

 

5.1.2 Tipos de fibras 

As fibras vegetais possuem potencial para serem empregados em compósitos biodegradáveis, pois 

possuem boa estabilidade térmica e boas propriedades mecânicas. As propriedades e características 

de fibras vegetais são bastante variáveis e dependem de qual parte das plantas são retiradas, da 

idade da planta, bem como, dos métodos para a extração das fibras. Assim, as propriedades tais 

como a densidade, a resistividade elétrica, a resistência à tração e outros, estão relacionadas com a 

estrutura interna e a composição química das fibras, (MOHANTY et al., 2000). 

O levantamento de artigos que desenvolvem e caracterizam compósitos biodegradáveis partiu de 

estudos que tratam sobre fibras vegetais brasileiras. Deste modo, as pesquisas abordam diferentes 

tipos de fibras de várias partes das plantas, como pode ser visualizado na figura 4.  
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Figura 4: Fibras vegetais utilizadas na preparação dos compósitos biodegradáveis dos estudos mapeados. 

 

Neste sentido, a maior parte dos estudos mapeados está concentrada no desenvolvimento de 

compósitos com fibras de coco. Acredita-se que haja bastante interesse em pesquisas relacionadas 

com esse tipo de fibra pelo fato de que estas fibras podem ser provenientes do subproduto do coco, 

ou seja, é um resíduo, pois é o principal motivo utilizado pelos pesquisadores para justificar o 

emprego desse tipo de fibra como reforço para os compósitos. As fibras provenientes do bagaço da 

cana-de-açúcar, de palha de arroz, milho e trigo também são consideradas resíduos, e na 

agroindústria são muitas vezes tratadas como entulho. Isso mostra a relevância dos pesquisadores 

concederem um destino para esse material. 

 

5.2 Preparação dos compósitos biodegradáveis 

De acordo com Satyanarayana (2010), os fatores necessários para a produção de compósitos 

biodegradáveis incluem a seleção das fibras vegetais e da matriz, tratamentos de superfície 

adequados nas fibras, para uma maior aderência da fibra e da matriz e a redução da sensibilidade à 

umidade, e as técnicas de fabricação devem ser preferencialmente de baixo custo. Segundo os 

autores, o processamento de compósitos biodegradáveis é atrativo por ser menos abrasivo, o que 

pode diminuir o risco de danificar os equipamentos, em comparação com compósitos de fibra de 

vidro, além da ausência de partículas suspensas no ar, reduzindo problemas respiratórios nos 

trabalhadores. 

Nos artigos mapeados constatou-se que o desenvolvimento de compósitos biodegradáveis envolve 

inicialmente os tratamentos nas fibras para que estas adquiram melhores propriedades bem como 

diminuam a absorção de água. Além disso, geralmente são adicionados aditivos na matriz também 

com o intuito de melhorar as propriedades. Após esse processo inicial, de preparação dos materiais 

da matriz e do reforço, eles são misturados e conformados, conforme será descrito na sequência. 

 

5.2.1 Processamento 

O processamento dos materiais está completamente interligado com as propriedades, (CALLISTER, 

2000). Assim, os estudos sobre os compósitos biodegradáveis apontam que diferentes 

processamentos resultam em diferentes propriedades, as quais influenciam no desempenho dos 

compósitos. O mapeamento demonstrou que os processos de produção dos compósitos 

biodegradáveis são feitos pelos métodos visualizados na figura 5. 
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Figura 5: Processamentos empregados no desenvolvimento dos compósitos biodegradáveis dos estudos mapeados. 

 

Assim, os compósitos biodegradáveis são fabricados a partir de tecnologias tradicionais, como a 

extrusão, injeção e moldagem por compressão. Faruk et al. (2012) aponta que o processamento 

destes materiais inclui a extrusão, moldagem por compressão e injeção, o que vai ao encontro dos 

tipos de processamentos utilizados nos artigos mapeados. Contudo, o autor reporta o fato de que 

tecnologias inovadoras e soluções de processos precisam ser pesquisadas para a obtenção de 

melhores propriedades. 

 

5.2.2 Tratamentos nas fibras 

Segundo Silva (2010), o interesse em utilizar fibras naturais como componentes de reforço em 

compósitos ocorre pelo fato de serem consideradas baratas, menos abrasivas e biodegradáveis, 

quando comparadas com fibras inorgânicas. Entretanto a natureza hidrofílica das fibras naturais pode  

afetar a aderência entre o reforço e a matriz pela fraca adesão interfacial. Desta forma, a modificação 

da superfície das fibras por métodos físicos ou químicos pode amenizar este problema e melhorar as 

propriedades, pois, irão influenciar diretamente no desempenho dos compósitos biodegradáveis, 

(FARUK et al., 2010). Assim, tratamentos sobre a superfície das fibras naturais são necessários para 

melhorar as propriedades dos compósitos biodegradáveis. Os estudos mapeados utilizam os 

tratamentos apresentados na figura 6. 

 

Figura 6: Tratamentos utilizados na preparação dos compósitos biodegradáveis dos estudos mapeados. 
 

 
 

Dentre os tratamentos utilizados nos estudos, percebeu-se que os mais empregados são: a lavagem, 

a mercerização e o branqueamento. A lavagem consiste em um banho com água nas fibras, contribui 

para a eliminação de resíduos indesejáveis na superfície ativando-a para a sua utilização em 

compósitos. A mercerização baseia-se no tratamento das fibras com hidróxido de sódio (NaOH) e o 

branqueamento geralmente é feito com solução de peróxido alcalino, sendo que estes tratamentos 

são amplamente utilizados para modificar a estrutura molecular da celulose, (CAMPOS et al., 2011). 

Na maioria dos estudos mapeados, as fibras tratadas tiveram melhoria na resistência mecânica e 

estabilidade dimensional dos compósitos resultantes em comparação com as puras. Geralmente, 

diferentes tratamentos de superfície nas fibras são realizados em conjunto, como ocorreu na pesquisa 

realizada por Campos et al. (2011), em que foi utilizada a lavagem com água e posteriormente o 

branqueamento. Dificilmente utiliza-se um único tipo de tratamento, somente em pesquisas que visam 

testar a eficácia de diferentes tratamentos. 

 

5.2.3 Aditivos na matriz 
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Além dos tratamentos na superfície das fibras vegetais, são adicionados aditivos na matriz dos 

compósitos biodegradáveis para melhorar as suas propriedades. Os principais aditivos utilizados são 

os plastificantes, que consistem em substâncias empregadas durante o processamento de materiais 

poliméricos que visam melhorar a flexibilidade e em geral a processabilidade. Basicamente, são 

solventes não-voláteis com massa molecular menor do que o próprio polímero, que quando 

adicionados ao polímero o tornam mais macio e flexível formando um material mais homogêneo 

(SCHLEMMER, 2007). A figura 7 ilustra os aditivos utilizados nas pesquisas mapeadas dos 

compósitos biodegradáveis. 

 

Figura 7: Aditivos empregados no desenvolvimento dos compósitos biodegradáveis dos estudos mapeados. 
 

 

A partir do mapeamento percebeu-se que na maioria das pesquisas é utilizado o glicerol como 

plastificante na composição dos compósitos biodegradáveis, o qual pode ser produzido a partir de 

óleos vegetais e como subproduto do biodiesel. De acordo com Oliveira (2008), projetos que visam à 

produção de polímeros de origem vegetal e que utilizam a química verde e renovável empregam o 

glicerol nos biopolímeros.  

 

5.3 Caracterização dos compósitos biodegradáveis 

5.3.1 Propriedades mecânicas 

As propriedades mecânicas fazem parte do conjunto de propriedades físicas dos materiais, 

(CALLISTER, 2000). Nos compósitos biodegradáveis as propriedades mecânicas de tração são as 

mais comumente investigadas. A resistência ao impacto é um dos pontos fracos destes materiais no 

desempenho mecânico, assim, para melhorar o desempenho para o nível desejado, muitos esforços 

estão sendo realizados considerando principalmente o processamento e a adesão da fibra com a 

matriz, (FARUK et al. 2012). Em todos os artigos mapeados, foram realizados ensaios de tração nas 

amostras, em que são verificadas a resistência mecânica, a elongação e o módulo de elasticidade. 

Como o principal enfoque dos estudos é melhorar as propriedades mecânicas dos compósitos, essas 

propriedades de falha e rigidez são de extrema importância no desempenho dos materiais quando em 

uso, por esse motivo, acredita-se que são bastante abordadas. 

Os valores das propriedades mecânicas mensuradas nos estudos do desenvolvimento dos 

compósitos biodegradáveis são bastante variados, o que pode ser devido ao método de 

processamento e as condições utilizadas para produzir os compósitos biodegradáveis, além do tipo 

de matriz e fibra vegetal utilizada, os tipos de tratamentos na superfície das fibras, o tipo e a 

quantidade de plastificante, e a maneira de acondicionamento dos compósitos biodegradáveis. 

 

5.3.2 Degradação 

Devido à sensibilidade dos compósitos biodegadáveis frente à umidade e a impactos mecânicos, por 

serem de origem natural, geralmente vegetal, a degradação pode dificultar o desempenho destes 

materiais. De acordo com Vilaplana et al. (2010) a degradação destes materiais pode ser definida 

como qualquer alteração irreversível induzida externamente nas propriedades físicas do material 

sendo causada por reações químicas.  

A susceptibilidade a umidade parece ser um fator que influencia diretamente a degradação dos 

compósitos biodegradáveis. A absorção de água e a sua degradação resultante pode afetar 
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irreversivelmente a morfologia e as propriedades do material, (STARK, 2002). Dessa forma, a 

absorção de água pode ser influenciada por vários fatores, como o carregamento de fibra, pois 

quanto maior o teor de fibra maior é a incidência de absorção de umidade, a natureza química das 

fibras, pois as que contêm maior teor de lignina podem apresentar menor valor de absorção de água 

já que a lignina é um composto hidrofóbico que pode agir contra a degradação, a geometria da fibra e 

especialmente, a compatibilização entre a matriz e as fibras, (BISMARK et al., 2002). 

Portanto, a susceptibilidade de degradação dos compósitos biodegradáveis limita o uso e constitui 

uma desvantagens para a utilização deste material principalmente em aplicações estruturais. Dessa 

forma, a partir do estudo das características destes materiais é possível verificar o potencial de 

aplicação, além da busca pela melhoria da funcionalidade e estabilidade destes materiais 

preservando a sua biodegradabilidade. 

 

5.4 Materiais com propriedades mecânicas semelhantes as dos compósitos biodegradáveis 

A partir da caracterização física dos compósitos biodegradáveis dos estudos mapeados verificou-se 
em que universo de materiais as propriedades mecânicas dos compósitos biodegradáveis encontram-
se, para isso, utilizou-se o software de seleção de materiais CES Edupack. Como resultado, têm-se 
os materiais com propriedades semelhantes as dos compósitos biodegradáveis, conforme mostra a 
figura 8. 
 
Figura 8: Materiais poliméricos e naturais que possuem propriedades mecânicas semelhantes as dos compósitos 
biodegradáveis. 

 

Como pode ser observado na figura 8, os materiais que possuem propriedades semelhantes as dos 

compósitos biodegradáveis encontram-se na família dos polímeros e dos materiais naturais. Já era 

previsto que o software selecionaria materiais naturais, pois os compósitos biodegradáveis são 

formados por materiais de origem vegetal, assim, logicamente as propriedades seriam semelhantes.  

 

6. Considerações finais 

O mapeamento realizado em torno de artigos que visam o desenvolvimento e a caracterização de 

compósitos biodegradáveis que utilizam fibras vegetais brasileiras como reforço resultou em um 

panorama de pesquisas da área, que envolveu os tipos de materiais, tratamentos utilizados nas fibras 

e aditivos na matriz, formas de processamento e as propriedades mecânicas. A partir deste 

levantamento foi possível conhecer e compreender o desenvolvimento destes materiais e 

principalmente, determinar critérios que visam à viabilidade técnica dos compósitos biodegradáveis. 
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Assim, de acordo com os valores de suas propriedades mecânicas constatou-se que não resistem a 

fortes impactos, o contato com a umidade pode acelerar o processo de biodegradação, não resistem 

a altas temperaturas, isto é, degradam-se acima de 200°C, os ensaios de biodegradação apontam 

que são biodegradáveis, no entanto, se forem mantidos em bom estado de conservação podem durar 

por alguns anos. Além disso, verificou-se que os compósitos biodegradáveis geralmente são 

provenientes de fontes renováveis e utilizam a química verde para o processamento. Estas 

características parecem estar alinhadas com a perspectiva de desenvolvimento de materiais 

ecológicos, ou seja, que são desenvolvidos sob a ótica da sustentabilidade. Logo, a partir da 

viabilidade técnica, conclui-se que os compósitos biodegradáveis direcionam-se para aplicações de 

curto prazo. 

Ademais, o mapeamento resultou em um panorama de informações relativas ao desenvolvimento e a 

caracterização de compósitos biodegradáveis que utilizam fibras brasileiras como reforço. Desta 

forma, estas informações podem ser relevantes para pesquisas da área, pois, com a compilação dos 

dados é possível realizar comparações nos valores das propriedades mecânicas a fim de verificar 

quais materiais e/ou tratamentos, aditivos e formas de processamento resultam em compósitos com 

melhores valores destas propriedades. 

A partir do levantamento das propriedades mecânicas dos compósitos foi possível, por meio do 

software de seleção de materiais CES Edupack compará-las com as mesmas propriedades da 

biblioteca do programa. Como resultado, os materiais selecionados pelo software encontram-se na 

família dos polímeros e de materiais naturais. Deste modo, os compósitos biodegradáveis são 

semelhantes aos polímeros e aos materiais naturais, em relação a aspectos técnicos, ou seja, as 

propriedades mecânicas situam-se na mesma faixa de valores. Assim, pode-se considerar que os 

produtos fabricados com estes materiais possuem potencial para estudo de viabilidade de aplicação 

para os compósitos biodegradáveis.  
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Palavras-chave: Projeto Editorial, Sustentabilidade, escolhas de projeto.  

A tomada de decisão consciente pelos designers no momento de concepção de projetos é um fator 
decisivo para o desempenho ambiental dos objetos projetados. Considerando a responsabilidade 
ambiental desses profissionais e suas escolhas, o objetivo deste artigo é demonstrar o desenvolvimento 
do Projeto Editorial da Série Resultados Lacis com foco na redução dos impactos ambientais associados 
ao ciclo de vida dos livros, por meio de alternativas ambientalmente menos agressivas. A metodologia foi 
da pesquisa bibliográfica de autores, levantamento de projetos baseados em escolhas mais sustentáveis 
aos testes das opções feitas para o projeto. Os resultados são a primeira publicação da série diagramada 
conforme opções menos agressivas e uma relação de aspectos do projeto que influenciam 
ambientalmente um projeto editorial, tais como papéis, formato, diagramação, impressão, acabamento, 
tipografia, etc. Com base no projeto desenvolvido, conclui-se que as alternativas ambientalmente menos 
agressivas terão desempenhos de leiturabilidade, legibilidade, conforto tátil e manuseio similares às 
opções tradicionalmente usadas, não comprometendo assim a qualidade do objeto. Entender o livro como 
objeto é importante para um resultado positivo nos aspectos bidimensionais e tridimensionais, além disso, 
a fase de testes e pesquisa é essencial para que o produto final esteja adequado às expectativas e 
objetivos do projeto. 

 

Introdução 

O Laboratório do Ambiente Construído Inclusão e Sustentabilidade (Lacis) é resultado de pesquisas 

de doutorado da Profa. Raquel Naves Blumenschein no Centro de Desenvolvimento Sustentável 

(CDS) e foi  concebido em 2004 como uma parceria entre o CDS, a Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo (FAU) e a Faculdade do Gama (FGA).O Lacis visa à pesquisa aplicada, ensino e extensão 

com o foco em inovação e sustentabilidade do ambiente construído, considerando as redes 

colaborativas, a inclusão social, a educação ambiental e o fortalecimento do sistema de aprendizado 

de indústrias e de outras organizações. 

O laboratório é composto por três eixos principais: Cadeia Produtiva da Indústria da 

Construção, Resíduos Sólidos Urbanos e Processos Regenerativos Urbanos e Sociais. Cada um 

desses eixos vêm desenvolvendo pesquisas desde a concepção da laboratório e a Série Resultados 

tem o objetivo de fazer um registro, divulgar os trabalhos desenvolvidos e mostrar os resultados dos 

últimos 9 anos de pesquisa. 

Considerando os focos do Lacis em Sustentabilidade e Inclusão, essa série terá como sua 

principal premissa a busca por alternativas gráficas ambientalmente menos agressivas, refletindo a 

postura do laboratório em seu projeto gráfico, além de disponibilizar a publicação para download no 

site do laboratório. 

Contudo, a sustentabilidade é algo que se almeja, mas muito difícil (ou quase impossível) de 

ser alcançado. Em todo caso há a necessidade de buscar o menor nível de impacto possível, tanto 

em questões ambientais como em questões sociais e econômicas.  
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Sustentabilidade no design gráfico 

Designers devem agir como articuladores e de maneira ambientalmente consciente, partindo de que a 

responsabilidade social, econômica e ambiental pelo produto projetado é indissociável do processo 

projetual, o que pode estar previsto na metodologia, tentando, inclusive, supor o que será feito do 

produto após da aquisição dele pelo consumidor. 

Também é necessário ter a consciência de projetar pensando que o destino do seu projeto 

pode ser o descarte, com sorte a reciclagem. Considerar esse como o ponto de partida para a 

execução de um projeto pode acarretar na tomada de medidas essenciais que mudarão o processo 

de desenvolvimento do produto desse ponto em diante. 

Durante a fase de desenvolvimento é essencial que se tenha uma visão holística do que está 

sendo feito, isso para que seja realizada uma análise de aspectos que envolvem o impacto do 

projeto. O objetivo de enxergar o todo é que a análise pessimista se torne uma ação otimista: partindo 

do descarte, se revertendo em ação racional e prevendo o menor impacto ambiental possível.  

No caso do design gráfico, mais especificamente o design editorial, designers devem estar 

alinhados com fornecedores, gráficas e empresas de acabamento para que conheçam os materiais e 

processos que podem ser utilizados. Muitas vezes é necessário que se saiba, por exemplo, onde se 

imprimirá antes de iniciar o projeto, nisso estarão claras limitações com que se terá que lidar ou as 

vantagens em questão de maquinário e ferramentas. 

Metodologia 

O desenvolvimento do projeto gráfico das publicações do Lacis segue uma metodologia de 

conceituação e desenvolvimento em paralelo aos testes. Esse processo foi inspirado pela 

metodologia de design às avessas proposta por Brian Dougherty (2011), em que as decisões são 

tomadas a partir do destino final do produto, tanto tridimensional quanto gráfico. 

Design às avessas sugere que o projeto seja pensado a partir do seu descarte em direção à 

concepção. Retrocedendo as etapas, se percebe como o processo de design pode ser pensado com 

foco em redução de perdas e impacto ambiental. 

Durante o desenvolvimento do projeto de publicações do Lacis tentou-se usar a metodologia 

sugerida por Dougherty, mas percebeu-se que tal proposta é indicada e mais adequada para casos 

onde os designers estão inseridos em um contexto de relacionamento direto com os meios de 

produção. Como o projeto desenvolvido é a primeira versão do projeto gráfico de toda a série de 

publicações, desenvolvida com base em apenas um dos textos já escritos, sabe-se que ele está 

suscetível a alterações devido a necessidades que poderão ser observadas em outros livros da série, 

por isso ainda não se tem uma definição da gráfica em que as publicações serão impressas e de 

como ocorrerá a divulgação e distribuição dos livros. Contudo é notado que em Brasília o parque 

gráfico possui boas alternativas em soluções com impacto ambiental reduzido. Várias gráficas contam 

com tintas de origem vegetal, laminações e encadernação sem o uso de cola, por exemplo. 

Essas questões fizeram parte de uma pesquisa de sondagem, que resultará na sugestão de 

gráficas (ou, ao menos, requisitos mínimos) para a editora que publicará a série. 
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Figura 1: Percurso metodoógico 

 

Seguindo a referência da metodologia design às avessas, era imprescindível que a 

metodologia pensada para esse projeto não fosse tão rígida e que os testes e a pesquisa fossem 

priorizados. Foi utilizado um método próprio desenvolvido durante o projeto. Isso ocorreu por se tratar 

de um desenvolvimento cuja experimentação foi essencial e que a fase de testes ocorreu durante 

todo o processo sendo decisiva na tomada de decisões. 

Resultados 

É fato que a metodologia aplicada foi desenvolvida a medida que o projeto foi sendo construído, 

assim os resultados do processo de desenvolvimento do projeto em si e os resultados de metodologia 

se misturaram de maneira orgânica e fluida. 

Projeto gráfico 

Para a série foi definido o formato 16cmx23cm, por ser o formato que provoca menos 

desperdício segundo a industria gráfica. Há formatos menores, que poderiam resultar em menos 

papel utilizado, porém o aproveitamento de papel em relação ao tamanho da página é maior nesse 

caso, pois tem-se um espaço suficiente para a utilização de imagens, gráficos e quadros, além de ser 

um formato confortável nas mãos durante a leitura. 
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Figura 2: Diagrama de diagonais, margens e grid de colunas 

 
 

De acordo com o diagrama de diagonais feito para a página dupla do livro, segundo seu 

formato, a margem inferior seria um pouco maior do que a que foi definida, mas durante os testes 

realizados percebeu-se a possibilidade de aumentar uma linha de texto, logo diminuindo a margem 

inferior foi aproveitada uma linha por página. 

 

Figura 3: Texto aplicado ao grid 

 

O espaço destinado para a mancha de texto ocupa 64% da página, um aproveitamento 

considerável que não compromete a leitura, deixando um bom espaço para as margens, em particular 
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as internas e externas, por questões técnicas de encadernação, refile e acabamento e por questões 

de leitura, com o intuito de ter espaço suficiente para o livro ser segurado sem que se comprometa 

muito do texto.  

 

Tipografia e rendimento tipográfico 

 

Em tipografia, cada fonte ou família tipográfica possui sua particularidade, por este motivo é 

indispensável que as variáveis sejam consideradas em um comparativo. Para um resultado comum 

de mancha gráfica cada fonte pede um corpo e uma entrelinha diferentes. Com o objetivo de ilustrar 

essa sentença foi feito um comparativo de rendimento tipográfico. Foram consideradas as 

especificidades de cada fonte para realizar uma compensação entre os corpos das fontes. Essas 

alternativas foram feitas na tentativa de aproximar o máximo possível as relações entre as escolhas. 

O que seria feito em um teste tipográfico para uma mancha gráfica que tivesse o mesmo nível de 

cinza. 

 

Figura 4: teste de rendimento tipográfico 

 

 

Para a comparação foram utilizadas as seguintes fontes: Century Gothic, Helvetica, Times, Cronos 

Pro e Cronos Pro Regular. A Century Gothic, de acordo com pesquisas amplamente divulgadas na 

internet, é uma fonte que economiza tinta. A Helvetica foi utilizada como referencia por ser uma fonte 

moderna amplamente utilizada. A Times, por ser amplamente utilizada e difundida e também por ser 
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uma fonte para texto. Apesar de a comparação entre uma fonte serifada e uma sem serifa ser 

delicada, por ser uma característica marcante na família tipográfica, ela incorpora outros fatores à 

fonte. Mas o comparativo, nesse caso, funciona por estar considerando a quantidade de linhas 

utilizadas. 

Segundo o comparativo apresentado a Cronos Pro Light e a Times possuem um 

aproveitamento parecido, ao passo que a Century Gothic, apesar de ser uma fonte com 

características de economia (pouca espessura, muito espaço negativo, altura de ascedentes e 

descendentes moderada), se apresentou como a fonte que mais consome linhas em sua mancha de 

texto.  

Depois dos testes realizados foi constatado que a Cronos Pro em sua versão light obteve 

uma boa relação entre mancha de texto e rendimento. Versões lights possuem traços mais finos e, 

consequentemente, gastam menos tinta na impressão do que a mesma fonte em sua versão regular. 

Baseado nesse teste a fonte definida para o corpo do texto foi a Cronos Pro, uma fonte criada 

por Robert Slimbach para a Adobe. É uma fonte sem serifa que trás elementos de antigos tipos 

romanos, incluindo leiturabilidade, por isso é considerada uma boa fonte para textos. A Cronos Pro 

compõe uma família tipográfica que possui diversas variações como itálico e pesos diferentes (do 

light ao bold). 

Depois de definida a fonte de texto surgiu a necessidade de escolha de uma outra fonte que 

fosse utilizada para títulos. Apesar de possuir uma boa variação de pesos a Cronos Pro não foi 

considerada adequada para enunciar os títulos de capítulos e o nome do livro na capa, para isso foi 

escolhida a Exo, uma fonte que possui características marcantes, como extremidades afuniladas e 

cantos arredondados. Assim como a Cronos Pro também é uma fonte sem serifa com diversas 

variações, mas a Exo não é tão adequada para texto e funciona melhor em corpos intermediários, 

como os utilizados nos títulos da série de publicações do Lacis.  

 

Impressão 

Durante a fase de desenvolvimento foi cogitada a impressão do texto em cor especial, porém previu-

se a necessidade de limpeza de impressoras e rolos de impressão, o que desperdiçaria tinta. Além 

disso haveria um grande gasto de água e contaminação da mesma com solventes. 

A melhor solução encontrada foi a impressão em tinta preta, em que não haveria gasto com 

limpeza. Uma preocupação é que essa tinta seja de origem vegetal, pois sabe-se que diversas tintas 

são originarias de derivados minerais não renováveis, mas como sondado anteriormente, foi visto que 

as gráficas situadas em Brasília possuem essas alternativas disponíveis para impressão.  
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Figura 4: Impressão do miolo e orelhas da capa 

 

 

Como suporte de impressão para as publicações foram selecionados dois tipos de papel: o 

papel polén 85g/m2 para o miolo e o papel colorplus de cores variadas 250g/m2 para a capa.  

 

Figura 5: Impressão do miolo e utilização de variações de peso da fonte de texto 

 
 

A impressão em uma cor pode causar monotonia na leitura e é importante que uma 

publicação tenha algo que gere interesse para o leitor. A alternativa a essa questão foi utilizar o papel 

pólen para a impressão do miolo. O papel pólen é indicado para livros por possuir cor amarelada, que 

gera conforto visual pelo menor contraste gerado em relação ao fundo comparado ao fundo de um 



 

286 

 

papel AP branco. Também, por ser um papel não revestido, sua reciclagem é facilitada. Papéis 

revestidos (coated) possuem laminação feita através de cola, para a reciclagem isso é um problema e 

para a decomposição também. Essa cobertura não é reciclada com o papel e impermeabiliza sua 

superfície, fazendo com que o tempo necessário para a decomposição seja maior. 

  

Figura 6: Capas da série em papel colorplus 

 
 

Para a capa foi utilizado o papel colorplus, um papel que possui diversas cores diferentes. Tal 

característica foi fator decisivo para a escolha, pois ou invés de imprimir uma cor chapada sob um 

papel branco é mais interessante, em questão de gasto de recursos, a utilização de um papel que já 

seja colorido, por isso também a capa poderá ser apenas impressa com tinta preta, como se vê na 

imagem acima. 

Todos os testes de impressão foram feitos em impressoras digitais por ser mais prático e  por 

testes não terem necessidade de reprodução. A impressão final dos livros será feita em offset.   
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Conclusão 

Fazer com que as questões ambientais, sociais e econômicas estejam relacionadas e funcionando da 

melhor maneira possível é uma tarefa árdua, mas a tentativa é necessária mesmo que não se 

alcance o êxito esperado. 

Durante o desenvolvimento da Série Resultados Lacis foi notado que o projeto possui várias 

particularidades e a fluidez da metodologia foi essencial para que tudo se concretizasse da melhor 

maneira possível. 

O entendimento aprofundado de questões relacionadas a projetos gráficos e diagramação é 

essencial, pois é a partir de um conhecimento tradicional que as alternativas de menor impacto 

ambiental podem ser exploradas e descobertas. 
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A proposta deste artigo é abordar o projeto de exposições sob a perspectiva da sustentabilidade social, 
econômica e ambiental. O aporte teórico em design de exposição conceitua dois enfoques gerais para 
pesquisa e desenvolvimento: comercial e cultural. Assim, o tópico abarca estandes para feiras e eventos, 
vitrinismo, ambientes temáticos, e mostras para museus e centros culturais. Estas abordagens são 
consideradas a partir de (a) uma revisão de literatura que articula design de exposição e sustentabilidade, 
e (b) da vivência dos autores no ensino, pesquisa e desenvolvimento de exposições, através de exemplos 
práticos, realizados em disciplinas ministradas pelos docentes. O objetivo é elucidar possibilidades de 
atuação que promovam exposições ecologicamente corretas, economicamente viáveis, socialmente justas 
e culturalmente diversas, com o intuito de conscientizar em relação aos problemas ambientais intrínsecos 
à produção de espaços efêmeros. 

Introdução 

Este estudo busca estabelecer relações entre design de exposição e sustentabilidade, tendo em vista 

o projeto de espaços efêmeros e o tripé social-econômico-ambiental
1
. Ao considerarmos esta 

modalidade projetual frente aos paradigmas do design contemporâneo, vale resgatar a resolução da 

Comissão de Brundtland
2
, de 1987, sobre desenvolvimento sustentável, sendo aquele 

―desenvolvimento que satisfaz às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras de satisfazerem suas próprias necessidades‖. 

Enquanto o século XX era permeado pela abundância de recursos não-renováveis, industrialização, 

novos artefatos, e consumo acelerado incentivado pela propaganda, o século XXI se depara com a 

problemática da escassez de recursos naturais, com o lixo doméstico e industrial. Nesse cenário, a 

sustentabilidade ambiental é um objetivo a ser atingido e refere-se às condições sistêmicas, segundo 

as quais, em nível regional e planetário, as atividades humanas não devem interferir nos ciclos 

naturais em que se baseia o que a resiliência do planeta permite e, ao mesmo tempo, não devem 

empobrecer o seu capital natural (MANZINI; VEZZOLI, 2002). 

                                                 
1
 O conceito de triple-bottom-line surgiu nos anos 1990, e visava medir o sucesso empresarial de acordo com o 

desempenho em âmbito econômico e social, integrado com a responsabilidade ambiental. Assim, o planejamento 
das organizações incluiria diretrizes para o desenvolvimento sustentável (HACKING; GUTHRIE, 2008). 
2
 O Relatório Brundtland aponta para a incompatibilidade entre desenvolvimento sustentável e os padrões de 

produção e consumo, trazendo à tona mais uma vez a necessidade de uma nova relação ―ser humano-meio 
ambiente‖. Ao mesmo tempo, esse modelo não sugere a estagnação do crescimento econômico, mas sim a 
conciliação com as questões ambientais e sociais, em conformidade com a Comissão Mundial sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento da Organização das Nações Unidas - ONU (1991). 
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Ao passo que a sustentabilidade emerge como tópico de interesse para diversos campos de atuação, 

a realização de diversas exposições ocorre com frequência. Em resposta ao caráter efêmero 

intrínseco ao design de exposição, faz-se necessário que os profissionais envolvidos estejam a par de 

estratégias para o desenvolvimento de exposições ecologicamente corretas, economicamente 

viáveis, socialmente justas e culturalmente diversas. 

Neste artigo, o objetivo principal é estudar o tema ‗design de exposição‘ a partir da articulação do 

referencial sobre o tema com projetos que exemplifiquem estratégias sustentáveis. Assim, é lançada 

a hipótese que, embora o projeto de instalações temporárias seja nocivo a priori, é possível incorporar 

táticas para o desenvolvimento de exposições mais sustentáveis. Vale ressaltar que a pesquisa 

concebe a exposição em seu aspecto mais geral, ou seja, sem distinção entre sua natureza comercial 

ou cultural, importando à análise o paradigma da sustentabilidade para o desenvolvimento de projetos 

em design.  

Inicialmente, a fundamentação teórica do trabalho revisa a literatura que articula o projeto de 

exposições com a questão da sustentabilidade. Assim, citamos os designers Pam Locker (2011) e 

Francesc Zamora Mola (2010) e os arquitetos Jan Lorenc, Lee Skolnick e Craig Berger (2010), e os 

pesquisadores Clauciane Pereira e Milton Vieira (2009). No âmbito da exposição museológica, 

buscamos respaldo em Marília Xavier Cury (2006), Luis Alonso Fernández e Isabel Garcia Fernández 

(2010), além de Alice Lake-Hammond e Noel Waite (2010). Ademais, o trabalho continua a pesquisa 

dos autores sobre o tema, o que contempla uma dissertação de mestrado (COSSIO, 2011)e artigos 

publicados no 6º Congresso Internacional de Pesquisa em Design – CIPED 2011(CATTANI, et. al., 

2011), e 10º Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design – P&D Design 

2012(CARDOSO, et. at., 2012), com enfoque em metodologia de projeto e de ensino para design de 

exposição. Neste texto, apresentamos alguns projetos desenvolvidos por acadêmicos, em sala de 

aula, no intuito de ilustrar as relações entre exposição e sustentabilidade. Por fim, são elencadas 

estratégias sustentáveis, no sentido de pontuar requisitos de projeto para o desenvolvimento de 

exposições.  

Sobre design de exposição 

Para Calori (2007), o design de exposição (interpretative design) conta uma história sobre o 

significado de um conceito ou tema, um objeto, um espaço, um evento, uma figura histórica, uma 

empresa e seus produtos, e assim por diante. Informação interpretativa é mais frequentemente 

expressa sob a forma de exposições, que pode ser composta de um local em si, artefatos físicos, 

imagens, meios audiovisuais e conta, muitas vezes, com recursos interativos. 

Locker (2011) faz distinção entre dois tipos de exposição, no que se refere à escala. Exhibition refere-

se a qualquer conjunto organizado de exposições que é projetado para servir a um propósito global 

ou apresentar um tema ou uma narrativa; e exposição, enquanto exhibit, está relacionada a qualquer 

combinação organizada de objetos, a informação em forma gráfica, tipográfica e áudio-visual, apoio, 

estrutura e gabinete, que é projetada para comunicação, ou seja, um único módulo dentro de uma 

exposição. Ou seja, quanto aos tipos de exposição, no que se refere à natureza e objetivos, a autora 

classifica como comercial ou cultural:  

 
feiras comerciais, experiências de marca, atrações temáticas, exposições mundiais, galerias de 
museus, centros turísticos, casas históricas, a interpretação da paisagem e instalação de arte são 
as áreas que podem ser categorizadas de acordo com o termo amplo ―exposição‖. Exposições 
podem ser permanentes ou temporárias, com uma vida útil de cinco anos ou cinco dias. Podem 
variar em escala de pequenas telas de mesa para o tamanho de uma pequena cidade no caso de 
exposições mundiais. (LOCKER, 2011:10, tradução livre dos autores) 

Ainda de acordo com Locker (2011), independente da natureza, é a ideia de comunicar uma história 

em espaço tridimensional que atua como elo entre estes ambientes muito diferentes. Lorenc, Skolnick 

e Berger (2010) corroboram a questão, pois defendem que todas as exposições têm algo importante 

em comum: a possibilidade de contar uma história (storytelling). Na maior parte delas, como a história 

será contada é a preocupação essencial do designer, que estrutura a experiência em uma narrativa, 

um narrador, um caminho e um contexto. De acordo com os autores, a narrativa define o início, o 

meio e o fim da história. O narrador constitui-se de várias mídias, entre elas o texto visual, e a 
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tecnologia. O caminho relaciona a narrativa com o espaço tridimensional, o que conecta a história 

com o visitante.  

Por sua vez, Fernández e Fernández (2010), destacam a incorporação de elementos novos em 

design de exposição e, assim, uma ruptura com as tendências tradicionais, nas quais o mais 

importante era o objeto e a sua informação. Agora, o que se busca é que o público também se sinta 

atraído pela exposição e torne-se parte dela, utilizando-se, para tal, distintos recursos expográficos 

(luz, cor, sons, audiovisual, sistemas multimídia etc.). Lorenc, Skolnick e Berger (2010) postulam que 

o designer deve estar familiarizado com questões concernentes ao espaço, à tecnologia, aos displays 

e aos materiais, no sentido de empregar recursos a serviço daquela história. 

No contexto museológico
3
, a exposição, enquanto meio de comunicação, constitui o que Cury (2006) 

denomina um espaço de educação informal. A expografia, como parte da museografia, é a forma da 

exposição de acordo com os princípios expológicos e abrange os aspectos de planejamento, 

metodológicos e técnicos para o desenvolvimento da concepção da forma. Por sua vez, design de 

exposição é a parte que visualmente se manifesta para o público, com vistas a sua experiência 

(qualidades sensoriais). É conteúdo (a informação e a concepção da comunicação como interação) e 

forma (a maneira de organizar a informação, considerando o enfoque temático e seu 

desenvolvimento, a seleção e articulação dos objetos, a elaboração espacial e visual). A exposição 

constitui um espaço social de contato com um determinado saber. O designer ou arquiteto vai prover 

a qualidade desse contato, sua propriedade e clareza por meio dos conhecimentos inerentes ao 

campo: design gráfico e design gráfico-ambiental
4
. Desse modo, salientamos que as exposições são 

concebidas com vistas à experiência do público: 

 
exposição é conteúdo e forma, sendo que o conteúdo é dado pela informação científica e pela 
concepção de comunicação como interação. A forma da exposição diz respeito à maneira como 
vamos organizá-la, considerando a organização do tema (enfoque temático e 
seudesenvolvimento), a seleção e articulação dos objetos, a elaboração de seu desenho 
(elaboração espacial e visual), associados a outras estratégias que juntas revestem a exposição 
de qualidades sensoriais (...) a exposição é pensada e montada tendo como ponto de partida a 
experiência prévia do público, pois é a partir da sua experiência que o visitante recria a exposição. 
Assim, conceber e montar uma exposição significa construir e oferecer uma experiência de 
qualidade para o público (CURY, 2006:42-43). 

Acrescentamos que, ciente dos objetivos da exposição, o designer articula tecnologia, arquitetura e 

comunicação, ao planejar o espaço de modo a propor uma ambientação. No que se refere ao design 

gráfico, o profissional ocupa-se da identidade visual da exposição, que se estende da marca aos 

catálogos e ao material promocional, como press kits, folders e cartazes. Além disso, planeja material 

instrucional, de modo a apresentar informações sobre os objetos.  

No entanto, o designer não é um projetista responsável apenas por desenvolver o material gráfico de 

comunicação da exposição. Com efeito, é necessário mencionar o que postulam Lake-Hammond e 

Waite (2010): o designer tem deixado de ser um técnico subordinado para participar ativamente de 

todas as etapas do processo da exposição contemporânea – do conceito à construção. Frente à 

dimensão estratégica da atividade, além da quantidade exponencial de exposições que se realizam 

atualmente, torna-se oportuno o estudo em design de exposição tendo em vista sua relação com a 

sustentabilidade, tema que vem obtendo destaque, emergindo como um novo desafio para o campo. 

                                                 
3
Faz-se necessário o apontamento e a diferenciação dos conceitos de museologia, museografia, expografia e 

design de exposição. Segundo Cury (2006), museologia é a área do conhecimento que estuda o fenômeno 
museu e suas relações, tomando como base o conceito de patrimônio (natural e cultural), ou seja, o conjunto de 
referências materiais e não materiais, definidoras da identidade dos diferentes grupos humanos, no tempo e no 
espaço. A museologia se ocupa da aquisição, com a pesquisa, a conservação e a documentação e com a 
comunicação. Já a museografia, engloba todas as ações práticas de um museu: planejamento, arquitetura e 
acessibilidade, documentação, conservação, exposição e educação. A museografia abrange a triangulação 
objeto-exposição-homem.  
4
 De acordo com a Society for Environmental Graphic Design (SEGD), o design gráfico-ambiental inter-relaciona 

disciplinas projetuais, entre elas o design gráfico, a arquitetura, o design de ambientes e, ainda, o design de 
produto, numa atividade que comunica identidade e informação, ao mesmo tempo em que dá forma à ideia de 
lugar. Além do design de exposição, integram esta área os estudos e as práticas relacionadas aos sistemas de 
wayfinding, sinalização, aspectos gráfico-visuais da arquitetura, ambientes dinâmicos (ou interativos), design 

urbano (e cívico), pictogramas, arquitetura comercial, sistemas de mapeamento e ambientes temáticos. 
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Relações entre design de exposição e sustentabilidade 

O designer de exposição, além de trabalhar com prazos e gerenciar orçamentos, precisa ter um 

entendimento sobre as questões legais, de acessibilidade e de sustentabilidade, entre outros. Em sua 

reflexão, Locker (2011) assevera que, embora a maioria das exposições seja de caráter temporário, 

elas implicam consumo elevado de materiais e energia elétrica. Portanto, a agenda ambiental, no 

processo de desenvolvimento de exposições, é um desafio para o designer comprometido com esta 

questão. A autora afirma que 

 
sustentabilidade é uma preocupação global e responsabilidade de todos os participantes do 
processo de design [...] Essas ideias transcendem o conhecido mantra ‗reduzir, reutilizar e reciclar‘. 
Assim como as questões relativas à acessibilidade se tornaram um requisito ético e legal, a 
sustentabilidade passa a integrar todas as áreas de trabalho, da comunicação à interpretação, à 
responsabilidade social, e ao impacto cultural e influência das exposições (LOCKER, 2011:138, 
tradução livre dos autores). 

 

Para o desenvolvimento de projetos em design para a sustentabilidade, Manzini e Vezzoli (2002) 
apontam as seguintes estratégias: seleção de materiais de baixo impacto ambiental; materiais menos 
poluentes, não-tóxicos, de produção sustentável, reciclados, ou que requerem menos energia na 
fabricação; eficiência energética; qualidade e durabilidade; modularidade; reutilização e 
reaproveitamento (MANZINI; VEZZOLI, 2002).  
 
Em design de exposição, Mola (2010) apresenta estratégias sustentáveis para fins promocionais, em 
feiras e eventos. Se por um lado o projeto de estandes pode suscitar alto custo e impacto no meio 
ambiente, o autor defende que as limitações no orçamento exigem criatividade por parte do designer, 
que é responsável pela seleção de materiais menos danosos, assim como deve estar atento aos 
recursos de iluminação mais eficientes, entre outros.  
 
O teórico também ressalta que pode-se diminuir o desperdício com o uso de materiais reutilizados ou 
reciclados, utilização de partes pré-fabricadas (modularidade), além de evitar uma construção 
complexa na feira, no sentido de economizar tempo e recursos financeiros nas etapas de instalação e 
desmontagem. A seleção de materiais depende de questões como: quão rápido o estande pode ser 
montado e desmontado? Qual a facilidade em manipular a estrutura? Qual a quantidade de material 
inutilizada após o fim do evento? 

Ainda de acordo com Mola (2010), enquanto a premissa de alugar um estande modular é, na maioria 

dos casos, a opção mais conveniente e de menor custo, o desenvolvimento de um projeto considera 

os atributos e necessidades específicas de determinada marca. Expositores que participam das 

mesmas feiras todos os anos têm optado por um estande que possa ser reutilizado. Ao mesmo 

tempo, estão preocupados na eficiência do seu estande para prospectar novos clientes, além de 

destacá-lo em relação aos concorrentes. Portanto, a informação gráfico-visual apresentada é 

essencial no processo de atrair e manter a atenção do visitante (MOLA, 2010). 

A partir de um estudo sobre sustentabilidade no design gráfico-ambiental, Pereira e Vieira (2009) 

elencam alguns parâmetros que podem ser aplicados no projeto de exposições, com vistas a 

minimizar seu impacto ambiental: 

seleção de materiais e processos: o uso de materiais certificados ou eco-eficientes é um 
aspecto fundamental a uma estratégia sustentável, que compreende a análise das 
características das opções disponíveis e relaciona-as às fases de concepção do produto, ao 
processo de fabricação e à forma de descarte;  
 
projeto e processo de fabricação: a principal contribuição do designer para a sustentabilidade 
inicia-se no modo como o projeto é concebido. Assim, os designers colaboram na medida em 
que recomendam materiais e processos sustentáveis, projetam para o aproveitamento 
máximo de materiais e recursos e participam do processo de fabricação;  
 
qualidade gráfica e sustentabilidade: ao contrário do que se possa imaginar, a 
sustentabilidade não é incompatível à excelência do produto de design gráfico-ambiental;  
 
custos: através da gestão relativa aos processos de fabricação e à seleção do material 
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adequado, as abordagens ecológicas podem ter um impacto mínimo sobre os gastos gerais. 
Optar pela aplicação de processos e sistemas sustentáveis, tais como os de eficiência 
energética, pode resultar em economia a longo-prazo;  
 
uso relativamente menor de material vs. visibilidade no ambiente construído: os sistemas e os 
elementos do design gráfico-ambiental são muito visíveis para o público, fornecendo 
orientação, informação, imagem corporativa e educação, incluindo oportunidades para 
destacar sistemas e ambientes de atributos sustentáveis. Em alguns ambientes – tais como 
feiras, estandes e exposições – oportuniza a escolha de soluções sustentáveis para os 
materiais, a iluminação e todos os outros aspectos do projeto construído;  
 
qualidade do ar e impacto ambiental: o objetivo da estratégia é a escolha dos produtos e 
processos que contenham níveis reduzidos de compostos orgânicos voláteis (COV) que 
emitem poluentes no ar;  
 
modularidade: é considerado um fator-chave das estratégias sustentáveis, pois a concepção 
de produtos compostos por módulos podem ser facilmente alterados ou atualizados, além de 
possibilitar a recuperação, reutilização ou reciclagem das partes descartadas.  
 

Por seu turno, Lorenc, Skolnick e Berger (2010) salientam pontos críticos como a iluminação quente e 

brilhante utilizada na maioria das exposições, bem como o combustível necessário para o transporte 

de mostras itinerantes, além dos químicos perigosos e de difícil descarte empregados nos impressos. 

Os designers de exposição partem de três abordagens sustentáveis: redução do uso de energia, 

utilização de materiais recicláveis e redução do uso de químicos danosos. Ao mesmo tempo, 

estabelecem uma tensão entre o uso de materiais, custos e a estética das exposições. Em princípio, 

a seleção de materiais e processos pode parecer simples, ao passo que mais recursos sustentáveis 

se tornam disponíveis.Porém isso é relativo:frequentemente, os materiais mais danosos são os mais 

necessários para o sucesso da exposição, e muitas vezes instituições e designers são resistentes ao 

sacrifício de atributos estéticos em prol da sustentabilidade.  

Os autores assinalam que materiais biodegradáveis podem funcionar em mostras temporárias, porém 

podem não atender as exigências de uma exposição itinerante ou ao ar livre. Sobre a iluminação que 

consome muita energia, afirmam que este problema depende da escala: não é tão sério em um 

estande temporário, mas um agravante quando se trata de um museu em sua totalidade. Assim, 

destacam que a chave para a sustentabilidade em design de exposição está em projetar para o seu 

ciclo de vida (LORENC, SKOLNICK E BERGER, 2010).  

Vale salientar que o ciclo de vida de uma exposição – da avaliação do briefing, sua instalação e o fim 

de sua vida útil – requer uma análise de potenciais impactos ambientais, em todas as suas etapas 

(LOCKER, 2011). Um dos instrumentos utilizados para verificar as questões ligadas a 

sustentabilidade partem do LCA (Life Cycle Assessment) que antecipa os impactos ambientais por 

meio da avaliação do ciclo de vida durante o processo de design, permitindo tomar decisões 

ambientalmente corretas (Figura 1). 
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Figura 1: Avaliação do ciclo de vida. Fonte: elaborado pelos autores. Adaptado de PEARSON (2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portanto, no que se refere à seleção de materiais e a concepção no design de exposição, o 

profissional coerente especificará o montante correto e estritamente necessário de elementos para 

maximizar a eficiência entre materiais e produtos (elementos do sistema) empregados.Levando-se 

em consideração o desenvolvimento sustentável, três conceitos-chave em design de exposição são: 

durabilidade, flexibilidade e adaptabilidade.  

Como em muitos casos os elementos de um sistema expositivo devem durar o máximo possível, a 
exemplo de mostras itinerantes ou exposições de longa duração, o profissional responsável deve 
levar em consideração a fácil reposição de material. Para tanto deve-se criar estruturas que possam 
facilmente receber manutenção e que sua limpeza também possa ser feita de maneira prática e 
sustentável. Para tanto, deve-se pensar também nos sistemas de junção mais adequados entre as 
partes de cada elemento do sistema, destacando assim formas mais práticas e eficientes de 
montagem, desmontagem e de uso. 

Estudos em design de exposição para a sustentabilidade 

Neste tópico, apresentamos alguns estudos em design de exposição com estratégia sustentável, 

desenvolvidos em sala de aula, sob orientação dos autores. Os projetos ocorreram em disciplinas do 

curso de Design da Universidade Feevale, e dos cursos de Design Visual e Design do Produto da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2012
1
.   

No sétimo semestre do curso de Design da Universidade Feevale, a disciplina de Sistemas de 

Sinalização tem por objetivo instrumentalizar o corpo discente para o desenvolvimento de projetos em 

design gráfico-ambiental. Antecedendo o trabalho de sinalização, os estudantes tem uma vivência 

inicial em design de exposição.  

O acadêmico Henrique Bittencourt desenvolveu um estande para a empresa Converse. A partir de 

pesquisas sobre a marca, o aluno propôs um estande de construção modular. No caso do design de 

exposição para feiras e eventos, a modularidade visa oportunizar facilidade e rapidez na montagem e 

desmontagem, além do transporte, sendo um dos parâmetros apontados anteriormente por Mola 

(2010). Assim, pode-se vislumbrar uma redução dos custos operacionais, além de otimizar o trabalho 

dos profissionais responsáveis pela montagem e desmontagem.  

Além desses fatores, o estande construído por módulos é uma estrutura flexível que se adapta a 

diferentes espaços e tipos de feiras. Isto se torna oportuno uma vez que as dimensões para a 

construção podem variar de acordo com o manual do expositor de cada evento. Portanto, este 

                                                 
1
 Em trabalhos anteriores, a análise foi sobre metodologia de projeto para o ensino de design de exposição 

(CATTANI, et. al, 2011; CARDOSO, et. al., 2012). 
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estande poderia ser utilizado em diferentes ocasiões, dispensando um novo projeto e outra 

construção, o que incide em economia de recursos e materiais. Destaca-se que, como visto 

anteriormente, a modularidade é estratégia sustentável, para Manzini e Vezzoli (2002), e também de 

acordo com Pereira e Vieira (2009). Além da minimização do impacto ambiental, este projeto também 

leva em conta a acessibilidade, com rampas e sinalização para deficientes visuais, como pode ser 

viso na Figura 2. Com efeito, torna-se exemplo de estande que considera as dimensões ambiental, 

econômica e social da sustentabilidade. 

Figura 2: Exemplo de projeto de estande de construção modular, desenvolvido em sala de aula pelo aluno Henrique 

Bittencourt. Fonte: Banco de imagens dos autores. 

 

Por sua vez, o aluno André Hanauer propôs um estande para a fabricante de calçados Mutta Shoes. 

Em sua pesquisa, o acadêmico identificou os conceitos de urbanidade, juventude e informalidade, 

tanto nos produtos da marca quanto nas feiras que esta participa. Assim, optou pela reutilização de 

pallets em seu projeto para o ponto-de-venda. Ao lançar mão de materiais reutilizados, contribui-se 

para a redução do impacto ambiental.  

Neste caso, os pallets também facilitam o transporte, a montagem e a desmontagem, pois dispensam 

o uso de parafusos e colas, bastando o empilhamento. Além disso, como no exemplo anterior, a 

modularidade flexibiliza o estande, uma vez que pode-se empregar quantidades e arranjos diferentes, 

de acordo com a necessidade (figura 3). Vale ressaltar que a reutilização é outra estratégia em design 

para a sustentabilidade, de acordo com Manzini e Vezzoli (2002). 

 

Figura 3: Exemplo de projeto de estande com reutilização de materiais, desenvolvido em sala de aula pelo aluno André 

Hanauer. Fonte: Banco de imagens dos autores. 

 

 

 

 

 

 

No oitavo semestre dos cursos de Design Visual e Design de Produto da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, a disciplina de Projeto Integrado II tem como objetivo capacitar o aluno para o projeto 
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de design global, compreendendo o design de exposição, nas suas diversas escalas e relações entre 

marca, produto, usuário e ambiente. Nela os estudantes criam um produto e sua identidade, bem 

como um sistema de exposição de promoção deste produto.  

Os acadêmicos Bruna Schuch, Fernanda Filippin e Moisés Hansen, desenvolveram o projeto de uma 

linha de mobiliário focado no público atendido pelo programa do governo federal Minha casa, Minha 

vida
2
 e de um estande para exposição e divulgação dos produtos na feira Casa Brasil

3
, realizada na 

cidade de Bento Gonçalves (RS) (figura 4). O conceito do grupo para o estande partiu de duas 

premissas: demonstrar a versatilidade do móvel, que deveria atender funções diferentes durante o dia 

e a noite, e possibilitar que o público experimentasse em escala real o ambiente e as possibilidades 

de disposição do móvel, ambas tendo em vista os espaços diminutos deste tipo de habitação que 

muitas vezes não comportam o mobiliário disponível no mercado atualmente.  

Figura 4: Exemplo de projeto de estande, desenvolvido em sala de aula pelos alunos Bruna Schuch, Fernanda Filippin e 

Moisés Hansen Fonte: Banco de imagens dos autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A primeira premissa foi obtida com o zoneamento em áreas: dia e noite, que demonstram a 

versatilidade das soluções e a segunda através da indicação da metragem quadrada de um cômodo 

da habitação. Ambas demonstram um profundo entendimento de público-alvo. Destaca-se que os 

materiais escolhidos são os mesmos utilizados na fabricação dos móveis, alinhando processos de 

fabricação e encurtando prazos e custos. Ressalta-se ainda que a acessibilidade foi contemplada 

com a instalação de rampas de acesso e com a inexistência de desníveis dentro do estande. 

Os acadêmicos Gabriel Scherer, Rosana Reiter, Stefan Fernandes trabalharam sob o mesmo escopo 

do grupo anterior. Sua solução para o estande configurou-se na adoção da premissa do projeto de 

mobiliário – a modularidade e o uso de materiais duráveis e de baixo custo. Desta maneira, as 

paredes do estande foram projetadas com as estantes da família de mobiliário (estrutura em madeira 

e compartimentos em polímero) possibilitando várias montagens e que ao final destas pudessem ser 

reaproveitadas (figura 5). A reutilização é uma das estratégias indicadas por Manzini e Vezzoli (2002).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
Para mais informações sobre o Minha Casa, Minha Vida,ver <http://www.caixa.gov.br/habitacao/mcmv> 

3
Para mais informações sobre a Casa Brasil, ver <http://www.sindmoveis.com.br/casa-brasil> 



 

296 

 

Figura 5: Exemplo de projeto de estande com utilização do próprio produto para delimitação dos espaços, desenvolvido em 

sala de aula pelos alunos Gabriel Scherer, Rosana Reiter, Stefan Fernandes. Fonte: Banco de imagens dos autores. 

 

Estratégias sustentáveis para o projeto de exposições 

Após a revisão de literatura e os exemplos apresentados, elencamos estratégias sustentáveis em 
design de exposição. Com estes requisitos de projeto, espera-se contribuir para a pesquisa e 
desenvolvimento de exposições mais sustentáveis: 
 

1. Seleção de materiais e processos: a especificação e o uso de materiais e processos 
certificados ou eco-eficientes é uma estratégia importante, que compreende a análise das 
características das opções disponíveis e relaciona-as às fases projeto, fabricação e 
montagem e à forma de descarte; 

2. Reutilização de materiais: a estratégia da reutilização, além de minimizar o impacto 
ambiental, pode oferecer alternativas inusitadas, que aumentam o apelo visual da exposição. 

3. Modularidade: o projeto modular pode minimizar a quantidade de material, além de facilitar o 

transporte, a montagem e a desmontagem de estandes. Além da redução do impacto 

ambiental, esta estratégia também considera a redução de custos (sustentabilidade 

econômica) e o trabalho dos profissionais envolvidos (sustentabilidade social).  

4. Articulação entre sustentabilidade e wayfinding
4
: a orientação espacial pode tornar a 

exposição mais atrativa. Nesse caso, a disposição de painéis pode favorecer a entrada de luz 

natural, o que favorece a leitura. Visto que se a mostra pode permanecer por semanas em 

cartaz, a economia de recursos energéticos é um fator relevante;  

5. Legibilidade do texto visual: o material textual deve estar em fonte tipográfica apropriada para 

a leitura no espaço físico. Assim, evita-se o uso de fonte com serifa e em tamanho reduzido, 

em texto de parágrafo. Ao invés de etiquetas, o mais indicado é o uso de displays e painéis.  

6. Acessibilidade no ambiente: devem-se prever estruturas como rampas e sinalização para 

pessoas com deficiência. 

7. Estudos de público: coletar o feedback dos visitantes e participantes é indispensável para o 

aprimoramento de projetos futuros. Além disso, constituem oportunidade de aproximar as 

esferas envolvidas. Salientamos que os itens 6 e 7 referem-se à dimensão social do design 

de exposição. 

A partir do conceito triple-bottom-line, visto anteriormente, pode-se classificar essas estratégias 

conforme as dimensões social, ambiental e econômica do design de exposição para a 

sustentabilidade, como ilustra a figura 6: 

                                                 
4
 Berger (2005) emprega o termo wayfinding como orientação espacial ou a capacidade do ser humano de 

navegação no espaço e a integração com todas as formas de comunicação visual, denotando um dos sistemas 

que compõe o design de exposição. 
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Figura 6: O tripé da sustentabilidade e as estratégias para exposições mais sustentáveis. Fonte: Elaborado pelos autores. 

Considerações finais 

Atualmente, faz-se necessário transcender o paradigma da produção-consumo-descarte, na busca 

por um novo estilo de vida. Isso inclui passar de uma sociedade em que o bem-estar e a saúde 

econômica não sejam mais medidos em termos de crescimento da produção e do consumo, para 

uma sociedade em que se viva melhor, consumindo (muito) menos. O principal desafio do design 

atualmente é desenvolver e/ou apoiar soluções para questões de alta complexidade, que exigem uma 

visão abrangente do projeto, envolvendo produtos, serviços e comunicação, de forma conjunta e 

sustentável (MANZINI; VEZZOLI, 2002).  

Ao finalizarmos este texto, retomamos a hipótese que, embora o projeto de instalações temporárias a 

priori seja nocivo, é possível incorporar diretrizes, como as elencadas aqui, para o desenvolvimento 

de exposições mais sustentáveis. Haja vista o referencial teórico e os projetos considerados neste 

estudo, pode-se afirmar que é possível incorporar parâmetros sustentáveis nesta modalidade 

projetual.  

O designer ético considera as questões em pauta como relevantes para a eficiência da exposição, 

cujo potencial de comunicação e interação depende do bem estar do visitante. No entanto, esta 

eficiência depende de uma série de fatores e não pode ser vista apenas por um ou outro viés 

(sustentabilidade, comunicação, forma etc.). Pelo fato das exposições, em especial as de caráter 

temporário, serem nocivas ao meio ambiente, o profissional sintonizado com as questões de design e 

sustentabilidade deve estar atento a alternativas para projetos mais sustentáveis, por meio da seleção 

de materiais renováveis, uso de iluminação natural, sempre que possível, e a contratação de 

fornecedores com certificações de responsabilidade ambiental. Além disso, é sua tarefa facilitar a 

produção, o transporte, a montagem e, junto ao contratante, prever a destinação dos itens que 

compõem a mostra, após o seu encerramento.  

Uma vez que este estudo relaciona design de exposição e sustentabilidade em seus aspectos mais 

gerais, torna-se oportuno assinalar desdobramentos para pesquisas futuras: a) como a incorporação 

de estratégias sustentáveis se articula com os métodos de projeto em design de exposição? b) tendo 

em vista a dimensão social, quais parâmetros de acessibilidade e design inclusivo devem ser 

considerados no projeto de exposições? 
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Comunidades de Prática podem ser definidas como grupos espontâneos que tem um objetivo comum e 
discutem como solucioná-los. Este artigo apresenta uma pesquisa de caráter exploratório sobre como se 
pode auxiliar, através de um método de design, estes grupos. Para isso, aplicou-se um método de design 
sintetizado com um grupo de ciclistas da cidade de Porto Alegre. Estes foram escolhidos por estarem 
lidando com problemas relacionados à cultura da mobilidade na cidade, que está se transformando frente 
às necessidades de práticas mais sustentáveis. Foi possível, finalmente, apontar indicativos sobre os 
aspectos válidos da aplicação do método, bem como as dificuldades encontradas. Sugere-se, por fim, a 
necessidade da buscas futuras sobre aspectos que possibilitem uma maior aproximação do design com 
as Comunidades de Prática. 

Introdução 

Este artigo apresenta uma pesquisa de caráter exploratório sobre como se pode auxiliar, através de 

um método de design, grupos espontâneos que tentem solucionar problemas comuns. Estes grupos 

podem ser algumas vezes enquadrados na classificação de Comunidade de Prática, (BETTIOL et al., 

2011). Por serem espontâneos e terem pessoas de diversos backgrounds, propiciam a criação de 

projetos que solucionem problemas reais vividos pelos participantes. As soluções para essas 

situações, no entanto, podem demandar muito tempo ou serem insatisfatórias. A falta de um método 

pode ser uma das razões pelas quais o grupo tem dificuldades de apontar e implementar soluções. 

Neste sentido, foi estabelecido um vínculo entre Comunidades de Prática e design.  

A fim de auxiliar esses grupos a criar estratégias mais sustentáveis, tanto para o grupo, quanto para a 

sociedade onde estão inseridos, foi proposta a aplicação de um método de design sintetizado com 

um grupo de ciclistas da cidade de Porto Alegre. Este grupo, com o objetivo de conquistar um espaço 

permanente e respeitado nas vias de trânsito dentre as demais formas de locomoção, vem 

levantando a problemática da sustentabilidade da mobilidade da cidade. 

A escolha de um método de design ocorreu por tratar-se de uma forma de resolução de problemas 

complexos, possível de ser trabalhado em grupo, realizado em etapas de pesquisa e ampliação da 

visão sobre o problema bem como síntese e proposição de soluções. O método parte do conceito de 

metaprojeto como uma plataforma de pesquisa e questionamento do que se deve  projetar 

(CELASCHI, 2007). A segmentação das etapas apresentadas são proposições objetivas de como 

completar um processo de resolução de problemas. Esta pesquisa refletiu, assim, sobre esta 

plataforma metaprojetual, traduzida em um kit de design, aplicado a uma Comunidade de Prática. 

Redes e Design como Estratégia de Sustentabilidade 

Castells (1999) afirma que a rede desempenha um papel central em sua caracterização da sociedade 

na era da informação. ―Rede é um conjunto de nós interconectados. Nó é o ponto no qual uma curva 

se encontra. Concretamente, o que um nó é depende do tipo de redes concretas de que falamos‖ 

(CASTELLS, 1999, p.566). Nós, conexões e a coletividade que formam uma rede são características 

comuns a todas as redes. As Comunidades de Prática (CoP), como redes caricatas, também tem 

esse tipo de configuração. Seu diferencial é a fluidez e a inconstância que as constituem, criando 

novas possibilidades de conexões. Com ligações fortes, intermediárias, fracas e buracos estruturais 

surge a capacidade elástica de aumentar e diminuir sua dimensão devido a comunicação interna da 

rede com atores externos à mesma. 
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Segundo Gladwell (2009), as pessoas costumam assumir papéis dentro de um grupo segundo suas 

habilidades. Na CoP, os papéis dos atores também são mais fluídos: uma liderança, por exemplo, 

não é única e permanente, possibilitando uma dinâmica de funções. Pode-se dizer que a ausência de 

ligações (buraco estrutural) é importante, pois podem ser oportunidades de união, ligações que foram 

desconectadas, ou ainda opções excluídas da conecção com a rede intencionalmente (POWELL; 

GRODAL, 2005). 

É frequente, na área do Design, o trabalho em grupos de projeto com a finalidade de abrigar diversos 

pontos de vista sobre as decisões a serem tomadas. Os integrantes desse grupo podem também 

fazer parte de redes, não sendo, necessariamente, de uma única organização. O designer, nessa 

situação, é descrito na literatura como um mediador nas redes de projeto (CELASCHI; DESERTI, 

2007; CELASCHI, 2008; FRANZATO, 2011). Ele auxilia, através de metodologias de tomada de 

decisão, o grupo de trabalho a organizar o processo de projeto segundo sua forma de pensar.  

O processo de solução de problemas de design, em geral, passa pelas etapas de Encontrar o 

problema (problem finding), Estruturar o problema (problem setting), Solucionar o problema (problem 

solving) e Levar adiante as soluções (spreading) (CELASCHI; DESERTI, 2007, p.23). Do aprendizado 

gerado dessa co-evolução (DORST, 2006) entre o espaço problema e o espaço solução pode ser 

ainda explicitado que o processo orientado pelo design valoriza as surpresas que ocorrem durante o 

processo de projeto. Schön (2000) nos apresenta o conceito de reflexão na ação para justificar 

aquele conhecimento tácito que se torna explícito durante nossas ações. As ―surpresas‖ que surgem 

neste processo podem gerar oportunidades, novos conhecimentos e aprendizagem.A relação de 

conhecimento tácito (técnico ou cognitivo) dos conhecimentos por experiências anteriores, das 

obtidas simultaneamente ao ocorrido e das analogias entre esses grupos experienciais tornaram-se 

conhecimento explícito: informações relacionais e sequenciais que conectaram novos conceitos 

(NONAKA; KONNO, 1998).Seguindo a espiral do conhecimento de Piaget (PIAGET, 1977 apud 

BECKER, 2009) existem momentos de abstrações empíricas e momentos de abstrações 

reflexionantes no aprendizado. 

O que é interessante para o estudo do processo de design é que as ações concretas são 

seguidamente antecedidas pelo desenvolvimento teórico ou de pensamento do indivíduo/grupo como 

um todo, as quais dependem de vivências, formando um ciclo espiral crescente. 

Metodologia Sintetizada e a ideia do KIT DESIGN 

Foi realizada uma pesquisa participante de caráter exploratório e qualitativo para que se pudesse 

entender como o design pode auxiliar a CoP. Diversas estratégias de design poderiam ser aplicadas 

junto a CoP. A construção de cenários, no entanto, tem em sua base a mudança de modelos mentais, 

e por esta razão procurou-se focar no processo para sua construção. A construção de cenários pode 

ser feita por meio da vinculação de trajetórias plausíveis entre presente e futuro, tendo a forma inicial 

de uma história ou narrativa que expresse a visão desse futuro. Esse processo se dá pela 

transformação da rede de conhecimentos em um pensamento sistematizado, produzindo 

interpretações que venham a ser criativas e inovadoras na cultura. Além de um método, deve-se levar 

em consideração as possibilidades espontâneas de geração de soluções que venham a contribuir no 

processo.  

Para realizar esta investigação foram formados três grupos de participantes voluntários de, no 

máximo, três integrantes. Os grupos passaram por duas etapas de projeto (Etapa 1 e Etapa 2). Em 

cada etapa realizou-se o mesmo processo: entrevista em profundidade anterior e posterior a 

realização de um exercício metaprojetual. A Etapa 2 visava observar a evolução dos participantes e a 

sua interação com o método de design. A escolha por aplicar as duas etapas a três grupos de 

participantes (G1, G2 e G3) deu-se a fim de não restringir os resultados apenas a um contexto. O 

processo de design proposto passa por: construção do Briefing, Pesquisa Contextual, Brainstorm, 

Pesquisa Blue Sky, Polaridades, Cenários e Concepts. Os grupos eram formados pela pesquisadora 

(designer) e dois integrantes da Comunidade de Prática (Figura 1). 

A análise dos dados foi feita com base em três pontos essenciais: análise do processo, papel dos 

atores, processo de aprendizagem para a resolução de problemas com o método de Design 

sintetizado. Através da análise dos dados produzido durante a aplicação do processo de resolução de 
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problemas com o método sintetizado de design, pode-se identificar elementos relevantes (inferências) 

na fala, nas ações e no produto das mesmas. Ao analisar o processo, considerou-se as formas de 

tomada de decisão com métodos mais ou menos explícitos, dificuldades no uso do KIT, fluidez do 

processo e pragmatismo. Quanto ao papel dos atores, foram observadas as ações dos não designers 

separadamente e depois em interação com a designer/pesquisadora na construção do processo e da 

aprendizagem. E, por fim, o papel da designer. Em relação ao aprendizado, observou-se a 

compreensão e o domínio do método e a mudança dos modelos mentais dos participantes ao longo 

da pesquisa e na percepção do problema da Comunidade Prática em estudo que passam a conduzir 

a inovações culturais radicais. 

 
Figura1 - Processo geral da coleta de dados: triangulação dentro da pesquisa participante 
 

 

Construção do KIT DESIGN  

Tendo as CoP como público alvo deste estudo e, sendo proposta uma lógica de passagem do 
conhecimento de um método de design para um grupo que não utiliza métodos, optou-se por 
sintetizá-lo, tornando-o mais amigável, simples compreensão. Foram escolhidas ferramentas que 
sintetizassem, do ponto de vista do design, as etapas mais importantes para resolver um problema: 

 Briefing: ajuda a focar qual o problema a ser resolvido  

 Pesquisa Contextual: ajuda a entender os elementos já conhecidos pela CoP (considerando 

que os membros da comunidade estão imersos nas relações práticas, as quais são 

compostas pelas informações tangibilizadas na Pesquisa Contextual)  

 Blue Sky ou não contextual (pesquisa que visa ampliar os horizontes dos participantes) 

 Brainstorm (ferramenta que ajuda a entender as relações entre os conceitos e mapeá-los de 

forma sistêmica) 

 Polaridades (ferramenta que seleciona e direciona os conceitos do Brainstorm e encaminha a 

formação de cenários) 

 Cenário (ampliam a visão de futuros possíveis)  

 Concepts (tangibilizam soluções)  

Foi realizado um grupo teste (comunidade de jogadores de basquete). As ferramentas foram 

apresentadas em vídeos explicativos e deu-se liberdade para os participantes tangibilizarem o 

processo. Percebeu-se a necessidade de dar diretrizes tangíveis ao processo para facilitá-lo.  
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As modificações realizadas no KIT DESIGN ganharam diretrizes tangíveis e embalagens pretas para 

propor uma ordem semi aleatória na utilização das ferramentas. A embalagem foi pensada como uma 

caixa de surpresas. 

Figura 2: Parte tangível do KIT DESIGN 

 

Indicativos - Alterações entre as etapas 1 e 2: 

Posteriormente, aplicou-se o KIT à CoP de ciclistas, realizando as Etapas 1 e 2 do método. Novas 

alterações na apresentação das ferramentas foram feitas (Etapa 2) conforme a necessidade 

percebidas, apresentadas a seguir. 

 Vídeo de introdução para mostrar o ponto de vista geral sobre o processo aos participantes; 

 Formato das caixinhas de cada ferramenta: diminuir a confusão de qual caixa abrir e se pode 

ser aberta. A insegurança em abrir uma caixa de surpresas, assim dita na narração do 

protocolo da pesquisa, é uma forma de criar o momento de surpreender a pessoa, frente ao 

seu conteúdo inesperado. Este fator é relevante, segundo Schön, pois faz parte do processo 

de ampliação dos conhecimentos e, portanto, do aprendizado. 

 Numeração das caixas e ordenação sugerida do uso das ferramentas 

 Cor diferente da caixa 1 e das demais caixas:  

 A forma de apresentar as ferramentas foi reformulada para que mostrasse a evolução do 

processo e a relação das informações atribuídas a cada ferramenta. 

 Cada ferramenta ganhou uma cor para se perceber os contrastes entre as ferramentas, mas 

também a evolução das informações trabalhadas. 

 Alguns exemplos apresentados nos vídeos explicativos das ferramentas foram considerados 

ineficazes, pois eram apresentados muito rápido e foram retirados ou substituídos. 

Nas figuras a seguir, pode-se ver como essas mudanças baseadas em necessidades observadas 

foram tangibilizadas no KIT. 

 

 

Figura 3 - Mudanças na tangibilização do KIT DESIGN 
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Apresentação dos Resultados Obtidos nos Processos 

Nesse artigo serão apresentados alguns dos resultados processuais dos grupos que participaram na 

pesquisa para demonstrar a aplicação da metodologia. Na primeira etapa, no grupo 3 (G3e), houve a 

geração de várias soluções. Elas foram criadas ao longo do processo, duas delas na etapa de 

Briefing (topo da Figura 4) e duas na etapa de Concept.  

A primeira resposta foi que as cidades deveriam ser refeitas: as ruas deveriam ter as velocidades 

diminuídas dentro da cidade, de modo a torná-las compatíveis com o uso de meios de transporte 

alternativos/movidos a força humana (faixa de 10-20km/h, 30-40km/h, 50-60km/h). A primeira faixa 

seria para os mais lentos e mais frágeis, inclusive para os pedestres, e a última, a faixa mais rápida. 

Nesta reformulação do trânsito, ocorreu a ideia de que não deveriam ter calçadas (pensamento 

declarado como utópico, mas que respeita a concepção de que são todos pessoas, com mais ou 

menos proteção, transitando pela cidade). À faixa destinada para os mais frágeis deveria ser atribuída 

mais direitos. Como hoje temos mais carros do que a cidade comporta, poder-se-ia limitar o seu uso 

(ex. Placa rotativa). 

Os demais Concepts foram enumerados, conforme o texto abaixo: 

 1: dutos rápidos, artificiais, distantes um do outro, e seguros. Um duto para cada meio de 

transporte. 

 2: ideias para ―bike voadora‖ (classificadas como absurdo para o participante), poderiam ser 

voar na vassoura, andar de tapete voador, uma bolha voadora com oxigênio no interior para 

o passageiro, poltronas voadoras, etc. 

 3: 1ºeducar para pedestre ―universal‖; 2º conviver harmonicamente sem divisões no trânsito. 

Anti stress: igualdade nos espaços, tempo organizado, planejamento, pessoas 

independentes, não tem horário para cumprir, não estar sob pressão. 

 4: Uso adequado da gerência do trânsito. Sinaleiras poderiam ser mais inteligentes, com 

câmera e temporizador/ identificador de pedestres/ fluxo de tráfego. Assim, os carros não 

precisariam estar parados na sinaleira quando não houvesse pedestres e vice versa. 

 5: Projetar novos bairros com incentivo para outros meios de transporte (ex.Bogotá). 
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Figura 4 - Concepts propostos por G3e 

 

 
 

Com G3f (outro grupo da primeira etapa), a pergunta do Briefing foi retomada: ―como introduzir a 

cultura da bicicleta em Porto Alegre mais fortemente? ‖. Geraram um concept segundo os três itens 

abaixo e apresentados em esquema na Figura 5: 

 Uma forma dos usuários se comunicarem com os responsáveis pela manutenção das 

vias da cidade. Dessa forma, poderiam ser informados mais rapidamente de buracos e 

outros problemas, acelerando o processo de conserto, onde precisa de mais bicicletários, 

etc. 

 Para o cenário Liberdade x Abstrato, foi pensado em criar atrativos na ciclovia como 

desenhos representando uma história ao longo da ciclovia, incentivando os ciclistas a 

percorrerem os trechos para saber a continuação da história. Também, uma ideia de 

experiência diferente para os ciclistas contendo relevos diferenciados em um 

determinado trecho da ciclovia. 

 Uma ação para fazer as pessoas pensarem se o uso do carro é necessário naquele 

trecho. A ideia é instalar um ―texto em braile‖ no chão que produza um som (com 

inspiração na sequência musical de 2 notas do filme ―Tubarão‖), para provocar os 

usuários e ao final do trecho uma placa perguntando: você precisa mesmo do carro? 

Motivando a reflexão sobre o assunto, a proposta é tornar mais conscientes as escolhas 

de meio de transporte que as pessoas usam. 
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Figura 5 - Concepts propostos por G3f 
 

 
 

Na etapa 2, o grupo 1 (G1), foi criado um sistema de ouvidoria de ideias, que poderiam ser enviadas 

pela população por diversas formas de meios de comunicação que estariam ligadas a grupos de 

projeto dentro do sistema público. Este núcleo ―sabe fazer e sabe planejar‖ e, portanto, consegue 

executar de forma competente, organizada e convergente, as ideias, de maneira que cada obra 

executada venha a complementar o sistema cicloviário (Figura 6). 
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Figura 6 - Concepts G1 etapa 2 

 
 

No grupo 3 (G3), na segunda etapa, foi escolhido o Cenário 3 para a base conceitual de 

desenvolvimento dos Concepts. Depois dessa tomada de decisão baseada na observação do cenário 

mais apto ao desenvolvimento futuro em relação ao Briefing, foram apontados alguns caminhos: 

 melhorar a educação 

 hábitos de consumo (segue diversos passos, como vistos na figura) e vira um ato político 

consciente 

Os participantes recapitularam a pergunta e concluíram que a questão do status poderia ser 

transformada de diversas formas, mas eles iriam fazê-la por meio da educação do sujeito: de 

materialista para intelectualizado. Decidido isto, pensaram sobre o que teria que mudar na educação 

existente hoje. Comentou-se que seria importante que todos os alunos das escolas de Porto Alegre 

tivessem acesso a um tipo de intercâmbio cultural: não necessariamente para fora do país, mas pelo 

menos para fora do seu ambiente de costume. 

Foi cogitado o uso de intercâmbio entre escolas de diferentes realidades dentro da mesma cidade 

para a troca de ideias entre os alunos e a mudança de percepção sobre os mesmos conteúdos vistos 

em aula, mas com professores diferentes. Também foi abordado que uma mudança nos hábitos de 

consumo poderia ser feita por questionamentos, conforme vê-se no diálogo: 

G3f: E a resposta seria: a educação, através de novos atributos, e as 
marcas que seriam obrigadas a expor certas informações relativas à suas 
produções e processos. 
Pesq: São atos políticos, as escolhas. 
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Figura 7: Concepts G3 etapa 2 

 

 

 

Entre os conceitos lento/limpo x digital/tech foi pensado que a educação ajudaria a resolver o Briefing. 

Mais especificamente, posicionando o professor como um ―despertador do que é vantajoso‖ e o 

educando como um transformador da realidade. Foi entendida a seguinte lógica: boa vontade conduz 

a ter motivação e a ser sensibilizado/ver sentido: 1º deixar a pessoa feliz, 2º  ver resultado final, 3º  

vivência de impacto positivo não traumático (―arco íris‖=contemplação visual de um fenômeno não 

natural). Esta foi a metáfora escolhida para traduzir todos os elementos necessários a uma forma de 

educação no trânsito eficaz.  
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Considerações Finais  

Este trabalho teve como objetivo identificar e analisar uma Comunidade de Prática em rede e 

entender de que forma o Design Estratégico pode aplicar uma metodologia para auxiliar o grupo a 

alcançar seus objetivos, sintetizando-os em Cenários e Concepts. O intuito de fazê-lo em relação a 

grupos que se interliguem em rede deu-se pela maior capacidade de trânsito de informações e pela 

proporção que esses grupos podem alcançar em relação a causas de relevância social, como a CoP 

de ciclistas de Porto Alegre, foco deste estudo. 

Este estudo não pretendia esgotar a temática abordada. Com o caráter de um estudo exploratório, 

sobre um sistema aberto como a rede já descrita, propiciou o entendimento sobre as dificuldades de 

tentar inserir um método ao grupo. Pode-se ver isso na dificuldade de conseguir participantes para a 

pesquisa e na necessidade de adaptação da apresentação do método, em alguns momentos, 

refletindo na ação durante sua aplicação para fazê-lo compreensível em tão pouco tempo. Além 

disso, foi difícil completar os grupos nos dias da pesquisa, pois alguns participantes que haviam 

confirmado, faltaram ―na última hora‖, impossibilitando qualquer ação. Sugere-se que novas 

pesquisas sejam realizadas onde este aspecto seja mais controlado. 

Essas dificuldades acabaram por proporcionar algo inesperado: experiências com grupos onde havia 

apenas um participante da CoP e a pesquisadora como designer. Essas situações foram 

aproveitadas como ambiente de comparação de desempenho da aplicação do método. Sozinho, tanto 

na 1
a
 quanto na 2

a
 etapa, em G2, houve a oportunidade de observar que, na falta de outros 

participantes, G2c se empenhou em realizar as tarefas de forma proativa. Em G3, tiveram a 

oportunidade de aprender o método sozinhos na primeira etapa e aplicá-lo juntos na segunda, 

variando seus comportamentos (sozinhos, mais proativos, em dupla mais cautelosos para dividir a 

―liderança‖). O G1 pode realizar as duas etapas com dois participantes da CoP, mas enfrentou a 

questão das variações de horários de chegada dos participantes e a necessidade de mais tempo para 

completar o processo. 

Na Figura 8 tentou-se ilustrar o que foi observado nesta pesquisa, como uma forma de síntese. Três 

aspectos relevantes são ilustrados quanto aos critérios analisados: o processo, o papel dos atores e a 

aprendizagem. O processo é representado pelos círculos conectados, os atores são os desenhos de 

pessoas e o aprendizado é indicado pelas setas externas. 

Figura 8 - Síntese esquemática das observações analisadas nesta pesquisa 
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Os círculos (pretos e brancos) simbolizam cada uma das ferramentas sintetizadas do KIT DESIGN. 

Foi observado que dentre as abordadas, é importante manter o Briefing (círculo branco) como 

primeira. Isso permite que o foco do problema a ser resolvido fique claro desde o início do processo. 

Sobre as demais ferramentas (círculos pretos), identificou-se que existe uma ordem (Figura 3) que 

facilita a compreensão de quem nunca utilizou este método para resolver problemas. Esta ordem 

também diminuiu o tempo do processo total, o que incentivou os participantes a utilizá-lo durante a 

pesquisa. 

Observou-se que mesmo sugerindo uma certa ordem que facilita o uso da metodologia, os 

participantes foram capazes de desenvolver soluções também com as ferramentas em ordem 

semialeatória (Etapa 1). Não se pode afirmar, portanto, qual das formas é melhor ou mais adequada. 

Este é um novo aspecto a ser investigado em estudos futuros. O que se pode dizer sobre este 

processo é que em ambos os casos verificou-se recursividade. Isso quer dizer que os grupos 

voltavam, constantemente, a ferramentas anteriores para consultar informações já sintetizadas. 

Em outros momentos, sugeriam respostas e sínteses antes do final do processo (antecipação). Essa 

constante movimentação das informações entre as ferramentas traz cruzamento de informações 

inesperadas (linhas tracejadas entre os círculos). Esses cruzamentos que podem gerar insights foram 

observados tanto no trânsito de uma ferramenta para outra como no desenvolvimento de uma 

ferramenta em si. Esses momentos de oportunidades de insights foram representados na figura como 

círculos laranjas em destaque. 

Observou-se que o Design pode interferir, auxiliando-os a definir objetivos claros e um problema 

específico com a ferramenta Briefing. Depois, houve a oportunidade de construir um background 

coletivo para que todos pudessem falar sobre o mesmo ponto de vista das situações (Pesquisa 

Contextual), explorando-se alguns conceitos análogos (Brainstorm) e outros distantes do tema (Blue 

Sky). Em seguida, buscou-se ferramentas para auxiliar na síntese de elementos relevantes (Gráfico 

de Polaridades), que encaminhassem a construção de caminhos futuros plausíveis (Cenários). Enfim, 

soluções foram geradas sob a forma de Concepts. 

Como o método não é algo fechado durante o processo, mostrou-se possível adaptá- lo. Isso reforça 

a noção de que um método de Design deve ser flexível à situação projetual específica. Igualmente, foi 

exigida uma flexibilidade da pesquisadora para adaptar a condução da atividade, uma vez que os 

participantes são de background diferentes e nem sempre equilibrados dentro dos grupos. Os atores, 

às vezes, usaram ferramentas de formas diferentes do proposto, mas isso pode ser visto como 

positivo pela questão de apropriação do método quando se falou em inovação cultural. O papel do 

designer mostrou-se essencial ao dialogar com pessoas, transferir seus conhecimentos, criar 

oportunidades de novas conexões/relações de significados e, finalmente, possibilitar ideias de 

inovação cultural através de questionamentos aos ―denominadores comuns‖ dos participantes e da 

apresentação de outras formas de raciocinar. 

Contrapondo a flexibilidade existente e necessária no método, notou-se que o processo ―fluiu‖ melhor 

na Etapa 2, quando sugeriu-se uma sequência numerada das ferramentas para a aplicação. Pode-se 

dizer que no aprendizado de um método complexo, é interessante a utilização de uma ordem em um 

primeira experiência. Esta não busca tolher a criatividade, conforme percebeu-se na Etapa 2, mas 

fazer sentido de uma maneira lógica para que os participantes compreendam as funções de cada 

ferramenta e possam utilizá-las, tangibilizando as decisões e gerando empoderamento sobre a 

situação. A apresentação da forma aleatória do método poderia ser deixada para um segunda 

ocasião, quando os atores já tenham domínio sobre como aplicar cada ferramenta. 

Incertezas com relação a projeções de futuros aconteceram no processo possivelmente pelos 

participantes estarem lidando com situações não usuais e sobre as quais não tinham domínio. Não 

tendo aquela vivência, precisam construir uma estrutura mental para compreendê-la e assimilá-la, a 

partir de junções de memórias análogas. Essas situações de insegurança sobre o que fazer e como 

usar a ferramenta foram notavelmente menores na segunda etapa da pesquisa, onde poucos 

participantes solicitaram novas explicações sobre as ferramentas utilizando os vídeos, por exemplo. 

O Gráfico de Polaridades foi, aparentemente, pouco explorado no processo, caracterizando-se como 

balizador do início da síntese das soluções. Foi, no entanto, uma ferramenta que oportunizou a 

inserção de conceitos de ―elemento surpresa‖, que ainda não tinham sido citados no processo. 
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O desafio de ―fazer ver‖ (tangibilizar as ideias) em todas as etapas causou desconforto para os 

participantes, demonstrando que o contato com esse tipo de atividade é raro ou inexistente no seu 

cotidiano. Foi positivo perceber que eles desafiaram-se e conseguiram expressar-se de formas 

gráficas, algumas vezes com a ajuda da pesquisadora. Observou-se que, como não conheciam o 

método, os participantes sentiram-se mais livres (tendo a pesquisadora o papel de conduzi-lo). Este 

fator pode ser importante para liberar a criatividade dos participantes e indica um caminho que pode 

ser investigado em pesquisas futuras. Uma vez que não tem certeza do que se está buscando, os 

―erros‖ criativos que trazem ideias desconexas tentando relacionar as informações já conectadas ao 

problema, podem ser reinterpretadas ou mesmo reposicionadas, sendo esta ação o próprio ―insight‖. 

A aproximação visual de uma imagem deslocada do contexto a outras remeteu à criação de 

metáforas ao longo da construção das soluções e pode-se observar que alguns participantes 

perceberam o fato. Essa consciência demonstrou o poder de escolha frente às opções. 

Uma contribuição desta pesquisa foi adaptar o método do Design Estratégico de forma a ser 

compreendido pelos participantes, possibilitando-lhes gerar valor relacional (relativo ao significado 

criado). Isto foi percebido pela aplicação dos vídeos com as instruções do processo e pela análise 

dos resultados das sínteses (Polaridades, Cenários e Concepts) em relação ao Briefing inicial de 

cada projeto que foram coerentes e criativos. Mesmo assim, indicasse a necessidade de 

aprofundamentos de pesquisas futuras com outras CoP e outras organizações para averiguar se as 

ferramentas propostas e a forma como foram apresentadas é eficiente no auxílio da resolução de 

problemas dos demais. 

Percebeu-se a necessidade da tangibilização de ―pontes‖ entre as ferramentas utilizadas. A finalidade 

era de mostrar as relações possíveis entre os conhecimentos gerados e sua relevância para as 

sínteses construídas. Para tal, foram colocados check lists em dois momentos do processo: no 

Briefing e antes do Gráfico de Polaridades. Naquele, auxiliaram na geração de ideias iniciais 

propondo questionamentos que trouxessem indicativos para a formulação da pergunta e, neste, 

pistas de como identificar dados relevantes do processo (repetições de sentido e informações que se 

reforçam vindas de etapas diferentes). 

O objetivo não era ensinar o método a não designers, já que não se pode passar o conhecimento 

adquirido em anos de estudo em poucas horas de convivência. A intenção era aplicá-lo a uma CoP, 

adaptando-o conforme as necessidades e características do grupo. Pode-se dizer que, no contexto 

desta pesquisa e dentro de seus limites, o objetivo foi alcançado pela observação dos resultados 

comparando o fim do processo com seu início. As soluções propostas foram criativas, possíveis de 

implementação e construídas sobre uma nova lógica, transformadora de uma cultura. As 

transformações se deram pela alteração de um ciclo lógico sistêmico (dos modelos mentais aos 

eventos vistos no cotidiano). 

A figura 8 também representa o papel e as conexões entre os atores no processo. À esquerda, o 

designer que propõe uma forma de pensar, ou seja, um novo modelo mental (caracterizado pela 

tomada de decisões frente a problemas mal definidos, abertos e que são construídos paralelamente à 

geração de soluções). Essa forma de pensar/projetar passa para a CoP, a qual tem problemas a 

solucionar. Este grupo, no entanto, possui habilidades e necessidades próprias, como se articular em 

rede, alterando a proporção que os eventos possam tomar e capacitando-o a alcançar maior 

relevância social. Possuem esses e outros conhecimentos específicos em torno do foco da 

comunidade (bicicletas), que seguem uma forma de aprendizado/modelo mental do grupo. Estes 

atributos, por sua vez, auxiliam o designer a entender melhor a CoP, aprendendo sobre ela, junto da 

mesma. Nesse sentido, o próprio designer modifica seu modelo mental. Assim, conclui-se um círculo 

de aprendizado da espiral de conhecimentos (PIAGET, 1977 apud BECKER, 2009; NONAKA; 

KONNO,(1998)). 

Aa setas que circundam a imagem representam o processo de aprendizado acima comentado. Sobre 

a questão de mudança de modelos mentais, pode-se dizer que segundo este processo de 

aprendizagem experiencial (KOLB, 1984) o ato de ―aprender fazendo‖ foi uma forma de mudar a 

percepção dos participantes quanto a enfrentar problemas complexos do dia a dia. Seria necessário, 

entretanto, tornar sistemático o uso do KIT DESIGN, criar um hábito. Esta forma de utilização 

sistemática do KIT DESIGN não foi contemplada nesta pesquisa, podendo ser objeto de estudos 

futuros. 
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Espera-se que esta pesquisa possa ser replicada a outras Comunidades de Prática. Ao fazê-lo, novos 

indícios poderão ser identificados no aprimoramento de um método de design que as auxilie na 

resolução de seus problemas. 
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Palavras-chave: história do Design, design sustentável, ecodesign, acontecimentos históricos.  
 
O presente trabalho pretende traçar paralelos e propor cruzamentos entre algumas definições de Design e 
acontecimentos históricos que podem as ter influenciado. Também almeja reconhecer em que período e 
sob quais ―condições‖ surgiu a relação entre design e ecologia, culminando no nascimento de conceitos 
como o green design, ecodesign e design sustentável. Para isso, faz-se um percurso histórico desde a 
primeira conceituação de design publicada até chegar aos dias atuais, pontuando alternadamente fatos e 
definições de Design. Ao final desta revisão bibliográfica cronológica, são observadas as ―palavras-chave‖ 
mais citadas nas definições estudadas em um mapeamento histórico e também se apresenta uma linha 
do tempo online, confeccionada a partir dos dados citados no texto. Como consideração final, pode-se 
afirmar que o Design é o reflexo do contexto no qual está inserido, sendo impossível estudar a sua 
evolução sem relacionar ao panorama (contexto) histórico, social e cultural da época. 

Introdução 

O presente artigo não pretende (nem conseguiria) esgotar um assunto tão amplo e complexo quanto 

a história do Design, nem deter-se em pormenores sobre acontecimentos isolados. O objetivo deste 

trabalho é expor a evolução da definição de Design e estudar o surgimento de sua relação com a 

ecologia – parceria responsável pelo nascimento dos conceitos de design verde, ecodesign, design 

ecológico, design sustentável – pontuando alguns eventos que foram relevantes (e podem ter 

influenciado) na elaboração destes conceitos. 

O recorte histórico refere-se à primeira menção publicada do termo Design (em 1588), estendendo-se 

até os dias atuais. Na primeira parte, procura-se somente apontar, cronologicamente, alguns 

acontecimentos históricos e definições de Design estudadas. Ao final desta, são feitas considerações 

sobre a relação de Design com a Ecologia, que aparece em determinado ponto do percurso.  

A segunda parte propõe conexões entre os fatores citados como inerentes ao Design, traçando um 

panorama histórico sobre a utilização destes nas definições estudadas. Finalmente, apresenta-se 

uma linha do tempo online que contempla tanto alguns acontecimentos históricos, considerados 

relevantes para a história desta área de conhecimento, quanto algumas definições de Design e 

Ecodesign. 

Paralelos: acontecimentos históricos e conceitos de design + relação ecologia e 
design 

Assume-se como primeira citação e menção ao termo ―Design‖ o ano de 1588, no Oxford Dictionary: 

‗Um plano desenvolvido pelo homem ou um esquema que possa ser realizado; o primeiro projeto 

gráfico de uma obra de arte; ou um objeto de artes aplicadas ou que seja útil para a construção de 

outras obras‘ (BÜRDEK, 2006: 14-15). 

A origem mais remota da palavra ―design‖ está no latim designare, verbo que abrange tanto o sentido 

de desenhar quanto o de designar. Para Cardoso (2000: 17) o termo já contém nas suas origens uma 

ambiguidade entre um aspecto abstrato (projetar) e outro concreto (configurar). O autor concorda que 

o design opera a junção desses dois níveis, atribuindo forma material a conceitos intelectuais. 

Apesar de o termo ―design‖ já ser citado há cinco séculos, foi somente após a Revolução Industrial 

(séc. XIX) que se passou a falar de design (desenho industrial, design industrial) em um sentido mais 

próximo do atual. Forty (2007) descreve a produção de cerâmicas de Josiah Wedgwood como 
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exemplo de trabalho especializado, onde desde a década de 1730 cada empregado era responsável 

por uma tarefa específica. Com a divisão das tarefas, surge a figura do designer – a pessoa 

encarregada de projetar e fornecer instruções sobre o que seria produzido. 

Em 1851, é inaugurado em Londres o Palácio de Cristal, que abriga a primeira exposição universal da 

história: ―The Great Exhibition of All Nations‖. Conforme Kazazian (2005) lá estavam reunidas as mais 

importantes descobertas técnicas e culturais do mundo, entusiasmando os visitantes com máquinas 

como locomotivas, prensas e máquinas para fundição que surgiram com a Revolução Industrial. 

Pontuando alguns acontecimentos, no ano de 1913, Henry Ford introduziu a primeira linha de 

montagem de automóveis. De 1914 a 1918, o mundo presenciou a Primeira Guerra Mundial. Em 

1919, a Escola Bauhaus foi fundada, atuando até 1933. Em 1929, acontece o craque da Bolsa dos 

Estados Unidos. Entre 1920 e 1930, conheceu-se a estratégia da obsolescência planejada. Nesse 

contexto, de estímulo ao consumo para fortalecer a economia do país, o design apareceu como 

estratégia de consumo. Em 1930, surgiu um novo movimento/estilo, o streamline, que pregava o 

emprego de formas aerodinâmicas nos mais variados objetos – talvez relacionando a forma à 

velocidade de descarte dos produtos. (CARDOSO, 2000; KAZAZIAN, 2005; FORTY, 2007). 

De 1939 a 1945, ocorre a Segunda Guerra Mundial. Com seu término, é fundada a ONU 

(Organização das Nações Unidas) na Califórnia. Em 1948, é fundada uma das primeiras 

organizações mundiais de proteção à natureza, a International Union for Conservation of Nature 

(IUCN – União Internacional para a Conservação da Natureza), em Washington.  

No ano de 1953, surge a Escola de Design da Ulm (Hochschule für Gestaltung Ulm) em Ulm, na 

Alemanha. Sucessora da Bauhaus, também pregava o funcionalismo dos produtos (BÜRDEK, 2006). 

Em 1957, em Londres, é fundado o ICSID (International Council of Societies of Industrial Design – 

Conselho Internacional das Sociedades de Design Industrial), órgão máximo que representa os 

interesses dos designers, cujos objetivos também eram elevar o padrão de design industrial, 

estabelecendo modelos de formação e educação. A primeira definição de Design Industrial 

desenvolvida pelo ICSID foi apresentada em 1959: 

 

Um designer industrial é aquele qualificado por treino, conhecimento técnico, experiência e 

sensibilidade visual para determinar os materiais, mecanismos, forma, cor, acabamento de 

superfície e decoração de objetos que são reproduzidos em quantidade por processos industriais. 

O designer industrial pode, em diferentes momentos, preocupar-se com todos ou somente alguns 

desses aspectos de um objeto produzido industrialmente. O designer industrial pode também 

preocupar-se com os problemas de embalagem, publicidade, exposição e marketing quando a 

resolução destes problemas requer apreciação visual, além de conhecimento técnico e 

experiência. O designer de indústrias baseadas em artesanato, onde processos manuais são 

usados para a produção, é considerado um designer industrial quando os trabalhos que são 

produzidos para os seus desenhos ou modelos têm uma natureza comercial, são feitos em lotes 

ou em quantidade, e não são trabalhos pessoais do artesão‖ (ICSID, 2012b, tradução nossa). 

 

Percebe-se o caráter industrial e de produção seriada enfatizado, sem nenhuma citação aos aspectos 

de uso, cultura, função e preocupação ambiental. Surge ainda uma distinção entre a figura do artesão 

e do designer. Nos anos 60, a definição foi revisada: 

 

A função de um designer industrial é dar forma a objetos e serviços que tornam a conduta da vida 

humana eficiente e satisfatória. A esfera da atividade de um designer industrial no presente 

abrange praticamente qualquer tipo de artefato humano, especialmente aqueles que são 

produzidos em massa e mecanicamente (ICSID, 2012b, tradução nossa). 

 

Os ecos dos primeiros atos em favor do meio ambiente começam a aparecer no design. No ano de 

1961, Vance Packard publica o livro ―The Waste Makers‖, onde critica a obsolescência planejada e 
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descreve o impacto da produção americana. Também nesta época, o designer austríaco Victor 

Papanek passa a criticar a sociedade de consumo e descartabilidade. Em 1962, Papanek projeta um 

aparelho receptor de rádio reutilizando uma lata de alumínio. 

Ainda em 1961 ocorre a criação da organização-não-governamental WWF (World Wide Fund for 

Nature – Fundo Mundial para a Natureza) na Suíça, por um grupo de cientistas preocupados com as 

questões ambientais. Nos anos 60, ocorrem algumas catástrofes que abalam a dinâmica industrial – 

porém, são vistas como um tributo a pagar (ou seja, um ―mal necessário‖) pelo crescimento do bem 

estar material das sociedades em reconstrução (KAZAZIAN, 2005).  

Em 1961, Maldonado define Design como uma atividade projetual que determina as propriedades 

formais (sobretudo as relações estruturais e funcionais que dão coerência a um objeto) dos objetos a 

serem produzidos industrialmente. Essa definição é adotada pelo ICSID no ano de 1969, e nota-se 

que o fator ecológico ainda não havia sido considerado ―relevante‖ no design. 

No ano de 1968 é criado o Clube de Roma; com ele, o pensamento ecológico aumenta sua força. Gui 

Bonsiepe, em 1969, também desenvolve um projeto com restos de material: brinquedos produzidos a 

partir de retalhos de madeira Em 1970, é desenhando o símbolo da reciclagem. Para Peltier e 

Saporta (20009), os consumidores despertam pouco a pouco para a noção de produto reciclável 

graças ao símbolo impresso nas mercadorias – são as premissas de uma tomada de consciência 

coletiva. Também em 1970 é criado o primeiro Ministério do Meio Ambiente em Baviera, na Alemanha. 

Em 1971 é fundada a ONG Greenpeace, no Canadá; Papanek escreve o livro ―Design for the Real 

World‖ (Design para o Mundo Real), lançando as diretrizes do design ecológico e social, ‗premonitório 

em relação às preocupações dos designers e industriais interessados na ecologia‘, para Kazazian 

(2005: 21). Neste período Papanek e um pequeno grupo de pioneiros no design mundial examinam 

maneiras de fazer produtos que usem menos energia e utilizem materiais reciclados. A geração hippie 

passa a questionar o design convencional como sendo nocivo ao planeta (KNIGHT, 2009). 

Ainda neste ano é publicado pelo Clube de Roma o livro Limits of the Growth (Os limites do 

crescimento), que chega a conclusões catastróficas sobre o futuro da Terra a partir de estudos sobre 

o estilo de vida consumista. ‗Acaba concluindo que uma generalização dos padrões americanos 

levaria a uma multiplicação por sete do consumo de recursos naturais. Entre crises por falta de 

alimentos ou de energia, a humanidade segue um destino trágico‘ (KAZAZIAN, 2005: 23). 

Contemporaneamente à crise do petróleo, em 1973 – que pode ser considerada a concretização 

econômica dos limites dos recursos ambientais – percebe-se um maior vigor nos assuntos 

relacionados à ecologia. ‗Nunca a necessidade de preservar os recursos naturais e encontrar 

matérias-primas alternativas foi tão sentida‘ (PELTIER; SAPORTA, 2009: 22). Ocorre a Conferência 

de Estocolmo, na Suécia (primeira conferência sobre o meio ambiente), onde nasce o Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente. 

Bonsiepe afirma que a década de 70 foi batizada como ―a década do meio ambiente‖, pois naquela 

época se estavam criando Ministérios do Meio Ambiente e se organizando congressos internacionais 

para tratar sobre o tema. Segundo ele, os ―desenhadores‖, deveriam sentir-se muito satisfeitos por 

todo o interesse inesperado sobre o meio ambiente, pois é sabido que a atividade destes 

profissionais está relacionada com uma parte bastante importante do meio ambiente, (BONSIEPE, 

1975: 91). Em 1975, este autor conceitua desenho industrial como uma atividade profissional no 

amplo campo da inovação tecnológica, que se preocupa com questões de uso, função, produção, 

mercado, lucro, benefícios e qualidade estética dos produtos industriais (BONSIEPE, 1975). 

Redig, em 1977, afirma que Design pode ser definido como ‗o equacionamento simultâneo de fatores 

ergonômicos, perceptivos, antropológicos, tecnológicos, econômicos e ecológicos, no projeto de 

elementos e estruturas físicas necessárias à vida, ao bem estar, e/ou à cultura do homem‘ (REDIG, 

1977: 32). Este autor incluiu na sua definição alguns aspectos que até então não haviam sido 

relacionados à atividade de design, como a antropologia. 

Em 1978, tem-se o surgimento do primeiro selo ecológico, o ―Anjo Azul‖ (German Blue Angel), para 

designar os produtos ambientalmente corretos. Juntamente com o símbolo da reciclagem, pode-se 

dizer que os produtos começaram a ―falar por si‖, dando o poder de escolha para o consumidor.  



 

315 

 

No início dos anos 80, surge a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento 

(CMMAD). Na mesma época ocorre uma avalanche de dramas ecológicos, resultando em um 

aumento de legislação ambiental e de segurança (KNIGHT, 2009). Para Papanek (1995: 29) ‗a maior 

parte dos danos ecológicos e possivelmente irreversíveis ocorreu apenas durante os últimos trinta 

anos‘. 

Knight (2009) afirma que a população aumentou sua consciência ecológica e designers começaram a 

criar produtos ―ambientalmente amigáveis‖, o movimento green design, apesar de nem todos fazerem 

jus à classificação. Kazazian (2005) argumenta que esses produtos, cujas qualidades funcionais 

frequentemente eram insuficientes, evidenciam um passadismo ecológico formal, amplamente 

revestidos de cores vegetais e nomes naturais.  

Para Manzini, nos anos 80 a questão ambiental tendeu a ser ―normalizada‖. Em outras palavras, 

tornou-se um tema político, econômico e de engenharia para ser tratado de uma maneira 

substancialmente técnica através de um apropriado redesenho do existente (MANZINI, 1994: 38). 

No ano de1983, Gui Bonsiepe apresenta o Design como a tentativa de conjugar a satisfação do 

cliente com o lucro da empresa, combinando de maneira inovadora os cinco principais componentes 

do design: performance, qualidade, durabilidade, aparência e custo (BONSIEPE, 1983). Em seu livro 

―A Tecnologia da Tecnologia‖, afirma que ‗a reciclagem de materiais recebeu maior atenção na etapa 

da crescente conscientização a respeito das externalidades da industrialização, conhecidas 

publicamente como ―poluição industrial‘‘ (BONSIEPE, 1983: 163). 

Para Madge (1997: 45), nos anos 80 o ―green design‖ chegou com um simbolismo pronto: produtos 

verdes, embalagens verdes, e numerosos livros sobre ―como ser verde‖ em capas verdes. Em 1986 

ocorreu em Londres a exposição ―The Green Designer‖ (O Designer Verde), organizada por Burall e 

Elkington. Um dos objetivos da exposição era mostrar que o design verde não era anti-industrial.  

Em torno desta data, apareceram vários livros sobre design verde, para responder à necessidade de 

informações sobre questões ambientais para designers – e também para os consumidores. O 

―consumo verde‖ chegou em 1988, com a publicação do líder de vendas Green Consumer Guide (O 

guia do consumidor verde), escrito por John Elkingotn e Julia Hailes. (MADGE, 1997: 47). 

Em 1989 aparece um novo termo para designar o design que considera os critérios ecológico, 

juntamente com o periódico Ecodesign, publicação da Ecological Design Association (EDA). Para 

Braga, o termo ―ecodesign‖ foi escolhido para se diferenciar do green design, ‗direcionando então a 

reflexão e a prática do design nos caminhos dos movimentos ecológicos mais críticos‘ (BRAGA, 2008: 

183). Conforme Madge (1997: 48), este foi um dos primeiros usos do termo ecodesign; escolha essa 

que também reflete um amplo entendimento do design ecológico, pois a definição do EDA era: ‗o 

design de materiais e produtos, projetos e sistemas de ambientes comunitários que são amigáveis às 

espécies vivas e à ecologia planetária‘ (EDA, 1990, apud MADGE, 1997: 48). 

No ano de 1987 é publicado o relatório Nosso Futuro Comum (Our Common Future), pela Comissão 

Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que introduziu o conceito de ―desenvolvimento 

sustentável‖, criando uma perspectiva ampla e global sobre o consumo de energia e recursos. Neste 

mesmo ano é assinado o protocolo de Montreal.  

Em 1990, tem-se a criação da EcoDesign Foundation, em Sydney (Austrália),  e em 1992 é criado o 

Ministério do Meio Ambiente no Brasil e a Divisão para o Desenvolvimento Sustentável da ONU. O 

ano de 1992 é marcado pela ECO 92, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento (CNUMAD), conhecida também como Rio-92. Ocorreu no Rio de Janeiro, tendo 

como importante ação a publicação da Agenda 21
1
. 

Em 1993, a Organização Internacional para Normatização (ISO) cria um conjunto de normas com 

foco no meio ambiente: ISO 9.000 e ISO 14.000. De 95 a 98, são lançados títulos importantes 

relacionados ao ecodesign, dentre eles: ―The Green Imperative: Ecology and Ethics in Design and 

Architecture‖, de Papanek, e ―O Desenvolvimento de Produtos Sustentáveis: os requisitos ambientais 

dos produtos industriais‖, de Ezio Manzini e Carlo Vezzoli. 

                                                 
1Documento que comprometeu as nações a estudarem soluções para os problemas socioambientais 
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Papanek descreve: ‗O design preocupa-se com o desenvolvimento de produtos, utensílios, máquinas, 

artefatos e outros dispositivos, e esta atividade exerce uma influência profunda e direta sobre a 

ecologia. A resposta do design deve ser positiva e unificadora; deve ser a ponte entre as 

necessidades humanas, a cultura e a ecologia‘ (PAPANEK, 1995: 31). Para Manzini e Vezzoli, ‗o 

papel do design industrial pode ser sintetizado como a atividade que, ligando o tecnicamente possível 

com o ecologicamente necessário, faz nascer novas propostas que sejam social e culturalmente 

apreciáveis‘ (MANZINI; VEZZOLI, 2000: 21). 

Dez anos após a ECO-92, a ONU realizou a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável em 

Johanesburgo, a chamada Rio+10. Em 2009, ocorreu a 15ª Conferência da ONU sobre o Clima, com 

a participação de 194 países para elaborar o ―Acordo de Copenhague‖.  

Nos anos 90, o ICSID apresenta Design como ‗uma atividade criativa cujo objetivo é estabelecer as 

qualidades multifacetadas dos objetos, processos, serviços e seus sistemas em todos os ciclos de 

vida. Portanto, design é o fator central da humanização inovadora de tecnologias e o fator crucial de 

mudanças culturais e econômicas‘ (ICSID, 2012a). 

Ainda segundo ICSID (2012), algumas das tarefas do design são: 

• Reforçar a sustentabilidade global e a proteção ambiental (ética global) 

• Dar benefícios e liberdade para toda comunidade humana, individual e coletiva 

• Apoiar a diversidade cultural, apesar da globalização do mundo (ética cultural) 

• Fornecer produtos, serviços e sistemas cujas formas sejam expressivas (semiologia) e sejam 

coerentes com sua própria complexidade (estética).  

Madge (1997) afirma que ―sustentável‖ tornou-se a palavra em voga a partir de 1990, do mesmo 

modo como foram o ―green‖ e o ―eco‖ nas décadas anteriores, e é igualmente aberto a diferentes 

interpretações e mal uso. O termo ―design sustentável‖ começou a ser usado em 1995, referindo-se a 

uma visão mais ampla e complexa do ecodesign – economicamente viável, ecologicamente correto e 

socialmente equitativo. ‗A transição do ‗verde‘ para ‗eco‘ para ‗sustentável‘ no campo do design 

representa uma constante ampliação de escopo na teoria e na prática, e até certo ponto uma 

perspectiva cada vez mais crítica na ecologia e design‘ (MADGE, 1997: 44), mas que são bastante 

intercambiáveis, e talvez a importância dessa substituição de palavras não deve ser exagerada: é um 

indicativo de mudança de atitudes. 

Em vez de apenas se preocupar com os impactos ambientais (como o design verde e o ecodesign), o 

design sustentável inclui o impacto sobre as pessoas e as restrições sociais e éticas (KNIGHT, 2009: 

3). Para Madge (2007), isto sugere mudanças no design e em seu papel, incluindo uma mudança 

inevitável de produto para uma abordagem baseada em sistemas, de hardware para software, de 

propriedade para serviço, e envolverá conceitos como a desmaterialização. 

O design vem exercendo um papel discreto mas ativo ao longo do processo de surgimento e 

ressurgimento do ambientalismo, que tem passado por diversas fases na sua evolução histórica. São 

visíveis três ondas na definição de design e ecologia: a primeira fase (ou onda, como apresenta 

Knight) em 1960-1970, surgiu devido a uma crescente consciência dos problemas ambientais, 

conduzindo ao surgimento de grupos de ação em favor do meio ambiente. Rejeitava o consumismo 

moderno; desta forma, surgiram várias propostas do gênero ―faça-você-mesmo‖, visando subverter o 

poderio das grandes indústrias. A segunda onda de preocupações com o meio ambiente, durante a 

década de 1980, apresentou uma nova estratégia na forma de do consumo de produtos ecológicos, 

surgindo um novo tipo de consumidor disposto a pagar mais caro para comprar produtos menos 

poluentes, como resultado das preocupações sobre novas crises ambientais. A terceira é sobre a 

crescente percepção de que as ações tomadas até agora não são suficientes para deter a crise 

iminente do aquecimento global e alteração climática (CARDOSO, 2000: 217-219; KNIGHT, 2009: 2-

4). 

Para Manzini (1994: 37) durante o curso da história da questão ambiental ao menos duas mudanças 

decisivas na perspectiva foram necessárias: a primeira refere-se à passagem da preocupação de 

uma minoria crítica para um problema formalmente reconhecido por todos os atores na sociedade. A 

segunda mudança na perspectiva, que deve ocorrer atualmente, é uma que deve lidar com o assunto 
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do meio ambiente como uma parte integral de um fenômeno maior: a crise do modelo de 

desenvolvimento que vem dominando até hoje. 

Cruzamentos: uma análise sobre os fatores mais citados nos conceitos de design 

Em 1588, como já enfatizado, aparece a primeira definição de Design, que é, resumidamente, 

referente a um projeto ou esquema que possa ser realizado. Saltando para as conceituações pós-

Revolução Industrial, percebe-se a inserção do fator produção seriada, em 1958, como um requisito 

básico para a classificação da atividade. ‗O designer industrial é aquela pessoa que determina os 

mecanismos, forma, cor, acabamento de superfície e decoração de objetos que são reproduzidos em 

quantidade por processos industriais‘ (ICSID, 2012b). Destaca-se também o quesito estético. 

Em 1960, na definição revista proposta pelo ICSID, a produção seriada não aparece mais como um 

fator determinante, mas sim preferencial: ‗[...] especialmente aqueles que são produzidos em massa‘. 

Surge a preocupação em tornar a conduta da vida humana eficiente e satisfatória, ou seja, o fator 

homem passa a ser considerado.  

Mas para Löbach, em 1976, a produção seriada ainda era um requisito. O autor define Design como 

sendo o ‗processo de adaptação dos produtos de uso, fabricados industrialmente às necessidades 

físicas e psíquicas dos usuários ou grupos de usuários‘ (2001: 22), colocando o homem no foco das 

preocupações do designer, seguindo o conceito do ICSID.  

As definições de Design formuladas até meados de 1980 enfatizam o caráter de fabricação industrial 

como um requisito necessário no enquadramento da atividade. Ou seja, o resultado da atuação de 

um designer deveria ser um produto industrial, um bem físico, passível de produção seriada – afinal, 

um dos maiores objetivos era criar mais um produto que fosse vendável e consumível pela sociedade 

ávida pelas compras. 

Já em 1977, Redig (1977: 32) adiciona à definição outros fatores; ele segue o pensamento de 

Bonsiepe, que um ano antes já havia salientado a relação entre o design e o meio ambiente, e de 

Papanek, que defende a relação entre Design, ecologia e sociedade já em 1971. Assim, surge o fator 

ecologia como aspecto a ser considerado no projeto de design – uma resposta a toda a 

movimentação ecológica dos anos 70. 

No decorrer dos anos, com a introdução do pensamento ecológico e novas demandas, os conceitos 

migram da ideia do projeto de bens materiais para sistemas, onde não necessariamente há a criação 

de algum artefato físico. Para Thackara (2005: 272), no passado, design se referia à forma e à função 

das coisas. No mundo de hoje, extremamente conectado em rede, faz mais sentido pensar no design 

como um processo que continuamente define as regras de um sistema ao invés de seus resultados.  

Para Van der Linden, Design é uma atividade projetual que intervém na realidade, afetando a vida em 

sociedade e o meio-ambiente, voltada para a construção do futuro, articuladora de saberes 

científicos, tecnológicos e artísticos (VAN DER LINDEN, 2010: 30). A atual definição de Design 

assumida pelo ICSID também contempla os fatores referentes ao processo, serviço, sistema, ciclo de 

vida, tecnologia, cultura e economia. 

Manzini e Vezzoli defendem que o design industrial não se aplica somente a um produto físico, mas 

que se estende ao sistema-produto (2005: 21). ‗À medida que o mundo virtual aumenta em 

abrangência, a realidade parece desmanchar-se no ar. O ‗imaterial‘ passou a ser fator decisivo em 

quase todos os domínios, mormente numa área como o design‘ (CARDOSO, 2012: 20). 

Em sua publicação ―Design para um mundo complexo‖, Cardoso (2012: 236) ressalta: ‗pode-se dizer 

que o design é um campo essencialmente híbrido que opera junção entre corpo e informação, entre 

artefato, usuário e sistema. Com a crescente importância da imaterialidade e dos ambientes virtuais 

em nossas vidas, a fronteira entre esses dois aspectos do design – conformação e informação – 

tende a ficar cada vez mais borrada‘. 

Objetivando mapear a incidência dos fatores/aspectos a serem compreendidos pela atividade do 

Design, criou-se um ―gráfico‖ a partir das palavras-chaves/termos que se destacaram nas definições 

de Design estudadas (ICSID 1959, 1960, 2012; Maldonado 1961; Bonsiepe 1975, 1983; Löbach 

1976; Redig 1977; EDA 1989; Buchanan 1992; Peneda e Frazão 1995; Papanek 1995; Fiksel 1996; 
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Manzini e Vezzoli 2002; Füad-Luke 2004; Thackara 2005; Van der Linden 2010; Cardoso 2012). A 

seguir (Figura 1) pode-se acompanhar, por exemplo, o curto período correspondente à característica 

da produção industrial, enquanto que o requisito projeto aparece em uma constante. 

Como afirma Cardoso, ‗para o campo do design, as últimas décadas trouxeram algumas mudanças 

fundamentais no paradigma da produção industrial. Enquanto nos anos 1960 o modelo normativo era 

ainda a produção em massa, o século XXI caminha célere em direção à produção flexível‘ 

(CARDOSO, 2012: 226).  

Figura 26: Mapeamento histórico das palavras-chave citadas nas definições de Design após a 

Revolução Industrial. 

 

Algumas considerações a serem feitas: 

• O espaço de tempo compreendido pela barra não significa que foi só naquele período que este 

termo foi utilizado nas definições de Design, mas sim que apareceu com destaque e em mais de uma 

conceituação. 

• Na imagem, pretende-se mostrar a quantidade de aspectos que estiveram ou estão no escopo da 

definição de Design, evidenciando o quão ampla e complexa é esta atividade. Como argumenta 

Buchanan (1995), o design, como modo de pensar e intervir na realidade, ultrapassa os limites 

classicamente delimitado para as profissões. É uma atividade projetual de criação, recriação e 

avaliação de objetos, presente no cotidiano das pessoas, assumindo diversas formas e operando em 

diferentes níveis. 

Proposta gráfica: linha do tempo atualizável online 

A revisão bibliográfica deste artigo foi organizada cronologicamente, contemplando o aspecto 

histórico estudado. Para facilitar a organização das referências, confeccionou-se um cartaz em 

formato horizontal, traçado longitudinalmente com uma linha, que iniciava em 1580 e seguia até o ano 

atual (2013). Neste suporte, fixavam-se as informações relevantes em etiquetas, segmentadas entre 

as Definições de Design (na parte superior do cartaz) e os Eventos Históricos (metade inferior). 

No decorrer do trabalho, vislumbrou-se a possibilidade de transformar este cartaz em uma linha do 

tempo online, passível de atualização e de fácil acesso aos interessados pelo assunto. Desta forma, 

iniciou-se uma pesquisa pela plataforma/aplicativo/ferramenta gratuita mais adequada para fazê-lo. 

Conheceu-se então o Preceden, criador online de linhas do tempo que permite organizar os eventos 

em pastas e adicionar descrições em cada um. Assim, os eventos considerados mais pertinentes ao 

contexto da presente pesquisa foram adicionados, formando uma linha do tempo sobre a evolução 
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dos conceitos de design e ecodesign, pontuando alguns eventos históricos que podem os ter 

influenciado. 

A imagem a seguir (Figura 2) é um zoom por décadas, mostrando uma parte da linha do tempo 

criada. Salienta-se que, pelo fato de ser um instrumento online e atualizável, certamente serão 

adicionadas mais definições de Design, ecodesign, design sustentável e os acontecimentos históricos 

que porventura não foram estudados. 

Figura 27: Linha do tempo ―Evolução do conceito de Design e surgimento de sua relação com a 

Ecologia‖ criada no Preceden. 

 

A linha do tempo completa, versão online encontra-se disponível no endereço 

http://www.preceden.com/timelines/49899-evolu--o-do-conceito-de-design-e-surgimento-de-sua-rela--

o-com-a-ecologia. 

Considerações finais 

Ao final deste trabalho, pode-se afirmar que o Design é o reflexo do contexto no qual está inserido. 

Desta forma, apesar do risco corrido ao penetrar-se em um tema tão complexo e ramificado quanto a 

História (afinal, haveria conteúdo para se estudar, particularmente, o que cada fato interferiu na 

definição de design apresentada naquela época), é impossível estudar a evolução do conceito de 

Design sem relacionar ao panorama (contexto) histórico, social e cultural da época. 

A construção deste artigo permitiu estudar as variáveis envolvidas no tangente à conceituação da 

atividade de design, ajudando a esclarecer a evolução desta. Uma das conclusões mais importantes 

deste trabalho foi perceber que os conceitos (bem construídos) de ecodesign e design sustentável 

têm muito a auxiliar na alteração do status quo em busca de parâmetros de ampla sustentabilidade e 

ética. 

A questão do meio ambiente tem uma longa história. Em quase trinta anos ela progrediu da 

argumentação agitada de alguns cientistas e grupos ambientalmente conscientes para tornar-se um 

tema que permeia a sociedade inteira, influenciando a orientação das tendências generalizadas e 

decisões cotidianas (MANZINI, 1994: 37, tradução nossa). 

Para Braga, ‗o novo design ecológico enfatiza a absoluta necessidade de uma ética ambiental que 

não se manifesta em projetos cujo fim é somente uma racionalização para um melhor uso dos 

recursos naturais. Além dos deveres do homem em relação à natureza, essa ética visa a contribuir 

para a instauração de um novo modo de relação homem e natureza‘ (BRAGA, 2010; 189). 
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Não se pode restringir à responsabilidade de encontrar soluções somente aos designers; como 

defende Cardoso (2012; 43): ‗não é responsabilidade dos designers salvar o mundo, como clamavam 

as vozes proféticas dos anos 1960 e 1970, até porque a crescente complexidade dos problemas 

demanda soluções coletivas‘. Porém, é inegável que a atuação profissional dos designers está 

intimamente ligada aos processos produtivos e às questões de consumo. Thackara (2008) concorda 

que grande parte do impacto ambiental dos produtos, serviços e infraestruturas estão de alguma 

forma, vinculados às decisões desses profissionais, os quais definem os processos de produção, 

energia, materiais e descarte dos produtos, e salienta que a nossa tarefa como designers é substituir 

os recursos físicos pela informação. 

Para Löbach (2001: 203), ‗em uma época marcada pela superprodução [...] e pelo progressivo 

consumo de bens duradouros, a tarefa do designer industrial não pode continuar promovendo 

diferenciações ainda maiores nos produtos já existentes [...] É essencial conceber o designer 

industrial como um ente criativo que não só domine a configuração dos produtos até o último detalhe, 

mas que, além disto, tenha a capacidade de descobrir aquilo que nossa sociedade necessita‘. 

Deste modo, a transição da sociedade atual para a praticante da sustentabilidade passa sem dúvida, 

pela formação cultural de indivíduos e pelas novas formas de atuação do design. Para tanto, o design 

deve exercer equivalente à sustentabilidade ao que exerceu em favor do progresso e do 

consumismo. (MORAES; VAN DER LINDEN, 2010). 

Lepre e Santos (2008) também comentam sobre essa mudança necessária, defendendo que a 

demanda da sociedade por produtos e serviços ecológicos requer alterações nos sistemas de 

consumo e produção, exigindo do design novas competências e novo escopo de atuação. 

‗O design precisará reexaminar a base da sua cultura. Não se deve esquecer que o design nasceu e 

desenvolveu-se no contexto do modelo de desenvolvimento em crise atualmente. Do mesmo modo, 

conceitos fundamentais como forma, função, cliente, usuário e mercado precisam ser revistos. O 

mesmo também é verdade para o papel da tecnologia, estética e design propriamente‘ (MANZINI, 

1994: 42). 

Como afirma Papanek (1995: 11) a preocupação com o ambiente não deve ser encarada como uma 

moda. ‗Designers e críticos do design estão cada vez mais enfatizando a natureza real ou, 

potencialmente radical, de uma abordagem ecológica no design que implica uma nova crítica - um 

reconhecimento do fato de que adotar uma abordagem ecológica para projetar é, por definição, de 

questionar e se opor ao status quo‘ (MADGE, 1997: 53) 

Fica o questionamento: em alguns anos, quais outros fatores poderão ser incluídos no mapeamento 

sobre as palavras-chave do Design? Por quantas ―ondas‖ terão que se passar até alcançar a 

verdadeira sustentabilidade? Ou poderá algum acontecimento influenciar o rumo da História, guiando 

o Design para outra meta – que não a conjugação entre meio ambiente, ecologia e economia? O que 

realmente importa é que não se perca esta qualidade mutável e adaptável do Design, capaz de seguir 

em paralelo – às vezes na frente, muitas vezes atrás – às necessidades da sociedade e do meio 

ambiente. 
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Palavras-chave: convivencialidade, autonomia, comunidade, interação, educação 

No debate sobre a sustentabilidade no Design, fala-se em enfatizar no desenvolvimento projetual não um 
olhar principiado nos objetos, mas sim um olhar iniciado nas pessoas e relações interpessoais. Thackara 
(2005-2008), Jégou (2008) e Manzini (2003-2008) abordam a importância de este último olhar e, 
sobretudo, de se pensar em soluções não institucionalizadas, oriundas de comunidades para a 
sustentabilidade. Entendendo o Design em sua perspectiva tecnológica e interdisciplinar, busca-se 
estabelecer pontes entre os campos Design e Educação, a partir da relação entre o pensamento dos 
autores com Illich (1970-1973) no âmbito da convivencialidade. Coloca-se, assim, em diálogo autores que 
sustentam pesquisas desenvolvidas na pós-graduação em Design na PUC-Rio, no Grupo Design na 
leitura de Sujeitos e Suportes em Interação (DeSSIn) e no Laboratório de Investigação em Livre Desenho 
(LILD) que procuram contribuir para o desenvolvimento de práticas experimentais vinculadas a contextos 
pedagógicos e culturais na esfera da sustentabilidade. Entende-se que pensar essas práticas é repensar 
o foco da atenção projetual e é  também rever metodologias com vistas à autonomia dos indivíduos e à 
sustentação de seu lugar de ação. Intenta-se contribuir para a ressignificação do desenvolvimento de 
soluções para a nossa sociedade. 

Introdução 

No DeSSIn (Grupo de estudos Design na leitura de Sujeitos e Suportes em Interação), vinculado ao 

Programa de Pós- graduação em Design do Departamento de Artes & Design da PUC-Rio, 

debatemos sobre Design e Educação na perspectiva dos Estudos da Linguagem. Por este viés, 

focamos nossas pesquisas na interação entre sujeitos e objetos/sistemas e entre os sujeitos 

mediadas pelos objetos/sistemas em situações de ensino-aprendizagem. Interessam-nos significar e 

ressignificar constantemente as reações dos sujeitos aos objetos/sistemas propostos para a 

sociedade, a partir de um olhar que se sustenta nos modos comunicacionais que emergem das 

situações de uso/das interações. Entendemos que objetos e sistemas são significados e 

resignificados por sujeitos em situação de interação, sendo estes, consequentemente os produtores 

dos sentidos que participam das definições partilhadas, a partir dos modos comunicacionais eleitos 

para/nas interações. Intentamos, sobretudo, contribuir para o desenvolvimento de soluções que 

tenham em vista a autonomia dos sujeitos e o fortalecimento do campo do Design no âmbito da 

responsabilidade social. 

Dentre os parceiros de pesquisa do DeSSIn, o LILD (Laboratório de Investigação em Livre Desenho), 

vinculado ao mesmo Programa de Pós-graduação, tem trazido contribuições expressivas 

especialmente em seus estudos acerca do desenvolvimento de soluções convivenciais, ancoradas 

em princípios do design sustentável. Especializado no desenvolvimento de técnicas alternativas ao 

modo de produção industrial, o LILD tem como proposta a criação de objetos dos quais as pessoas 

participem do processo de fabricação, podendo ensiná-lo a outras pessoas de maneira informal. Por 

este viés há o favorecimento da promoção da troca de informação e da autonomia produtiva. No 

Laboratório vêm sendo feitas pesquisas em que há a prioridade do uso de materiais renováveis e com 

pouco beneficiamento. As técnicas desenvolvidas visam promover a reprodução das técnicas 

compartilhadas pelas comunidades independentemente da presença do designer  no ambiente de 

projeto e da indústria. Procura-se usar recursos locais, que, utilizados conforme conhecimentos 

tradicionais e com colaboração coletiva, substituem materiais industrializados e favorecem o 
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fortalecimento da cultura local. As pesquisas desenvolvidas costumam resgatar técnicas e saberes 

produtivos tradicionais que, em alguns casos, estão em situação de desuso. Conjugando estes 

saberes tradicionais e os conhecimentos acadêmicos são desenvolvidos aprimoramentos possíveis. 

No processo, os pesquisadores do LILD aprendem as técnicas utilizadas por uma comunidade e 

pesquisam possíveis aprimoramentos, de forma a reduzir o uso de materiais, aumentar a resistência 

ou facilitar a construção. São trabalhos de troca, com um ganho conjunto para as culturas locais (intra 

e extramuros universitário). 

O presente artigo põe em diálogo referências que fundamentam as pesquisas dos dois grupos, como 

Illich (1970-1973-1976), Takara (2005-2008), Jégou (2008) e Manzini (2003-2008), buscando 

contribuir para o campo do Design como desenvolvedor de objetos/sistemas comprometidos com o 

oportunizar da autonomia dos sujeitos e em consonância com princípios de sustentabilidade. 

Convivencialidade, sustentabilidade e Educação 

Na área do design sustentável, a relevância das trocas entre os sujeitos e o fortalecimento das 

comunidades vem sendo reiterada por alguns.  É comum ouvirmos falar hoje da importância da 

iniciativa autônoma das comunidades, da proposição de soluções independentemente da espera por 

soluções de instituições privadas ou governamentais. Em linhas gerais, há, por parte de um grupo, o 

entendimento de que as próprias comunidades podem se organizar para resolver seus problemas, 

com soluções corriqueiramente denominadas ―de baixo para cima‖. Por este viés, há, por exemplo, a 

concretização de propostas como as comunidades criativas, as moedas locais, e os sites de troca de 

informações, serviços e bens. Enfim, já faz parte do cenário contemporâneo as muitas possibilidades 

de organização do tipo.  

Autores como John Thackara (2008), Ezio Manzini (2003-2008) e François Jégou (2008) ressaltam 

que essas iniciativas são contribuições importantes para a sustentabilidade, pois os bens materiais 

perdem o destaque, e a convivência entre as pessoas, a troca de experiências e o compartilhamento 

de bens ganham relevância. Jégou & Manzini (2003), ao abordarem a questão da transição para uma 

sociedade sustentável, explicam que devemos construir um sistema que não sobrecarregue o meio 

ambiente. Na visão dos autores, é preciso reduzir em 90% o consumo de recursos naturais. E, para 

alcançar essa redução, é preciso haver uma descontinuidade sistêmica nas ações. Ambos alertam 

para o fato de que a mudança precisa ser de tal ordem que nós deveremos viver em um sistema 

estruturalmente diferente do que conhecemos até agora. Em linhas gerais, os autores posicionam-se 

enfatizando que para que a transição possa ocorrer, é preciso que mudemos a ideia de bem-estar 

presente em nossa sociedade.  

Especificamente em ―Sustainable Everyday‖, Jégou & Manzini nos levam a refletir sobre estarmos 

constantemente optando por ações baseadas na ideia de bem-estar criada na Revolução Industrial. 

Nesta perspectiva, o bem-estar estaria ligado a uma crescente disponibilidade de produtos e serviços, 

ou seja, a um padrão consumista, sendo necessária e urgente uma mudança para um padrão de 

bem-estar baseado nos bens comuns e no tempo contemplativo. Eles definem bens comuns como 

sistemas que pertencem a todos, isto é, eles podem ser a água e o ar, a vizinhança, a rua ou a 

paisagem. Os autores esclarecem que a importância desses bens foi negligenciada na sociedade 

industrial e que o favorecimento do ―ter mais‖ resultou no aniquilamento do tempo contemplativo, do 

tempo para se não fazer nada, o que, ambos entendem como diferente do tempo vazio, sustentando 

ser o tempo contemplativo um tempo voltado para ações sem fins produtivos, a serem vivenciadas 

devagar, com a calma e a significação que o processo solicitar. 

Oriundo do campo da Educação, Ivan Illich (1970-1973-1976), crítico da sociedade industrial, aborda 

a questão da transição nos parâmetros de bem-estar da sociedade ao destacar ser o sistema 

industrial um sistema que centraliza a produção e burocratiza o conhecimento, tornando as pessoas 

progressivamente dependentes, inibindo inclusive seu potencial criativo.  Para Illich, as instituições 

levaram à perda da autonomia das comunidades. Assim, aspectos que antes eram da alçada dos 

sujeitos, como a educação das crianças, o cuidado dos enfermos, a produção de bens, foram 

progressivamente sendo institucionalizados e fragmentadas, o que levou há uma perda da totalidade 

e, primordialmente, da autonomia.   
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Em livros como "Sociedade sem escolas"(1970), "A convivencialidade"(1973) e "Némesis da 

medicina" (1976), o autor destaca que o mundo foi tornando-se cada vez mais institucionalizado, com 

a perda da autonomia das pessoas. Em seu ponto de vista, instituições e tecnologias substituíram as 

trocas interpessoais. O cuidado com os doentes, que antes cabia às pessoas próximas, foi legado ao 

hospital. A educação das crianças foi entregue à escola, a fabricação dos objetos, à fábrica.  

Buscando alertar a sociedade para a valorização da autonomia dos sujeitos frente às instituições e 

ancorar os sujeitos no fortalecimento do apoio mútuo, o autor cunhou o termo convivencialidade como 

um conceito  que designa uma proposta de sociedade em que as pessoas explorariam mais seus 

potenciais criativos e as relações interpessoais, para, a partir do encontro com suas potencialidades, 

desenvolverem uma rede convivencial e solidária.  

Retomando o pensamento de Illich (1973), John Thackara (2005) e Ezio Manzini (2008), no âmbito do 

design sustentável, ressaltam a importância das trocas sociais e das soluções independentes. Para o 

primeiro:  

Nações inteiras preocupam-se atualmente com nossas vidas sociais. Há crescente consciência de 
que os laços sociais são fundamentais para a geração de riqueza, crescimento econômico e 
competitividade. (...) A proposta da convivencialidade é que, se assumíssemos mais a 
responsabilidade pelo nosso próprio bem-estar, poderíamos esperar menos que os cuidados 
sejam um serviço oferecido por terceiros - especialmente o Estado.  (THACKARA, 2005, p. 113-
114).  

Já o segundo complementa o pensamento, trazendo o conceito de comunidade criativa como uma 

possibilidade concreta para a redefinição de bem estar. Manzini explica que: 

(…) casos promissores se baseiam em grupos de pessoas que foram capazes de dar vida a 
soluções inovadoras. E fizeram isso recombinando o que já existe, sem esperar por uma mudança 
geral de sistema (na economia, nas instituições, nas vastas infra-estruturas). Por essa razão, 
considerando que a capacidade de reorganizar elementos em novas e significativas combinações 
é uma das possíveis definições de criatividade, tais grupos podem ser definidos como 
comunidades criativas: pessoas que, de forma colaborativa, inventam, aprimoram e gerenciam 
soluções inovadoras para novos modelos de vida. (MANZINI, 2008, p. 64)  

O autor acrescenta que existem muitos exemplos de comunidades criativas atualmente no mundo, 

criando diferentes soluções que trazem uma mudança radical em nosso estilo de vida, com propostas 

comunitárias, e não individuais. São soluções criativas, que mudam nosso ideal de bem-estar e nosso 

estilo de vida para um padrão menos consumista e com bem-estar mais baseado nas trocas 

interpessoais. Na mesma direção de Illich e Thackara, Manzini tem ressaltado a importância de se 

mudar o ideal de bem-estar, acrescentando, para além, do consumo de produtos e mesmo da 

valorização dos bens comuns (proposição de Thackara), uma visão de bem estar baseada em 

experiências e na sociabilidade. 

Sempre tendo em mente a autonomia dos sujeitos, Illich preocupou-se em discutir a constituição do 

saber tal como institucionalizado na sociedade ocidental.  

Um bom sistema educacional deveria ter três propósitos: deveria prover a todos que querem 
aprender acesso a recursos disponíveis em qualquer momento de suas vidas; possibilitar a todos 
que querem dividir o que sabem maneiras de encontrar os que querem aprender com eles; e, 
finalmente, dar a todos que querem apresentar um assunto ao público a oportunidade de se 
expressar.  (ILLICH, 1970, p. 108)  

O autor defende que o verdadeiro aprendizado não ocorre de forma institucionalizada, mas de forma 

casual, informal – como quando aprendemos a falar. Sua crítica à instituição Escola tem como ponto 

crucial sua visão de que a educação na Escola faz com que as pessoas não entendam o que deve 

realmente ser valorizado, uma vez que as necessidades não materiais são transformadas em 

demandas por bens, quando, em sua perspectiva, o que realmente aumenta o bem-estar das 

pessoas não são os bens entendidos como produtos a serem consumidos. Nas palavras de Illich:  

A alternativa à dependência de escolas não é o uso de recursos públicos para um novo tipo de 
aparato que façam as pessoas aprenderem; ela está na criação de um novo estilo de relação 
educacional entre o homem e o ambiente. (ILLICH, 1970, p. 103) 

Há, em sua concepção, uma forte crítica ao saber institucional na sociedade ocidental e uma clara 

proposição de um saber convivencial, que tem na aprendizagem espontânea e não programada sua 
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grande força motriz. Para o autor, da forma como o conhecimento e a produção estão organizados 

hoje, poucas pessoas sabem como funcionam certos aparelhos complexos. Já na sociedade 

convivencial, todos poderiam partilhar seus conhecimentos ou expertises e aprender entre si, de 

maneira informal, a lidar com as ferramentas disponíveis na sociedade. 

Para Illich, a sociedade industrial prioriza a produção e o consumo crescentes de bens, retirando a 

autonomia do indivíduo e reduzindo as trocas interpessoais. As ferramentas da sociedade industrial 

geram uma carência generalizada, que nunca é satisfeita, em que o ritmo de inovações é muito 

acelerado, o que promove uma carência constante de novos objetos, gerando a ideia de que apenas 

o novo é bom. Illich não é contra a inovação e a criação, mas critica o ritmo acelerado das soluções. 

Como alternativa a esse cenário, Illich propõe não o fim da produção industrial – mas a redução de 

seu peso na sociedade. Paralelamente, haveria um novo modo de produção, que usaria a ferramenta 

convivencial: 

A ferramenta justa corresponde a três exigências: é criadora de eficiência sem degradar a 
autonomia pessoal; não provoca nem escravos nem senhores; amplia o raio de ação pessoal. O 
homem precisa de uma ferramenta com a qual trabalhe e não de instrumentos que trabalhem em 
seu lugar. Precisa de uma tecnologia que tire o melhor partido da energia e da imaginação 
pessoais, e não de uma tecnologia que o avassale e programe. (ILLICH, 1973, p. 24) 

Assim, em sua perspectiva, a ferramenta convivencial ampliaria a autonomia e a liberdade de 

produção. Qualquer pessoa poderia aprender a usar as ferramentas convivenciais, que não exigiriam 

o atual grau de especialização. E a ferramenta de Illich é um termo amplo, podendo significar 

qualquer coisa que seja usada como um meio para um fim – seja um instrumento, uma instituição. Ela 

traz autonomia para as pessoas atuarem no mundo à sua volta, podendo ser usada por qualquer um 

que deseje. Illich considerava o telefone, a bicicleta e o martelo como exemplos de ferramentas 

convivenciais. O computador, a câmera digital e o celular certamente seriam considerados 

ferramentas convivenciais atualmente, por sua possibilidade de criação autônoma pelas pessoas.  

Visitando pesquisas em Design 

Em sintonia com o pensamento de Illich, dentre as pesquisas desenvolvidas no DeSSIn – Grupo de 

Estudos Design na leitura de sujeitos e suportes em interação -  em um programa de pós-graduação 

em Design, na dissertação de Mestrado de Cynthia Dias(2013),orientada por Jackeline Farbiarz,, 

ambas autoras do presente artigo, buscou-se observar os olhares de professores de disciplina de 

projeto, de um curso de graduação em Design situado na cidade do Rio de Janeiro, sobre o uso do 

ambiente virtual Moodle e da rede social Facebook, como ferramentas auxiliares no desenvolvimento 

dos projetos específicos, para entender, entre outros fatores, o favorecimento ou não da autonomia 

em contextos de ensino aprendizagem. Quatro décadas após a publicação de ―A sociedade sem 

escolas‖ e ―A convivencialidade‖, ambos de Illich, observou-se que tanto o ambiente quanto a rede 

configuram-se como exemplos de tecnologias que favorecem, cada um a seu modo, a 

convivencialidade tal qual antecipada pelo autor, a despeito de ela ter sido pensada para uma 

sociedade descolarizada, ou seja, distante do lugar da Escola como instituição única de aquisição e 

propagação do conhecimento.  Para os professores da disciplina, o uso do ambiente e da rede partiu 

da necessidade de estreitar a interação entre os alunos e o contexto sobre o qual os projetos 

deveriam ser desenvolvidos, as Ilhas de São Tomé e Príncipe, no continente africano com vistas ao 

desenvolvimento de soluções sustentáveis nos contextos da Educação, da Saúde, do Transporte, da 

Segurança e da Cultura. 
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Figura 1: Solução proposta por alunos de segundo período do curso de graduação em Design para a questão do tratamento da 

água nas ilhas de São Tomé e Príncipe. Levantamento de dados realizado a partir do uso do Facebook como ferramenta 

convivencial de troca de informações, conhecimentos e experiências. 

 

 

Figura 2: Solução proposta por alunos de segundo período do curso de graduação em Design para a questão do fortalecimento 

das raízes culturais nas ilhas de São Tomé e Príncipe. Levantamento de dados realizado a partir do uso do Facebook como 

ferramenta convivencial de troca de informações, conhecimentos e experiências. 

 

 

No âmbito do estudo das reações dos sujeitos aos objetos e sistemas propostos como soluções 

projetuais, concluiu-se que novas relações entre alunos, professores, instituições de ensino e 

designers foram estabelecidas em decorrência da interação com os objetos/sistemas 

moodle/facebook incluídos como ferramentas no processo de ensino-aprendizagem vinculado a 
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disciplina de projeto, confirmando ou questionando práticas culturais (Bomfim,1999 ). Concluiu-se que 

cada ferramenta potencializou e dificultou ações, apresentando relações e tendências distintas, 

conforme a natureza das atividades, o envolvimento da instituição, a visão dos professores enquanto 

designers e representantes da instituição, as características das ferramentas, configuradas por 

designers, e a participação dos alunos. Houve mais relações de controle no Moodle, com menor 

desenvolvimento de autonomia enquanto o Facebook, potencializou relações convivenciais e 

autônomas entre professores, alunos e outros sujeitos, mais coerente com os objetivos da disciplina 

vinculada a aprendizagem de projeto e viabilizou uma relação de ensino-aprendizagem calcada nos 

fundamentos de Illich de ser necessário oportunizar  a todos os indivíduos que  desejam dividir seus 

conhecimentos, o encontro com aqueles que demandam acesso ao mesmo conhecimento. 

Principalmente o espaço Facebook se apresentou como sustentável no sentido de um funcionamento 

resultante de autorias partilhadas, do desenvolvimento de soluções decorrentes das trocas de 

conhecimentos formais e informais recuperados, organizados e disponibilizados pelos integrantes do 

espaço e do desenvolvimento de um sistema de trocas em prol das soluções projetuais em 

desenvolvimento em sintonia também com a reflexão antecipada por Tackara e Manzini.  

Figura 3: Alunos de segundo período do curso de graduação em Design no espaço presencial da disciplina de projeto, gerando 

alternativas para as temáticas específicas do projeto.  

 

Figuras 4 e 5: Alunos trocando experiências para a disciplina de projeto na rede social Facebook. 
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Em suma, a pesquisa que tomou por base os olhares de professores designers sobre o uso do 

Moodle e da rede social Facebook  em disciplina de projeto  constatou que a troca de informações 

possibilitada pela internet foi um elemento a ser considerado nas relações de ensino-aprendizagem e 

fortalecedor de formas de organização social descentralizadas. As trocas ocorreram de maneira 

difusa, com cada usuário sendo ao mesmo tempo produtor e receptor de informação.  A posse dos 

ambientes virtuais de aprendizagem e dos gêneros virtuais disponibilizados na rede favoreceu um 

movimento em direção a autonomia produtiva que foi sendo construído por sujeitos produtores dos 

ambientes e gêneros virtuais e atores nesses mesmos ambientes e gêneros.  

Em linhas gerais, a convivencialidade proposta por Illich e recuperada por Manzini e Thackara, no 

âmbito do design sustentável parece ter a internet como um espaço propício de ação. Para dialogar 

com a conclusão da pesquisa, é possível citar Thackara (2005), por exemplo, pois o autor coloca que, 

atualmente, com a internet, há uma progressiva possibilidade de troca de informações, tornando as 

pessoas e comunidades mais autônomas com relação ao conhecimento institucionalizado, e 

viabilizando informação para a criação das coisas necessárias. Segundo o autor, a internet vem se 

configurando como uma possibilidade muito útil para as comunidades criativas. 

Ainda no âmbito da pesquisa em Design, no LILD – Laboratório de Investigação em Livre Desenho, 

vinculado ao mesmo Programa de Pós-Graduação em Design, temos como exemplo de pesquisa a 

dissertação de mestrado de Julia Silva, outra das autoras do presente artigo, orientada por José Luiz 

Ripper (2011). A autora apresenta um debate sobre técnicas que aproveitam materiais disponíveis 

nos locais de desenvolvimento de projetos, ou seja, nos contextos locais-situacionais. Na dissertação 

os conceitos de técnica e a ideia de progresso técnico são recuperados e é apresentado o percurso 

metodológico do desenvolvimento de um projeto para a construção em terra crua, bambu e fibras 

naturais de uma delimitação para o espaço do LILD, baseada em treliças pantográficas já existentes 

no local. O projeto foi desenvolvido junto a alunos de uma disciplina laboratorial do curso de 

graduação em Design, tomando por base a cultura local vigente no LILD de desenvolvimento de 

técnicas para construção com o material fibrobarro armado. No desenrolar da disciplina os alunos 

foram aprendendo o gestual básico necessário  para o manuseio dos materiais e tomando contato 

com as expertises já desenvolvidas ao longo do contato dos profissionais do laboratório com os 

materiais. A situação de desenvolvimento específica, ou seja, o caso específico da construção do 

muro, foi tratada na disciplina a partir da revisão do estágio alcançado no laboratório com a técnica, 

do trabalho coletivo, da troca entre os participantes para o então desenvolvimento da técnica ao longo 

do processo de construção coletiva do muro. O barro utilizado foi o disponível no campus da 

universidade de instalação do Laboratório, tendo sido privilegiada a terra retirada na construção de 

formigueiros, pois as formigas fazem o trabalho de peneirar o barro. As fibras utilizadas também 

foram retiradas do campus, como, por exemplo, a fibra de bananeira, atendendo assim aos princípios 

de valorização da cultura local inerentes ao laboratório. A construção coletiva com os recursos 

disponíveis no local possibilitou o avanço da técnica, a valorização da identidade do local e um 

avanço na autonomia dos indivíduos, pois os caminhos experimentados no grupo possibilitaram 

novos olhares e oportunizaram revisões de procedimentos na esfera das individualidades.  

Figuras 6 e 7: Alunos construindo muro em disciplina laboratorial  de curso de graduação em Design com métodos e técnicas 

desenvolvidos em consonância com a cultura local 
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Em suma, no âmbito do DeSSIn  pesquisas têm sido desenvolvidas no sentido de perceber os 

lugares ocupados pelos designers quando em situação de desenvolvimento projetual, assim como 

suas concepções de Design e os impactos de suas soluções projetuais no meio ambiente e nas 

relações sociais e no âmbito do LILD pesquisas vêm priorizando o desenvolvimento de métodos e 

técnicas convivenciais que favoreçam a autonomia produtiva. 

Considerações 

A visão de Design que trazemos aqui vai além da noção tradicional de se projetar objetos/sistemas. O 

Design da Era Moderna, com seus parâmetros projetuais lineares e seus objetos sólidos não pode 

permanecer o mesmo na Era da informação, da flexibilização e em um momento em que a matéria e 

a energia não são mais vistos como bens descartáveis.  

Thackara e Manzini, resgatando as ideias de Illich, nos mostram que o mais importante na Era da 

informação não são as máquinas em si, mas a maneira como elas podem conectar as pessoas, as 

possibilidades de as tecnologia integrarem e propiciarem as pessoas interações que fundamentem-se 

na autonomia produtiva.  

Dentre os papéis do Design ganha-se o escopo de se criar contextos em que as pessoas façam suas 

atividades e interajam umas com as outras, concebendo formas mais leves para o fluxo de matéria e 

energia. É um processo multidisciplinar e inclusivo, que deve estar sempre em construção junto com 

as pessoas. Se o Design já não se limita a um projeto voltado sobre si mesmo, novas informações 

devem ser conectadas e incluídas na concepção do Design.  

Entende-se ser importante ressignificar  tanto a maneira de criarmos, desenvolvermos e 

compartilharmos bens materiais (objetos/sistemas) quanto de compartilharmos ideias e 

ensinamentos. Especificamente no LILD e no DeSSIn o caminho tem sido o de trabalhar sempre em 

conjunto, valorizando o desenvolvimento de abordagens, métodos e técnicas em consonância com os 

contextos situacionais, ou seja, com as culturas locais, e, sobretudo, tendo as tecnologias como 

ferramentas para processos compartilhados de ensino-aprendizagem e para a autonomia produtiva.  
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Este artigo propõe a realização de uma revisão bibliográfica acerca da temática da sustentabilidade no Design, 

presente nos Anais das duas últimas edições dos eventos mais relevantes de design sustentável no Brasil: o 

Simpósio Paranaense de Design Sustentável (Universidade Estadual de Londrina - Londrina, 15 de setembro de 

2011 e Universidade Federal do Paraná – Curitiba, 20 de novembro de 2012) e o Simpósio Internacional de 

Design Sustentável organizado juntamente com o Simpósio Brasileiro de Design Sustentável (Universidade 

Anhembi Morumbi – São Paulo, 05 e 06 de novembro de 2009 e Universidade Federal de Pernambuco – Recife, 

29 e 30 de setembro de 2011) em que foram apresentados 217 artigos. Deste universo, foram pinçados 44 

artigos por abordarem as relações entre consumo e consumidor, a mudança de comportamento e valores 

perante atitudes em direção à sustentabilidade e à reflexão crítica do design a questão. Este levantamento 

pretende contribuir para compreensão dos rumos que vem tomando a pesquisa acerca do design sustentável no 

Brasil, e suas interfaces com o comportamento e o consumo. 

 

Introdução 

 

O termo sustentabilidade está sendo assimilado pelas diversas áreas do conhecimento, 

inclusive o Design. Este termo é decorrente do conceito de desenvolvimento sustentável introduzido 

em 1987 no Relatório de Brundtland
1
, com o qual se buscava a conciliação entre desenvolvimento e 

preservação do meio ambiente. Esse documento, denominado ―Nosso Futuro Comum‖, assinalou que 

o desenvolvimento deveria satisfazer as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade 

das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades, mudando a qualidade do 

desenvolvimento, tornando-o menos devastador com as matérias-primas e mais justo para todos 

(CMMAD, 1991). A partir desta introdução se enfatizam as questões do desenvolvimento até então 

conhecido, baseado num modelo em que o funcionamento do sistema explora a capacidade de 

recuperação dos ecossistemas e que consome rapidamente o capital natural (MANZINI, 2008). 

Entende-se que o termo sustentabilidade não se relaciona apenas com as questões ambientais, já 

que as práticas de produção e consumo atuais também são pouco sustentáveis, causando danos ao 

meio ambiente com efeitos prejudiciais à equidade e à coesão social presente e futura. (FUKUSHIMA, 

2009). 

Porém, este novo conceito de desenvolvimento, o desenvolvimento sustentável, não subsidia 

formas, maneiras de como deveria ser sua implementação. Revela-se apenas que este deve ser 

fundamentado em alguns princípios físicos e éticos da sustentabilidade (Manzini, 2008). Para alguns 

o desafio da sustentabilidade está no equilíbrio das dimensões econômica, social e ambiental, 

dimensões estas que ao mesmo tempo em que são dissociadas se interdependem (AGENDA 21). 

                                                 
1
 Relatório publicado pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, designado Nosso 

Futuro Comum e coordenado por Gro Harlem Brundland. 
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Segundo Manzini (2007) para seguir em direção à sustentabilidade é necessária uma mudança de 

ideias, comportamento, conceitos, ferramentas metodológicas e a busca de um equilíbrio entre 

demanda e produção. 

Essas mudanças de comportamento almejam uma redefinição do papel social dos diferentes 

indivíduos da sociedade, já que são esses indivíduos que alimentam o funcionamento dos sistemas 

de consumo e produção, bem como os movimentos orientados à melhoria socioambiental. 

Entendendo o designer como um indivíduo dessa sociedade e impulsionador do sistema é importante 

a reavaliação de seu papel na sociedade contemporânea em busca da sustentabilidade. 

Tendo em vista esse panorama da ansiada mudança e sua assimilação por várias áreas do 

conhecimento, este estudo busca compreender o papel do design/designer neste contexto 

relacionando-se com aspectos vinculados a mudança, comportamento e consumo. Investigar como a 

preocupação com a sustentabilidade têm alterado comportamentos e os valores das pessoas e em 

que medida vem influenciando o consumo e condicionando visões críticas do design. O estudo é 

realizado através de um levantamento bibliográfico que identifica os conceitos chaves dessa 

discussão. Este levantamento pretende contribuir para a compreensão dos rumos que vem tomando a 

pesquisa acerca do design sustentável no Brasil.  

 

Método 

 

Está pesquisa realiza uma sistematização bibliográfica que objetiva conhecer as diferentes 

contribuições científicas acerca da temática da sustentabilidade no Design brasileiro. Para tal, definiu-

se o escopo dos Anais dos eventos mais relevantes de design sustentável no Brasil, o Simpósio 

Paranaense de Design Sustentável (SPDS) e Simpósio Internacional de Design Sustentável (SBDS-

ISSD). 

Em seguida, como recorte dirigido a captar o estado atual do debate, determinou-se que seria 

realizada análise das duas últimas edições destes eventos - sendo o Simpósio Paranaense de Design 

Sustentável anual (Universidade Estadual de Londrina - Londrina, 15 de setembro de 2011 e 

Universidade Federal do Paraná – Curitiba, 20 de novembro de 2012) e o Simpósio Internacional de 

Design Sustentável bienal, organizado juntamente com o Simpósio Brasileiro de Design Sustentável 

(Universidade Anhembi Morumbi – São Paulo, 05 e 06 de novembro de 2009 e Universidade Federal 

de Pernambuco – Recife, 29 e 30 de setembro de 2011). 

Como critério de seleção dos artigos foram definidas as temáticas consideradas relevantes 

para o estudo: consumo (e variações da palavra), mudança de comportamento e/ou valores e  

reflexão crítica do design/designer. Para seleção, tais assuntos deveriam estar expressos no título ou 

no resumo dos artigos para posteriormente se realizar a leitura mais aprofundada de cada um deles.  

Os artigos foram organizados segundo: evento, número sequencial, título, página, autor, 

instituição, cidade, país, resumo, colocação pessoal, e bibliografia principal. Entretanto para esta 

pesquisa foi considerada apenas os itens título, página e resumo. A partir desse cadastro foi possível 

visualizar e pinçar os artigos que se enquadravam no critério de seleção. Gerou-se em seguida outra 

tabela sistematizando os artigos segundo suas temáticas principais, sendo elas: design/designer, 

design sustentável, sustentabilidade, mudança, consumo/consumidor, comportamento e parecer 

pessoal.  

Resultados 

 

Segundo os critérios adotados, os quatro Anais totalizaram 217 artigos. Destes foram 

pinçados 44 trabalhos conforme os critérios de seleção e sistematização expostos no Método (ver 
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tabela 1). Apresentar-se-á as definições, colocações encontradas nos 44 artigos sobre as temáticas: 

design, design sustentável, sustentabilidade, mudança/comportamento e consumo/consumidor. 

 

Tabela 1: Título x Palavra-chave x Matriz conceitual 

It. Título 
Palavra-
chave 

Matriz conceitual 

1 Sustentabilidade no campo de estágio: utilização de retalhos de renda e o novo luxo. Consumo 
Lipovetsky / Manzini e 
Vezzoli 

2 Design Brasileiro Contemporâneo e a Sustentabilidade: algumas vertentes Reflexão  
McDonough, W. e 
Braungart M. / Fiksel, J. 

3 Design e Energia: Ações para influenciar o comportamento sustentável. Mudança  Lockton 

4 
Ecodesign e o "novo luxo": aspectos relacionados entre o consumoconsciente e o conceito 

de luxo contemporâneo. 
Consumo 

Lipovetsky / Manzini e 
Vezzoli 

5 Agenda de inovação: estudos sobre o consumo sustentável de famílias de baixa renda. Consumo Boehner, k. 

6 Design de moda: fast fashion X slow fashion Consumo Kazazian, T. 

7 
O Paradigma do ecodesign: qual é a verdadeira sustentabilidade nos processos de 
produção? 

Reflexão  
Manzini e Vezzoli / 
Kazazian / Papanek 

8 Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para designers gráficos Reflexão  Manzini e Vezzoli  

9 
Desenvolvimento sustentável: paradoxos e contradições. Em busca de um design 
ecocêntrico 

Reflexão  Fry, T. / Papanek 

10 O design como ferramenta de conscientização do consumo limpo Consumo 
Thackara, J. / Kazazian / 
Papanek 

11 Indústria, sustentabilidade e design Consumo 
Manzini e Vezzoli / 
Kazazian 

12 Avaliação de ferramenta de análise da eco-eficiencia do design Mudança  
Manzini e Vezzoli / 
Kazazian / Manzini 

13 Forma e função: o redesign a serviço de umnovo estilo de vida Mudança  
Manzini e Vezzoli / 
Papanek/ Manzini 

14 Reflexão sobre o estilo de vida e o padrão de consumo numa sociedade sustentável Consumo 
Manzini e Vezzoli / 
Kazazian / Manzini 

15 Estilos de vida e mediação de design na construção de cenários sustentáveis Mudança  
Manzini e Vezzoli / 
Manzini 

16 Sustentabilidade no design de interiores Mudança  Bueno e Camorgo 

17 Educação para o consumo e produção sustentável de células de PET Consumo Mazini / Papanek 

18 O novo consumidorna sociedade do conhecimento Consumo Friedman / Lipovetsky 

19 Relação entre ecologia,cultura, meio ambiente e design Reflexão  Kazazian / Papanek 

20 O design industrial diante da sociedade de risco: uma discussão sobre a ética ambiental Reflexão  
Manzini e Vezzoli / 
Sachs 

21 An overview of design for sustainability Reflexão  
Manzini e Vezzoli / 
Sachs / Manzini / Vezzoli 

22 A new design language: meeting sustainability expectations Mudança  Papanek / Sachs 

23 
PSS strategies associated to the development of durable products: Propositions for the 
transition to sustainable consumption patters 

Consumo 
Manzini e Vezzoli / 
Papanek/ Manzini / 
Kazazian / Vezzoli 

24 Fulgurar Bestiarius Mudança  Manzini 

25 Design para inovação social e resgate cultural através de uma experiência extensionista. Reflexão  Manzini 

26 Desing e Território: integrando competências em prol da sustentabilidade. Reflexão  Manzini / Bernan, D. B. 

27 Design e Sustentabilidade: a moda como outra possibilidade de conscientização Consumo 
Manzini e Vezzoli / 
Manzini 

28 
Ecodesign eConsumo - estudo de caso sobre contribuição do design para comunicação da 
cadeia de valor de produtos. 

Consumo 
Vezzoli / Barbero e 
Cozzo 

29 
Design para Inovação Social- contribuição teórica sobre casos promissores e o design para 
a sustentabilidade. 

Mudança  Manzini / Papanek 

30 A função social do Design e seu papel para a sustentabilidade Reflexão  Papanek 

31 A importância social do Design Reflexão  Manzini / Vezzoli 

32 
Design para a Sustentabilidade e Metodologias de projeto: um estudo sobre a integração de 
princípios e ferramentas aos métodos de projeto 

Consumo 
Manzini e Vezzoli / 
Kazazian 

33 Consumo consciente: análise da embalagens Ecobril Consumo Manzini e Vezzoli  

34 
A mediação do design na socialização de redes de valores de móveis artesanais trançados 
em fibras 

Reflexão  
Manzini / Vezzoli / Fry, 
T. 

35 A colaboração na manutenção do design de serviço: uma contribuição para o slow shopping Consumo Manzini  

36 
Embalagens para produtos artesanais - uma pesquisa com foco na sustentabilidade sobre a 
percepção do consumidor no ponto de venda. 

Consumo Manzini 

37 
Perspectiva para o design sustentável no Brasil a partir da nova política nacional de resíduos 
sólidos: o design de ciclo de vida do produto 

Reflexão  Manzini e Vezzoli 

38 Comunidades criativas: Inovações sociais e produtivas do agreste Pernambucano. Reflexão  
Manzini e Vezzoli / 
Kazazian 
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39 Design para sustentabilidade: Transformações dos territórios e das paisagens locais Mudança Manzini / Kazazian 

40 Contextualização do consumo e o surgimento de novas embalagens Consumo 
Manzini e Vezzoli / 
Manzini 

41 A contribuição do pensamento sistêmico no design sustentável. Reflexão  
Manzini e Vezzoli / 
Guatarri 

42 
Cidadania, ética e consumo consciente baseados no design emocional interferindo no 
comportamento dos usuários 

Consumo Norman, Donald A. 

43 Perspectivas de ações sustentáveis de Design no contexto de políticas públicas estatégicas Reflexão  Thackara, J. 

44 Coleta seletiva: estratégia para conscientização socioambiental Mudança Donaire, D. 

 

Conforme se pode observar na Tabela 1, a temática consumo e suas variações ocorreram 18 

vezes, a mudança de comportamento e/ou valores 10 vezes e a questão da reflexão crítica do 

design/designer, 16. Tabela 2 sintetiza as ocorrências da palavras-chave. 

 

Tabela 2: Ocorrências das palavras-chave.  

Temática Ocorrências 

Consumo (e variações da palavra) 18 

Mudança de comportamento e/ou valores 10 

Reflexão crítica do design/designer 16 

 

 A Tabela 3 nos ajuda a visualizar as ocorrências das matrizes conceituais utilizadas para 

discutir a sustentabilidade e o design sustentável. Nota-se que a maior ocorrência são do Ezio 

Manzini junto com Carlo Vezzoli e o Ezio Manzzin seguidos de Thierry Kazazian, Victor Papanek e 

Carlo Vezzoli.  

 

 

Tabela 3: Matriz conceitual X Ocorrências 
It. Matriz conceitual Ocorrências Qnt. 

1 Manzini e Vezzoli 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 

2 Manzini 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 

3 Kazazian, T. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
          

14 

4 Papanek 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
              

10 

5 Vezzoli 1 1 1 1 1 1 1 
                 

7 

6 Fry, T.  1 1 1 1 1 
                   

5 

7 Thackara, J. 1 1 1 1 
                    

4 

8 Lipovetsky  1 1 1 
                     

3 

9 Sachs 1 1 1 
                     

3 

10 Guatarri 1 1 
                      

2 

11 Norman, Donald A. 1 1 
                      

2 

12 Donaire, D. 1 1 
                      

2 

13 McDonough e Braungart 1 
                       

1 

14 Fiksel, J. 1 
                       

1 

15 Lockton 1 
                       

1 

16 Boehner, k. 1 
                       

1 

17 Bueno e Camorgo 1 
                       

1 

18 Friedman 1 
                       

1 

19 Bernan, D. B. 1 
                       

1 

20 Barbero e Cozzo 1 
                       

1 

 

 

Design 

Os apontamentos encontrados nos artigos se dirigem para um design ativista, na medida em 

que parte do comportamento está sugerida na forma, uso, função e significado do produto.  Os 

autores colocam o desenvolvimento de produtos como modificador do cotidiano das pessoas, 

influenciando também na maneira com que elas enxergam o mundo. O Design é visto como 

materializador dos desejos e necessidades humanas em produtos, integrando as pessoas com o 

objeto e o sistema. Desta forma, alguns autores destes artigos apontam que o design pode ser uma 

ferramenta de transformação da mentalidade industrial e consumidora. O design é a arma mais 
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poderosa que o homem recebeu para configurar aquilo que ele produz, o meio ambiente e a si 

mesmo, destaca Ramos (2009). 

A sensibilidade do designer reconhece os valores e qualidades locais, valorizando suas 

identidades, buscando na maioria das vezes o bem estar indissociável da relação entre produção e 

consumo. Atribui significações aos produtos tecendo os processos dialógicos sociais, tornando-se 

detentor do papel da valorização dos territórios.  

No repertório de habilidades do designer, está inclusa a capacidade de combinar 

considerações técnicas da forma com a preocupação dos fatores sociais e humanos e da harmonia 

estética, bem como prever as consequências ambientais, ecológicas, econômicas e políticas 

(RAPÔSO, LINS e GAIA, 2009). Sintetizado por, Straioto e Figueiredo (2011), o designer liga o 

tecnologicamente possível ao ecologicamente necessário, criando propostas que sejam socialmente 

e culturalmente aceitáveis.  

Vale ressaltar a colocação da diferenciação que Porto e Van der Liden (2011) fazem do 

design em design operacional e design social. O design operacional é voltado para a indústria e o 

design social voltado para necessidades locais de base social.  

 

 

Design Sustentável 

 Nos artigos, os conceitos de design sustentável em sua maioria são extraídos dos autores 

Ezio Manzini, Carlo Vezzoli, Thierry Kazazian e Victor Papanek (ver tabela 4). Alcoforado e Silva 

(2009) utilizam o conceito posto por Thierry Kazazian dizendo que Ecodesign é o processo de design 

essencialmente ecológico e sustentável, produzindo artefatos que não gerem problemas ambientais 

em nenhuma das fases do seu desenvolvimento, nem durante seu uso e pensando também no seu 

descarte com o objetivo de manter uma cadeia sustentável de produção. Chaves (2009) acrescenta 

que o design para a sustentabilidade éaprática do design, educação e pesquisa que, de uma forma 

ou de outra,dáuma contribuição paraumdesenvolvimento sustentável.  

 O conceito de produto sustentável posto por Rangel (2009) é amplamente utilizado sendo ele 

o produto projetado e pensado na sua relação com meio–ambiente, buscando não gerar prejuízos ao 

meio, ou seja, é o ato de conceber produtos com baixo impacto ambiental e alta qualidade social 

buscando soluções mais viáveis economicamente. Para isso o produto deve ser pensado desde a 

sua matéria prima, seu uso e descarte, como um ciclo de renovação que não prejudicará as gerações 

futuras. Entretanto, o caminho para a sustentabilidade depende não somente do designer em 

desenvolver produtos sustentáveis, mas do envolvimento conjunto de todas as pessoas, desde os 

que contratam o serviço de desenvolvimento do produto às pessoas que irão se beneficiar deles.  

Os artigos que têm uma preocupação ambiental a partir de produto ou serviços se direcionam 

para o ciclo de vida dos produtos e a teoria do Berço ao Berço, tendo o reaproveitamento de material, 

utilização de materiais naturais e não animais como ferramentas. O foco nesses projetos é o consumo 

consciente dos recursos naturais e a conscientização do consumidor. 

Está presente também a concepção de que o design sustentável pode influir diretamente na 

mudança da realidade contemporânea através da redução do consumo. Parte desse comportamento 

que se almeja pode ser integrado e difundido através do design sustentável; como já se comentou os 

artigos em sua maioria pensam o design como um ativador social, capaz de fornecer elementos para 

uma transformação social, reorientando a demanda de produtos, contribuindo assim para a formação 

de um perfil de consumo consciente. 

Alguns trabalhos apontam a colocação de Manzini (2008) de que o redesign do existente não 

é mais suficiente para evitar os resultados dos problemas ambientais, colocando como alternativa as 

iniciativas locais. Com essa ênfase, os textos apontam para a inovação social e o cooperativismo 

compartilhado. Já as pesquisas que desenvolvem trabalhos em comunidades, além de trabalharem o 

bem-estar dos indivíduos atuam junto aos projetos dos produtos para que possam transmitir a história 

de vida do grupo e assim valorizar a comunidade. 
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Segundo Mendoza (2011), o design para a sustentabilidade é entendido como o projetar para 

o bem-estar, que inclui sentimentos de alegria, prazer, satisfação e otimismo, um estado da mente, 

corpo e alma, que não chega a ser computado em meio às definições técnicas e científicas, e que 

deixa o cidadão comum pensar que sustentabilidade como tal, só se refere à produção e consumo de 

eco-artefatos ou iniciativas puramente de ―marketing verde‖. 

Vale ressaltar a colocação posta no artigo deBraga (2009) que se utilizou de Tony Fry para 

sua definição de design ecológico. Este deve tornar-se crítico e ecocêntrico para conquistar a 

reconciliação entre Homem e Natureza, valorizando a dinâmica da vida. As ideologias e práticas 

atuais atrapalham o desenvolvimento de um design ecológico mais profundo, pois elas repulsam 

mudanças nos padrões de consumo. O design ecológico se direciona, então, para um novo patamar 

crítico, aproximando-se de movimentos políticos. O design ecocêntrico implica necessariamente em 

mudança de estilo de vida, cuja adoção é contrária ao atual modelo global de desenvolvimento. 

 

 

Sustentabilidade 

 Historicamente, o Relatório de Brundland, 1987, introduziu o conceito de 

desenvolvimento sustentável como aquele que atende às necessidades das gerações atuais sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de terem suas necessidades atendidas, ao qual são 

Venâncio, Heemann e Chaves (2011) somam, às mudanças deveria ocorrer na manutenção 

ambiental, socialmente justa e economicamente viável.  

 Nos artigos, além das definições ―históricas‖, a sustentabilidade é vista como forma de 

sanar os resultados negativos da industrialização, principalmente nos âmbitos social e ambiental.  

Acrescentando Souza e Emidio (2011) sugere que essas dimensões devem ser vistas a partir de um 

cenário específico. No caminho para a sustentabilidade é necessário um amplo envolvimento dos 

produtores, consumidores, colaboradores e entidades políticas unindo forças na construção desses 

cenários baseados no bem-estar e no meio ambiente. Apontam para a necessidade de se 

reconsiderar a relação do uso dos recursos naturais e da intervenção do meio ambiente com o 

crescimento econômico e o desenvolvimento tecnológico. O equilíbrio entre estes fatores é essencial. 

Entretanto, sabe-se que a anulação econômica não é admissível, muito menos a exaustão dos 

recursos ambientais. Neves e Selig (2009) colocam que o desenvolvimento sustentável converte-se 

num projeto destinado a erradicar a pobreza, satisfazer as necessidades básicas e melhorar a 

qualidade de vida da população. 

Thomas L. Friedman, autor utilizado por Quevedo, Flores, Carneiro e Vanzin, (2009)  para 

conceituação da sustentabilidade, aponta aspectos sociais, econômicos e ambientais salientando que 

as perdas e danos recaem rapidamente na esfera ambiental. Nos aspectos econômico e social 

entram como fatores importantes o comércio internacional, a competitividade e o desenvolvimento 

econômico. Em relação ao ambiente, as consequências locais são o aumento dos níveis de poluição, 

mudanças climáticas e perda de biodiversidade.  

Já Quevedo, Flores, Carneiro e Vanzin, (2009) também apontam dois movimentos, de cunho 

ideológico, em prol de um desenvolvimento sustentável que buscam uma melhor qualidade de vida: 

ecologismo profundo e ecologismo superficial. O Profundo, parte do princípio que a organização da 

vida é a natureza, o padrão temporal é o longo prazo e a lógica operacional é a cooperação. O 

superficial é pautado no mercado, o principio temporal é o curto prazo e opera com a lógica da 

competição, destituída de compromissos éticos. 

Quando se fala nas questões ambientais os aspectos mais citados são o consumo 

energético; matérias-primas que podem ser renováveis e naturais; reaproveitamento; e reciclagem. 

Entretanto, o conceito de eco-efetividade apontado por Azevedo e Costa (2009) considera eco-efetiva 

uma produção industrial capaz de se retroalimentar perpetuamente com seus próprios materiais, sem 

gerar distúrbios ambientais. Conforme Souza, Silva e Correia (2011) observaram através de estudo 

de caso, há dificuldade de conciliar todas as exigências do ecodesign com a realidade da fábrica, o 
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que gera uma busca parcial pelo ecodesign, mas o uso completo do termo produto sustentável. Os 

autores invalidam a sustentabilidade do processo utilizado, por não cumprirem todas as etapas de um 

processo sustentável. 

 

 

Mudança / Comportamento 

 A mudança levantada nos diversos trabalhos ligados à sustentabilidade está relacionada ao 

comportamento e às atitudes com relação ao mundo que nos rodeia e ao ambiente que vivemos. Tal 

comportamento é em prol da sustentabilidade, comportamento perante o consumo de energia, água, 

resíduos, recursos naturais, entre outros, como atitudes que contribuem significativamente para a 

melhoria de vida da sociedade. Este panorama socioambiental é decorrente do descaso humano em 

relação aos impactos do modelo de desenvolvimento linear (CHAVES, 2011). Conforme afirma 

Marchi, Becker e Aronis, (2011), ainda hoje somos insustentáveis em uma mudança para a 

sustentabilidade. Pichiler, Muller e Mello (2011) revela que essas mudanças de comportamento 

geralmente emergem nos processos organizacionais de baixo para cima.  

 Para redirecionar a produção e o consumo rumo à sustentabilidade é necessário que cada 

um faça a sua parte, o que exige uma descontinuidade sistêmica do atual processo de uso-consumo, 

bem como a indução de um processo de aprendizagem social que permita às gerações atuais e as 

futuras viverem melhor, consumindo menos e regenerando mais a qualidade do nosso ambiente 

(SARMIENTO, RAPOSO e FERREIRA, 2009.). A mudança de hábito e padrões de utilização pode 

gerar grandes resultados, por exemplo, no consumo de energia, assim como as mudanças do estilo 

de vida e dos padrões de consumo podem contribuir para uma produção mais limpa. Entretanto como 

levantado por Brandão, Santos e Pelegrini (2012)existem algumas barreiras há serem superadas. A 

remoção das barreiras sociais tem sido uma preocupação mundial nas taxas de incentivos e 

marketing social, para encorajar o consumidor a uma conduta mais sustentável.  

 ParaAlcoforado e SILVA (2009), o melhor caminho para a transição para uma sociedade 

sustentável seria iniciá-la antecipadamente e de forma planejada cultural, econômica, e politicamente, 

reorientando progressivamente as atividades de produção e consumo sem efeitos traumáticos ou 

impositivos através de um redirecionamento do bem estar. Este está deixando de ser relacionado 

com o consumo e se relacionando com serviços e conhecimento. Entretanto, essa desmaterialização 

não está reduzindo o consumo dos recursos naturais. Essa mudança pode ser propiciada pela 

transformação no cenário social com o incentivo a novas formas de consumo, valorização das ideias, 

pessoas e recursos. Uma nova alternativa de consumo é o consumo por aluguel conforme levantam 

Schulte e Montanheiro, (2012) e Botelho (2011), no qual um objeto pode servir a várias pessoas. 

 Essa mudança também pode ser ativada através da educação em suas diversas formas, 

desde educar o consumidor a um consumo consciente (não comprar produtos baratos de baixa 

qualidade, comprar somente o realmente necessário, etc), a conscientização através da coleta 

seletiva que gera a mudança no hábito de como se jogar o lixo, até o desenvolvimento de artefatos 

promovendo estilos de vida que valorizem e propiciem o agir ecológico/sustentável, coerentes com 

demandas sociais, culturais e ambientais contemporâneas. 

 O comportamento que se quer levantar é o comportamento em prol da sustentabilidade, 

comportamento perante o consumo de energia, água, resíduos, recursos naturais, entre outros, como 

atitudes que contribuem significativamente para a melhoria de vida da sociedade. Pichiler, Muller e 

Mello (2011) revela que essas mudanças de comportamento geralmente emergem nos processos 

organizacionais de baixo para cima.  

 

Consumo / Consumidor 

 Teoricamente, o consumo constitui uma atividade agradável para atender a um conjunto de 

necessidades. Em sentido amplo, o consumo compreende um vasto campo de atividades e formas 

diferenciadas de organização social (Arruda e Landim, 2009). A partir do momento que a cultura e o 
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consumo são tratados conjuntamente, o consumo deixa de ser um simples ato de produzir, comprar e 

usar para se tornar um sistema simbólico, através do qual a cultura manifesta seus princípios, 

categorias, ideias, valores, identidades e projetos (PICHILER, MULLER e MELLO, 2011). Neves e 

Selig (2009) se utilizam de Jameson ao dizer que a ideia em si de consumo é consumida vorazmente, 

a própria ideia de mercado é consumida como a mais extraordinária satisfação, causando a 

necessidade quase vital do consumo. Neste panorama de consumismo existe uma grande demanda 

na produção, uso mais intenso de matérias-primas com maior número de resíduos lançados na 

natureza (fumaça, produtos químicos, etc.) e um acúmulo maior de lixo proveniente do descarte final 

destes bens.  

 Com a conscientização de um desenvolvimento sustentável, as reflexões sobre o consumo 

são inevitáveis. Termos como consumo consciente, slowshopping, slowfashion, consumo ético, 

consumo verde são abundantes nos trabalhos. Identificou-se a necessidade da redução do consumo, 

de um consumo não mais voltado para o bem-estar, mas para suprir as necessidades reais. Porém, o 

conceito de consumo verde é apresentado de duas formas ambíguas, uma como incentivador de uma 

mudança no comportamento do individuo e conscientização social, e outra como ferramenta de 

marketing utilizada para aproximar o consumidor do produto.   

Entretanto a urgência na redução do consumo e a conscientização criam um novo mercado, 

pautado em uma nova postura do consumidor, em novos valores socioambientais. Surgem os 

mercados de troca, locação de equipamentos, a transformação do usuário em coprodutor, entre 

outros. Nos artigos fica clara a relevância do consumidor ou usuário final na participação da transição 

rumo a uma sociedade sustentável. 
 

 

Considerações Finais 

 

Com base neste levantamento é possível compreender em que medida o design assimilou a 

sustentabilidade e como as questões de comportamento e consumo estão envolvidas neste contexto. 

 Observa-se a preocupação com as consequências causadas pela industrialização e seu 

modelo de desenvolvimento, não apenas as consequências ambientais, mas também os aspectos 

sociais. A preocupação ambiental vem dos desastres ambientais naturais e os causados pelo homem 

e a preocupação social pelo consumo desenfreado e a desigualdade social. O consumo desenfreado 

fomenta o sistema de produção, aumentando o consumo dos recursos naturais e multiplicando os 

resíduos. Já a desigualdade social gera um desequilíbrio na sociedade causando fome, violência, 

criminalidade e outros. 

 A sustentabilidade é vista como um caminho a ser seguido, que sanará o desconforto 

causado pelo modelo de desenvolvimento conhecido, possibilitando que as necessidades da 

sociedade atual e futura sejam supridas. Fala-se então em mudança em três dimensões: ambiental, 

social e econômica. Essa mudança é traduzida como a mudança na forma de extração, produção, 

uso e descarte, mudanças vinculadas ao consumo, comportamento e hábitos que temos em nosso 

dia a dia.   

 O Design e o profissional da área entram, na visão dos artigos, com um papel relevante 

nesse contexto, com o domínio do desenvolvimento da forma, uso, função e significado das coisas. 

Dessa maneira podem modificar o cotidiano das pessoas e influenciar na forma de enxergar o mundo. 

O designer pode se aproveitar de seus conhecimentos e aplicá-los no caminho da sustentabilidade. 

   

Cada artigo constrói uma forma de desenvolvimento para a sustentabilidade, entretanto nota-

se o consenso na matriz conceitual sobre a sustentabilidade e o design sustentável nas pesquisas 

(ver tabela 3). Como coloca Manzini (2008) não se falou como o desenvolvimento sustentável deveria 

ser feito, por isso a procura pela formulação de conceitos, revisão do papel do design / designer e a 
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busca por práticas sustentáveis. Percebe-se que o design está buscando seus caminhos rumo à 

sustentabilidade, entranhado nas formas de vida e modelo econômico, andando na neblina. 
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Diante dos diversos problemas ambientais, muito se tem falado a respeito da sustentabilidade e, de forma 
pontual, da diminuição dos impactos ambientais. Neste contexto, a própria sociedade tem passado por um 
processo de conscientização e tem cobrado das empresas essa responsabilidade. Como resposta, os 
produtos têm passado por mudanças em seus ciclos de vida, com intuito de minimizar os impactos. 
Entretanto algumas dessas mudanças não são visíveis ao consumidor e, desta forma, as empresas 
necessitam criar meios de comunicar à população, seus esforços frente aos desafios da sustentabilidade. 
Neste sentido, a disposição de selos verdes nos rótulos ou embalagens dos produtos passa a ser uma 
solução. Os selos verdes objetivam informar ao consumidor que determinado produto possui uma 
característica de diminuição de impactos ambientais e, assim, torna-se um diferencial no processo de 
escolha na compra. Este trabalho buscou investigar o conhecimento e as necessidades das empresas no 
que diz respeito aos selos verdes. Isto foi feito por meio de um questionário enviado a empresas que 
possuem em seu portfólio a oferta de produtos com menor impacto ambiental. O método adotado para o 
envio foi o questionário online enviado por e-mail. Houve um baixo retorno de respostas, entretanto, para 
este trabalho, foram realizadas as análises do que foi obtido. Neste sentido, percebeu-se que, de forma 
geral, as empresas pesquisadas ainda não tem um vasto conhecimento a respeito dos selos verdes 
destinados a produtos, mas têm trabalhado nos seus produtos para a diminuição dos impactos 
ambientais. 

Introdução 

O progresso tecnológico, que passou por um processo de alavancagem com o período da Revolução 

Industrial, permitiu a melhora da eficiência produtiva, a partir, principalmente, da mecanização e das 

mudanças nos processos produtivos. Com a produção mais rápida e mais barata, houve também um 

aumento do consumo (Hawken, Lovins & Lovins, 1999). No entanto, este consumo, em meio ao atual 

sistema econômico, tem sido estimulado e, como consequência, podem ser percebidos o aumento 

dos desperdícios, em parte derivados de um processo de obsolescência premeditada, causando o 

aumento do extrativismo (Ramos & Sell, 2002). 

O extrativismo exacerbado tem como consequência diversos problemas ambientais, como efeito 

estufa, poluição do ar, terra, água, além da própria escassez de determinados recursos. Estes 

problemas têm contribuído para a tomada de decisões no sentido de diminuir os impactos ambientais, 

objetivando não só a preservação do planeta, como dos seres humanos (Lovelock, 2006). Como 

resposta a esses problemas, ganha força o discurso em defesa da sustentabilidade, segundo o qual 

as necessidades do presente devem ser supridas, sem colocar em risco a chance das gerações 

futuras de também terem o direito ao uso dos recursos naturais do Planeta (Bruntland, 1987). 

No que diz respeito à sustentabilidade, existe, na literatura, uma divisão em três dimensões, sendo 

elas: a econômica, a social e a ambiental. A econômica prega por um equilíbrio financeiro, que atinja 

não só as empresas, mas também os indivíduos. A dimensão social busca a qualidade de vida, a 

partir de aspectos como a equidade e o respeito. A dimensão ambiental pretende a diminuição do 

impacto ambiental, focando as questões da utilização dos recursos e, consequentemente, o 

extrativismo (Claro, Claro & Amâncio, 2008). 

Diante destas questões, percebe-se que a discussão tem conseguido ultrapassar as fronteiras 
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acadêmicas e chegar às políticas públicas. Assim como, tem influenciado empresas e a população, 

de forma geral, no questionamento dos processos produtivos, daquilo que é produzido e dos 

impactos gerados (Azevêdo et al., 2010; Silva & Ribeiro, 2005). 

Este trabalho busca apresentar as mudanças que têm ocorrido nas políticas, nos padrões de 

consumo e nos processos produtivos influenciados por uma mudança comportamental e uma tomada 

de consciência da população. Além disso, apontar como estas mudanças têm influenciado o 

comportamento das empresas no que diz respeito a uma busca por uma melhor imagem diante dos 

consumidores. Essa melhora da imagem passa por alterações internas – produção – assim como 

externas, com um aumento da transparência e facilitação da informação para a população. Esta 

comunicação com os consumidores se dá, entre outras formas, por meio da aplicação de selos 

verdes nas embalagens dos produtos. 

Neste sentido, buscou-se desenvolver uma investigação do conhecimento e necessidades das 

empresas no que diz respeito aos selos verdes. Esse processo se deu por meio de um questionário 

enviado a empresas cujos portfólios apresentam produtos declarados com menor impacto ambiental. 

O consumo de produtos com menor impacto 

Os processos relacionais de trocas envolvem produtos e serviços, vendedores e consumidores, a 

partir do surgimento de necessidades. O processo de escolha de um produto ou serviço, e, de forma 

geral, o comportamento do consumidor, é estudado sob diversos modelos teóricos que envolvem 

influências internas e externas. Neste sentido, podem ser listados alguns fatores em comum, entre os 

diferentes modelos, envolvendo cultura (crenças, comportamento...), sociedade, fatores econômicos e 

de mercado (preço, oferta...) e as próprias estratégias de venda (Deus, Felizola & Silva, 2010). 

Dentro desses fatores, tem-se observado um crescimento da influência das questões ambientais 

como requisito para escolha de determinados produtos ou serviços, assim como, é perceptível uma 

mudança de comportamento das empresas para atender a essa demanda (Silva & Ribeiro, 2005; 

Guéron, 2003; Prado et al., 2011). Isto se dá, pois os consumidores estão se tornando mais 

conscientes que suas ações têm impactos e que, portanto, também podem ser responsáveis por um 

processo de mudança (Prado et al., 2011). 

Neste contexto, com o aumento da tomada de consciência e a busca por mudanças de hábitos de 

consumo, surge o chamado consumidor verde, que, no ato da compra, leva em conta não só o preço, 

mas também questões ambientais relativas aos produtos que está adquirindo, buscando observar 

aqueles que apresentem um menor impacto na sua cadeia produtiva (Gonçalves-Dias & Moura, 

2007). 

Segundo pesquisa realizada pela Tetra Pak (2011), os consumidores estão mais conscientes. O 

levantamento envolveu mais de 6.600 consumidores, em 10 países – entre estes, Brasil, China, 

França, Estados Unidos –, comparando o comportamento de consumo entre 2005 e 2011. Entre os 

resultados obtidos, a pesquisa apontou que, no setor de embalagens, 88% dos entrevistados 

preferem produtos recicláveis e 77% afirmaram ter comprado determinado produto por terem a 

informação que a embalagem era menos impactante que outras (Tetra Pak, 2011). 

O relatório desta pesquisa aponta ainda que 74% dos entrevistados se declararam dispostos a 

comprar produtos com menor impacto e, dentre estes, 28% afirmaram que poderiam pagar mais caro 

por isso (Tetra Pak, 2011). 

Segundo dados coletados por Lima Junior, Silva & Lázaro (2011), em uma pesquisa envolvendo 799 

pessoas, na cidade de Brasília, a prática que mais reflete hábitos sustentáveis (entre sete opções 

possíveis), apontada por 32%, é o consumo de produtos recicláveis. A segunda opção mais votada foi 

contribuir para coleta seletiva, com 27%, e economizar água em casa, com 19%, foi a terceira 

apontada. 
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Ainda de acordo com a pesquisa de Lima Junior, Silva & Lázaro (2011), quando questionados a 

respeito de qual afirmativa (entre cinco opções possíveis) refletiria melhor a ideia de consumo 

consciente e sustentável, a mais votada, com 38%, foi ―O meio ambiente não é uma fonte inesgotável 

de recursos‖. Em segundo lugar, com 31%, ficou a opção ―Há uma relação entre o consumo, 

preservação ambiental e a sustentabilidade‖. Ou seja, é perceptível para a população a relação entre 

consumo e os impactos ambientais. 

Mesmo compreendendo que as ações individuais de consumo contribuem em grande parcela para a 

diminuição dos impactos, a pesquisa de Lima Junior, Silva & Lázaro (2011) aponta que 71% dos 

entrevistados entendem que a responsabilidade pela preservação do meio ambiente é de todos, 

envolvendo população, Governo Federal e Governo Local. 

Neste sentido, como resposta governamental, há o surgimento de leis que regulamentam as questões 

relacionadas aos impactos ambientais nos processos produtivos. Recentemente, em 2010, foi 

sancionada a Política Nacional dos Resíduos Sólidos – Lei 12.305/2010 – que determina os principais 

objetivos, diretrizes e instrumentos para a gestão dos resíduos, delegando responsabilidades para 

empresas e, ainda, para o poder público neste manejo (Richard, 2010). Porém, segundo a pesquisa 

realizada por Lima Junior, Silva & Lázaro (2011), 53% dos entrevistados não conhecem a legislação 

brasileira sobre o meio ambiente. 

Dados mais agravantes apontam que, dos 47% restantes, 61% disseram não acreditar na suficiência 

das leis brasileiras para coibir os crimes ambientais (Lima Junior, Silva & Lázaro, 2011). Em relação 

aos motivos de não acreditar na suficiência, 33% apontaram que ―A punição é leve e não desestimula 

o infrator‖; e a segunda opção mais votada, com 26%, foi ―Os infratores são pessoas ou empresas 

com poder econômico e exercem influência na justiça‖ (Lima Junior, Silva & Lázaro, 2011). 

Mesmo diante dessa desconfiança do consumidor, percebe-se a existência da demanda e, somando-

se ao o surgimento de leis reguladoras, as empresas têm buscado diminuir os impactos ambientais 

gerados, como fator, inclusive, competitivo, para garantir sua permanência no mercado. Neste 

sentido, têm buscado a inserção em programas de certificação e adoção de selos ambientais em 

seus produtos – rotulagem ambiental (Barra, 2009; Guéron, 2003; Silva & Ribeiro, 2005) –, como 

forma, também, de melhorar a credibilidade das informações passadas ao consumidor.  

Processo de certificação e selos ambientais 

Com o objetivo de melhorar a qualidade dos produtos, evitando defeitos ou riscos durante o uso, 

passou-se a adotar sistemas de padronização e gerenciamento do processo produtivo. Neste 

processo, surgem as normas ISO e, com estas, os conceitos de avaliação e certificação por terceiros 

(Silva & Ribeiro, 2005). 

Neste sentido, com a inserção de fatores ambientais nos requisitos de produção, surgem também as 

normas ISO relacionadas aos impactos ambientais, da série 14000 e 14001; estas buscam monitorar 

todo o sistema de produção, desde a extração da matéria-prima ao descarte (Neuenfeld et al., 2006). 

Diante das demandas da sociedade, os empresários percebem, com estas certificações, uma 

oportunidade de apelo comercial, colocando a preocupação com o meio ambiente como diferencial 

em relação a outros (Silva & Ribeiro, 2005). 

Não só pela oportunidade comercial, mas também pela instituição de leis – já supracitadas –, 

percebe-se que há busca pelas certificações da série ISO 14000 pelos empresários. Isto se comprova 

por dados do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, 2013). Segundo 

dados levantados, somente em 2009, 136 empresas foram certificadas no Brasil, em 2013, o 

acumulado chega a 410, mostrando um aumento da procura por esta certificação (Instituto Nacional 

de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, 2013). 

Diante da necessidade de comunicação, destas análises e resultados, para os consumidores, surgem 

os selos ambientais - selos verdes - para produtos. A presença de um selo – sob forma de símbolo 



 

344 

 

gráfico – em rótulos, embalagens, propaganda ou outro material promocional, atesta ao consumidor 

que aquele produto possui alguma preocupação com os impactos sobre a saúde ou o meio ambiente, 

a partir de uma análise, completa ou simplificada, do ciclo de vida (Barboza, 2001; Environmental 

Protection Agency, 1998, Neuenfeld et al., 2006). Desta forma, permite ao consumidor a possibilidade 

de escolha durante o ato de compra, quando pode decidir entre os produtos ofertados. 

Este procedimento de certificação e atribuição de selos pode ser realizado por diferentes processos, 

envolvendo, basicamente, os programas de primeira e terceira parte. Os programas de primeira parte 

são autodeclarantes e buscam promover determinado produto, ou empresa, no sentido de mostrar 

que há algum material reciclado – ou reciclável – por exemplo, ou que parte da renda obtida é 

investida em algum programa socioambiental (Guéron, 2003; Environmental Protection Agency, 

1998). 

Os programas de terceira parte são aqueles nos quais uma instituição independente cede a uma 

empresa o direito de utilização de determinado selo. Neste caso, pode ser dividido em duas 

categorias, pois pode ser voluntário – quando a empresa requisita a análise e a, possível, rotulagem – 

com intuito de diferenciar seus produtos. Ou pode ser compulsório, quando existe uma legislação que 

exige determinado tipo de ação, ou advertência ao consumidor (Guéron, 2003; Environmental 

Protection Agency, 1998; Neuenfeld et al., 2006). 

Além destas classificações, os selos podem, ainda, ser divididos em positivos, negativos e neutros; 

sendo os positivos com intuito de apontar atributos ambientais de determinados produtos – selos de 

produtos de origem orgânica, por exemplo. Os negativos são direcionados a alertar o consumidor 

diante de algum risco – como no caso do selo dos transgênicos; e os neutros objetivam apresentar 

um resumo de informações que podem ser relevantes no processo de escolha do consumidor – 

como, por exemplo, os selos que atestam a eficiência energética de produtos eletro-eletrônicos 

(Guéron, 2003). 

Pesquisa com empresas 

Diante deste processo de mudança na consciência e nos hábitos de consumo da população, buscou-

se investigar das empresas o conhecimento, assim como as necessidades destas no que diz respeito 

à comunicação com seu consumidor a partir dos selos verdes para produtos. 

Para esta pesquisa, foi feita uma amostragem intencional não-probabilística, ou seja, foram 

escolhidas pelo pesquisador as empresas que deveriam responder ao questionário por se integrarem 

aos requisitos necessários (Manzato & Santos, 2013). Neste caso, o objetivo era obter respostas de 

empresas que tenham declarado no seu portfólio algum produto que apresenta menor impacto 

ambiental. 

O questionário foi desenvolvido em uma base online, cujo link foi enviado a 117 empresas. O mesmo 

é composto por 12 questões; sendo 5 delas, dicotômicas envolvendo "sim ou não" - e destas, 3 com 

pergunta aberta opcional, complementar; 6 questões de grau de concordância; e 1 pergunta de 

múltipla escolha, com mostruário; conforme classificação de Marconi & Lakatos (2003). Além da 

identificação - confidencial - do entrevistado, por nome, cargo na empresa, nome da empresa e 

contato de e-mail. 

Das 117 empresas contatadas, 80 foram enviados por e-mail para os contatos diretos das mesmas; 

26 por e-mail de contato presente nas páginas da internet; e 11, via formulário de contato, também 

presente nas páginas da internet. 

O questionário foi enviado inicialmente para as 80 empresas, no dia 17 de maio de 2013, que foram 

empresas parceiras no desenvolvimento do Escritório Verde, da Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná (UTFPR), no qual o autor está inserido. Uma edificação modelo de construção sustentável, no 

qual algumas empresas foram selecionadas para participarem do projeto por apresentarem algum 

tipo de tecnologia e/ou material que se enquadravam na proposta de se erguer uma construção com 



 

345 

 

menos impacto ambiental possível quanto a obra, uso e operação. Neste sentido, as empresas 

participaram com seus produtos, colocando-os disponíveis para serem analisados por estudantes de 

pós-graduação da UTFPR em pesquisas de mestrado, monografias de especialização e trabalhos de 

final de curso de graduação (CASAGRANDE JR., 2013). 

Esta parceria se deu a partir do fornecimento de material e de produtos - envolvendo desde as 

estruturas em madeira para as paredes, aos móveis utilizados - necessários para o Escritório Verde. 

Destes, foram obtidas 6 respostas. Aos contatos que não responderam, o questionário foi reenviado 

no dia 03 de junho de 2013, e retornaram 2 respostas (até a data de elaboração deste artigo - 25 de 

junho de 2013). 

Diante do baixo retorno, foram buscados outros contatos via pesquisa online de outras empresas que 

ofertassem produtos declarados como de baixo impacto ambiental. No dia 12 de junho de 2013, o 

questionário foi enviado para 37 empresas - descritas anteriormente - e, destas, foi obtida 1 resposta 

(até a data de elaboração deste artigo). 

Até o momento de elaboração deste artigo, o número total de respostas foi de 9 empresas, de 117, ou 

seja, 7,69% de retorno. Marconi & Lakatos (2003) afirmam  que em média o retorno de questionários 

é de 25%, o que aponta, para esta pesquisa, um baixo retorno; apesar deste fato, na próxima 

subseção, é feita uma análise dos dados obtidos. 

Resultados da pesquisa 

Nesta subseção serão apresentados os resultados provenientes das respostas ao questionário. As 

análises e conclusões serão apresentadas na seção seguinte. 

No que diz respeito às questões, quando questionados "1 Conhece algum tipo de certificação/selo 

verde, para produtos? 1.1 Se sim, qual(is)? Algum deles é aplicável ao seu produto?", apenas 1 dos 9 

respondeu "não". Os selos/certificados citados foram: Inmetro, IEC, UL, AQUA (duas vezes), Green 

Building, Selo Master Ambiental, LEED, FSC (duas vezes), IBD, ECOCERT, FAIRTRADE, Sustentax; 

dois não souberam responder. 

Na segunda questão "2 Algum cliente já questionou se seu produto possui um selo de certificação? 

2.1 Se sim, isso foi determinante para a compra, ou desistência?", 7 responderam que sim e, destes, 

4 afirmaram que o questionamento foi determinante para a compra, ou desistência. 

A questão "3 Conhece o conceito de Análise do Ciclo de Vida dos produtos?", foi respondida 

afirmativamente por 8 dos 9 respondentes. 

A quarta questão, "4 Algum produto seu tem selo verde de certificação? 4.1 Se sim, qual é este o 

selo?", foi respondida de forma positiva por apenas 3 pesquisados. Os selos citados foram o Inmetro 

classe A, o LEED e o Master Ambiental. 

A questão 5, corresponde a de múltipla escolha, com mostruário: "5 O que caracteriza seu produto 

como ―verde‖?"; a distribuição de respostas pode ser vista na Figura 1. 

Figura 28: Respostas quanto à caracterização dos produtos. 
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Os que marcaram "Outros", responderam: Durável - 1 resposta; Utiliza resíduos de madeira e plástico 

pós consumo - 1 resposta; Reaproveitado - 1 resposta. 

A sexta questão, "6 Algum dos seus produtos já passou por uma avaliação externa que o atestasse 

como verde? 6.1 Se sim, que tipo de avaliação foi aplicada?", apenas 3 responderam 

afirmativamente. Destes, o tipo de avaliação citada foi de "testes laboratoriais"; "Sistema de 

Certificação de Edifícios Verdes"; e "Certificação da Master Ambiental". 

As questões 7 a 12 são de grau de concordância. Entendendo-se: 1 Discordo completamente; 2 

Discordo parcialmente; 3 Discordo/concordo parcialmente; 4 Concordo parcialmente; 5 Concordo 

completamente. Na questão "7 Há necessidade de desenvolvimento de um selo verde para o seu 

produto?", as respostas podem ser vistas na Figura 2. 

Figura 29: Distribuição de respostas da questão 7. 

 

Na questão "8 A presença de um selo verde no produto melhora a imagem da empresa frente ao 

consumidor?", o "concordo parcialmente" obteve 6 das 9 respostas, como pode ser visto na Figura 3. 

Figura 30: Distribuição de respostas da questão 8. 

 

A questão "9 O produto adquire vantagem comercial por possuir um selo verde?", obteve maior 

incidência na resposta "concordo parcialmente", como pode ser visto na Figura 4. 

Figura 31: Distribuição de respostas da questão 9. 
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O quesito "10 Um selo atestado por terceiros pode ser considerado mais confiável que um selo verde 

autodeclarado?", obteve 6 respostas "concordo completamente", porém 1 resposta "discordo 

completamente", como pode ser visto na Figura 5. 

Figura 32: Distribuição de respostas da questão 10. 

 

Na questão "11 Os processos (envolvendo custos e burocracia) para certificar e atestar um selo verde 

são compensados por uma melhor aceitação da marca/produto pelo consumidor?", houve 1 reposta 

"discordo completamente", mas a maior concentração ocorreu na opção " discordo/concordo 

parcialmente", como pode ser visto na Figura 6. 

Figura 33: Distribuição de respostas da questão 11. 

 

Na última questão "12 Um selo verde atestado por uma instituição federal de ensino possui 

confiabilidade frente ao consumidor?", a maioria, 5 dos 9, optou pela "concordo completamente", 

como pode ser visto na Figura 7. 

Figura 34: Distribuição de respostas da questão 12. 

 

Como supracitado, com o baixo retorno, não há como desenvolver generalizações, porém, as 

respostas podem dar indicações de caminhos a serem seguidos e, desta forma, faz-se necessária 

uma análise dos dados obtidos. 
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Análises e Conclusões 

A partir da literatura, é possível perceber que há uma grande discussão a respeito do uso de selos 

verdes, envolvendo os consumidores, os empresários, o setor público regulador, entre outros. Essa 

discussão aborda questões de adequação das empresas - e seus produtos - às novas práticas de 

consumo. Essa adequação parte de, principalmente, duas perspectivas: a diminuição dos impactos 

ambientais e adaptação a um modelo sustentável; mas também pode ser vista como uma forma de 

melhorar a imagem da empresa frente à sociedade (uma não excluindo a outra). 

Neste sentido, no que envolve a relação entre empresa e sociedade, os selos verdes apresentam-se 

como uma forma de intermediação; apresentando ao consumidor - no ponto de venda, na embalagem 

do produto - características de diminuição dos impactos ambientais que permitem àquele, comparar e 

decidir na hora da compra. 

A pesquisa, realizada com as empresas, busca investigar o conhecimento, assim como as 

necessidades destas em relação aos selos verdes para produtos, no mercado brasileiro. Mesmo com 

um número pequeno de respostas 9 (correspondente a 7,69% dos contatos enviados), buscou-se 

fazer uma análise dos resultados como uma perspectiva inicial do panorama; desta forma, as análises 

são correspondentes aos dados obtidos, não generalizados. Pode-se inferir, a partir deste baixo 

retorno que, talvez, as empresas, apesar das respostas positivas quanto aos selos, ainda não o 

tenham como prioridade. O que pode apontar para uma busca por promover os programas de 

certificação e rotulagem ambiental. 

Em relação a questão 1, pode-se perceber que a maioria dos selos citados são referentes a 

construções como AQUA, LEED, Green Building, Selo Master Ambiental; mas há selos referentes a 

normas técnicas (que envolvem indicação de performance), como Inmetro, IEC. Esta relação também 

aparece na questão 4, respondida positivamente por apenas 3 dos respondentes, os selos indicados 

são técnicos - Inmetro - ou relativos a construções - LEED, Master Ambiental. Apesar dos dados da 

literatura apontarem para uma grande busca por certificações ISO - série 14000 - (Instituto Nacional 

de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, 2013), as empresas pesquisadas não o indicaram; o que 

demonstra que há uma necessidade de divulgação dos selos verdes que envolvam uma análise do 

ciclo de vida de produtos, como o ABNT - Qualidade Ambiental (Barboza, 2001).  

A questão 2 aponta para o importante papel desenvolvido pelos selos, pois 7, das 9 empresas que 

responderam, afirmaram que já foram questionadas pelos clientes a respeito de selos, e, destas 7, 4 

afirmaram que o questionamento foi determinante para a compra. Ou seja, há uma demanda por 

produtos certificados, como indicado na pesquisa da Tetra Pak (2011) e Lima Junior, Silva & Lázaro 

(2011), e as empresas estão cientes disto. 

No que diz respeito à Análise do Ciclo de Vida, 8 dos 9 respondentes afirmaram conhecer o seu 

conceito, apontando para uma preocupação das empresas em compreender o seu produto em todas 

as fases. Este fato é bastante importante no que diz respeito a compreensão da sustentabilidade e da 

visão holística em torno dos problemas ambientais. Em contrapartida, como apontado anteriormente, 

deve-se promover uma compreensão, ou conhecimento, das empresas em relação aos selos que 

fazem este tipo de análise. 

Neste sentido, a questão 5 aponta para diferentes fases do ciclo de vida de um produto, a partir de 

caracterizações de diminuição de impacto. Dentre os produtos das empresas, as principais 

características apontadas foram: reciclável (7 respostas), seguido por redução do uso de água e 

energia (ambas com 6) e reciclado (com 5). Percebe-se, nas três mais votadas, que há preocupação 

na concepção - reciclado -, na produção e uso - redução de uso de água e energia -, assim como no 

pós-uso - reciclável. Isto vem a corroborar com o conhecimento a respeito da análise do ciclo de vida, 

além de apontar para uma busca, destas empresas, em diminuir os impactos ambientais em 

diferentes etapas. 
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As questões 6 e 7 buscaram identificar necessidades no que diz respeito ao desenvolvimento de 

selos, inicialmente identificando empresas que já passaram por uma avaliação externa e, 

posteriormente, de forma mais direta, questionando a estas desta necessidade. As respostas à 

questão 6 apontaram que apenas 3, das 9 empresas respondentes, passaram por avaliação externa, 

sendo que destas, apenas duas indicaram um processo de certificação. Este fato aponta, ainda, para 

o desenvolvimento de produtos autodeclarados "verdes", com intuito de promoção destes, como 

apontado por Guerón (2003) e Environmental Protection Agency (1998). Entretanto, quando 

questionadas a respeito do desenvolvimento de um selo para seus produtos, apenas 3 concordaram 

completamente. Isto pode apontar para um desconhecimento, ou desconfiança, no que diz respeito 

aos processos de rotulagem de produtos. Como visto na literatura e na pesquisa, as empresas ainda 

buscam - e conhecem - as certificações de performance (como as ISO), mas poderiam buscar mais 

os selos verdes específicos para seus produtos. 

Mesmo não parecendo haver um interesse direto no desenvolvimento de selos específicos, tanto a 

questão 8 quanto a 9 apontam que as empresas acreditam que a presença de um selo verde em seu 

produto, traz vantagens comerciais e melhoram a imagem da empresa. Estas respostas vem ao 

encontro do que apontam Silva & Ribeiro (2005), no que diz respeito aos selos como um diferencial 

comercial. 

De forma, até certo ponto, contraditória ao visto nas questões 6 e 7, quando questionadas (no quesito 

10) sobre a confiabilidade de um selo autodeclarado a um certificado por terceiros, 6 dos nove 

respondentes disseram concordar completamente que este é mais confiável que aquele. 

Corroborando, ainda, com este quesito, todos as respostas à questão 12 (a respeito de um selo 

atestado por uma instituição de ensino) ficaram entre o "concordo parcialmente" (4 respostas) e 

"concordo completamente" (5 respostas). 

As respostas da questão 11 podem apontar para uma das causas da grande parte dos produtos 

serem autodeclarados, já que 5 dos 9, demonstraram insegurança quanto à compensação dos 

custos, em relação aos benefícios da presença do selo verde; havendo ainda 1 discordância. 

No que diz respeito ao questionário, o mesmo continua em processo de recebimento de respostas e, 

desta forma, busca-se uma maior quantidade de dados para análise. 

Quanto às respostas à pesquisa, de forma geral, apontam para uma necessidade maior de 
divulgação, ou para a oportunidade de desenvolvimento de selos que atestem menores impactos 
ambientais a partir de análises do ciclo de vida dos produtos. As próprias empresas apontaram que a 
presença de um selo é uma vantagem comercial, mas demonstram não conhecer as possibilidades 
existentes. 
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Palavras-chave: Design, Arte, Cultura, Design Social, Experience Design. 

A Comunidade do Abraão/Ilha Grande/Angra dos Reis, sofre de uma realidade social notável, expressada  
sobretudo pela baixa renda da população local, pela escassez de recursos na escolas públicas e pela 
dificuldade de acesso a informações. Ilha Grande é uma reserve ecológica que sofre com o turismo 
predatório e desorganizado. O Projeto 'Ilha Design', aqui apresentado, tem como proposta dar 
oportunidade e rever a médio e longo prazo este hiato cultural levando o Design e as Artes como meio 
gestores para propor e suprir as necessidades de pessoas que estão reivindicando soluções inovadoras e 
ecologicamente sustentáveis para problemas cotidianos. O projeto busca usar o Design e a Artes como 
caminhos alternativos, formas de expandir os horizontes, de estimular a criatividade e valorizar recursos 
próprios apontando soluções para problemas diários e evidenciando possíveis caminhos de melhor 
qualificação profissional. O ―Ilha Design‖ é uma experiência única que leva o conhecimento desenvolvido 
por uma grande Universidade, para uma Escola Municipal, integrando estudantes de diversas idades e 
diversos níveis. O projeto é composto por elaboração da monografia e criação do projeto gráfico, um 
vídeo relatando, registrando e promovendo o projeto Ilha Design, com objetivo de dar continuidade e 
eternizar esse evento. 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Este trabalho tem como objetivo relatar o processo de construção,  suas motivações e 

conquistas do projeto Ilha Design. O projeto Ilha Design é um projeto de Design Social que envolve 

Design e Artes para todos e por todos. O Ilha Design procura incentivar a educação através do 

olhar, com objetivo de inserir no dia a dia das pessoas o projetar, levando mais qualidade de vida, 

possibilidade de crescimento, integração e cultura. 

O significado da palavra olhar está diretamente relacionado a diversos aspectos. ―O olhar é 

carregado de todas as paixões da alma e dotado de um poder mágico.‖ ―O olhar aparece como o 

símbolo e o instrumento de uma revelação.‖ (CHEVALIER E GHEERBRANT, 2008: p.653). O Ilha 

Design propõe um novo olhar sobre aspectos cotidianos na carreira profissional e no dia-a-dia dos 

participantes. 

Além de registrar, este trabalho pretende incentivar a continuidade do projeto. O resultado 

visual desse projeto encontra-se em: www.vimeo.com/ilhadesign/institucional. 
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Este trabalho trata do projeto Ilha Design como experiência em Design Social, e relata a 

sua história até o 7
o
 ano do projeto, e enquanto projeto de extensão. Em 2013 o projeto começa 

uma transformação para ser não só projeto de extensão da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, mas também um negócio social.
1
 

 

EXPERIENCE DESIGN 

 

Sabe-se que o Design foi desenvolvido para o homem e nele deve ser centrado. O homem 

é a soma total de suas experiências. Mas o que é experiência? Shedroff diz que, teoricamente tudo 

pode ser considerado experiência, porém, de uma forma geral, existem alguns elementos que 

contribuem para uma experiência planejadamente completa: são eles o reconhecimento e a 

reprodutibilidade. O Design de experiência considera esses dois elementos, tendo como foco a 

qualidade da experiência que o usuário terá ao utilizar o produto ou serviço  desenvolvido, bem 

como a relevância cultural no contexto do público-alvo. 

A atuação do designer está naturalmente relacionada a construção de práticas sociais, 

simbologias e preferências culturais. O projetar de experiências em Design se inicia com a busca 

pela necessidade do ser humano enquanto usuário. 

Autores dizem que o Designer deve pensar na experiência completa, na função, na forma 

de comunicar essa função e na experiência que o objeto ou serviço causará no usuário; na 

impressão, na reação do usuário. Eis o design de uma experiência completa. 

                                                 
1 De acordo com o site da Artemisia (www.artemisia.com.br), negócios sociais são empresas que, através 

da sua atividade principal (core business), oferecem soluções para problemas sociais, utilizando mecanismos de 

mercado. 

 

Figura 35: Ilustração da série do 11 de setembro feita por Jonathan Barnbrook. 

Fonte: http://j-wright0710-dc.blogspot.com.br/2010/01/jonathan-barnbrook-911.html 
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Ao projetar, o Designer deve levar em consideração toda a experiência vivida e adquirida 

por cada homem, cliente, consumidor foco do seu projeto e para tanto "ampliar e definir esse 

vocabulário da linguagem visual, contribuindo, com isso, para a integração da nossa cultura." 
2
 

(BURTON, 2010: p.103.) 

Criar uma relação entre pessoas e objetos é integrá-los e torná-los parte da vida dessas 

pessoas, fazendo-as se sentirem dentro do sistema, parte da sociedade. O Design não pode ser 

imposto ao usuário, pois este usuário faz parte de um sistema e como tal parte deve se respeitado 

e considerado. Shedroff diz que produtos são feitos para preencher necessidades, ao passo que 

experiências são projetadas para preencher desejos, estimulando o emocional.  

 
DESIGN SOCIAL E O PAPEL DO DESIGNER 

 

A área de estudo do Design está sempre associada a uma cultura, tradição, simbologia e 

traz consequências a níveis culturais, mercadológicos, comunicacionais, estéticos ou econômicos 

(BRAGA, 2011, p20). No Código de Ética Profissional do Designer Gráfico da ADG
3
 está escrito no 

artigo 5
o.
 sobre o desempenho das funções do designer gráfico, que o designer gráfico tem como 

obrigação inerente a profissão "interessar-se pelo bem público e com tal finalidade contribuir com 

seus conhecimentos, capacidade e experiência para melhor servir à sociedade". Essa 

consideração pode ser expandida a todas as áreas do Design. 

No livro Do Good Design: How Designers Can Change the World, David B. Berman retoma 

uma ideia já divulgada anteriormente por Victor Papanek em seu livro Design for the Real Worldque 

promove o seguinte valor para o Designer: "Gastarei, pelo menos, 10 por cento do meu tempo 

profissional ajudando a reparar o mundo."  

As ciências percebem o mundo através da cognição enquanto o designer o percebe sob a 

perspectiva de projeto. Ele acredita que um dia existirá uma interação entre ciência e design, 

fundindo as perspectivas das duas áreas. (BONSIEPE, 2011.) 

A questão do papel social da profissão não deve ser interpretada como uma questão 

normativa ao trabalho do designer, pois o mesmo, como em muitas outras profissões está exposto 

às pressões do mercado e às antinomias entre o que é o que poderia ser realidade. Existe uma fina 

linha tênue no contato entre o papel de sedução e manipulação e o projetar do design, que é 

oferecido principalmente pela aparência do projeto. Segundo Bonsiepe (2006), o designer é um 

estrategista de aparências, isto é, um estrategista do que é estimulado principalmente pela visão, e 

também pelo tato, olfato e audição. Essa questão da aparência ressalta o valor da estética, e 

retoma a ambivalência entre a liberdade e o jogo versus o caminho da manipulação, do engodo. Na 

opinião do autor, quando o designer trabalha para projetar aparências ele utiliza a sedução e 

inevitavelmente provoca uma predisposição positiva. Ou seja, o design pode inclinar-se de um polo 

a outro, indo da autonomia do ser humano a dependência, a heteronomia. Eis ai um fator relevante 

para o posicionamento social do designer. 

                                                 
2 Burton - Textos Clássicos do Design Gráfico, editora WMF Martins Fontes 2010, p.103. 

3 Associação dos Designers Gráficos do Brasil  
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Sabe-se que, os profissionais, designers, antes de projetar devem preocupar-se em refletir 

acerca do seu papel na sociedade, inserindo na cultura do projeto uma postura crítica, 

questionando qual o real sentido do Design. Ao permitir a autonomia no projetar do dia a dia, o 

designer trabalha com a democracia, que por sua vez está diretamente aliada a independência. É 

função do Design ajudar a definir, divulgar e valorizar uma identidade cultural.  

 

DESIGN NA EDUCAÇÃO 
 

Verifica-se que a Educação no Brasil é afetada pelo contexto econômico e social. O 

sistema educacional no país ainda não é, e está longe de ser, independente e desenvolvido. O 

Design é uma disciplina que pode e deve participar da construção do pensamento social e da 

formação do indivíduo, principalmente na questão do projetar com que a disciplina trabalha e, 

aliado às Artes, no estímulo a criatividade. O design "media a translação de conteúdos; em outras 

palavras, o design gráfico é uma atividade de caráter mediador, que dá forma material a conceitos 

intelectuais"
4
 é um caminho para ajudar a solucionar os conflitos educacionais contemporâneos.  

O ambiente escolar é um espaço para proporcionar um local de construção do 

conhecimento, levando em consideração as necessidades de aprendizagem e as 

capacidades de cada indivíduo, com o intuito de formar profissionais mais preparados 

e mais aptos a conviver com as mudanças que ainda virão, decorrentes dos avanços 

contínuos produzidos pela sociedade. (FONTOURA, 2002, P.140)  

De acordo com o sociólogo Durkheim
5
, a escola, e nela a sala de aula, é um lugar de 

educação e de socialização, não de adestramento. Para que novos processos educacionais, 

sociais e culturais possam surgir e trabalhar integrados ao design, é preciso reconstruir, rever a 

concepção de escola no Brasil. 

A escola precisa de incentivos para pensar o ambiente escolar com uma linguagem própria, 

assimilando as características do mundo moderno e urgente no cotidiano da aprendizagem, 

incentivando a individualidade sem extinguir o coletivismo, e o Design pode ser um instrumento 

facilitador dessa mediação. 

 
ILHA DESIGN 

 

O Ilha Design é um projeto de experiências intensas e completas. De acordo com Shedroff 

(2001), toda experiência gera algum aprendizado, todas as experiências são importantes e sempre 

leva-se algo delas. Para que uma experiência seja considerada completa é preciso que ela passe 

por 4 fases: Começo, Imersão, Conclusão e Continuação. 

Sendo assim, o que torna a experiência do Ilha Design completa?Toda experiência para 

começar e funcionar precisa atrair, gerar envolvimento e ter uma conclusão. O envolvimento é por 

si a experiência. Como imersão temos o próprio evento, onde todo o corpo escolar, todos os 

                                                 
4 Braga - O papel social do Designer Gráfico, editora Senac , São Paulo 2011, p.72 

5 Durkheim (apud Braga) - O papel social do Designer Gráfico, editora Senac , São Paulo 2011, p.141 
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alunos, professores, funcionários e pais são convidados a participar do evento, com 3 dias práticos, 

intensos e imersivos.  

Um aspecto da experiência que pode torná-la surpreendente e incrível é confrontá-la com 

algo que alguém acredita. A exemplo disso, gostaria de lembrar o comentário de uma  estudante de 

Projeto de Produto que participou do Ilha Design 2010 e 2011, ministrando oficinas. Em 2010, pela 

primeira vez no projeto, a estudante comentou, ao final do evento, que o mais importante do Ilha 

Design para ela foi fazê-la acreditar que existe Design Social.
6
 Quando nós somos convidados a 

repensar possibilidades (quando as nossas crenças são confrontadas com uma evidência que 

acontece em frente aos nossos olhos), nós podemos ter uma profunda reação.  

A intenção do projeto é formar uma consciência crítica frente a possível exploração criativa 

e projetual de espaços  alternativos dentro do cotidiano, favorecendo a formação de um espaço 

autônomo de decisão, permitindo ao ser humano essa capacidade do pensar decisivo. 

O Ilha Design recebe esse nome porque trata-se de uma Ilha, não no sentido geográfico da 

palavra, por mais que o local onde o projeto surgiu (uma ilha) fortaleça o nome; o projeto recebe 

esse nome por tratar-se de uma ilha de conhecimentos que atravessam fronteiras, barreiras de 

isolamento cultural e físico, para fomentarem a criação e a troca de informação. No caso da Ilha 

Grande o isolamento físico, o difícil acesso gera o isolamento cultural e financeiro ao passo que o 

Ilha Design cria uma ponte entre a Escola, e os olhares dos estudantes e do mundo.   

O Ilha Design são vários olhos sobre uma mesma causa buscando sobretudo a 

conscientização e a reflexão dos envolvidos, inserindo o design no dia a dia, nas reais 

necessidades das pessoas, dignificando-as. 

O projeto leva através de oficinas e espaços abertos (oficinas que envolvem diversas área 

além de Design e Artes e que não precisam de uma pré-inscrição para participar) ideias que são 

desenvolvidas por universitários para aplica-las na realidade da Ilha Grande. O Ilha Design traz 

também novidades para os alunos, incentivando uma ampliação do conhecimento dos "ilhados" 

economicamente, culturalmente e socialmente.  

 

OBJETIVOS DO PROJETO 

Para os estudantes universitários: 

 Conscientizar os estudantes de Design e Arte sobre a questão social, a sustentabilidade 

e os  problemas socioculturais; 

 Instigar o estudante universitário e repensar o seu papel na universidade e na 

comunidade na qual ele irá atuar; 

 Promover a troca de conhecimentos entre graduandos de diversas áreas, valorizando a 

integração da Arte e do Design em todos os campos da Ciência. 

 Promover a valorização da profissão professor, colocando o universitário nesse papel 

durante o Ilha Design. 

 Promover a extensão como pilar de grande importância na Universidade. 

                                                 
6 Tainá Motta, estudante de Projeto de Produto da Escola de Belas Artes da UFRJ. 
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Para os alunos das escolas públicas envolvidas: 

 Identificar e apresentar os diversos ramos de atuação da Arte e do Design, mostrando 

aos estudantes outras opções de atuação, o que lhes renderá novas possibilidades 

profissionais em um futuro próximo; 

 Estimular o interesse pelo Design e pelas Artes no Ensino Fundamental, no Ensino Médio 

e na Educação de Jovens e Adultos, proporcionando aos estudantes, através da 

percepção visual, um novo olhar crítico e uma tomada de consciência para a valorização 

da Arte, que em muito pode contribuir para a formação integral do indivíduo; 

 Promover o Design, sinalizando que este pode e deve ser acessível a todos; 

 Aumentar o número de estudantes que procuram uma formação superior; 

 Melhorar a participação dos alunos nas aulas de Artes e a integração da disciplina     

com outras matérias. 

 

Para a comunidade da Ilha Grande: 

 Ressaltar a importância do Design e da Arte como fatores de integração social e cultural 

na comunidade; 

 Começar um movimento de integração das mães e pais da comunidade à Escola; 

 Incentivar o desenvolvimento econômico e sócio-cultural da Ilha Grande através de seus 

próprios moradores. 

 Atrair incentivos por parte da prefeitura e de empresas locais para as Escolas. 

 

 METODOLOGIA 

OIlhaDesignutiliza como eixo norteador desuaPropostaPedagógicaa Metodologia Triangular 

daprofessoraAnaMaeBarbosa, sistematizadapor elana décadade80. Essapropostatemcomo 

basedenatureza epistemológicao fazer artístico, a leituradeobrasrelacionadaseacontextualização. 

Permiteaabordagemda artena educação deformasistemáticaesignificativa, possibilitando 

aampliação dacapacidade cognitiva, estéticaesocial. (BARBOSA, 2001.) 

SegundoLíviaMarquesCarvalho
7
, são três os eixos norteadorescitadosnos 

ParâmetrosCurriculares Nacionais(PCNs)Arte– produção, fruição ereflexão-derivadosdaProposta 

Triangular. Estesforam concebidos originalmenteparao ensino dasartesplásticase, nos PCNs, são 

colocadosparaa área deArte como um todo. Aautora, aindadestacaquea 

influênciamarcantedaProposta Triangular naorientação pedagógicados PCNsArteéumdado 

positivo. Jáque,esta abordagemé muito discutidaedifundidana áreade 

artesplásticas/visuaisatravésde encontros, seminários, relatos, váriostiposdepublicaçõesesendo 

adotadaemdiversas instituiçõesde ensino.  

                                                 
7
 Carvalho (apud Carvalho, Fonseca, Penna, Peregrino) - É este o ensino de Arte que queremos? Uma análise das 

propostas dos Parâmetros Curriculares Nacionais, editora Universitária , João Pessoa: 2001. 
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Aartenecessitaserconsideradaum corpoorganizado de conhecimentosqueexigeo mesmo tipo 

desubstânciaederigor intelectualesperadosdasciênciasexatase humanísticas. O Design, como uma 

áreaque tevesuaorigemnaunião dasArtes Clássicasassociada àsArtesAplicadas, gera ao seu 

estudanteoconhecimento do processo criativo e técnico, bem como, oenvolvimento do fazer eda 

execução deforma funcional,metodológica. Estediferencialpossibilitaaos seusprofissionais, 

facilidades derelacionamento comosdemaiscamposdasartes, emseusafazeres, epotencializa 

ferramentasparao campo dadidáticaepedagogia junto à educação utilitárianoscursos de ensino de 

artes. 

Oprojeto ―IlhaDesign‖ integraoDesign deProduto, aComunicação Visual Design e asArtes, 

envolvendo emseusobjetivose metodologia, asvertentes epistêmicasdo Eco Design, do 

DesignSocial, osafazeresdasArtesutilitárias, entre outros.  

Aspropostasdidático-pedagógicasaprovadasjunto aosorientadores dos projeto são palco de 

discussão edequestionamentosjuntoaosparticipantesativosdo projeto, de modo que são 

formuladasametodologiaea estratégiadeexecução. Ao finaldo planejamento do projeto 

érealizadauma avaliação de todo o processo de implantaçãojunto aosorientadores, de modo 

agerar umcaderno deorientaçãopara asequipesque irão implantar o evento. 

 

EQUIPE  
 
Autoria: Elis dos Anjos Sousa | 2007 

Equipe inicial: 

 Elis dos Anjos Sousa | direção 

 Karina Ferreira do Amaral | direção 

 Francisco de Salvo Carriço 

 Marcela Bartz Nogueira 

 Paula Cristina Vieira Lisboa Fernandes 

 Renata Viana Zappelli de Oliveira 

 

Celso Pereira Guimarães | professor coordenador na UFRJ 

Elizabeth Elisa dos Anjos | professora coordenadora na E.M. Brigadeiro Nóbrega 

  

MEMORIAL DO PROJETO VISUAL 
 
 

O ensaio imagético traduz visualmente o projeto Ilha Design, conta a sua história ao 

longo dos 7 anos de projeto e retoma a experiência vivida durante o evento. Contar histórias faz 

parte de todo processo de criação do Design e é a parte mais divertida e encantadora. Contar, 

envolver, emocionar e por fim fazer acreditar. 

"No momento em que alguém se propõe a contar história está propiciando ao seu 

ouvinte a oportunidade de poder vivenciar a história, compartilhar com as emoções e sentimentos 
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dos personagens, e criar uma imagem mental do ambiente em que ocorre o enredo." (Portal 

Educação, 2013). 

Para desenvolver o ensaio, levou-se em consideração a experiência desenvolvida com o 

projeto Ilha Design.  A marca do Ilha Design (figura 2) representa uma ilha de conhecimentos e 

trocas de ideias. Uma Ilha "é o centro Espiritual Primordial, onde se encontra estabilidade no meio 

da agitação mundana, um refúgio." (CHEVALIER E GHEERBRANT, 2008: p.653). 

 

Figura 36: marca do projeto Ilha Design, desenvolvido por Elis Anjos e Karina Amaral, sob orientação 

de Celso Pereira Guimarães. 

 

 

 
O logo do projeto remete aos aspectos desenvolvidos pela experiência. As folhas 

representam os dois campos de atuação do Ilha Design: Artes e Design; a semente representa o 

nascer, a fertilidade, a verticalidade - em direção ao alto, ao progresso. O círculo interno representa 

o núcleo de ideias e o círculo maior representa ao mesmo tempo as barreiras que isolam a Ilha e 

também uma abertura criativa, convidativa e em constante transformação, em busca de trocas. 

Essas trocas são promovidas por cada olhar que passa, participa e desenvolve o projeto Ilha 

Design. O Ilha Design incentiva a Educação através do Olhar e para representar esse conceito foi 

escolhido como inspiração o caleidoscópio. 

Sabe-se que o caleidoscópio é formado por 3 espelhos que produzem belas formas a 

partir de objetos que em sua forma original não tem nenhuma relevância estética. No caso do Ilha 

Design, os 3 espelhos são os olhares dos oficineiros, da equipe e dos alunos, que juntos enxergam 

de uma maneira mágica o despercebido no dia-a-dia. Desta forma, esse caleidoscópio traz um 

novo olhar nos campos de Design e Artes. 
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Mutuamente interligados, o Ilha Design, depende dos 3 espelhos. A equipe, que monta o 

projeto, o oficineiro que leva todo o seu conhecimento e boa vontade e o aluno que preenche o Ilha 

Design com toda a boa carga de energia. Todos os espelhos formam imagens em conjunto, 

imagens em constante mutação e troca. 

―O olhar ... é um reator e um revelador recíproco de quem olha e de quem é olhado. O olhar 

de outrem é um espelho que reflete duas almas.‖ (CHEVALIER e GHEERBRANT, 2008: p.653). 

Cada Ilha Design, assim como o olhar no caleidoscópio, é uma experiência única. Cada Ilha tem 

sua beleza construída por todos os espelhos envolvidos a cada ano. 

O começo da "experiência" Ilha Design foi o primeiro Ilha, projetar o evento e preparar 

todo o projeto para que acontecesse a imersão. A imersão é o próprio evento em si. A conclusão 

acontece a cada ano, com o fim do evento, nas análises e trocas daquilo que foi apreendido, nos 

estudos e nas observações de possíveis melhorias para o próximo evento. Por último, a 

continuação se dá com o início de um novo ciclo, para que o novo evento "Ilha Design" seja 

projetado e realizado. Com a conclusão da graduação pelos atuais membros, antes estudantes 

universitários, hoje profissionais, é preciso renovar a equipe e assim continuar garantindo com o 

Ilha Design uma experiência completa, promovendo a sua continuidade. 

Para tentar solucionar o problema de continuidade do projeto o Ensaio Imagético tomou 

como base dois pontos: 1. Memória do evento e 2. Conhecimento, relevância e encantamento de 

novos possíveis participantes.  

A partir do Ilha Design de 2011 gerenciou-se a produção do material fotográfico e 

videográfico com foco no Ensaio Imagético. Para isso, foi desenvolvido um plano de registro do 

evento, focando em cada parte que deveria ser filmada ou fotografada durante esse Ilha Design. 

Também foram montadas entrevistas de modo a refletir e entender o que as pessoas que 

participam, desenvolvem e vivem o Ilha Design pensam sobre o projeto. Além desse foco do 

Projeto Final, o ―Ilha‖ possui um arquivo de 7 anos de material 

O vídeo procura contar suscintamente a história do projeto e mostra como o Ilha Design 

é, com imagens reais que nos permitem interagir as informações transmitidas com nossos 

aprendizados anteriores. Atividades como contar histórias e conversas são poderosas e 

necessárias para a criação do conhecimento e no desenvolvimento desse projeto. 

Viu-se que um dos aspectos mais importantes do Design é como ele é compreendido 

pelos seus envolvidos. Por mais que você se preocupe em transmitir um modelo mental para 

determinada experiência, cada pessoa irá criar a sua própria experiência. Por isso, o projeto 

procura refletir através da mídia videográfica, pensamentos, reflexões, opiniões sobre o projeto 

―Ilha Design‖ de forma positiva, mostrando também parte da construção do projeto, de modo que 

possíveis interessados em eventos desta magnitude possam por meio do vídeo ter vontade de se 

envolver e dar continuidade ao projeto. 

 Para entender a importância de contar a história do Ilha Design através de um vídeo – 

com representações imagéticas, considere por exemplo, a história do livro "Flicts"  do Ziraldo. No 

livro, todos entendem o drama vivido pela cor Flicts, mas o texto fala baixo enquanto a imagem 
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grita. Sem a imagem referencial da cor Flicts ninguém, além do autor, entenderia o que Flicts 

representa (figura3).  

 

Figura 37: página do Livro Flicts do Ziraldo. 

 

Um outro fator importante para a escolha de um vídeo é a flexibilidade dos meios 

eletrônicos que hoje permite que vídeos possam ser encontrados por seus interessados com maior 

facilidade. O vídeo pode ser facilmente transportado em mídias como Cds, pendrives e 

compartilhado pela internet . 

No desenvolvimento desse projeto deparou-se com mais de 300 horas de material 

videográfico e com um imenso acervo fotográfico. Selecionar o melhor material ou o mais 

conveniente para esse projeto foi uma das tarefas mais difíceis, pois para quem viveu o Ilha Design 

desde o seu nascimento tudo é importante. 
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Figura 38: parte do roteiro do projeto em seus escopos iniciais - ainda em desenvolvimento. 

 
O caleidoscópio está centrado em todo o desenvolvimento do vídeo. Para o caleidoscópio 

foram feitos estudos em cima de imagens de fractais (figuras 10 e 11) e de outros caleidoscópios 

(figuras 12 e 13).  

 

Figura 39: fractal formado na couve-flor. 

Fonte: http://www.grasshopper3d.com/forum/topics/roman-broccoli 
 
 

http://www.grasshopper3d.com/forum/topics/roman-broccoli
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Figura 40 : fractal. 

Fonte: http://maisatematica.blogspot.com.br/2012/04/fractais.html 

 
Figura 41: caleidoscópio. 

Fonte: http://blogs.zemos98.org/abrelatas/2011/02/13/caleidoscopio/ 

http://maisatematica.blogspot.com.br/2012/04/fractais.html
http://blogs.zemos98.org/abrelatas/2011/02/13/caleidoscopio/
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Figura 42: caleidoscópio. 

Fonte: http://istruzionixluso.altervista.org/blog/come-costruire-e-creare-un-caleidoscopio-video-guida/ 
 

 

 

Figura 43: estudo de estampa. 
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Figura 44: estudo de estampa. 
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Figura 45: estampa 1. 

 

 

Figura 46: pedaço de estampa 2. 
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Figura 47: instante do movimento do caleidoscópio preto e branco. 

 

 

Figura 48: instante do movimento do caleidoscópio colorido.  

 
 

Esse vídeo institucional se propõe a promover uma experiência significativa, que 

começa ao assistir o vídeo, cresce com o desejo de conhecer melhor o projeto e continua com a 

participação no Ilha Design. O centro do vídeo é a emoção despertada no espectador, causada 

pelo projeto. É também uma reverência a todos que já participaram e ajudaram a construir essa 

experiência.  

 

 CONCLUSÃO SOBRE O ENSAIO IMAGÉTICO 
 

Projetar uma experiência é criar relacionamentos com as pessoas, desde o primeiro 

contato até o último momento. Atrair novos olhares para o Ilha Design é fundamental para começar 

a promover a experiência em novas pessoas, seguir com o engajamento e assim por diante, 

fazendo valer todo o esforço demandado durante os 7 anos de projeto. O centro das nossas 

experiências, das mais significativas, está no próprio significado delas. 
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O ensaio imagético dessa monografia tem como objetivo deixar registrado toda a emoção 

de se construir um evento como esse, mostrar que vale a pena acreditar no potencial transformador 

do universitário, na Arte e no Design, gerando um significado memorável e positivo para cada 

pessoa que assistir o projeto, incentivando a continuidade por pelo menos mais 7 anos desse e de 

outros projetos que promovam valores centrados no bem, no desenvolvimento e na melhoria da 

qualidade de vida da sociedade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

É sabido que o Design está diretamente envolvido na transformação de dados primários 

(brutos) em informação e da informação em conhecimento. Procurar escolher uma forma mais 

adequada para apresentar esses dados de forma a facilitar a transmissão do conhecimento, é 

viabilizar a transformação da informação em uma experiência. 

O Ilha Design busca promover experiências completas na educação através do Design e da 

Arte, procurando trabalhar a integração dessas disciplinas com outras áreas da ciência. O projeto 

espera fomentar a formação através do olhar inserindo as disciplinas no universo de cada pessoa, 

estimulando os envolvidos no processo de criação do mundo que os rodeia.  

A responsabilidade social é inerente a toda profissão, e o Designer, assim como todo 

profissional da criação, precisa pensar na sua importância na construção da sociedade. Designers 

e artistas tem em mãos ferramentas que podem, se usadas corretamente, ajudar a transformar o 

mundo em que vivemos.  

O projeto Ilha Design foca nesse olhar diferenciado sobre a profissão. Não simplesmente 

na instrução e na orientação dos envolvidos, mas através do estímulo a uma visão crítica sobre 

questões culturais, sociais, ecológicas e econômicas. O projeto procura promover especialmente a 

integração, o contato e a troca de conhecimento, estimulando a interação de diversos olhares sobre 

uma mesma causa. 

Em um mundo com tantas diferenças sociais é importante iniciar desde os primeiros 

períodos na formação do estudante a transformação do seu olhar para a sociedade. Educação é a 

base de todo mudança e o Ilha Design tenta fazer parte disso, ajudando a promovê-la.  

Para que essa iniciativa não finde, o vídeo desenvolvido como projeto final teve por objetivo 

fazer parte do processo de continuidade do Ilha Design, contando e tentando estimular a 

participação de possíveis novos interessados para que o projeto possa continuar promovendo 

experiência completas e para que outras ideias similares sejam despertadas e também se 

transformem em projetos como esse.  

Promover a continuidade do Ilha Design é apenas parte do que pretendo fazer com esse 

vídeo. Espero que o ensaio imagético produzido sirva como fonte inspiradora para muitos 

estudantes universitários começarem a pensar desde os primeiros períodos no seu papel 

transformador e que saiam da Universidade conscientes de que são potenciais agentes dessa 

transformação. A Sustentabilidade de um sociedade só será atingida através de um processo de 
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construção crítico no nosso papel enquanto transformadores dessa sociedade. Entretanto, esse é 

um processo lento, porque envolve novas gerações a cada dia. Espero que o material videográfico 

produzido inspire mais 7 anos de uma geração transformadora na Escola de Belas Artes da UFRJ e 

em outros meios acadêmicos onde hajam interessados pela causa. 
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In the 21st century, population ageing is a reality increasingly common. The act of dressing / undressing is 
one of the activities of daily living that associated with the critical points of clothing affects the autonomy of 
people with functional limitations, such as the elderly. However, the inclusion of users before and during 
the design process, through the participatory design provides greater interaction in the whole process 
increasing the chances of success of the product. This study is part of a PhD research to design clothing 
for women with musculoskeletal limitations, in order to achieve the guidelines used in the development of 
inclusive clothing. In this context we observed a group of elderly, checking the inadequacy of clothing to 
their difficulties and limitations, and the need to adapt and redesign it. We propose a conceptual model that 
inter-relates the concepts of autonomy and sustainability in order to increase the ecological, economic, and 
social benefits as well as the personal well-being, in terms of adding value / quality of clothes by the 
reduction and  better disposal of these. We expect to achieve as main results the reformulation of the 
common creation process of clothing through the use of the proposed model  that we aim to be applicable 
to other areas. 

Introduction 

Aging, a constant term use in our society, is a gradual and irreversible process treated individually or 

collectively and with different specific features from the physiological to the cultural field. For a 

definition statement is not necessary to understand aging as an individual and isolated process but 

rather as a set of sociological, philosophical, biological and cultural, that go far beyond the 

chronological aspects of an individual. 

Simultaneously, due to declining birth rates, Palmeira (2005:25) states that there is a family 

reorganization and the emergence of a new concern on economic and social issues: "the traditional 

family gives way to the nuclear family or recomposed which is reflected in the reduction of economic 

resources available for the elderly "
8
, the WHO (2012) has also warned "the fast ageing of populations 

around the world is presenting challenges for developed and developing countries ". Actually we 

realize that this change in the demographic profile does not only generate economic or social 

concerns, but also promotes an entire structural readjustment of the built environment we live in and 

understanding of new social roles. Society is affected at all levels, whether economic, social, cultural 

and medical, "implying a constant adaptation and modification of the deep structures of society"
9
 

(Palmeira 2005:27). 

On one hand, we have an aging population and this growing social concern, on the other we have the 

Aging Individual, which is a natural process of living things, and that is becoming increasingly common 

due to increased life expectancy and individual longevity (Maciel 2010; Andrade 2009). Such aging is 

divided into primary, which is the natural process that develops over the years and secondary, derived 

from pathological lesions. 

When an individual has a handicap that prevents him/her of executing a daily task a decrease in 

his/her social condition and involvement in milieu is declared. In the so called third age the situation is 

more critical since the functional performance and social involvement normally have a quick decline. 

                                                 
8
 Free translation: “a família tradicional dá lugar à família nuclear ou recomposta o que se reflecte na redução 

dos recursos económicos disponíveis para o idoso” Palmeira (2005:25) 
9
 Free translation: “implicando uma constante adaptação e modificação profunda das estruturas da sociedade” 

(Palmeira 2005:27) 

mailto:leticiaschiehll@hotmail.com
mailto:fms.fault@gmail.com
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Being so the old person tends to exclude himself from society (Robert 1994).  The personal 

sustainability therefore also falls down since it presupposes to achieve a balanced happiness and 

prosperity in all the areas of human interaction (Bueno et. al. 2012). 

Meanwhile, products and services offered to this target are not prepared to answer the needs and 

aspirations of this population since as time goes by, functional limitations and body changes occur that 

added to psychological factors (losing friend and the loved ones) determine somehow a reality of 

dependence of these individuals.  This reality limits the life quality of old people and conducts them to 

a ‗marginal‘ life, to social isolation, thus diminishing their autonomy. (Robert 1994).  

As stated by GDLAM (apud Bueno et. al. 2012) autonomy refers to i) action (physical independence), 

ii) will (self-determination) and iii) thoughts. On the other hand independence is the ability of 

performing a task without any kind of help. This way autonomy and independence are related not only 

to physical aspects but also to psychological ones (WHO  2012; Guedes et.al. 2007; Almeida 2009; 

Garcia 2009; Andrade 2009). Both depend on the body which is the vehicle that allows people to 

express themselves either through movement or as a support (Lessa et. al. 1994; Falcão 2011).  

Clothing that we can find in the market is a good example of  how the clothing industry neglects the 

basic need of elderly since they don‘t take into consideration the body changes, the functional 

limitations or even self sufficient aspects such as the ones related with wear ability. Besides that 

fashion products market research addressing the preferences of persons over sixty years are still 

irrelevant and insipient. Furthermore, the products developed for people with special needs usually do 

not take into account aesthetical patterns as well as psychological wellbeing factors. Also to assume 

that the technical development of such products contribute to the decrease of the autonomy and 

independence of elderly.  

Being so this research has the goal of considering sustainable means of keeping the autonomy and 

Independence of elderly in what concerns clothing and wear ability. The functional limitations we 

associate with elderly in our study are the ones related with the muscle skeleton pathologies, the ones 

that give respect to the bone, muscle and joints ageing that result in movements‘ limitations – 

reduction in angle extensions, flexibility and strength – and consequently in an increase of fatigue.   

Clothing and sustainability 

According to Edwards (2005) the lack of energy is perceived around the seventies. This is the same 

historical moment that gives raise to the ‗invention‘ of elderly (Magalhães 1989). A decade after the 

sustainability concept was created by Lester Brown that has defined the sustainable society as the 

one that is capable of satisfying its need without compromising the survival chances of future 

generations (Bueno et. al. 2012).  

In the design area sustainability according to Vezzoli (2008) focuses on designing products, services 

and systems that have low environmental impact and a high social quality. The author also mentions 

the life cycle design (LCD) that integrates pre-production, production, distribution use and disposal. At 

a personal level sustainability correlates internal and external strengths: i) physical body; ii) personal 

development; iii) socio-environmental development e iv) social interactions, relating the individual with 

the world, with himself and his essence with the aim of achieving the physical excellence, the self-

realization, the socio-environmental participation and the cultural communion (Bueno et. al. 2012). 

Hundertwasser decodes society and the milieu creating a system of five skins: the first one is the 

epidermis, the second the clothes. The house, the social surroundings and the environment are 

respectively the third, the forth and the fifth ones (Martins 2008). 

While developing a product the human body is the departure point to clothing‘s design and this ‗skin‘ 

must adequate itself to the first skin taking into account factor such as: security, easiness of use, of 

maintenance, security at the physical, psychological and psycho physiological and hygienic levels 

(Martins 2008). Concerning the adequacy to social patterns it is important to address the issues of 

insertion and acceptance that are extremely important along life and that are more intense in the later 

life (Twigg 2011). 

The same way in socio-environmental terms the other ‗skins‘ tend to relate themselves to each other 

thus reflecting the system described by Bueno et. al. (2012). This circumstance reinforces the view 
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that in order to promote the change to a sustainable social behavior one must first promote the change 

of minds.  

Aligned with the previously said we have chosen to work in special the areas of sustainability that are 

linked with the personal sustainability related with life cycle design. Moreover, we believe that the 

inclusion of the final consumer since the beginning of the design process is the basis of a correct 

development to sustainable products.    

Kalil (2008) states that the designer is the engine of a new consumption behavior since he creates 

products and services that awake in people the desire of keeping it longer. Vezzoli (2008) for instance, 

suggests that smart textiles add functionalities to clothes thus increasing its value and also the desire 

of keeping the object so one can use it longer. Under this perspective one considers that one of the 

ways of developing more sustainable solutions in clothing is exactly one that proposes the extension 

of its useful life – that also depends on a socio-cultural behavior change.  

In this paper we address sustainability having as a departure point the person Bueno et. al. (2012) say 

that ‗sustainable development involves moving from the mechanicist thought to the systemic one 

where the essential aspect of change is that the perception of the world as a machine gives place to 

the world as a living organism‘
10

. Here we are focused on the perception of the person and his multiple 

skins including the ones that relate himself with society hoping that through this approach one can 

understand the overall global system. 

Dressing and undressing – the observation 

Dressing and undressing are of fundamental importance to the maintenance of the person‘s 

autonomy. The dressing difficulties are not only related with ageing. Any person of any age at some 

point of his/her life can experience a limitation of movements. Dressing is one of the five criteria in the 

Katz functional scale that addresses daily activities that are basic to the independence maintenance. 

Other criteria are: get up from bed; feed; have continence; shower and use the toilet (Lessa et al., 

1994). 

Bueno et. al. (2012) underlines the importance of performing daily tasks with less effort as a way of 

extending functional autonomy. They also refer those tasks has being synonymous of self-sufficiency 

and dignity. 

Robert (1994) and Fiedler & Peres (2008) define aging as the progressive and irreversible loss of the 

capacity of adaptation of the body. Robert (1994:31) also relates this ability "to changing conditions of 

the environment", and explains the losses as much as the "movement of life every day" as "the mental 

capacity necessary to perform everyday tasks".
11

 Marin et al. (2004:560) adds citing people aged "to 

gradually weaken due to physiological changes that occur with advancing age and limit the functions 

of the body".
12

 In fact the physical changes and the incidence of dysfunction does not have to appear 

old, but both authors agree that the aging process is a gradual process and involves a series of 

physiological changes: anatomical and functional, that for these authors occurs from 40 on. Being the 

hands strength reduction, according to  Bestetti (2006) between 16 and 40% and the one of arms and 

legs around 50%. ―The dressing and undressing tasks need to be considered at the level of usability 

combining easiness of use with the physical ergonomic index that evaluates anatomic, anthropometric 

and biomechanical aspects‖
13

 (Martins 2008:323).  

The participatory design (PD) is a set of theories, practices, and studies related to end users as full 

participants in activities leading to products (Muller s.d.). Participatory design tries to, conjointly with 

                                                 
10

 Free translation: “o Desenvolvimento Sustentável envolve a passagem do pensamento mecanicista para o 

pensamento sistêmico, onde o aspecto essencial dessa mudança é que a percepção do mundo como máquina cede 

lugar à percepção do mundo como sistema vivo” Bueno et. al. (2012). 
11

 Free translation: “às condições mutáveis do meio ambiente”; “movimentos da vida de todos os dias”; “à 

capacidade mental necessária para efectuar as tarefas quotidianas” Robert (1994:31). 
12

 Free translation: “debilitam-se paulatinamente devido às alterações fisiológicas que acontecem com o avanço 

da idade e limitam as funções do organismo” Marin et al. (2004:560). 
13

 Free translation: “vestir e despir são ações relacionadas, a priori, com facilidade de manejo, combinada com o 

índice ergonômico físico, que avalia aspectos anatômicos, antropométricos, biomecânicos” (Martins 2008:323). 
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users, learn with people what they say, think, do, use, know, feel and dream relating that information 

with the design creation (Sanders 2002), as it can be seen in Figure 1. 

 

Figure 1: Ways we can learn from people (Sanders 2002) 

 

 

In order to understand the needs and difficulties impeding the autonomy of women with 

musculoskeletal pathologies, we observed a group of sixteen ladies. Nine of these were semi-

dependent and seven were independent with respect to the dressing and undressing. The inclusion of 

independent ladies is due not only to the fact that, despite not needing assistance, many already have 

some limitation and also due to the need for the participation of people with different perspectives on a 

given problem. 

Initially the movements identified for evaluation pertaining to the mobility of upper limbs and trunk, 

comprising i) flexing the neck ii) the forearm flexion iii) extension of the forearm, iv) extension and 

flexion of the arms alternately; v) bending of the arms with flexion of the forearms; vi) bending an arm 

extending from the forearm vii) extension arm with forearm flexion (behind his back); viii) mobilization 

of the shoulder (rotation / elevation); ix) rotation pulse, and for fine motor; x) pincer grip (Falcon 2011). 

Such movements refer to movements used in dress and studied by kinesiology (Rasch & Burke 1977). 

To evaluate these in a proper manner we used Foddy (1994) work and assuming a numerical scale 

from 1 to 5, being 1 the evaluation for  a high difficulty performing the task and 5 to perform without 

difficulty. With the aid of the analysis of these movements, we can observe and define the difficulties in 

dressing and undressing of a top (upper body). 

As for the choice of their own clothes to wear, we can observe that the ladies do not have, in most 

cases, big problems. Since 75% of them were found to have full autonomy regarding the choice of 

what to wear, 19% have little difficulty and 6% perform the task in a quite difficult way. Here we 

highlight a good level of cognitive ability of the participants. 

 

 

 



 

374 

 

 

Figure 2: Choose clothes (author) 

 

To assess clothing, we analyze the task of grabbing  the piece from start to wear it, and we note that 

69% have little or no difficulty doing it. Important is to mention, the difficulty observed by the other 31% 

that focused on pinching and understanding the garment before placing it. 

Figure 3: Catch clothes (author) 

 

In dressing, we note that 25% of women have little difficulty, 37% have some difficulty and 19% have 

much trouble, needing help at certain stages. Only 13% of women had no sort of difficulty. 

Figure 4: Dressing (author) 

 

With regard to the pinching the clothes (buttons, fasteners), we identified that the difficulties were 

relatively low when compared to the wearing. Here the rating obtained was: difficulty (6%) and very 

difficult (19%), with the points: medium difficulty, and little without difficulty similar to the ones of 

pinching. 
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Figure 5: Pinching the clothes (author) 

 

Meanwhile regarding the evaluation of the task – arranging the clothes after dressing it – all the 

subjects presented difficulties: 62%revealed high or medium  difficulty specially in what concerns the 

upper parts, back and sleeves.   

Figure 6: Clean the clothes (author) 

 

Undressing, in this study proved to be more complicated than dressing parts. Although 50% of the 

ladies presented little difficulty for such, the study shows that 19% of them had a lot of difficulty, while 

another 19% had an intermediate degree of difficulty and 12% did not present major difficulties. 

Figure 7: Undressing (author) 

 

 

Discussion and conclusion 

When evaluating the results of the observation, we can realize the inadequacy of clothing  due to the 
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difficulties and limitations of people who have musculoskeletal limitations. As body aging takes place  

the movements their extensions and forces (Falcon, 2011; Rasch & Burke, 1977 Snider, 2000). Thus, 

there is a need for adaptation and redesigning of the machine, through a study focused on specific 

body issues. 

Santos & Broega (2011) proposes the slow fashion cycles with different parts, durable, timeless and 

with identity. Accordingly, to identify real problems and design to solve them can be a principle for the 

reduction in disposal by inadequate parts. Slow the LCD from the end consumer participation in the 

development process of the product can also contribute to this. 

We believe that the inclusion of the end user, through the participatory design supports the increase of 

success chances on the part of  inclusive and sustainable clothing‘s development.. By bringing the end 

user into the process of product design, we hope to achieve greater identification of the final good, as 

it can be seen in Figure 8. 

Figure 8: conceptual model of approach (author) 

 

Sustainability, in our study stands for the increase of product life cycle since the behavior of that 

customer alone already provides more timely purchases and a more intensive use of the products. If 

we provide the autonomy of the user in the process of dressing and undressing, if we add value, 

quality and we reduce disposal we will enable the reduction of human resources since there will be 

greater chances of keeping elderly out of institutions  for a longer period of time.  We also increase the 

perspectives of those who live alone and have no support for this type of tasks, since this might be the 

opportunity of guaranteeing a bigger permanence in their home which can be considered a high 

important factor at this life stage (Marcoux, 2001). 

The identification and the ability to dress and undress alone for a longer period results in a high social, 

quality not just because of the product itself but also due to the satisfaction afforded with it, while the 

individual provides personal wellness, directly reflecting the quality of life. Regardign the economic and 

ecological benefits those can be better achieved through the reduction of waste by inadequate part. 

It is necessary to improve the social perception of clothing and rethink the design process, thinking 

clothes according to the new social and pre-established cultural patterns,  being through the value-

adding and quality perception that we can ensure the autonomy maintenance and consequently 

clothing‘s own sustainability.  
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Limites do design baseado no “triple bottom line” 
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Este artigo aborda forma de abordagem da sustentabilidade baseada no tripé (―profit‖, ―people‖, ―planet‖). 
A finalidade desta pesquisa é argumentar a partir de conceitos provenientes de literatura especializada, 
mostrando a proximidade e diferenças entre os textos que questionam o triple bottom line como base de 
conceito do que é sustentável. O método de análise é baseado na comparação entre os dados, a fim de 
identificar, desenvolver e relatar conceitos. O papel do design no desenvolvimento de produtos mais 
sustentável é enfatizado e parte de uma visão mais ampla e ética centrada no usuário. 

Introdução 

Os defensores do ―desenvolvimento sustentável‖ gostam de usar uma abordagem baseada no triple 

bottom line ou ―tripé da sustentabilidade‖, baseada no tripé (―profit‖, ―people‖, ―planet‖) que ganhou 

força após o livro de John Elkington de 1997. Esta abordagem tem tido um efeito positivo importante 

nos esforços por incorporar as preocupações de sustentabilidade à responsabilidade corporativa e no 

design de produtos. Porém, algumas empresas acabam aplicando este conceito apenas para 

minimizar seus impactos ambientais e sociais, e para gerenciar os impactos negativos do produto, 

promovendo apenas mudanças pontuais, sem proporcionar grandes inovações no seu processo de 

fabricação e em todo o sistema de produto. 

A promoção do bom design sustentável requer uma revisão na sua forma de abordagem, baseada 

numa visão de mundo sistêmica para criar valor verdadeiramente sustentável. Poucas empresas 

conseguem um equilíbrio efetivo baseada no tripé da sustentabilidade, que é o início da minimização 

dos impactos negativos na natureza e sociedade, mas é preciso refletir sobre os próximos passos.  

Este artigo tem como objetivo expor o tema refletindo sobre os textos de Ignacy Sachs e suas oito 

dimensões da sustentabilidade; William José Eli da Veiga, Victo Papanek, que introduziu o tema ao 

mundo do design, William McDonough e Michael Braungart, que propõe uma visão mais ampla e 

prática, e no próprio John Elkington, que definiu o conceito.  

Dimensões da sustentabilidade e o Design 

A busca de parte da sociedade para clarear o conceito de sustentabilidade, de se propor um 

significado de preferência tangível e prático, tem suscitado reflexões desde as mais filosóficas, como 

o questionamento de ordem ética e moral, até as mais palpáveis, como a escolha do material no 

desenvolvimento de um produto. Há a necessidade de se traduzir em palavras o que representa o 

desenvolvimento sustentável, assim como os seus produtos resultantes, sendo um passo 

fundamental para que mudanças sejam efetivadas transformando e desenvolvendo o sistema vigente 

para que se torne mais efetivo e de fácil assimilação. 

A discussão sobre a ideia ou o que é a sustentabilidade (não ainda a tentativa de conceituar o termo) 

teve seu fortalecimento a partir da divulgação do Relatório ―Os Limites do Crescimento‖ (1972), 

elaborado pelo MIT a pedido do Clube de Roma, na década de 70. O relatório trazia modelos 

matemáticos que mostravam que o desenvolvimento da humanidade estava em risco devido ao fato 

de a Terra não suportar mais a exploração dos recursos naturais por sua crescente população 

humana.  

A sustentabilidade estava, desde o início, mais relacionada à questão ambiental e com a capacidade 

de suporte do planeta e com a manutenção dos recursos naturais. Os alertas dos ambientalistas em 

relação ao esgotamento dos recursos naturais e os impactos negativos gerados pelos processos 
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produtivos da sociedade industrial trouxeram para o debate da sustentabilidade outros profissionais, 

como os economistas que, com novas abordagens, começaram a examinar o dilema entre 

conservação ambiental e crescimento econômico.  

A questão se havia recursos ou não suficientes foi levantada no âmbito da ciência econômica 

mobilizando diversas áreas do conhecimento a refletir sobre a questão da sustentabilidade também 

no âmbito social. Começa-se a se questionar quais seriam os impactos que a escassez de recursos 

naturais, ou a possível alteração no modelo econômico vigente, teriam sobre a sociedade. De que 

forma a sustentabilidade se relaciona com a pobreza, com a desigualdade social, com o acesso ao 

consumo, com a democracia ou com os direitos humanos. Surgem as primeiras discussões sobre um 

termo que deriva da sustentabilidade, mas que passa a incluir também os aspectos sociais: o 

desenvolvimento sustentável. 

O World Comission on Environment and Development (WCED) se reuniu em 1987 na tentativa de 

conceituar o desenvolvimento sustentável e seus objetivos. Dessa reunião surgiu o Relatório 

Brundtland, conhecido como ―Nosso Futuro Comum‖, que trouxe a primeira versão global do termo: 

desenvolvimento sustentável é o que atende as necessidades do presente sem comprometer a 

capacidade das gerações futuras atenderem as suas. Esse documento tornou possível uma série de 

debates acerca do que seriam as necessidades presentes e como estabelecer as necessidades das 

gerações futuras.  

Cientistas sociais e políticos, filósofos, antropólogos, economistas e pensadores das mais diversas 

disciplinas passaram a propor pilares que sustentariam o novo conceito de sustentabilidade. O mais 

difundido foi o famoso triple bottom line, social-econômico-ambiental, proposto pelo inglês John 

Elkington (2001), onde argumenta que o desenvolvimento sustentável é resultado de processos 

produtivos que consideram as três dimensões (―profit‖, ―people‖ e ―planet‖) de maneira integrada.  

Esse conceito representou uma ruptura fundamental na forma que até então era feita, que sempre 

considerou o crescimento econômico como o único objetivo de um empreendimento. Fala da 

responsabilidade que a empresa deve ter com os seus stakeholders
1
. De acordo com a teoria dos 

stakeholders, em vez do negócio ter como meta maximizar apenas o lucro do acionista (proprietário), 

os empreendimentos devem beneficiar todos os envolvidos, como os funcionários, gestores, 

acionistas e as comunidades e empresas envolvidas na cadeia de abastecimento. O tripé da 

sustentabilidade foi um conceito mais palpável para as empresas indicando modos de agir e a sua 

responsabilidade diante do mundo. 

Segundo Veiga (2012:13),  

[...] nada permite inferir da leitura do Relatório Brundtland que o desenvolvimento sustentável teria 
apenas três dimensões. Ainda menos que ele poderia ter sido manchado por essa mecânica 
metáfora sobre ―pilares‖ a serem ―equilibrados‖. Ao contrário: nas raras vezes em que o relatório 
usa o termo ―dimensões‖, apresenta longas listas, e que terminam com significativos ―etc.‖ 

Tão forte foi a influência do ―triple bottom line‖, que cinco anos depois foi incorporado no documento 

da cúpula de Johanesburgo, convocada com a ambição de transformar a Declaração do Rio numa 

espécie de projeto executivo. Então, em vez de contribuir para o entendimento do meio ambiente 

como a base material do desenvolvimento humano promovendo a necessidade de integração de 

todas as dimensões, abriu-se a porta para o entendimento de que o meio ambiente é apenas um 

terço do desenvolvimento sustentável, ignorando outras possíveis dimensões, como, por exemplo, a 

―política‖ ou de ―segurança‖, do lado do desenvolvimento. Assim como das dimensões ―climática‖ ou 

da ―biodiversidade‖, do lado da sustentabilidade. (VEIGA, 2012) 

Ignacy Sachs, a partir de 1974, renovou o conceito de ecodesenvolvimento, incluindo os países em 

desenvolvimento nesta nova proposta e ampliando seus objetivos para atender as necessidades 

básicas da população envolvida e sua autonomia, incluindo aspectos políticos, culturais, sociais 

éticos, além do econômico. Em seu livro ―Ecodesenvolvimento: Crescer sem Destruir‖ (SACHS, 

1986), critica a importação do modelo de desenvolvimento de países industrializados para os países 

em desenvolvimento. O processo, denominado pelo autor de crescimento imitativo ou mimético, traz 

                                                 
1Stakeholder (em português, parte interessada ou interveniente), é um termo usado em diversas áreas como administração e 
arquitetura de software referente às partes interessadas que devem estar de acordo com as práticas de governança corporativa 
executadas pela empresa. 
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custos ambientais e sociais muito elevados para os países que o implantam, como o aumento das 

diferenças sociais, dependência cultural, males estruturais e danos ambientais em função da 

exploração sem controle de seus recursos e patrimônio natural. 

Aprofundando a discussão conceitual, Sachs (2008) propõe cinco pilares para a sustentabilidade: 

além dos três propostos por Elkington ele acrescenta o territorial, cultural, ecológico, territorial e 

políticas nacionais e internacionais: 

1) Social: que se refere ao alcance de um patamar razoável de homogeneidade social, com 

distribuição de renda justa, emprego pleno e/ou autônomo com qualidade de vida decente e 

igualdade no acesso aos recursos e serviços sociais. 

2) Cultural: referente a mudanças no interior da continuidade (equilíbrio entre respeito à tradição 

e inovação), capacidade de autonomia para elaboração de um projeto nacional integrado e 

endógeno (em oposição às cópias servis dos modelos alienígenas) e autoconfiança, 

combinada com abertura para o mundo. 

3) Ecológica: relacionada à preservação do potencial do capital natural na sua produção de 

recursos renováveis e à limitação do uso dos recursos não renováveis. 

4) Ambiental: trata-se de respeitar e realçar a capacidade de autodepuração dos ecossistemas 

naturais. 

5) Territorial: refere-se a configurações urbanas e rurais balanceadas (eliminação das 

inclinações urbanas nas alocações do investimento público), melhoria do ambiente urbano, 

superação das disparidades inter-regionais e estratégias de desenvolvimento ambientalmente 

seguras para áreas ecologicamente frágeis. 

6) Econômica: desenvolvimento econômico intersetorial equilibrado, com segurança alimentar, 

capacidade de modernização contínua dos instrumentos de produção, razoável nível de 

autonomia na pesquisa científica e tecnológica e inserção soberana na economia 

internacional. 

7) Política (Nacional): democracia definida em termos de apropriação universal dos direitos 

humanos, desenvolvimento da capacidade do Estado para implementar o projeto nacional, 

em parceria com todos os empreendedores e um nível razoável de coesão social. 

8) Política (Internacional): baseada na eficácia do sistema de prevenção de guerras da ONU, na 

garantia da paz e na promoção da cooperação internacional, Pacote Norte-Sul de co-

desenvolvimento, baseado no princípio da igualdade (regras do jogo e compartilhamento da 

responsabilidade de favorecimento do parceiro mais fraco), controle institucional efetivo do 

sistema internacional financeiro e de negócios, controle institucional efetivo da aplicação do 

Princípio da Precaução na gestão do meio ambiente e dos recursos naturais, prevenção das 

mudanças globais negativas, proteção da diversidade biológica (e cultural), gestão do 

patrimônio global, como herança comum da humanidade, sistema efetivo de cooperação 

científica e tecnológica internacional e eliminação parcial do caráter commodity da ciência e 

tecnologia, também como propriedade da herança comum da humanidade. 

Independente das linhas e propostas sustentadas por estudiosos e militantes de diversos campos que 

interagem neste debate, o mais importante é notar que este ainda é um conceito em construção. O 

conceito de ecodesenvolvimento proposto por Sachs (1986) está de acordo com o proposto por 

Brundtland, ou seja, satisfazer as necessidades da geração futura sem comprometer as necessidades 

da geração atual; no entanto é necessário um grande conhecimento sobre o ambiente em questão e 

as culturas nele inseridas, sendo imprescindível a participação da sociedade no planejamento das 

estratégias para se colocar em prática. 

Para o modo de produção Sachs (1986) sugere a tecnologia tradicional juntamente com a mão-de-

obra intensiva e capital intensivo. Ele explica que o ecodesenvolvimento é um estilo de 

desenvolvimento que cada região desenvolva soluções específicas para seus problemas particulares, 

levando em conta os dados ecológicos da mesma forma que os culturais, as necessidades imediatas 

como também aquelas a longo prazo. Em vez de atribuir um espaço excessivo à ajuda externa, dá 
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um voto de confiança a capacidade das sociedades humanas de identificar os seus problemas e lhes 

dar soluções originais ainda que se inspirando em experiências alheias. 

 

Design sustentável 

No fim da década de 60 as preocupações com o meio ambiente, a contra-cultura e a autonomia 

política dos países em desenvolvimento, contribuíram para a formação de uma nova consciência do 

papel do designer no mundo, possibilitando um aumento das discussões na área sobre ecologia 

humana, estratégias tecnológicas alternativas e responsabilidade social deste profissional.  

No contexto ambiental e social a atuação do designer Victor Papanek (1985) com seu livro ‗Design for 

a Real World‘, um texto inovador na área de que colocou em discussão as preocupações dos 

designers e indústrias interessados na ecologia, incentivou a enfrentar os problemas sociais ao seu 

redor ao invés de agir apenas por interesses comerciais. O autor acreditava que estes poderiam 

proporcionar soluções para sistemas e produtos com a finalidade de uso coletivo, ou em 

comunidades, utilizando tecnologias apropriadas. Papanek defendeu um design centrado no homem, 

na ecologia e na ética destacando a responsabilidade moral do design, que convida à sabedoria 

diante de sua produção e propõe a inspiração na experiência de outros países (notadamente aqueles 

em desenvolvimento), para melhor atender às necessidades básicas dos seres humanos e sua 

relação com o design. 

A inserção das questões ambientais na atividade do design como uma necessidade surge ao longo 

do debate sobre desenvolvimento sustentável. A partir deste momento definições como ‗Design de 

Produtos Sustentáveis‘ foi adotado pela necessidade dos designers reconhecerem não só os 

impactos ambientais de sua atividade, mas também o impacto ético e social, não se limitando aos três 

tripés. 

Penando mais na dimensão ambiental, Manzini (1993) fala que as tendências ambientais levam ao 

lema menos matéria, menos energia e mais informação, mostrando a necessidade de elaborar uma 

cultura ecológica capaz de resolver não só os problemas mais evidentes da quantidade, como 

também os dilemas mais sutis da qualidade, pois é necessário orientar a evolução dos materiais em 

direção a equilíbrios aceitáveis entre o ambiente artificial e as leis da natureza a que estamos 

vinculados.  

A sustentabilidade ambiental refere-se, conforme Manzini e Vezzoli (2002: 28):  

[...] às condições sistêmicas segundo as quais [...] as atividades humanas não devem intervir nos 
ciclos naturais em que se baseia tudo o que a resiliência do planeta permite [...], não devem 
empobrecer seu capital natural, que será transmitido às gerações futuras.  

Já o engenheiro WilliamMcDonoughe o designer e arquiteto MichaelBraungart, no livro Cradle to 

Cradle: Remaking the Way We Make Things (2008), destaca a tendência de empresas e designers de 

projetarem produtos com mais controle (―menos mau‖) não é o mesmo que ser bom e é uma é uma 

meta limitada.  

Uma vez que os seres humanos são considerados como ―maus‖, o zero é uma meta boa. Mas 
sermos menos maus significa aceitarmos as coisas como elas são, acreditarmos que os sistemas 
deficientemente planejados, indignos e destrutivos são o melhor que os seres humanos 
conseguem fazer. Esta é a falha derradeira da abordagem de ―ser menos mau‖: uma falha da 
imaginação. (McDonough; Braungart,2008:67). 

McDonough e Braungart, (2008)exploram a necessidade da produção de produtos dentro do conceito 

de ciclo fechado, ou do ―berço ao berço‖ onde não há a geração de resíduos, o ciclode vida do 

produtonão deve terminarquando seus materiais são simplesmentedespejados nossistemas naturais, 

fornecendo abordagensalternativas, como transformá-lo em ―nutriente técnico‖ 

criandoummetabolismo semelhante aometabolismo biológicoda terra. 

Para tornar menos abstrato o processo de engajar as diversas questões da sustentabilidade no 

design McDonough e Braungart, (2008:151) criaram uma ferramenta de visualização, ainda baseada 

em três dimensões, mas que permite conceituar e examinar criativamente um relacionamento do 

design proposto para uma multiplicidade de fatores. Baseia-se em um mosaico fractal, uma forma 



 

383 

 

sem escala aparente, composta de partes similares. Essa ferramenta permite reconhecer as questões 

levantadas pelas pessoas de posições que se inclinam mais em direção a um setor ou a outro, mas 

sem limitar-se aos extremos. 

A sustentabilidade social, segundo Crul e Diehl (2006) em seu trabalho desenvolvido para a UNEP 

(United Nations Environment Programme) junto com a Delft University of Technology, também está 

associada a questões como: respeito à identidade e diversidade cultural, inclusão das minorias, 

marginalizados e deficientes, bem estar social, trabalho em condições adequadas e sem a 

necessidade de grandes deslocamentos, geração e equilíbrio na distribuição de renda, acesso à 

alimentação, água potável e serviços de saúde, escolarização e abolição do trabalho infantil, entre 

outros temas. 

A sustentabilidade econômica apresenta uma ligação bastante forte com a social pela geração de 

trabalho e renda (CRUL; DIEHL, 2006). Além da lucratividade, é fundamental para as empresas a 

geração de valor tanto para ela quanto para os stakeholders e consumidores. É este valor que 

permite às empresas posicionarem-se de forma competitiva no mercado. Ao longo das últimas 

décadas, as organizações têm se preocupado mais com a sua responsabilidade nos impactos do 

ambiente e têm demonstrado que as iniciativas ambientais e melhorias podem trazer benefícios 

econômicos. É um objetivo a ser atingido e não, como hoje muitas vezes é entendido, uma direção a 

ser seguida. Em outras palavras, nem tudo que mostrar algumas melhorias em temas ambientais 

pode ser considerado realmente sustentável. (MANZINI, 2005: 28) 

 

Papel do designer 

Já Dougherty (2011) faz uma analogia do papel do design, também usando três formas de pensar, 

onde cada uma é incorporada à outra: como manipulador de materiais; como criador de mensagens; 

como agente de mudanças. O design é como um abacate grande e maduro. A casca representa o 

mundo físico do material e da impressão, essa é a parte óbvia do design que vemos de imediato, a 

camada dos materiais, mas se removermos a casca, descobriremos a polpa. Esse é o campo da 

marca (branding) e da informação. Todos aqueles materiais da parte externa existem, na verdade, 

para informar e transmitir mensagens. No interior do abacate encontramos o caroço.  

Papanek (1995) ressalta a importância do design local e na escala humana: 

A esperança em relação ao futuro provém de se testemunharem pequenas reparações dos danos 
que causamos. [...] Os problemas podem situar-se a nível mundial, no entanto só cedem com a 
intervenção descentralizada, local e à escala humana. Em parte, devido ao fato de ainda não 
conseguirmos avaliar o impacto do que fazemos como designers e como consumidores, as nossas 
ações devem ser de pequena escala para que as hipóteses de cometer grandes erros de cálculo 
sejam tranquilizadoramente remotas. (PAPANEK, 1995:28). 

Segundo Papanek (1995), tudo isso só será possível se aprendermos a reconhecer os dilemas éticos 

da profissão o que significa pensar desapaixonadamente sobre o que projetamos. A função do 

designer é apresentar opções reais e significativas às pessoas, permitindo que as pessoas participem 

mais plenamente nas decisões que lhes dizem respeito, e deixando-as comunicar aos designers seus 

problemas, para assim, procurar soluções, mesmo que se tornem os seus próprios designers. 

 

Conclusões 

De certo modo, segundo Papanek (1995), a ética é a base filosófica para fazer escolhas morais e 

seus valores. As decisões morais processam-se reconhecendo a existência de um dilema e 

sopesando conscienciosamente as alternativas. Os valores conferem sentido quando se tem de tomar 

decisões a respeito de vias de ação alternativas. Os valores não provêm de crenças ou convicções de 

que determinadas coisas são verdadeiras ainda que falsas. 

O design ético deve também ser salutar e benéfico em termos ambientais e ecológicos, precisa ser à 

escala humana e com de responsabilidade social. Todos os objetos, utensílios, grafismos e 

embalagens devem funcionar no sentido de suprir as necessidades do utilizador a um nível mais 

básico do que a mera aparência de ―sustentável‖. O design, quando alimentado por uma profunda 
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preocupação pelo planeta, pelo ambiente e pelas pessoas, resultando numa perspectiva moral e 

ética. Partindo deste ponto, fornecerá as novas formas e expressões que se tenta encontrar. 

(PAPANEK, 1995) 

O design limitado apenas nas três dimensões propostas por Elkington é limitadora. Segundo 

Dougherty (2011) o maior impacto do design não está nos materiais usados, o verdadeiro impacto 

reside na capacidade de comunicar, persuadir e mudar a forma de agir do público. Em essência, ser 

designer consiste em ser um agente para uma mudança positiva. 
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Abstract: The paperwork presents research in design projects in seeking parameters of equity for building 
concepts and generating images in visual communication processes. It uses as an empirical basis the 
fractal tool proposed by Mc Donough & Braungart (2002), presenting a new contribution for its usability by 
adding color measurements on chromatic scales.  

The equity proposed aims for sustainability of the subject studied (the problem raised), understood as the 
balance promoted between the environmental, social and economic aspects, which are inseparable in a 
contemporary context and which are present in any media support and/or visual communication interface. 
This working tool, which uses chromatic scales and the use of ideal complementary colors for finding the 
focus points for a problem solution are also useful as an auxiliary tool for seeking equities in varied 
projects such as designing product/services and sustainable systems in general.  

The results presented at this level of the research have proved the hypothesis in question in so far as they 
give rise to the focal points of the problem to be unfolded (developed, elaborated)  and communicated in 
an equanimous manner, providing the interlocutor with a critical exercise on the generating an integral 
overview of the factors within the subject studied. 

 

1. Introduction 
 
The present work aims to show, through a case study, a small portion of the research that is being 
developed on sustainability of the image in visual communication projects. However, this part of the 
research can be used as a tool for measuring sustainability in any kind of design project, whether 
visual interfaces, product development or complex systems. The research is led by Prof. Norma 
Menezes at the Communication Design Nucleus – NCD, her project students and receives 
contributions from Prof Claudia Mourthé and Prof. Celso Guimarães, at the Visual Communication 
Department of The School of Fine Arts, Federal University of Rio de Janeiro, Brazil.  
 
The in-depth study of chromatic questions and their relations of complementarities as tools for 
measurement of equities encompass the objective, subjective and inter-subjective fields of human 
practices and is a potentially useful tool for expanding perceptions within the project field. 
Existing in-depth studies of theories of colour and their applicability to this proposal shall encounter 
multiple echoes to be perceived and prioritized within each contextualized criterion chosen for each 
case study. 
 
If the future points to an increased sensibility of the senses and their interfaces, colour will be the 
physical element that, with its reverberations and reflexions of the human psyche, will be capable of 
constructing universes of comprehension guided by it. (MENEZES, 2013:02). 
 

mailto:normamenezes@eba.ufrj.br
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This increased sensibility, far from a mystical approach of the design of systems, shall seek 
equilibrium in a constant dialogue. Thus, as Hugues (2009: 236) proposed a change from logo to holo 
in creation of brands in movement, whose physical elements in mutation dialogue in constant evolution 
at the service of their sustainability, the chromas applied to the fractal tool for measuring the equities 
shall conduct the projects to an evolutionary process and constant dialogue, broadly showing its 
complex form, that is, the holos of the products, systems and services. 
 
One of the prominent points of the research is the change of the bases for its development that leaves 
aside academic dialectics in the form of pure semiotic studies and works the dialogic logic through 
fractal triangular visualization and the use of chromatic scales tooling, which is the basis of the 
development and the results presented at this paperwork. 

 
2. Development 
 
In a broader development, it would be necessary to present, contextualize and develop the project in 
several chapters that specifically consider: 
 

 Studies of physical and emotional colour, objective and subjective. 

 Inter-subjectivity of its network of relations with the study of colour. 

 Semiotics applied to development and applicability of the chromas. 

 Dialectics and dialogic for demonstration of the latter as the basis for the proposal and 
development of the project. 

 In-depth study of the parameters for measurement of equities in design projects, through 
case studies that involve: product projects, visual interfaces and design systems for 
demonstrating the thesis and its feasibility. 

 Theoreticians involved and specific bibliographies for each item. 

 
In this paper we will limit ourselves to presentation of a case study that demonstrates two of the 
hypotheses raised during the research, proposing sustainable applicability and objectivity for design 
projects in general. 
 
The traditional way that most designers approach a problem can be summarized by the graph below 
(Figure 1), which shows the linear relation of the semiotic square approach to the problem. 
 
Figure 1. Concept of the principle of opposition according to Greimas (1986:31-36), Chandler (2002:137), Klinkenberg 
(1996:169) 

 

 
 
Greimas(1986:31-36), Chandler(2002:137), Klinkenberg(1996:169) among other authors are of the 
opinion that opposition structures the semiotic universe and show that any elaboration of a perception 
passes through the model of opposition. 
 
Klinkenberg (1996:169) takes as an example development in complex discourse. This discourse can 
be moulded within the principle of the basic opposition. The square established within 4 terms of 
general value suggested by Greimas, followed by many other researchers of semiotics, develops the 
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elemental structure of the meaning. In his view, this method allows description of all semiotic facts 
according to the system of varied values.   
In our approach we use only the concept of distancing which is the principle of opposition, however, 
we shall work with the tripod which makes unfeasible the model developed by Greimas, which is 
based on only two aspects: negation and affirmation. 
 
Although we do not leave completely aside the semiotic model above due to its utility for later parts of 
the design project, such as creating imagery on icons, index and symbols, we take a dialogic approach 
to perceive the problem in a holistic view. 
 
To affirm our dialogic discourse for developing a problem solving by a fractal form unit, we take Boff‘s 
(1995:118-120) definition for the dialogic logic. The dialogical logic or perichoretic seeks dialogue in all 
directions and at all times and does not presuppose or establishes this or that, or this and that and 
rather sometimes this sometimes that. This logic assumes an attitude as much inclusive and 
comprehensive as possible and he considers the ecological logic, since it presupposes the interaction 
of all with all, in all places and circumstances. Completely different from linear logic presupposed that 
the classical paradigm, the human complexity found in dialogical logic the field for their recognition, 
and that is where we base our research. 
 
To collaborate with our thesis, we also consider what Bonsiepe (2011:86) affirms that ―the theory of 
information developed by Shannon and Weaver, used for decades to explain the model of 
communication‖, does not consider the semantic value of information. We aim, in this research, find 
the semantic value of the concepts in a design project (the equality of the information given) though 
the complementarities in chromatic triads that will take into account the positive and negative points of 
the problem, with no particular rule but by the possible bindings, due to the combinations of the ideal 
complementary colors. 
 
For sustainability it is necessary that this approximation be effected with a broad and holistic 
perspective and visualization and it is this that current forms of projects fail to achieve sustainability. 
 
Development of a tool, that can be amplified through aids for visualization in distribution of the problem 
and its possible solutions with equanimity, becomes necessary to the work of the designer, whether of 
products, visual interfaces or systems in general. 
 
The research reveals the possibility of proving the significant hypothesis in the field of development of 
design for sustainability and proposes a deeper study into questions both conceptual for design and 
sustainability (applied philosophy and theories) and the tools used for searching for the tripod that 
sustains the first concept, with the purpose of creating a tool for broad use in design projects in 
general. 

 
3. Objectives 
 
Create the fairest sense of subjectivity, in the sense of best adapting the pros and cons of the object 
studied (visual interfaces, product, service, system), achieving objectivity through holistic parameters 
of visualization. 
 
Expand the field for the chromatic study, in a constant dialogue, as a tool for measurement of equities 
in a project. 
 
Use the study of fractals, (contiguous elements, that maintain a free radical), in experimenting in 
design projects, where the tripod of sustainability is as broad as possible, including the regional and 
global areas affected in each problem situation. 
 
Create a methodology for measuring equities, taking into account the study of ideal complementary 
colours (Itten, 1970:33-59). 
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4. Justification 
 

 The need to create a methodology for sustainable projects, by measuring social, 
economic and environmental balance. 

 The need for in-depth studies of the philosophy and physics of the colour applied, and its 
phenomenology perception in projects. 

 The need to justify emotional choices in use of colours objectively and subjectively in a 
project, both in its development phase (use of the measurement fractal) as in the 
interfaces produced. 

 Foment stimulus towards a change in paradigm for problem-solving design in current 
markets for production of goods and consumption. 

 
5. McDonough & Braungart Vizualization Tool  

 
In order to develop a method of analysis of the context in question the Visualization  Tool proposed by 
McDonough & Braungart (2002:150-153) was adopted for measurement of equities in the 
sustainability tripod, with the addition of chromatic values proposed in the research by the head 
researcher and the students.  
 
Figure 2 - Visualization tool, based on a fractal tile. (McDonough & Braungart, 2002: 151) 

 

 
 

Each of the corners of the tripod represents an absolute view of each part involved in the problem. The 
extremity economy/economy for example, represents a capitalist view of extreme profit; the 
social/social the demands of society (better health, work, leisure, etc.); the environment/environmental 
the permanence of immaculate conditions of its ecosystems (Figure 2). 
As we bring together one to another, questions arise as to how to equalize the problem (idem, ibid). 

 
6. Our contribution for developing the method with chromatic scale studies. 
 
6.1. Chromatic representation. 

 
The Munsell circle is used, which consists in a system of ordering perceptually uniform pure colours 
(chromes) which enables a three-dimensional arrangement of colours in a cylindrical space with three 
axes and which enables specification of a given colour through three dimensions, as shown in the 
Figures 3 and 4. 
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Figure 3 - Two dimensional Munsell circle showing the possibilities of chromatic complementary triads (Copyright Jimmy 
Longacre). 
 

 
 
 
 
Figure 4 - Munsell colour system, showing the hue scales. 

 

 
 
6.2. Step by step of the method. 
 
1 – Establish a chrome of maximum pregnancy (pure colour) for each one of the vertices of the fractal 
(triangles at the extremities), which emotionally connote and denote the extreme view of each one for 
the problem raised. 
 
2 – Prepare a check list of ―involvements‖ (tangents) at each of the extremities of the fractal. 

2.1 – This list shall be composed of words or small phrases for each item surveyed. 
 
3 – Measure, quantitatively, the list in reference to the others (e.g.: 20 words for environment /15 for 
economy /30 for society). 
 
4 – Make a critical analysis of the quantitative list, establishing a qualitative criterion, without relating 
any of the extremities of pure chrome triangles, while there may be replication of data in each one, 
seen independently as positive or negative. 
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4.1 – When considering a positive point for the equity of the sector, create a chromatic 
variation by addition (de saturate the hue/add white). 

4.2 – When considering a negative point for the equity of the sector, create a chromatic 
variation by subtraction (saturate the hue/add black). 
 
5 – With the qualitative survey, chromatically distributed, name the triangles of the hues corresponding 
to each quality. 
 
6 – Assembly of the fractal. 

 
The number of variants shall be required by ―problem words‖ arrived at that shall be grouped at one of 
the sectors by objective criteria. (whether economic, social or environmental). 
 
To each ―problem word‖ shall be associated an alphanumeric key that will represent the group of the 
tripod to which it belongs (Economy = E, Society = S, Environment = A) and a numeration that refers 
to the definition of the ―problem word‖. E.g.: A.01 = 1st problem word of the environment group. 

 
After attribution of the key a range of potential for the concepts represented by the ―problem words‖ 
varying in degree from + 3 to - 3 as below, or more depending on the problem complexity: 

 
+ 3 = Maximum desaturation  | 10 % of pigment colour; 

+2 =  Medium desaturation  | 40% of pigment colour; 

+ 1=  Minimum desaturation  | 70 % of pigment colour; 

0 = Pure chroma  | 100% of pigment colour; 

-1 = Minimum saturation  | 70% of pigment colour; 

- 2 = Medium saturation  | 40% of pigment colour; 

- 3 = Maximum saturation  | 10 % of pigment colour, 

 
As seen above, each degree of the scale shows a hue variation, for each category (environmental, 
social, economic) applied in a triangular form, which will result in a quality factor (pos/neg). 

 
Figure 5: Example of creation of a factor - GREEN Chroma for environment.  0 Degree for problem word A.01. 

 
Figure 6 - Environmental factors at the top, Social lower left, Economic factors lower right. 
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Figure 7 - Factors grouped in triangular form, from top to bottom and left to right.  

 
 
With the repetition of the previous stage, factors for each ―problem word‖ will be formed, enabling 
creation of a graph, in order to group this information according to criteria of increasing ordinals 
and of position (Figure 8). 
 
Figure 8 - Example of creation of fractal form 
 

 

 
 

 
 
7. Hypotheses to be considered: 
 

7.1.Hypotheses 1 (H1) – When and where there is an encounter of ideal complementary 
hues there shall be a potential point to be developed in the project, with a view to balancing 
the tripod. 

 
7.2.Hypotheses 2 (H2) – Where there are encounters of ideal complementary hues, key 

words may be generated for semiotic development of the problem. 
 

7.3.Hypotheses 3 (H3) – From the fractal mosaic presented, a graph of the occurrence of 
probable potential points for the equity of the project/problem. 
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Figure 9 - Example of focal points, generated from the chromatic sum of the factors in light colour (RGB) 

 

 
 
8. Case study 
 
In order to test the hypotheses, we present a project which considers hypothesis 1 (H1) and 2 (H2) 
where the complexity enabled a significant number of variations and combinations and where the 
criterion for choice was submitted to feasibility for development of the project, making the research in 
question of rapid assimilation and public-academic-social utility. 

 
8.1. Case study: Official Book Crossing Zone - OBCZ at the Federal 

University of Rio de Janeiro, Brazil 
 
Concise Oxford English Dictionary: 

 
Bookcrossing n. the practice of leaving a book in a public place to be picked up and read by 
others, who then do likewise. 

 
 
 
Created by Ron and Kaori Hornbaker in 2001 in the United States, Bookcrossing is a global project 
where the objective is quite simple: exchange books and make the world a great library. Bookcrossing 
arrived in Brazil in 2007, through the communications specialist Helena Castello Branco, and is 
spreading through main states of the country. 
 
As a simple and interactive system of exchange, it works like this: the reader signs up, prints a ticket 
with a number for tracing and sticks it in the book. The book is then "abandoned" in some place, a 
public square for example, waiting for someone to find it. This person, on seeing the instructions on 
the ticket should go to the site and type in the code and thus the person who "freed" the book will 
know the path the book is taking and where it is at that moment. 
 
At a time when the very existence of physical books is constantly questioned, a project that provides 
incentives for exchanges of object-books becomes essential. Each book is also a cheerful memory – 
both of the story in it and of someone special. The exercise of ―abandoning‖ a book is also an exercise 
in detachment, solidarity and altruism. What motives are sufficient for Brazilian people to ―free‖ their 
books? This is the main objective of this project: to identify factors that might, perhaps, inhibit 
donations, or make people exchange books – and experiences. 

 
8.1.1.(Inter) acting locally 
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The idea of creating an OBCZ, Official Bookcrossing Zone on the campus of the Universidade Federal 
do Rio de Janeiro was born when one of the students got to know the site for the movement in Brazil. 
We saw that young people, connected to social networks, would be an ideal public for testing the 
project, and the university, as an environment for the exchange of knowledge and experience, the 
most favourable place. The first OBCZ will be inaugurated at The School of Fine Arts,  UFRJ, by the 
end of 2013. 

 
8.2 Development 
 
8.2.1 Working with the sustainability tripod 
 
During the project, we encountered a series of questions: how can we persuade readers to abandon 
books? What kind of communication would be really effective? How to adapt this kind of project to 
Brazilian cultural habits? How to transform a project with a global reach into a local intervention? 
 
Knowing that we were working with cultural, social, economic and environmental values different from 
Brazilians‘ habits (and where we find difficulties in proposing certain actions), we decided to adopt the 
visualization tool for measuring the pillars of the sustainability tripod, with the addition of chromatic 
values. 

 
8.2.2. Identifying the tangents: quantitative analysis 
 
The first step in development of the applications and communication interfaces was delimitation of the 
tangents for each one of the three sectors of the sustainability tripod. At this time we listed all the 
pertinent points, without qualifying them; that is, we are not defining whether a tangential point is 
positive or negative in relation to the sector where it is inserted. 
Tag clouds / Tangential points: 

 
ENVIRONMENT (A): 
A1. Expenses for paper (pulp); 
A2. Expenses for ink; 
A3. Production expenses; 
A4. Transport; 
A5. Expenses for power; 
A6. Inappropriate or accidental disposal; 
A7. Minimization of impacts at publicising; 
A8. Lack of socialization; 
A9. Lack of care of books/environment; 
A10. Ease of creation of new Book Crossing zones; 
A11. Ease of moving zones and books; 
A12. Sentimental value (in regards to exchange environment); 

 
SOCIETY (S): 
S1. Democratic access to reading; 
S2. Detachment from material goods; 
S3. Selfishness and possessiveness; 
S4. Solidarity; 
S5. Altruism; 
S6. Access to knowledge;  
S7. There being no obligation to exchange; 
S8. Interest in exchanging books; 
S9. Cultural interchange (books in circulation, desiccations, footnotes); 
S10. Sentimental value; 
S11. Conservation of books; 
S12. Educational network; 
S13. Interchange of information; 
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S14. Interest in reading; 
S15. Variety of information/content; 
S16. Participatory actions; 
S17. Lack of socialization; 
S18. Virtual discussion community; 

 
ECONOMY (E):  
E1. Royalties to authors and publishers; 
E2. Sale in bookstores; 
E3. Generation of profit; 
E4. Free access to books; 
E5. Copyright not violated; 
E6. Publicising authors and titles; 
E7. New consumers; 
E8. New readers; 
E9. Costs of finder/internet; 
E10. Usury; 
 

8.2.3. Choosing the chromes 

In order to elaborate the fractal proposed, it was necessary that three pure chomes were chosen (that 
is, with saturation reaching 100%) based on purely emotional criteria, as much as it was necessary to 
choose them equidistant from each other on the chromatic circle (see Figure 3). After it, we proposed 
the scales of saturation described in the methodology in order to use them in the qualitative analysis of 
the tangents presented in the tag cloud (Figures 4 and 10). The sum of the values for Cyan + Magenta 
+ Yellow on the CMYK scale, should add up to 100%. 
 
Figure 10 – Chosen chromes and the hue scale both in RGB and CMYK colours. 

 
8.2.4. The fractal: qualitative analysis 
 
Once it has been decided which will be the chromas that make up the tripod, we begin to classify the 
tangents according to a chromatic criterion, in which the most positive tangents receive the most 
unsaturated hue (greater luminosity/white in its composition), on the scale of 1 to 7 equivalent to 1, 
where grading is +3; and the most negative, the most saturated (least luminosity/black in its 
composition), where grading is -3. The average point on the scale = 0, as the neutral point (pure 
colour). 
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Figure 11 - Fractal assembled from values attributed to the project. 

 
 
8.2.5. In search of the focal points: creating combinations between ideal 
complementary colours 
 
Without establishing any conceptual criteria and guided only by the encounter of ideal complementary 
chromatic hues, in random numeration, these were the partial results presented, showing the focal 
points in search for equity (Figure 11): 
 
Figure 11 – Focal points by combination of three different hues. 

 
 
Note 1 - We decided to keep only the focal points in the list that, in our evaluation, seemed in equity (seeking, furthermore, a 
total number of focal points that are the multiple of three, which would help in the next steps of development). 

 
Establishing a conceptual criterion and being guided by the quantitative list of tangents in the search 
for finding ideal complements, these were the partial results presented, showing the focal points in 
equity: 
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Figure 12 – Focal points by conceptual combination of three different tags. 

 
 
Note 2 - We began the conceptual combination of the tangents by the most negative point of one of the pillars of the tripod. 

 
We perceived that working only with the conceptual information (ignoring the hues of each tangent) 
became difficult (Figure 12), as we left aside the most important part of the research: to prove the 
equity of three opposing points relative to the three pillars of the tripod through the chromatic colours 
used and its decompositions (positive and negative hues) due to the ideal complementary colours‘ 
rule. 
 
Therefore a third criterion was chosen that covers both the list of tangents and the search for the 
encounter of ideal complementary colours (that is, the chromes and hues utilized), where the partial 
results are presented at Figure 13. 
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Figure 13 – Focal points by conceptual combination of three different tags and three different hues. 

 
 
Note 3 - When two or more tangents seem very close conceptually (and chromatically), we group them and treat them as a 
single tangential point. 

 
Note 4 - All interface projects tend to displace the focus of the problem to one of the pillars of the tripod, according to the 
genera. The case study in question had an essentially social nature thus having a more significant quantification/qualification at 
the Society sector. We therefore went from this sector (both positive and negative) to the encounter with the complementary 
colours of the other pillars.  
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8.2.6. Uniting focal points: the search for applications and interfaces of 
communication and visualization 
 
When the focal points generated from the union of ideal complements of each of the pillars of the 
tripod are formed, we have the possibility of forming new focal points in equity (which at this stage we 
will call ―triads‖), synthesising each of the focal points found in the previous phase into a new colour. 
The new hues are the result of the sum of the values converted in RGB, of each of the tangents that 
form the focal points. Each of the new focal points (triads) was named T1, T2, T3... as shown in Figure 
14.  

 
Figure 14 – Triads generated by the focal points colour combinations. 

 
 
Note 5 - This empirical method should be done in another ways. However we believe that the results would continue to be 
pertinent and development of the project would not be affected. 

 
From the new hues, we promote the union of the triads in new focal points. The criterion for the 
encounters was the combination of ideal complementary hues, with random numbering. For each 
triad, we seek for generating conceptual phrases (taglines), and, for the new focal points (generated 
from the three triads), we think of a supposed application or interface for communication. We thus 
arrive at the results for the project interfaces and possible design pieces as shown from Fig 15 to 19. 
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Figure 15 – 1
st
  encounter of the triads. 

 
 
1

St
 encounter of the triads (Figure 15): 

T5: ―Take it, it´s free and leave yours too!‖ 
T11: ―It´s easy and you do it wherever you like.‖ 
T2: ―It´s yours and many other people´s. Take care of it.‖ 
 
Possible interface application: The union of triads indicates the generation of tickets, instructional 
design and educational action at the OBCZ. 
 
Figure 16 – 2

nd
 encounter of the triads. 

 
 
2

nd
 encounter of the triads: 

T6: ―You liked it, you dig it, swap.‖ 
T3: ―Co-authors in a great current.‖ 
T10: ―We are the change we want to see in the world.‖ 
 
  



 

400 

 

Possible interface application: The union of triads indicates generation of campaigns for expectation, 
such as a teaser book. 
 
Figure 17 – 3

rd
 encounter of the triads. 

 
 
3

rd
 encounter (Figure 17): 

T7: ―We are an invisible current that colours humanity.‖ 
T12: ―Finished? Pass it to the friend beside you... or on the other side!‖ 
T9: ―In the invisible, there is a place for you to exchange.‖ 
Possible application: The union of the triads indicates generation of actions/campaigns that require 
images or messages in sequence and institutional publicising. 
 
Figure 18 – 4

th
 encounter of the triads. 

 
 
4th encounter (Figure 18): 
T8: ―What you gain, a lot of people gain. Share.‖ 
T1: ―I don´t know you but we have something in common.‖ 
T4: ―Which are the marks that you wish to leave?‖ 
Possible application: The union of the triads indicates generation of interactive action for reinforcement 
of the sharing network in other supports and graphic expressions such as graffiti, footnotes, etc. 
 
Figure 19 – 5

th
 encounter of the triads. 

 
 
5th encounter (Figure 19): 
T6: ―You liked it, you DIG it, exchange.‖ 
T4: ―Which are the marks that you wish to leave?‖ 
T11: ―It´s easy and you do it wherever you want.‖ 
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Possible application: The union of the triads generated naming and the key words of the visual signs 
for construction of the Visual Identity of the project: ―What falls in the net – is book!‖. 
 
Note 6 - If the problem presented has restrictions or chromatic obligation s (e.g. an Institutional Brand Colour), these could serve 
as generator chromes for the beginning of the process that is, before quantitative and qualitative analysis, and be used in the 
entire creative process. But if the result of the choice is conceived emotionally, it will be up to the designer whether to apply the 
results of the sum of the hues of the focal points in the interfaces produced. 

 

8.2.7. Conclusion of the case study:  
 
From the material obtained in the research it was possible to establish a relation between the three 
different groups (environmental, social and economic) in balance. 
These interactions, when pertinent, generate new hues, enabling their utilization in formation of new 
focal points. The interactions which were realized at random in conceptual terms, only with the hues 
that had a triple relation between the parts, always with a key element, an analogical hue (support) 
and an antagonist hue made possible to encounter focal points through the chromatic relations 
attributed to the factors. Another conclusion is that it´s being possible to establish the recurrent points 
in each assembly of the fractal, creating a constantly and multidirectional dialogue between the 
pertinent points for the problem, whether they be negative, positive or both. 
 

 

9. Final considerations 
 
We live in a time in which equity between the three pillars of the sustainability tripod must be sought 
not only due to an option by the designer or to differentiate the project, but for its being the only way to 
design sustainably, to carry out design consciously of its environmental, social and economic 
implications. The emotional chromas (a purely subjective field and a working tool of all designers) in 
addition to the McDonough e Braungart visualization tools, allows us to see the problem of the project 
and apply a method of problem solution, which did not exist in the field of visual communication. This 
is the great objective of this project: to provide the designer with the necessary methodology for any 
communication problem to be solved so as to equalize all three pillars of the sustainability tripod in 
their projects. 
 
Our enthusiasm to produce this research and present this piece of work hopes to echoes‘ in many 
other design communities and be as much useful as possible for achieving sustainability for the 
common wealth. 
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Este artigo tem o objetivo de discutir a ação do Design de Ambientes no contexto de jardins botânicos. Os 
jardins botânicos têm uma potencialidade singular no processo de educar, repassando conhecimentos e 
possibilitando experiências diretas com ambientes naturais, especialmente quando o público vive em 
grandes centros urbanos. Em uma visão mais ampla de consumo, estes ambientes têm a possibilidade de 
serem veículos importantes para a emissão de informações e conceitos, tornando o público/usuário, 
consumidor de seus estímulos sensoriais, capaz de perceber o equilíbrio entre bem-estar social e 
integridade ambiental. No Jardim Botânico da Fundação Zoobotânica de Belo Horizonte (FZB –BH) está 
sendo realizada uma ação de design de ambientes, que objetiva a contribuição para a conservação do 
patrimônio florístico e sua percepção pelos usuários. Esta experimentação tem sido construída a partir de 
pesquisa aplicada, com técnica de observação em campo, fundamentada em teorias da área do design 
de ambientes/paisagismo e da botânica direcionada a jardins botânicos. Até o presente momento da 
pesquisa, percebe-seque o Design de Ambientes, ao atuar no planejamento de ações referentes a 
ambientes que favoreçam a educação ambiental, é capaz de contribuir consideravelmente para mudança 
da forma com que o homem se relaciona com a natureza. 

Introdução 

Os jardins botânicos, a cada dia, têm priorizado a sua atenção para o público usuário, fazendo dele o 

alvo a ser alcançado e não somente as espécies vegetais ali expostas. O objetivo dessa estratégia é, 

portanto, potencializar o conhecimento e a consciência ambiental, adquiridos ou resgatados e 

informar o público a respeito da necessidade imediata de preservar espécies vegetais e desta forma a 

vida no planeta. 

Através dos caminhos do Design de Ambientes, a função de enfatizar o papel educacional primordial, 

que os jardins botânicos desempenham na implementação de estratégias que promovam as 

atividades de educação ambiental, é cumprida e, consequentemente, se torna acessível a todos. 

Utilizando a própria estrutura e os recursos oferecidos pelos jardins botânicos, os visitantes têm a 

possibilidade de ter acesso ao conhecimento sobre o trabalho ali executado; exercitar algumas 

habilidades práticas para preservação e reprodução de plantas; ampliaras ações e comportamentos 

necessários para solucionar problemas ambientais, ainda que estes sejam em menor escala e 

contemplar a natureza, com a sensibilidade aguçada, potencializando seu valor. Assim, com a 

sensibilidade e o conhecimento adquirido no espaço de um jardim botânico, o público visitante é 

capaz de auxiliar na preservação da flora local.  

mailto:your_email_address@provider.com
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O presente artigo aborda de que forma o Design de Ambientes, pode proporcionar o despertar de 

sensações na experiência de consumo em um jardim botânico. O objetivo foi entender como se dá o 

processo das experiências multissensoriais percebidas pelo público no processo da experimentação, 

abordando o ambiente como o mediador entre estímulo e função do jardim botânico. Para isso, a 

metodologia utilizada foi por meio de revisão bibliográfica, entrevistas com funcionários do Jardim 

Botânico da Fundação Zoobotânica de Belo Horizonte/FZB – BH, e observações in loco, registradas 

por texto, fotografia e vídeo, aliadas ao questionário virtual disponibilizado via internet, destinando-se 

ao público visitante, em geral, e graduandos em Design de Ambientes pela Escola de Design da 

UEMG. 

1- Jardim Botânico – Contextualização 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA (2000) define jardim botânico como uma área 

protegida, composta por coleções de plantas vivas identificadas, organizadas, documentadas e 

reconhecidas cientificamente com o objetivo de estudo, pesquisa e conservação do patrimônio 

florístico do País, acessível ao público, servindo à educação, à cultura e à recreação.   

Segundo Leadley & Greene, (1999); Felippe & Zaidan, (2008) o jardim botânico pode ser conceituado 

como um espaço em que plantas vivas são cultivadas a pleno sol ou em casas de vegetação ou 

estufas e expostas, com o objetivo de pesquisa, educação e ao lazer.  

A Botanic Gardens Conservation International – BGCI /International Union for Conservation of Nature 

– IUCN e o World Wild life Fund for Nature – WWF designam como funções dos jardins botânicos, a 

manutenção das coleções de plantas vivas, monitorando estas coleções abertas ao público; conservação por 

meio de atividades de educação ambiental; documentação detalhada das coleções e pesquisa cientifica sobre a 

coleção; troca de sementes; comunicação e interação para com as outras instituições e com o público. 

Para a REDE BRASILEIRA DE JARDINS BOTÂNICOS (2004), os jardins botânicos 

desempenham um papel relevante e vital na conservação vegetal, entretanto, sem uma atuação 
ativa em um processo educacional, estes se tornam incapazes de atingir suas metas. Um dos 
objetivos essenciais na instituição é a educação e conscientização para com a importância das 
plantas na vida dos seres humanos e no ecossistema global. Ao chamar a atenção para as 
ameaças que os vegetais enfrentam, os jardins botânicos podem conduzir a sociedade a pensar 
em formas de proteção da biodiversidade.  

Em suma, o objetivo principal de um jardim botânico é difundir e fornecer estudos a partir das 

espécies botânicas em suas coleções, conservando recursos genéticos e organizando as espécies 

paisagisticamente em jardins, ou mesmo em estufas, viveiros e herbários, como forma de divulgar e 

sensibilizar o público sobre importância da biodiversidade vegetal para a sobrevivência humana.  

Sua missão é contribuir para a conservação da natureza, especificamente a flora nativa de uma 

determinada região, utilizando de ações de educação ambiental, pesquisas acadêmicas e atividades 

recreativas, que cause a sensibilidade necessária ao público visitante, quanto ao respeito à vida, de 

forma a contribuir com qualidade de vida das gerações futuras, efetivamente. 

A Fundação Zoobotânica de Belo Horizonte (FZB-BH), inaugurada em 1991, é um órgão de 

administração indireta da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Minas Gerais. Sua estrutura foi 

desenvolvida com a finalidade de facilitar a qualidade nos trabalhos de conservação, pesquisa, 

educação e lazer, abrangendo toda a sua extensão botânica. 

Localizada às margens da lagoa da Pampulha, é um dos principais pontos turísticos da cidade, por 

ser pertencente ao complexo arquitetônico hospedado na região. Possui aproximadamente 10 

hectares de área urbanizada com estufas, jardins temáticos, praças, lagos, área reservada para as 

coleções botânicas e as instalações do viveiro de mudas e do banco de sementes, além de 

laboratórios e herbário (MENDONÇA ET AL,  2012). 

Desde o ano de sua fundação, o JB/FZB-BH tem como premissa promover atividades de pesquisa 

integrando a conservação ex situ e in situ. A conexão destas duas linhas da conservação da 

biodiversidade pressupõe uma abordagem multidisciplinar que envolve diferentes áreas do 

conhecimento, como especifica Peixoto & Guedes-Bruni (2010), das quais o design de ambientes 

destaca-se na interpretação, na valorização e no planejamento da paisagem e sua utilização de forma 

sustentável. 
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Os jardins são constituídos de diversidade biológica com espécies vegetais de diferentes categorias: 

plantas medicinais e tóxicas, folhagens, palmeiras brasileiras, plantas suculentas, bromélias e flores e 

cores. As estufas, na área de visitação, demonstram de forma sintetizada a evolução das plantas e 

apresentam exemplares de biomas mineiros: caatinga, campos rupestres e mata atlântica. As plantas 

aquáticas são cultivadas em dois lagos distintos. Importantes coleções botânicas vivas são cultivadas 

em área específica de pesquisa. 

 

Figura 1: Ponte de um dos lagos da coleção de plantas aquáticas. Jardim Botânico - FZB-BH.  (Fonte: Acervo dos autores) 

 

 

2- O Consumo de Estímulos Sensoriais 

De acordo com Jardim (2013) o termo ‗sociedade de consumo‘ foi cunhado para designar a 

sociedade como um todo, baseando-se no valor exageradamente atribuído, ao ‗ter‘. Entretanto, essa 

premissa vem sendo destituída, em função do resgate do olhar humano, para a importância do 

natural. 

Com o consumo da paisagem, tendo como foco o espaço de um jardim botânico, é possível 

posicionar o homem numa relação sensorialmente ativa com o mundo, alimentando as emoções 

estéticas e o desejo de ―ficar ali‖, mergulhado em um lugar repleto de estímulos ambientais composto 

de fluxos de energia e matéria, variações de cores, movimentos, formas, texturas e contrastes. 

O jardim botânico, nesse sentido específico, compreende o ‗conjunto das coisas que se dão 

diretamente aos sentidos‘, coisas que ‗nosso corpo alcança e identifica‘ (SANTOS, 1988: 76-77).  

Entretanto, para Leda (2008) 

essa situação que coloca o corpo humano no centro de uma relação sensorialmente ativa 
com o mundo, é moldada pelos condicionamentos socioculturais, que estabelecem as 
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possibilidades e limites dessa experiência, de acordo com as expectativas dos indivíduos 
que a praticam, dentro do mundo de representações que informa e dá sentido às ações. 

O público visitante de um jardim botânico pode ser colocado perfeitamente como consumidor, que por 

sua vez, é constituído por indivíduos emocionalmente envolvidos com o consumo, processo pelo qual 

estímulos sensoriais, a imaginação e aspectos emotivos são procurados e apreciados. 

No caso do jardim botânico, a paisagem pode ser entendida como sendo o produto de consumo, pois, 

uma paisagem não é mais apenas algo para se contemplar, mas, na visão do design é uma parcela 

do ambiente percebida pelos sentidos do observador, o qual ele pode modificar e ser modificado por 

ela em um processo de interação. 

 

3- Design Sensorial 

Design dos sentidos é o design vivenciado. É através da experiência, que são criados laços, passiveis 

de evocar emoções e comunicar com eficiência a mensagem a ser transmitida. 

Hoje, é possível viver um tempo de intensas mudanças climáticas, sociais e financeiras onde o 

homem está mudando rapidamente sua visão em relação ao planeta, redefinindo o seu papel na 

sociedade, recalibrando seu olhar e mudando seu comportamento quanto ao consumo. Os espaços 

naturais, como jardins botânicos, por sua vez, também, podem exercer a função de contribuir com 

essas modificações, sobretudo em suas estruturas para atender esse novo indivíduo e suas novas 

carências. 

Segundo Roberto (2009): 

Pesquisas realizadas recentemente pela Brown University, RhodeIsland, EUA, identificam que a 
comunicação realizada através do som é tão ou até mais importante do que a comunicação visual. 
A capacidade humana de recordar odores e aromas, por exemplo, é muito maior do que a 
capacidade de recordar o que já foi visto no passado. (Roberto, Antônio. Um tempo para os 
sentidos. 2009. Disponível em: http://lidbrand.com.br/Experience-Design/o-que-e-experience-
design.html). 

No mundo atual, tem-se uma tendência a dar menor atenção aos sentidos. Grandemente poluído por 

imagens e sons em demasia, competindo para fazer com que suas mensagens sejam percebidas 

pela sociedade, os primeiros sentidos, tato, olfato e paladar, podem ser o diferencial na transmissão 

de informações contemporâneas.  

Os sentidos ajudam no acesso a informação e na compreensão dos aspectos que envolvem o 

ambiente em questão. A partir da visão do sol, a sensação das folhas das plantas entre os dedos, 

perceber aromas das flores ou o som do vento batendo contra as árvores, os nossos sentidos nos 

dizem onde estamos. Em grande parte,  da mesma forma, os nossos sentidos nos informam e nos 

influenciam em nossas experiências, entretenimento e consumo. 

 
Para Camiloti, Luz, Piseta (2011): 

 
Uma parte dos estudos em design e emoção tem se focado no desenvolvimento de modelos para 
descrever a relação emocional indivíduo/produto, contribuindo tanto para as decisões durante o 
projeto quanto para o desenvolvimento de ferramentas de auxílio (identificação, medição) ao 
processo de design. Entretanto, esses modelos encontram-se ainda em suas primeiras gerações, 
necessitando de aprofundamentos para possibilitarem um projeto bem estruturado. 

Em uma das pesquisas realizadas pelos autores para identificação do público visitante do Jardim 

Botânico da Fundação Zoobotânica de Belo Horizonte, identificou-se que aproximadamente 80% dos 

entrevistados, procuram um espaço, no meio urbano, que ofereça paz, tranquilidade e descanso. E 

de acordo com os entrevistados, uma das razões para que esses sentimentos sejam aflorados, é 

exatamente a falta do ruído gerado pelos motores de um centro urbano, ou até mesmo a quantidade 

exacerbada e concentrada de veículos comunicadores visuais, muitas vezes, utilizada de maneira 

inadequada. 

Para Peixoto e Guedes-Bruni (2010) 
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A despeito de sua excepcional importância e, no âmbito das cidades, sua relevância para o lazer e 
para experimentação de sensações raras aos sentidos como o silêncio, o aroma das flores e os 
cantos dos pássaros, os jardins botânicos são ainda pouco conhecidos no Brasil. Seu valor está 
muito além daquilo que possa ser apreendido numa primeira visita às suas alamedas, ou mesmo 
nas atividades de rotina que se realizam em seus laboratórios. Revelar os jardins ao maior número 
de indivíduos para que se sintam responsáveis pela conservação da diversidade biológica no 
planeta é ampliar possibilidades de visibilizar, no mundo contemporâneo, o valor intrínseco de 
algumas coisas, independente da utilidade que lhes são impostas. 

O desejo de ‗permanecer‘ em um lugar tranquilo que transmita paz, é resultado das vivencias que o 

indivíduo obteve na experimentação de um espaço que foi capaz de atingir os sentidos, e por 

consequência, trazer a memória aquilo que foi bom enquanto vivido. 

 

Figura 2: Família reunida para descanso. Jardim Botânico – FZB-BH . (Fonte: Acervo dos autores) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- Relação entre homem e natureza 

O contato com o mundo natural tem sido cada vez mais difícil, em vista do crescente processo de 

urbanização em todo o planeta. No Brasil, por exemplo, a maioria da população vive em cidades, 

distante das áreas naturais. Sendo assim,como é possível despertar essas pessoas para que sejam 

guardiãs dos patrimônios naturais do mundo, o amor por algo distante e desconhecido? Proporcionar 

o contato direto com a beleza e a diversidade da natureza pode ser o caminho que colabore para o 

aumento do conhecimento e que de alguma maneira, sensibilize as pessoas, fazendo com que o 

encanto de um resgate da ligação do ser humano com seu meio natural, ao qual é intrinsecamente 

ligado, possa realmente ocorrer. 

Para Wilson (2003) 

Talvez o exemplo mais ilustrativo de um processo de transmutação dessa natureza seja o descrito 
na obra clássica de Frances Hodgson Burnett, conhecida como O Jardim Secreto. As mudanças 
ocasionadas pela observação minuciosa que ocorriam com a chegada da primavera inglesa 
repercutiam com efeitos mágicos nas crianças e posteriormente nos adultos, personagens do livro. 
Toda uma transformação de um ambiente doente e sombrio em encantamentos, mistérios e 
esperanças foram possíveis com um contato íntimo com o jardim secreto. 
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O desequilíbrio e a desarmonia são resultados de um processo longo do qual o homem é o 

protagonista. Ao começo do seu processo de evolução, o homem vivia em contato leal com a 

natureza, contudo para sobreviver, era necessário depender quase em absoluto, de instintos 

apurados que permitissem enfrentar as adversidades cotidianas.  

Com o passar do tempo, o pensamento pôde desenvolver artifícios que transformaram a vida 

humana, para momentos mais fáceis e confortáveis. A dominação da razão gerou grandes conquistas 

tecnológicas, mas também muitos problemas socioambientais. O modelo de desenvolvimento no qual 

o pensamento racional predomina desencadeou desigualdades sociais sem precedentes na história 

da humanidade e, com a crescente conquista de bens artificiais, houve um distanciamento cada vez 

maior de nossa essência natural. 

Nas últimas décadas os desafios têm sido tão aparentes que há uma urgência de se encontrar 

opções que transformem a vida competitiva e as aspirações gananciosas em alternativas que 

priorizem a vida. Riscos de contaminações, poluições e perdas de diversidades culturais e ambientais 

são atualmente observadas, nos levando à busca de estratégias que visem a integridade do ser, do 

ambiente em geral e das relações que podem beneficiar a proteção da riqueza socioambiental que 

ainda nos resta. 

De acordo com Pereira e Costa (2010)  

O quadro ambiental mundial é alarmante e o número de jardins botânicos brasileiros, é insuficiente 
para atender à demanda de conservação das espécies ameaçadas pela devastação dos biomas e 
expansão das fronteiras urbanas e agrícolas. 

Com a visão de elaborar estratégias que proporcionem a realização de atividades educacionais, 

recreativas relacionadas à pesquisa, se torna imprescindível nesse tempo em que as necessidades 

de mudanças são urgentes, mas que nem sempre é possível, saber como chegar a um convívio mais 

coeso entre homem e as demais espécies vivas do planeta.   

 

5- O Ambiente como mediador entre estímulo e função do Jardim Botânico 

O Design de ambientes atua com a capacidade de reunir conhecimentos que dizem respeito às 

relações entre o homem e o espaço (interno e/ou externo) no mundo contemporâneo, e aplicá-los 

adequadamente através de planejamento e projeto. 

Tendo o espaço, diretrizes pré-definidas, como o jardim botânico, o design de ambientes, por sua vez, 

considera a metodologia design da experiência e trabalha os estímulos sensoriais de maneira 

aplicada nas texturas, nas cores, nas formas e nos materiais. O profissional do design de ambientes é 

quem percebe e soluciona os problemas oriundos das relações entre homem e ambiente. 

O design da experiência, no contexto dos jardins botânicos, é um canal facilitador de grande 

importância. É ele quem proporciona através de interações entre homem e artefatos, experiências 

vividas em momentos determinados em atividades definidas. O design de experiência procura 

entender como os elementos agem ou podem agir durante a experiência. 

Assim, o design de ambientes, ponderando os caminhos e estratégias do design da experiência, os 

estímulos sensoriais poderão ser explorados com uma maior abrangência e estratégias pré-

estabelecidas. 

O design e a emoção nem sempre serão identificados pelo visitante do espaço. Entretanto, as 

sensações vivenciadas interferem de forma significativa no processo de absorção da ideologia 

comunicada através do jardim botânico. As emoções não podem ser vistas como uma consequência 

nesse processo de assimilação, mas algo que deve ser projetado para que atinja com excelência seu 

objetivo. 

 

6- Conclusões 

De acordo com os resultados das pesquisas, observações feitas in loco, e revisão bibliográfica, a 

conclusão é que o jardim botânico tem a função essencial de resgatar de maneira simples, o que fora 

se perdendo com o passar do tempo, com a maior parte da sociedade urbana: a sensibilidade 
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despertada em áreas verdes. A maioria das pessoas possui recordações carinhosas, de um tempo 

bom em que puderam viver momentos e situações prazerosas, que por sua vez, estão diretamente 

ligados à natureza. 

Pensando nos jardins botânicos, enquanto espaços que possuem um grande potencial comunicativo, 

o design de ambientes, com sua propriedade no estudo das experiências, portanto, pode e deve 

oferecer um olhar mais amplo ao público usuário, com possibilidades para inserir-se na comunicação 

feita pelos jardins. O jardim botânico é o espaço onde grupos sociais distintos são permitidos a 

participar da construção de uma cidade saudável e de espaços positivos na identificação com a 

natureza. 

Considerando os resultados da pesquisa até o presente momento, o design de ambientes quase 

sempre não é identificado pelo público em espaços abertos como jardins botânicos, entretanto, as 

sensações vivenciadas nesses ambientes, interferem significativamente na forma com que são 

―consumidos‖. Portanto, é evidente a abertura e a receptividade do espaço ao se tornar o agente 

provedor de sensações diversas, sendo guiado por soluções do Design de Ambientes. 

Foi possível, também, inferir que as emoções instigadas no público, não podem ser vistas como uma 

consequência no processo de consumo, mas sim, como um dos fatores que são pertencentes ao 

conjunto da ação. O Designer de Ambientes ao atuar no planejamento de atos referentes a ambientes 

que favoreçam a educação ambiental, é capaz de contribuir consideravelmente para mudança da 

forma com que o homem se relaciona com a natureza, e em especial, como se dá a forma de 

consumo destes estímulos. 

Sendo assim, a abordagem das articulações do Design de Ambientes, considerando a significação e 

a metodologia do design da experiência aplicada ao espaço do jardim botânico, poderá fazer com que 

este ambiente consiga imprimir ao público visitante/consumidor seus ideais e valores, através de uma 

experimentação significativa. 
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Palavras-chave: Design de Ambientes, Espaços Públicos, Sustentabilidade.  
 
O presente artigo tem comoobjetivo apresentar possibilidades do Design de Ambientes, na sua atuação 
como paisagista, em propor soluções que alcancem maior sustentabilidade para espaços livres de uso 
público, a partir da consideração dos diversos valores e interesses da comunidade envolvida. Buscou-se 
conhecimentos e reflexões sobre projetos paisagísticos para espaços livres de uso público - a partir de 
pesquisa bibliográfica e do estudo de caso da praça central de Casa Branca, em Brumadinho, Minas 
Gerais – visando maior entendimento sobre a harmonização de aspectos ambientais, sociais e culturais e 
econômicos em soluções de design que buscam na aplicação de sua metodologia de trabalho a 
participação da comunidade, possibilitando maior diálogo entre o designer e as comunidades em que ele 
atua e conexões entre o meio antrópico e o meio físico.  
. 

Introdução 

Ao responder as demandas atuais para construção de novos cenários, as propostas de design para 

espaços públicos devem buscar a sustentabilidade ambiental e considerar as possibilidades de 

transformações na sociedade e na percepção dos envolvidos. Para que um projeto que proponha 

uma interferência em um ambiente possa favorecer aspectos de sustentabilidade em todos os seus 

pilares, torna-se indispensável à identificação e consideração dos interesses de todos de forma 

participativa. 

O Designer de Ambientes é o profissional que busca soluções inovadoras que, se estrategicamente 

pensadas para este fim, podem gerar impactos positivos ao meio ambiente, na percepção e na 

qualidade de vida das pessoas. Nessa perspectiva, a atuação do Designer de Ambientes deve refletir 

questões de sustentabilidade e possibilitar a participação efetiva da comunidade para que ela própria, 

ampliando sua percepção, assuma a responsabilidade pela construção do novo em seu favor e em 

favor do todo. 

De acordo com Mansoldo (2005), quando sensibilizado o indivíduo é capaz de refletir e tomar 

consciência de que sua vida e a vida de sua comunidade lhe dizem respeito, emergindo o sujeito 

capaz de fazer suas escolhas e se responsabilizar por elas. 

Segundo Manzini (2005), o designer, em suas propostas, deve buscar uma continuidade, uma 

convergência de percepção dos diversos atores do processo como forma de obter a mudança real, 

alicerçada firmemente nas bases culturais e sociais existentes. 

Neste contexto, as propostas de design de ambientes que visem resultados alinhados com os 

princípios da sustentabilidade e inovação social devem buscar esta convergência de percepção entre 

projeto e comunidade. 

Este artigo apresentareflexões sobrea harmonização dos pilares ambientais, sociais, culturais e 

econômicos em soluções de Design de Ambientes. Desta forma o objetivo geral é respondera o 

seguinte problema identificado: Como o design de ambientes pode propor soluções que alcance 

mailto:your_email_address@provider.com
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maior sustentabilidade para espaços públicos a partir do desenvolvimento de um projeto com 

metodologia participativa?  

Para se alcançar os objetivo descrito foi efetuada uma revisão bibliográfica em fontes secundárias, 

buscando-se autores que desenvolvem trabalhos relativos aos principais temas,efetuadosanalises 

que resultaram  a proposta  de desenvolvimento de uma ferramenta.  

O estudo de caso vinculado a citada pesquisa será objeto de futuro artigo considera-se a amplitude 

da pesquisa e as limitações presentes no desenvolvimento de um artigo. 

Para um entendimento equalizado, define-se neste artigo, como usuários dos espaços todos aqueles 

que o utilizam diretamente. Atores envolvidos são considerados pessoas ou instituições que podem 

impactar ou ser impactado positiva ou negativamente o ambiente independente do uso direto. 

Espaços Públicos: Usos e Valores  

Não se pode pensar em lugar sem dar significado à sociedade humana que o habita. Este conceito 

nomeia lugares materiais epermeia à esfera da vida social e política. Nas duas últimas décadas 

muitos estudiosos têm classificado os espaços públicos urbanos como espaços de manifestação da 

esfera pública, da vida pública, da efetivação da cidadania, atribuindo desta forma à materialidade 

daqueles espaços uma realização sociopolítica (ABRAHÃO, 2008).  

 

De acordo com Habermas apud Serpa (2004), o espaço público é ―o lugar par excellence do agir 

comunicacional, o domínio historicamente constituído da controvérsia democrática e do uso livre e 

público da razão‖. Assim, o espaço público pode ser considerado como a construção da sociedade 

moderna, onde ocorrem as discussões sobre a regulação do Estado em um local diferenciado de 

poder. 

 

Merlin & Choay (1996) conceituam os espaços públicos de acordo com os preceitos do urbanismo. 

Para esses autores, no urbanismo, a noção de espaço público não é objeto de uma definição 

rigorosa. Descrevem que basicamenteo espaço público pode ser entendido como o componente do 

domínio público não construído direcionada a usos públicos.  

 

Segundo Santos (2002) o espaço é formado por um conjunto indissociável de sistemas de objetos e 

sistemas de ação, não considerados isoladamente. Os sistemas de objetos podem ser naturais ou 

―fabricados‖ pelos homens. O que vemos hoje é um sistema de objetos cada vez mais artificiais e 

muitas vezes estranhos ao lugar e seus habitantes. 

 

Sistemas de objetos e ações se interagem, fazendo com que o espaço encontre sua dinâmica e se 

transforme. Esta interação pode ser vista como processo e como resultado. Tendo como base esta 

proposta do espaço geográfico como um dado social configurando-se a partir de uma 

paisagem,pode-se entender como ―Espaço Público‖, a configuração espacial de livre uso onde 

acontecem as relações sociais que se estabelecem a partir de sistemas de ações individuais. Estas 

ações são subordinadas a normas formais ou informais e pressupõe uma intenção. As ações estão 

cada vez mais dissociadas dos fins próprios do homem e do lugar, sendo produto de necessidades 

alheias.  

 

Considerando esta reflexão, Santos (2002) aponta a necessidade de reestruturar a sociedade, 

mudando a função de objetos geográficos, conferindo-lhes uma finalidade social e significação 

diferentes, pois, se o homem está em um espaço que não ajudou a criar, este espaço se torna fonte 

de alienação e não ação do cidadão. Santos (1997) descreve o espaço como mídia no sentido de 

linguagem e também como meio onde a vida se torna possível. Cita, ainda, que a percepção social e 

individual do que é espaço resulta do progresso nos transportes e na comunicação, ou seja, se 

baseia nas mudanças dos meios de vencer as distâncias entre objetos e ideias.  
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Mendonça (2007) trata das apropriações dos espaços públicos urbanos, não como uma forma de 

demarcar territórios, mas de criar um vínculo com o espaço urbano onde os usuários visam satisfazer 

alguns desejos ou necessidades. Estas necessidades podem ser previstas na estruturação do espaço 

ou podem ser adaptadas pelo usuário. Neste sentido, a mesma autora fala de espaços públicos 

formalmente constituídos – como ruas, praças, parques e outros – onde sua apropriação pode ser 

formal ou alternativa, isto é, de acordo com o uso para qual foi planejado ou sofrendo a adaptação 

por parte dos usuários para atender suas necessidades. As apropriações têm aqui uma função 

importante e devem ser específica, pois atuam como reveladoras de necessidades de reestruturações 

físicas, de modo a permitir flexibilidade no uso do espaço. 

 

Para Santos (2007) são indissociáveis os sistemas de objetos e os sistemas de ação que compõe o 

espaço e, para que qualquer transformação social aconteça a partir do uso dos espaços públicos, é 

fundamental a participação cidadã dos indivíduos no processo, conferindo formas, usos e significados 

a partir de considerações locais. Sendo assim, deve-se refletir se a prática de planejamento dos 

espaços públicos considerando as ações individuais e transformações sociais advindas de sua 

proposta como processo e resultado. Desta forma, torna-se amplamente defendido o entendimento 

de todas as dimensões relacionadas, antes da realização de umplanejamento para um do espaço 

público.  

 

Para Francis apud Alex (2008, p. 21) os espaços públicos são paisagens participativas e defendem a 

provisão de diversos destes espaços para suprir diferentes necessidades e a ampla participação do 

usuário na elaboração do projeto e na manutenção dos lugares como forma de garantir o uso e 

apropriação de um espaço público. 

 

Carretal apud Alex (2008) defendem o projeto do espaço público com ampla participação dos 

usuários e propõe o seu embasamento por qualidades humanas como necessidades, direitos e 

significados.Segundo as interpretações de Alex (2008) a acessibilidade é condição primordial para a 

apropriação e o uso de um espaço público. Acessibilidade do tipo física, que refere-se a ausência de 

barreiras para todos os usuários. O acesso visual que define a qualidade do primeiro contato que 

permite ao usuário perceber e identificar o lugar e o acesso simbólico que sugere quem é ou não bem 

vindo ao lugar. 

 

Memórias e valores nos espaços públicos 

 

Segundo Huyssen (2000a) o fenômeno da memória permanece em seu núcleo ligado aos aspectos 

locais, demonstrando a necessidade de reavaliação do que é importante como memória coletiva de 

cada comunidade. 

 

Através das análises efetuadas, estas representações de memórias coletivas locais só têm valor se 

expressas pela própria comunidade, sendo o designer, que atuará em propostas de interferências nos 

espaços públicos, um observador e tradutor destes valores em definição de uma linguagem estética, 

planejamentos e ações.   

 

Identifica-se o design em seu aspecto funcional, artístico e estético, quando busca uma linguagem 

conceitual em suas propostas, capaz de expressar aspectos simbólicos, semióticos fortalecendo 

traços da memória coletiva.   

 

Outra percepção das relações contemporâneas apresentado por Melendi (2003) é a incorporação de 

certa forma de uma desconexão com o lugar, o sentimento de não-pertencimento, de falta de raiz, de 

alheamento.As praças são cenários de encontros e, portanto, de aprendizado, e devem contribuir 

para harmonizar relações humanas, sociais e ambientais. A dimensão sensível de projetos se 
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materializa, possibilitando estabelecer referências positivas entre usuário e lugar, favorecendo 

percepções que colaborem com maior sustentabilidade local e também global. 

 

Entende-se assim que o design de ambientes ao atuar no planejamento de um espaço público pode 

ser um instrumento das construções sociais e culturais, trazendo as memórias necessárias e 

propondo imagens futuras através de símbolos, metáforas, representações e funções, abrindo à 

sociedade um caminho para a mudança de valores sociais e culturais. 

 

Sociabilidade, diversidade de usos e educação ambiental 

 

Em momentos em que os espaços são repensados mostram-se propício para a implementação de 

algumas medidas educativas para a conscientização ambiental dos usuários, proporcionando a 

conservação da região e ao mesmo tempo incentivando atitudes éticas com relação a nossa inserção 

no mundo. Questão essa que para Medina e Santos (1999), está intimamente ligada à 

responsabilidade e à solidariedade para com as gerações vindouras, o que torna necessário a 

conscientização acerca de nós mesmos, nosso meio, nossa sociedade e nosso futuro, haja vista que 

a educação é detentora de um papel fundamental na sociedade, no âmbito da formulação de novas 

mentalidades com uma visão global da sociedade 

 

Um problema no processo de construção e reestruturação das áreas públicas provém da imposição 

das obras por parte do poder público, sendo estas, em muitos momentos, planejadas e executadas 

sem a participação da população que fará uso do espaço. Tal questão é endossada por Souza (2001, 

p. 37), que traz a luz o fato de que o planejamento ―não pode simplesmente ignorar os ―saberes 

locais‖ e os ―mundos da vida‖ [...] dos homens e mulheres concretos, como se as aspirações e 

necessidades destes devessem ser definidas por outros que não eles mesmos.‖ 

 

De um modo geral, nas cidades brasileiras, há a necessidade de uma política que tenha como 

finalidade primeira proporcionar o acesso amplo e democrático ao espaço urbano, de forma segura, 

socialmente inclusiva e ambientalmente sustentável. Neste sentido, o conceito de mobilidade que 

vem sendo construído nas últimas décadas encontra substância na articulação e união de políticas de 

transporte, circulação, acessibilidade e trânsito com a política de desenvolvimento urbano. 

 

Segundo Romero et al (2004) situações de vulnerabilidade social e segregação sócio espacial podem 

ser medidas não apenas pelas condições econômicas e sociais da população, como também pelas 

relações que as pessoas estabelecem com os espaços urbanos, seja no que se refere à 

acessibilidade, seja no que se refere à mobilidade.  

 

Face à mobilidade, Vasconcelos (2001) aponta que os indivíduos podem ser pedestres, ciclistas, 

usuários de transportes coletivos ou motoristas; podem utilizar-se do seu esforço direto 

(deslocamento à pé) ou recorrer a meios de transporte não-motorizados (bicicletas, carroças, cavalos) 

e motorizados (coletivos e individuais). Sendo assim, estruturar ambientes que proporcionem 

mobilidades diversificadas com pedestres, ciclistas e transporte público é um aspecto chave do 

desenvolvimento sustentável.  

 

Entre os espaços públicos das cidades encontram-se as praças, objeto de estudo deste artigo. Em 

sua essência praças são espaços planejados para uso social – convivência e lazer.Portanto, 

buscando um conceito que explicite o termo, apresenta-se a definição que considera as premissas de 

uso e acessibilidade: ‗Praças são espaços livres públicos urbanos destinados ao lazer e convívio da 

população, acessíveis aos cidadãos e livre de veículos‘ (ROBBA & MACEDO, 2003, p. 17). 

 

A praça, na grande maioria das cidades é o centro de convergência, chamando a população seja, 

para o ócio, comércio, encontros ou atividades religiosas, ou seja, é o principal cenário para o 
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desempenho da vida urbana. Sendo assim não se pode entender uma praça, sem buscar o contexto 

urbano na qual ela está inserida. 

 

Nas praças acontecem comércios informais, consentidos ou não. O aumento do trafego de veículos e 

pessoas e a crescente diminuição da qualidade dos espaços urbanos aponta para necessidades 

diversas no seu planejamento, possibilitando mais liberdade projetual e irreverência, atendendo a 

pluralidade da forma e usos, nascendo assim os projetos contemporâneos marcados pela 

diversidade. São essencialmente os lugares em que acontece a mistura social, cenários da cidadania. 

Atualmente, são plurifuncionais e devem ser prioritariamente abertos e acessíveis, atendendo 

equilibradamente a diversos interesses de usos. 

 

Design e os aspectos da sustentabilidade  

No início dos anos setenta, diante das discussões ambientais evidentes, foram estabelecidas as 

primeiras exigências ecológicas para o design. Hoje, após tantas transformações da sociedade em 

um espaço de tempo tão pequeno, o design se encontra em um momento importante de seu 

desenvolvimento, se estruturou e já se apresenta como uma área de atuação, transversal a muitas 

outras áreas. Amadurecido, deve se posicionar nas questões globais, essenciais aos novos rumos da 

sociedade. Busca-se uma síntese de pensamentos que expressem esta nova abordagem 

contemporânea que emerge para a atuação do designer. 

 

Como iniciantes e disseminadores do pensamento contemporâneo do design para a sustentabilidade, 

Mazini & Vezzoli (2005) ressaltam que não é tarefa do projetista projetar estilos de vida sustentáveis, 

mas, de propor oportunidades para isto, buscando valores positivos e de qualidade na própria 

sociedade, observando a dinâmicas evolutivas que a transformam. Estes autores, identificam a 

complexidade desta tarefa e demonstram a importância da busca de informações de diversas ordens 

e de sua gestão. 

 

Vezzoli (2010) apresenta o design para a sustentabilidade como um novo potencial para sua atuação 

e destaca:  

O design de sistemas de inovação ambiental, social e economicamente 

sustentáveis, representa um terreno onde se podem encontrar respostas que 

conduzem a hipótese de novos e potenciais papéis para o design. Dessa forma, o 

design de sistemas para a equidade e coesão social pode ser definido como: ‖o 

design para que, conjuntamente, atendem a uma demanda particular de ‗satisfação‘ 

(de comunidades), bem como o design de interações de atores (locais e 

estruturados em rede) envolvidos diretamente e indiretamente nesse sistema de 

‗satisfação.(Vezzoli 2010, p. 155). 

 

A partir desta citação é possível perceber que diante da abordagem de inovação de sistemas 

proposta pelo autor devem ser combinados eco-eficiência com sustentabilidade sócio-ética. E, ainda, 

relata que uma abordagem de design de sistemas para equidade e a coesão social é estabelecida 

por pautar-se pela demanda por satisfação, fundamentar-se na interação dos atores envolvidos e 

direcionar-se para a sustentabilidade. 

 

Buscando as habilidades necessárias ao designer ele as descreve como aquelas capazes de 

promover novos empreendimentos sustentáveis locais e estruturados em rede, por meio da 

elaboração de cenários de orientação, tendo em vista estabelecer interações entre diferentes atores e 

facilitação de processos de design participativo entre estes atores. 

 

Descrevendo complexidade e sua influência no âmbito de conhecimento do design, Moraes (2008, p. 

8) afirma que ‗é preciso primeiro entender a realidade dos cenários que hoje se posicionam como 
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vetores mutantes dentro do modelo de globalização que se estabelece. Finizio apud Moraes (2008, p. 

8-9), define o cenário como o panorama e paisagem onde se vive ou viverá. Ele determina as 

diretrizes para as novas realidades e alternativas e definirá os papéis das pessoas como agentes e 

atores sociais. 

 

Diante do forte dinamismo, demandas distintas e necessidades diversas tornaram-se um grande 

desafio para a identificação antecipada dos cenários, quer seja em nível micro ou macro do ambiente. 

 

É interessante notar que o desafio, na atualidade, para produtores e designers, ao 

atuarem em cenários definidos como dinâmicos, fluídos, mutantes e complexos, 

deixa de ser definitivamente o âmbito tecnicista e linear (desafios marcantes na 

primeira modernidade), passando à arena ainda pouco conhecida e decodificada 

dos atributos intangíveis dos bens de produção industrial. Tudo isso faz com que o 

design interaja de forma ‗transversal e atravessável‘ com disciplinas cada vez menos 

objetivas e exatas, passando então a confluir com outras que compõem o âmbito do 

comportamento humano (Moraes, 2008, p. 16). 

 

Krucken; Saikaly (2010) descrevem a necessidade do designer desenvolver uma visão sistêmica e 

ativar competências de diversas áreas, pois nas atuações contemporâneas, assume o papel de 

facilitador ou agente ativador de inovações colaborativas, promovendo interações na sociedade. 

 

Leite (2006), como professor atuante a mais de três décadas, apresenta a visão de que ao longo das 

ultimas décadas o design brasileiro se movimentou, sobretudo no discurso de ordem econômica e 

agora no território da sociabilidade o design deve potencializar sua expressão.  

 

Neste sentido os espaços de convivência seja público ou privado, oferecem situações de intervenção 

que podem ser atendidas pela atividade de design que analisa cenários complexos. Sistemas de 

informação, mobiliários, gestão do espaço e de sua infra-estrutura, são exemplos de situações onde 

pessoas e ambientes se interagem necessitando um planejamento conectado. 

 

Damazio (2006) docente da área de design da PUC-Rio,destaca que o caráter interdisciplinar do 

Design e sua abrangência possibilitam o desenvolvimento de projetos em variados segmentos e  

áreas de conhecimento, se mostrando de grande alcance social, podendo contribuir desta forma para 

causas relevantes e a melhoria de vida nos níveis pessoais e coletivos.  

 

Em seu pensamento sobre design ambiental Varejão (2008) cita que ―a identidade de um lugar 

modificado pelo design nasce, pois, da sua capacidade de envolvimento emocional harmônico, mais 

do que da sua força conotativa.‖ Com relação ao design e suas modificações no ambiente, na pós-

modernidade, apresenta relações com o urbanismo, constituindo-se num elemento do ―modo de vida‖ 

sustentável. 

 

Niemeyer (2010) defende a efetivação do presente no Código de Ética para Designers, firmado 

conjuntamente e publicado em 2001pelo International Council of the Societies of Industrials Design 

(ICSID), o International Council of Associetions of Graphic Design (ICOGRADA) e o International 

Federation of Interior Designers (IFI): ―o design é fator central da humanização inovadora das 

tecnologias e fator crucial para o intercâmbio cultural e econômico‖ (tradução das autoras). Esse é o 

design para a sensibilidade, com a valorização dos sentidos, construção de novos significados, 

valorização da interação capaz de fazer nascer no sujeito uma nova sabedoria no confronto com sua 

própria existência, de gerar uma nova qualidade de vida, de atingir percepção e emoções mais 

profundas. 
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Na identificação destes novos pensamentos na área do design pode-se perceber profundas 

transformação que amplia os campos do design da cadeia produtiva e comercial à socioambiental, 

favorecendo a atuação do Design de Ambientes com foco em sustentabilidade. 

 

O Design de Ambientes: possibilidades para atuação para espaços públicos 

 

O design, como tantas outras atividades humanas, apresenta-se em permanente processo de 
evolução sobre sua definição, seus objetivos e funções. Isso pode ser visto no Design de Ambientes, 
que surgiu a partir da decoração como campo de atuação, mas que se modificou nos aspectos do 
processo metodológico e dos objetivos e hoje se apresenta em diversas áreas de atuação. 

O Design de Ambientes é uma área em expansão do design que atua no planejamento da ocupação 
e do uso de ambientes para a utilização humana, sejam eles internos ou externos. Evolui 
rapidamente, pois propõe uma atuação que abarca uma das mais antigas necessidade humana – o 
envolvimento com o ambiente. A sua demanda cresce na mesma medida que as necessidades 
ambientais e sociais da atualidade, por isto, neste processo dinâmico se renova continuamente. 

Refletindo-se sobre a ideia de projeto participativo, busca-se sua definição. Foi encontrada, entre 

muitas, a definição de Marcatto (2010, p.12) que se mostra, bem aplicável a este estudo. Este autor 

propõe a seguinte definição de Participativa: ―Que seja construída coletivamente, por um processo de 

compartilhamento de conhecimentos entre todos os envolvidos. Seja o resultado de um processo 

democrático e coletivo de aprendizado.‖ 

A participação comunitária e a busca de métodos interdisciplinares que levem a transição para 

escolhas que considerem a sustentabilidade, só ocorrerão se as pessoas envolvidas reconhecerem 

na própria transição uma oportunidade para melhorar o seu grau de bem estar.  

Os espaços públicos são cenários de encontros e, portanto, de aprendizado, desta forma devem 

contribuir para harmonizar relações humanas, sociais e ambientais. A dimensão sensível de projetos 

de paisagismo deve se materializar, possibilitando estabelecer referências positivas entre usuário e 

lugar, favorecendo percepções que colaborem com maior sustentabilidade local e, também, global. 

Considerações Finais  

O campo de atuação do designer resulta uma atividade, de caráter intelectual e estratégico, que 

considera fatores diversos, atores e usuários relacionados ao seu produto, seja ele um objeto, um 

sistema ou um ambiente. 

Nas atividades que precedem o desenvolvimento da solução projetual, reside a oportunidade de 

buscar, a partir da participação dos usuários e atores envolvidos, informações que permitam as 

analises e ampliem a visão dos cenários atuais e possibilitar, estrategicamente, cenários que 

consolidem a sustentabilidade futura. 

O envolvimento e participação dos usuários e atores são de especial importância para o 

desenvolvimento de soluções em espaços públicos onde a complexidade se apresenta. Esta 

participação, entretanto, gera informações que devem ser eficientemente processadas. 

Esta participação de pessoas ou associações, empresas, instituições ou poder público pode 

acontecer através de reuniões, oficinas, dinâmicas, aplicação de questionários e relatos espontâneos.  

A metodologia do design já instituída nomeia briefing um documento que organiza, sintetiza e analisa 

todas as informações necessárias ao desenvolvimento da solução projetual. Este documento 

geralmente é organizado de forma linear e seqüencial. Mas, para responder a demandas complexas 

propõe-se analisar cenários estruturados em redes. 

Sendo assim, para o processamento de informações e corretas análises que levem a um 

planejamento que envolva a busca de fatores ambientais, socioculturais e econômicos,apresenta-se 

como possibilidade o uso do que se nomeia no momento de ‗quadro para análise de cenários 

complexos, que se apresenta como umapossível ferramenta para viabilizar a identificação de vários 
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fatores e resultar análises que tornem eficientes aparticipação dos diversos atores no processo, que 

apresentam muitas informações e necessidades diversas. 

Apresenta-se, no Quadro 1 a base inicial deste pensamento que propõe a identificação dos cenários 

a partir de três eixos. São eles: - o tempo (passado, presente e futuro), o distanciamento da visão 

(global ou local) e as dimensões da sustentabilidade (social, cultural, ambiental e econômico). Estes 

eixos se sobrepõem em camadas e as redes são suas conexões.O problema de projeto, as 

demandas e necessidades serão identificadas após análise deste quadro e apresentam caráter tanto 

objetivos que resultam necessidades materiais e concretas, como subjetivas que conferem 

linguagens e expressões simbólicas  ao ambiente. Todas as dimensões se interdependem, e se 

relacionam no tempo e na distância de visão. As informações geradas estão na teia de conexões de 

relações inclusivas e assim organizam o processo do pensamento do design com metodologia 

participativa. 

 

Quadro 1- Quadro para análises de cenários complexos (desenvolvido pelas autoras). 

Quadro para análise de cenários complexos  

Cenários  
Dimensões da Sustentabilidade 

Ambiental Cultural Social Econômico 
Tempo Foco Visão 

Passado                 
(histórico) 

Global         

Local         

Presente      (situação 
atual) 

Global         

Local         

Futuro                        
(Objetivos 
estratégicos) 

Global         

Local         

Análises conclusivas 
para aplicação no 
projeto 

Necessidades 
Objetivas 

      

  

Necessidades 
Subjetivas 

      

  

Inicialmente esse quadro expressa como uma proposta teórica, criada por reflexões geradas a partir 

da pesquisa apresentada neste artigo. Coloca-se esta proposta para que seja testada e adaptada em 

práticas acadêmicas e/ou profissionais de forma a se verificar sua eficácia em propiciar melhor 

processamento das informações geradas pela participação de diversos usuários e atores. Acredita-se 

que essa proposta possa atender melhor aos projetos de caráter sociocultural e ambiental - áreas que 

se abrem ao design- e a partir deste artigo, possa ser identificada, discutida e processa da para se 

tornar uma ferramenta útil às analises necessárias para o planejamento de soluções em projetos de 

caráter complexos. 
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O artigo analisa as matrizes curriculares dos cursos de design ofertados nas 
Instituições de Ensino Superior do Espírito Santo a fim de verificar a importância que 
estas instituições oportunizam ao tema design sustentável e as suas dimensões: 
ambiental, social e econômica. Também mostra o resultado da aplicação de um 
questionário aos alunos e egressos desses cursos com o intuito de verificar como 
esses têm tido contato com questões relacionadas à sustentabilidade e se os mesmos 
utilizam dos métodos e técnicas ligados ao tema em seus projetos. Com esta pesquisa 
acredita-se que será possível entender o grau de conhecimento sobre o tema design 
sustentável e seus desdobramentos que podem mostrar aos alunos e profissionais da 
área de design o reconhecimento do seu poder social enquanto indivíduo e 
profissional.  

 

Introdução 

 

Este artigo apresentará a importância dada a assuntos relacionados ao tema sustentabilidade pelos 

alunos e/ou egressos dos cursos de design no Espírito Santo. Buscou-se compreender como o 

design enquanto técnica de construto projetual de produtos abarca responsabilidade social, 

econômica e ambiental promovendo o desenvolvimento sustentável na relação usuário e objeto.  

O artigo descreve a investigação feita com alunos e egressos a respeito do tema design sustentável 

no currículo e no dia-a-dia profissional de oito cursos de design, sendo eles das seguintes 

habilitações: (2) Produto; (2) Gráfico; Desenho Industrial – Programação Visual; Interiores, Moda e 

Vestuário.  

Um dos papéis das instituições de ensino é encorajar o pensamento crítico, fomentar a argumentação 

e a reflexão, ―ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para sua produção e 

sua construção‖ (FREIRE, 2009, p. 22), e a análise do papel do design e o desenvolvimento 

sustentável perpassa as discussões acerca da nomenclatura correta do termo.  

Para o designer, a visão crítica é indispensável, uma vez que apenas entender a sustentabilidade não 

garante a diminuição dos impactos ambientais, é necessária uma atuação holística, transversal e 

sistêmica, tendo o design como o eixo central de todo o projeto. Neste sentido, a educação tem um 

papel de grande importância como estimuladora à formação da consciência e respeito à ética, e a 
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presença de disciplinas que referenciam a temática nas grades curriculares dos cursos de design, é 

fundamental.  

Sustentabilidade no Ensino do Design 

O ensino do desenvolvimento sustentável nas escolas de Design abarca temáticas relacionadas ao 

redesign dos produtos, a soluções end-of-pipe, à Análise do Ciclo de Vida (Life Cycle Design), a 

desmaterialização e à avaliação sistêmica de todo o processo com o Product Service System - PSS 

(Sistema Produto e Serviço). A atuação do designer tornou-se holística, transversal e sistêmica. 

"Buscando soluções para os complexos problemas atuais do meio 
ambiente, propõe refletir e discutir sobre as mudanças nas formas do 
pensar, visando compreender a formação dos objetos culturais 
contemporâneos e a educação ambiental. Por isso, o método 
científico analítico e o método científico sistêmico são necessários. 
Busca-se abranger as principais questões do design contemporâneo 
e sua relevância socioambiental. A interrelação do design com outras 
áreas de conhecimento e as mudanças dos métodos científicos de 
pensar, o conduz a atuação interdisciplinar e/ou transdisciplinar. Essa 
relação se materializa pela emergência de novos paradigmas, como a 
Educação Ambiental no design. (Mourão, et al, p. 3, 2010)‖ 

 

Campo essencialmente híbrido que opera a junção entre corpo e informação, entre artefato, usuário e 

sistema (CARDOSO, 2012), o design para sustentabilidade articula requisitos sociais, econômicos e 

ambientais. A função estética, nesse contexto, passa a ser mais diretamente atrelada à Ética, aqui 

entendida no sentido de comportamento coletivo social (MORAES, 2009). 

Pensar o viver sustentável e a sua relação com o design foi proposto inicialmentepor Papaneck com o 

propósito de refletir em como o homem poderia reduzir os impactos e suas ações no planeta, 

modalidade intitulada como ecodesign. Kazazian (2005) referencia o ecodesign como parte de um 

processo que buscar tornar a economia mais ―leve‖.  

Sachs (1993) assinala cinco dimensões para o termo sustentabilidade objetivando facilitar o 

planejamento do desenvolvimento sustentável.  

Sustentabilidade Social: indica a necessidade de uma maior equidade da distribuição de renda;  

Sustentabilidade Econômica: com alocação e gestão mais eficiente dos recursos e fluxo regular de 

investimentos;  

Sustentabilidade Ecológica: propondo uma limitação no uso de recursos esgotáveis e atividades 

ambientalmente prejudiciais;  

Sustentabilidade Espacial: evitando a destruição de ecossistemas frágeis e garantindo a proteção da 

biodiversidade;  

Sustentabilidade Cultural: de forma a promover mudanças que traduzam o conceito normativo de 

sustentabilidade em uma pluralidade de soluções particulares, que respeitem as especificidades de 

cada ecossistema, cultura e local. 
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Tais dimensões trazem à tona o paradigma do mundo complexo vivenciado pelos profissionais de 

design, outrora, responsabilizados pelo consumo conspícuo e por uma estética cosmética e 

descartável, que precisam repensar o desenvolvimento dos produtos com responsabilidade no 

processo do desenvolvimento econômico, social e ambiental, assegurando o direito ao 

desenvolvimento e às condições de vida equilibrada e sadia, tanto para a geração atual como para as 

gerações futuras.  

E como pensar o Design para Sustentabilidade nas instituições de ensino considerando todos estes 

aspectos? ―Projetar soluções para um mundo complexo passa por aceitar a complexidade como 

precondição em vez de combatê-la" (CARDOSO, 2012, p.230). Entre a teoria e a prática, a grande 

importância do ensino do design para sustentabilidade reside, hoje, precisamente em sua capacidade 

de construir pontes e forjar relações num mundo cada vez mais esfacelado pela especialização e 

fragmentação de saberes (CARDOSO, 2012). Para Schneider (2010) design é a visualização criativa 

e sistemática dos processos de interação e das mensagens de diferentes atores sociais; das 

diferentes funções de objetos de uso e sua adequação às necessidades dos usuários ou aos efeitos 

sobre os receptores.  

Análise das Matrizes Curriculares 

 

Para o desenvolvimento deste artigo foram pesquisadas as matrizes curriculares de oito cursos de 

cinco instituições que oferecem formação em design no Espírito Santo, sendo que quatro estão 

localizadas na Grande Vitória e uma no Norte do Estado.  

Segundo FONTOURA; SAMPAIO, 2007 apud SILVA, 2011, verifica-se que os temas relativos à 

sustentabilidade ainda são incipientes nas grades curriculares dos cursos de design no Brasil, pois 

sua inclusão como assunto relevante nas disciplinas do conhecimento ainda é muito recente e, seu 

foco é restrito ao ecodesign e à minimização do impacto ambiental dos processos produtivos. 

Essa afirmação poderá ser comprovada com a análise das matrizes curriculares que se inicia pelo 

curso ofertado na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), pois a matriz curricular da mesma é 

referenciada muitas vezes pelas faculdades particulares.  

A Ufes oferece o Bacharelado em design gráfico, ainda denominado como desenho industrial. Criado 

há cerca de 10 anos, suas disciplinas estão distribuídas em nove períodos, o que equivale a quatro 

anos e meio de curso. Os quatro primeiros períodos estão organizados em uma carga horária de 

duzentas e setenta horas cada, e os quatro últimos, variam de noventa a cento e vinte horas cada. O 

currículo contempla 33 disciplinas obrigatórias e 2 optativas, sendo o projeto de graduação em 2 

etapas obrigatório. 

As discussões e os trâmites necessários para reformulação da matriz curricular do curso iniciou-se 

aproximadamente em meados de 2006, neste momento, já se discutia questões relacionados ao 

design sustentável, conquanto mas mesmo assim sua matriz curricular não contempla nenhuma 
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disciplina com a temática. Isso mostra que os alunos e os egressos deste curso precisam buscar 

informações sobre este tema por conta própria ou em eventuais programas de extensão que possam 

surgir na instituição. 

Outra instituição pública existente no estado e que já ofertou curso de design é a Faculdade de 

Ensino Superior de Linhares (Faceli). Em 2008, a instituição iniciou uma turma de tecnólogo em 

design de produto com ênfase em movelaria. O curso estava estruturado em cinco períodos, sendo 

os três primeiros organizados com uma carga horária de trezentas e sessenta horas cada, e os dois 

últimos, quatrocentas e quarenta horas cada. A organização curricular contempla 21 disciplinas de 

formação geral, específica e teórica prática com carga horária de setenta e duas horas e 08 

disciplinas, também de formação geral específica com carga horária de trinta e seis horas, além das 

cento e sessenta horas direcionadas para EstágioSupervisionado distribuídas no quarto e quinto 

períodos, e cem horas paraatividades complementares. A carga horária total do curso é de duas mil e 

sessenta horas, das quais, mil e oitocentas são destinadas às disciplinascurriculares. Nesta 

organização curricular, o quarto período contempla a disciplina de ecodesign, que não promove em 

profundidade discussões como o design sustentável, porém deve-se considerar que já é um primeiro 

contato com questões pertinentes ao tema sustentabilidade. Este curso foi extinto pela instituição 

após a conclusão da primeira turma no ano de 2010. 

A Faculdade do Centro Leste (UCL) situada no município de Serra iniciou a oferta do curso de 

bacharelado em design de produto em 2001, e atualmente oferece dois cursos de tecnólogo em 

design, um com habilitação de design gráfico e outro design de produto. O curso está estruturado em 

quatro períodos, com seis disciplinas em cada um deles. Os dois primeiros períodos possuem 

disciplinas em comum nos dois cursos, e a partir do terceiro período o aluno pode escolher qual 

habilitação seguir, design gráfico ou produto. No terceiro período de ambas as habilitações a matriz 

curricular contempla a disciplina denominada design sustentável. A inserção desta disciplina na matriz 

curricular do curso é de grande valia na formação dos alunos e dos egressos, já que o tema design 

sustentável é de grande relevância para essa formação. 

Para essa formação ao abarcar esse conhecimento tendo contato já durante a graduação facilitará a 

interiorização e conscientização da temática, estando presente em suas que o tema esteja presente 

em suas preocupações enquanto profissional no mercado de trabalho  e durante o desenvolvimento 

dos seus projetos. 

Outra instituição que oferece curso de design é a Faculdade Espírito-Santense (Faesa), são 

oferecidos os cursos de bacharelado em design de moda e vestuário e design de interiores. Ambos os 

cursos tem duração de sete períodos, design de interiores tem em sua matriz curricular quarenta e 

cinco disciplinas e design de moda e vestuário com quarenta e duas disciplinas e nenhuma delas é 

sobre design sustentável. 

A Universidade de Vila Velha oferece os cursos de tecnólogo em design de produto e design de 

moda, ambos com duração de dois anos e meio. O curso de design de produto tem uma carga 

horária de mil novecentas e vinte horas, distribuídas em vinte e quatro disciplinas sendo vinte e duas 
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obrigatórias e duas optativas. O curso de design de moda tem vinte e nove disciplinas, todas 

obrigatórias, totalizando mil oitocentos e oitenta horas. Em nenhuma dessas formações contempla-se 

na matriz curricular a disciplina acerca de questões envolvendo sustentabilidade. 

Com as análises das matrizes curriculares desses cursos oferecidos no Espírito Santo, pôde-se 

perceber que a maioria das instituições de ensino do Estado não contemplam em seus currículos 

disciplinas que referenciam a preocupação com a sustentabilidade e o papel estratégico do design na 

discussão.  

Essa profunda carência de práticas educativas que apontem para 
propostas pedagógicas centradas na conscientização, na mudança 
de comportamento, no desenvolvimento de competências, na 
capacidade de avaliação e participação dos educandos, representa 
uma grande oportunidade para as instituições de ensino superior em 
Design, no sentido de investir na formação de sujeitos sintonizados 
com as necessidades ambientais, econômicas e sócio-éticas, além de 
apoiar e consolidar o desenvolvimento de metodologias e material 
didático para um ensino crítico e participativo do Design e dos 
requisitos sustentáveis (FONTOURA; SAMPAIO, 2007 apud SILVA, 
2011). 

Porém, como o Design Sustentável é um tema presente em inúmeras publicações e discutido em 

eventos da área, é possível que os alunos e egressos desses cursos já tenham tido contato com a 

temática e utilizando esse contexto ao fazerem os seus projetos, mas isso poderá ser visualizado de 

forma mais clara ao observar os resultados encontrados com a pesquisa realizada através de 

formulário online com os alunos e egressos dos cursos analisados. 

Análise dos resultados da pesquisa com os alunos e egressos 

Para verificar se os alunos e egressos dos cursos de design do Espírito Santo têm ou tiveram contato 

com temas relacionados à sustentabilidade, foi necessário aplicar um questionário online com 

questões pertinentes a temática, é importante salientar que as perguntas foram voltadas também às 

formações que a sua grade curricular não oportunizou aos alunos e ou egressos desses cursos. 

A pesquisa realizada nas instituições de ensino superior que tiveram suas grades curriculares 

avaliadas teve a participação de 57 pessoas, exceto os alunos e egressos da Faculdade Espírito-

Santense, de acordo com o gráfico abaixo.  

Em qual instituição de ensino você cursa ou cursou design? 
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Gráfico 1: Números de respostas a pesquisa 

 
 

Como não houve resposta de alunos e egressos da Faesa, não há então nenhum representante do 

curso de design de interiores (ambiente), pois esta é a única instituição pesquisada que oferece o 

curso. Também não há nenhum representante do curso de design de moda, mesmo com cinco 

resposta da UVV, o que significa que os cinco alunos e/ou egressos da UVV cursam ou cursaram 

design de produto. 

Qual a área do design é o seu curso? 

 

Gráfico 2: Números de respostas por habilitação 

 
 

 

Como era previsto, uma vez que três instituições pesquisadas ofertam o curso de design de produto, 

a maioria das respostas foi obtida desta área, trinta e quatro respostas, totalizando 60% de todos os 

questionários respondidos. 

 

Durante a graduação você teve contato com temas relacionados à sustentabilidade? 

Para a maioria desses alunos não foi oportunizado o contato com disciplinas que perpassassem pelo 

design sustentável, como pontuado na análise das matrizes curriculares. Grande parte das respostas, 

74%, diz que tiveram contato com questões que abarcavam ou contextualizavam temáticas sobre 

Ecodesign, Design sustentável, Green Design, como pode ser visto no gráfico 3. 
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Mesmoa maioria dos alunos e/ou egressos não tendo contato com disciplinas de design sustentável, 

como pontuado na análise das matrizes curriculares, a maioria das respostas, 74%, diz que tiveram 

contato com questões sobre Ecodesign, Design sustentável, Green Design, como pode ser visto no 

gráfico 3. 

Ecodesign, Design sustentável, Green Design, entre outros? 

 

 

Gráfico 3: Números alunos e/ou egressos que tiveram contato com temas relacionados a Ecodesign, 

Design sustentável, Green Design 

 
 

A proximidade com o tema pode ter decorrido de disciplinas na qual o docente tenha interesse ou 

afinidade pelo assunto mesmo que esse componente curricular não faça parte da grade de ensino, ou 

através de publicações, bibliografias, congressos, cursos de extensão entre outras fontes informativas 

para alunos e egressos. 

Essa lacuna deve ser vista pelas instituições de ensino como uma preocupação, pois é sabido que 

devido aos trâmites burocráticos, muitas vezes a inserção desse mote nas matrizes curriculares dos 

cursos não é realizada com a rapidez necessária. 

 
O contato com esse tema pode ter ocorrido em disciplinas que o professor tem interesse pelo assunto 

e o abordou mesmo não o tendo em sua ementa, ou através de publicações, bibliografias, 

congressos, cursos de extensão etc. O que pode ser considerado como uma preocupação da 

instituição em abordar temas novos na área, mas que devido muitas vezes aos tramites burocráticos 

não podem ser inseridos nas matrizes curriculares dos cursos com a rapidez necessária. 

Isso pode ser confirmado pela afirmação retirada do questionário aplicado na pesquisa: 

‘Mesmo não trabalhando como designer e simsendo professora, eu 
procuro trabalhar a sustentabilidade em minhas aulas. Visando a 
conscientização deles para a vida profissional‘. 

 

Confirmando a colocação da professora citada acima, Silva, 2012 afirma que é necessário repensar 

as práticas sociais e o papel dos professores como mediadores e transmissores do conhecimento. 

Em contrapartida, ainda segundo a autora a inserção dos conceitos socioambientais na prática do 

design continua sendo vista com cautela pela maioria dos discentes, soando muitas vezes como uma 

mera reconfiguração mercadológica. 
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O resultado da pesquisa mostra que 91% dos alunos e/ou egressos dizem que temas relacionados à 

sustentabilidade são uma preocupação pessoal, o que comprova que mesmo que a instituição de 

ensino não ofereça ao aluno acesso ao tema através de disciplinas ou outras formas como as 

pontuadas, o discente buscou ou buscaria se inteirar acerca do assunto, pois como uma preocupação 

pessoal e que aborda no seu cotidiano profissional, ou como estudante o que pode ser comprovado 

com os gráficos 4 e 5.  

Mesmo não tendo uma disciplina específica que aborde temas de sustentabilidade, esta é uma 

preocupação pessoal? 

 

Gráfico 4: Números alunos e/ou egressos que tem o tema sustentabilidade como preocupação 

pessoal. 

 

 

Em seu dia-a-dia profissional, mesmo que não seja uma solicitação do cliente você se preocupa em 

incluir parâmetros ambientais nos projetos? Por quê? 

 

 

Gráfico 5: Números alunos e/ou egressos que abordam o tema em seus projetos. 

 

 

 

 

 



 

429 

 

 

Perguntadossobre o porquê de abordarem o tema em seus projetos, mesmo que esta não seja uma 

solicitação do cliente, considera-se que a maioria das respostas tem relação com a preocupação com 

o planeta, com a conscientização das pessoas sobre o tema. Além disso, as questões sustentáveis 

são vistas como um diferencial na prestação do serviço, e muitas vezes não é uma obrigatoriedade 

do projeto já que não foi uma solicitação do cliente, mas como é uma preocupação pessoal os 

requisitos ambientais são levados em consideração. 

 
 
 ―Acho que nos pequenos detalhes é que fazemos a nossa diferença, o simples fato de pensar em 
material menos abrasivo à natureza e convencer o cliente de usá-lo já é uma atitude nossa. ‖ 
 
―Na medida do possível, procuro considerar aspectos relacionados a sustentabilidade como escolha 
do papel, ou se a gráfica possui o selo Forest Stewardship Council.― 
 
―Por ser um caráter de diferenciação de demais projetos da área. Por pensar no mundo que ainda 
esta por vir...Acho que é possível contribuir para uma meio ambiente melhor criando produtos 
sustentáveis. ― 
 
―Considerando, que atualmente meu ramo profissional é o gráfico, muito embora eu deseje 
implementar parâmetros ambientais no projeto, infelizmente, este nunca é o foco do cliente, sendo 
assim, este é sempre o ultimo fator a ser considerado na execução do projeto, e muitas vezes nem 
cabe ao projeto, devido a disponibilidade financeira do cliente.― 
 

Essas e várias outras afirmações mostram qual é a importância dada ao design sustentável pelos 

alunos e egressos de design.  

 

Considerações finais  

Tendo como base a afirmação de SILVA, 2011 que diz que a educação deve permitir que as pessoas 

efetuem uma análise crítica do contexto, questionando inclusive o conceito de ―desenvolvimento 

sustentável‖ e ―sustentabilidade‖, mas para concretizar essa afirmativa, é necessário o envolvimento e 

compromisso dessas instituições de ensino ao fomentar o acesso e permanência desses alunos e 

egressos ao tema tão relevante e contemporâneo discutido nesse artigo.  

Pois como foi possível perceber através das análises das matrizes curriculares e das respostas do 

questionário online respondido por 57 alunos e/ou egressos de design que mesmo com a ausência 

desse componente curricular no decorrer da formação, tiveram a oportunidade de interagir com essa 

temática, o que contribuiu para que esses alunos ou profissionais abordassem essa questão em seus 

projetos acadêmicos ou profissionais. 

A importância de ser ofertadas disciplinas sobre a sustentabilidade e qualquer outro tema atual e 

relevante para a profissão, torna-se enriquecedor e um diferencial, uma vez que o aluno e o futuro 

profissional estarão sempre atualizados e capacitados a inserir em seus projetos características 

sustentáveis, de forma econômica, social e ambiental o que proporcionará uma ―atuação ativa e 

politizada, permitindo a construção de uma consciência crítica fundamentada na teoria e na prática do 

design, formando um designer cidadão― (SILVA, 2011, p. 156). 
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Este artigo apresentou uma pequena amostra acerca da importância das matrizes curriculares dos 

cursos de design estar atualizadas e enquanto não for possível, paliativamente, que os alunos 

tenham acesso às informações atuais discutidas na profissão através de outros meios, que não a 

disciplina formal. Possibilitou também um panorama sobre a visão dos alunos e egressos dos cursos 

de design do Espírito Santo relacionados ao design sustentável. 

Desta forma, como proposição futura para as novas pesquisas é sugestivo ampliar o leque de 

discussões abrangendo os cursos ofertados em outras regiões do país e até outros temas tão 

importantes como este. 
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O Papel do Design Estratégico na Inovação Social 
 

MONTENEGRO, Rachel; M.Sc.; UEMG;  
rachel.montenegro@uemguba.edu.br 
 
 Palavras-chave: Inovação social, Design Estratégico, Comunidades Criativas.  
 

As Comunidades Criativas consistem em grupos de cidadãos que juntos buscam solução de forma 
inovadora e que estão abertos a novas possibilidades de aprendizado social e de sustentabilidade. Este 
artigo é fruto de uma pesquisa de mestrado, que teve por objetivos ressaltar o papel estratégico da 
atuação do designer nos diversos processos afins ao contexto dessas comunidades, e a replicabilidade 
das metodologias e a produção de um quadro de sugestões baseado nas melhores práticas dentre as 
pesquisadas para que o designer possa melhor exercer o seu papel, de forma estratégica, em 
Comunidades Criativas. A avaliação, que utiliza e trás novas sugestões de critérios para o quadro do 
Projeto Emerging User Demands for Sustainable Solutions, (EMUDE), que foi realizada a fim de indicar a 
relevância da atuação do designer. Um dos resultados centrais desse estudo evidencia que as pessoas 
precisam umas das outras – necessitam viver em comum, em comunidade – e com um mesmo interesse, 
de forma criativa, para que aos poucos cada uma possa trazer soluções do dia a dia, conduzindo ao 
sustentável. 

Considerações iniciais – em busca da leveza do ter 

Apesar de todos os indicadores dos níveis insustentáveis de nosso sistema econômico serem 
fortemente pessimistas, os ritmos de produção e o consumo ainda permanecem crescentes, e não 
temos conseguido direcionar os resíduos e os rejeitos de produção e pós-consumo (ALCANTARA, 
2002). 
 
Sabemos que deveríamos: i) evitar o consumo desnecessário, ii) ter uma consciência ecológica e iii) 
ter uma concepção de uma solução sustentável de novos produtos – isso não é mais uma simples 
opção, mas uma necessidade real (MANZINI; VEZZOLI, 2002). 
 
E nessa busca pela leveza do ter, teríamos como foco principal, a otimização os sistemas 
econômicos humanos e ao mesmo tempo causaríamos o mínimo de impacto possível aos sistemas 
ecológicos. 
 
É notório, portanto, que o fator fundamental para a sustentabilidade é a mudança de comportamento, 
porque sem mudanças de hábitos, costumes e consciência, nunca alcançaremos o nível de 
sustentabilidade necessário para manter financeiramente saudáveis todos os sistemas à nossa volta 
(PENTEADO, 2003). 
 
Portanto, em prol do desenvolvimento rumo à sustentabilidade, Sachs (2002) apud Krucken (2010), 
afirma que é fundamental: i) ser includente do ponto de vista social; ii)  ser sustentável do ponto de 
vista ecológico; e iii) ser sustentado do ponto de vista econômico. 

O Design em sua forma Estratégica 

Design Estratégico, segundo Zurlo (2010), é um sistema aberto que, devido a sua transversalidade e 
multidisciplinaridade, possui diversos pontos de vista e modelos de interpretação. Uma maneira de 
considerar o Design a partir da ressignificação do problema e da busca de uma compreensão e de 
uma solução por meio de múltiplos olhares com a contribuição de diferentes especialistas e 
expertises Portanto, podemos interpretar a complexidade da realidade do Design da seguinte forma: 
ver, prever e fazer ver. 
 
A questão é que o impacto do Design Estratégico, devido ao modo que vivemos hoje em redes, se 
expressa usualmente de forma coletiva, podendo ser algo pontual, em produto-serviço ou 
simplesmente por intermédio de um produto (ZURLO, 2010).  
O modo operacional do design, em sua forma estratégica, indica: para quem, onde, por que e como. 
Para tanto, é fundamental que haja uma boa comunicação interna na organização, assim como deve 
haver boa sintonia dentro do grupo.  
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Nesse contexto, as principais características das capacidades do Design para interpretar essa 
complexidade, são (ZURLO, 2010): 

• capacidade de VER: capacidade de orientação e entendimento de todo o contexto do sistema; 
• capacidade de PREVER: capacidade de antecipar possíveis crises futuras; 
• capacidade de FAZER VER: intensa capacidade de visualizar cenários futuros. 

 
A ação do design muda o modo de pensar do homem a respeito de si mesmo e do grupo ao qual 
pertence, bem como a respeito da sociedade em que vive, do papel que possui e de suas 
possibilidades econômicas.  
 
Mediante isso, podemos concluir que projetar soluções sustentáveis significa ―[…] definir um resultado 
e conceber e desenvolver os sistemas de artefatos necessários para atingi-lo […] de tal forma que o 
consumo dos recursos ambientais seja reduzido e que a qualidade do contexto de vida seja 
regenerada‖ (MANZINI, 2008:36).  Ou seja, sgundo Manzini (2008), projetar rumo à sustentabilidade 
requer que dois passos sejam dados: i) busca da abordagem estratégica do Design e ii) seriedade na 
consideração dos critérios da sustentabilidade. 
 
Para isso, é necessário que usemos uma abordagem estratégica do Design (e suas ferramentas). 
Como vimos, o Design Estratégico é capaz de ver, prever e fazer ver (ZURLO, 2010), e portanto, 
organiza-e orientado pelas seguintes questões: para quem, onde, por que e como.  
 
Portanto, o Design Estratégico para a Sustentabilidade tem por definição de Manzini, Collina e Evans 
(2004 apud MANZINI, 2008:37): […] conceber e desenvolver novas (e sustentáveis) soluções e, a fim 
de implementá-las, colaborar na construção das apropriadas parcerias (ou seja, criar as condições 
para a reunião dos vários atores necessários para a obtenção dos resultados desejados). 

Inovação Social – um olhar 

O termo inovação social refere-se a ―[…] mudanças no modo como indivíduos ou comunidades agem 

para resolverem seus problemas ou criarem novas oportunidades‖ (EMUDE, 2006 apud MANZINI, 

2008: 61-62). Essa área é gerada por: i) novas tecnologias e ii) problemas sociais ambientais que 

geralmente emergem de processos organizacionais bottom-up ao invés de top-bottom. 

Para Cippola (2008 apud MANZINI, 2008:14), o ―[…] Design para a Inovação Social é atualmente um 

dos propulsores da pesquisa em Design para a Sustentabilidade‖. Manzini (2008) afirma que a 

criatividade e as habilidades do designer são extremamente necessárias para promover um processo 

de inovação social e tecnológica em prol de uma transição rumo à sustentabilidade. 

Essa transição é um processo de aprendizagem social bem difuso, na qual as formas de criatividade, 

conhecimento e capacidade organizacional são valorizados de forma flexível e abertos (MANZINI, 

2008). 

Manzini (2008) também acredita que esse processo começa localmente e o chama de 

descontinuidades locais – série de iniciativas locais que são capazes de romper padrões 

consolidados e guiar rumo a novos modos de pensar e ter novos comportamentos. 

Geralmente casos promissores desse contexto se expressam em minorias sociais e são vistos por 

Manzini (2008) como experimentos sociais de futuros possíveis. 

Esses experimentos sociais são uma estratégia entre muitas a serem implementadas, mas é a mais 
diretamente relacionada ao que as pessoas podem fazer no seu próprio dia a dia. 
 
Embora esses experimentos se expressem de modos diversos em cada grupo de pessoas, como 
pode ser visto no SEP (Sustainable Every Day Life Project), Ezio Manzini (2008) e colegas notam 
que: […] há um denominador comum: são sempre a expressão de mudanças radicais na escala local. 
Em outras palavras: representam descontinuidades em seus contextos por desafiar os modos  
tradicionais de fazer introduzindo outros, muito diferentes e intrinsecamente mais sustentáveis. 
 
Meroni (2007) confirma que isso acontece, por exemplo, tanto em casos de organizações de sistemas 
para compartilhar produtos ou espaços ou até mesmo em iniciativas para resgatar a qualidade de 
alimentos saudáveis. 
 



 

434 

 

Geralmente os casos promissores nascem a partir de demandas – problemas da vida cotidiana 
contemporânea ou, ainda, oportunidades – que se manifestam em três elementos básicos (MANZINI, 
2008:65): i) a existência (ou memória das tradições); ii) a possibilidade de utilizar (de uma forma 
apropriada) produtos e serviços; e iii) a existência de condições sociais e políticas favoráveis ( ou que 
pelo menos são capazes de aceitar) para o desenvolvimento de uma criatividade difusa. 
 
Cada um desses casos é fruto de um grupo de pessoas que foram capazes de ―[…] dar vida a essas 
soluções inovadoras. E fizeram isso recombinando o que já existe, sem esperar mudança geral no 
sistema (nas economias, nas instituições etc.)‖ (MANZINI, 2008:64). 
 
Por causa disso, essas pessoas, capazes de reorganizar elementos já existentes em novas e 
significativas combinações, ao inventarem, aprimorarem e gerenciarem soluções inovadoras para 
novos estilos de vida, são criativas. Portanto podem ser definidas, segundo Meroni (2007), como 
Comunidades Criativas. 

EMUDE, LOLA e CCSL – um resumo contextual 

Demandas Emergentes do Usuário para Soluções Sustentáveis (EMUDE) – foi um programa de 
atividades financiadas pela Comissão Europeia (6º Programa – Quadro da União Europeia), que 
aconteceu no período de 2004 a 2006, cujo objetivo era explorar o potencial de inovação social como 
motor da inovação tecnológica e de produção, em prol da sustentabilidade. 
 
Uma parceria entre 18 instituições de sete países europeus e atores do setor privado como a Philips 
Design analisaram casos em que indivíduos e comunidades utilizavam recursos existentes de uma 
forma original para trazer inovação ao sistema. A partir disso, passaram a identificar a demanda por 
produtos, serviços e soluções, vendo que tais casos poderiam contribuir para uma maior eficiência, 
acessibilidade e difusão. 
 
O projeto tinha como objetivo ―[…] explorar o potencial da inovação social como mola propulsora da 
inovação tecnológica produtiva, particularmente, sob o ponto de vista da sustentabilidade‖ (CIPOLLA, 
2008 apud MANZINI, 2008:13).  Como um dos resultados desse projeto, foi criado a tabela mostrado 
na figura 1. 
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Figura 49.Quadro de critérios para Inovação Social. EMUDE (2006) (Minha tradução) 

 
 
Dando continuidade aos temas propostos pelo EMUDE, temos Looking for Likely Alternatives (LOLA), 
para dar continuidade aos temas propostos pelo EMUDE. 
 
Manzini desenvolveu o Projeto LOLA, que tem como objetivo a educação para o contexto da 
sustentabilidade (CIPOLLA, 2008 apud MANZINI, 2008). Promovido pela Consumer Citizenship 
Network (CCN) e financiado pela União Europeia, o projeto desenvolveu uma ferramenta para auxiliar 
professores e alunos da Europa e Ásia (em um primeiro momento), a identificarem, investigarem e 
trazer à tona exemplos de uma vida sustentável em cada bairro onde cada aluno morava 
(THORESEN,2009). 
 
Além do fator pedagógico, a iniciativa possibilitou, ainda, a conexão de trabalhos de vários 
professores em várias escolas, tornando-se parte das metas das Nações Unidas para a educação 
(THORESEN, 2009). O LOLA possibilitou que seus participantes tivessem uma nova perspectiva, um 
novo olhar, de forma inspiradora e hands on, sobre a pequenas soluções, sustentáveis, do nosso dia 
a dia (THORESEN, 2009). Consequentemente, agregou conhecimento e mudou o comportamento 
dos alunos. Resumindo, o projeto contribuiu para coletar atitudes positivas e concretizar 
comportamentos rumo à inovação social e a modos de vida sustentáveis.  
 
Diante dos bons resultados dos projetos EMUDE e LOLA na Europa e Ásia, Manzini desenvolveu o 
Projeto Creative Communites for Sustainable Lifestyles (CCSL) que tinha como o objetivo averiguar a 
replicabilidade das questões abordadas em outras partes do mundo. 
 
O Projeto Creative Communites for Sustainable Lifestyles, teve como objetivo verificar a 
validade dos resultados do projeto EMUDE fora do contexto europeu (CIPOLLA, 2008 apud MANZINI, 
2008). Foi desenvolvido a habilidade de reconhecer casos com vieses de inovação social sustentável 
e capacitaram-se designers a projetarem um conjunto de soluções aptas a serem aperfeiçoadas e 
reproduzidas em contextos diversos (CIPOLLA, 2008 apud MANZINI, 2008). 

Comunidades Criativas 
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Para Manzini (2008), as Comunidades Criativas estabeleceram ligações, de forma mais explícita, 
como modo de fazer e pensar das culturas pré-industriais, bem tradicionais. Alguns observadores, 
segundo o autor, chegaram a afirmar que tais casos não eram uma novidade, sendo algo apenas 
nostálgico, uma ilusão a uma vida de aldeia a que não poderíamos retornar. 
 
Essa afirmação, para Manzini (2008:66), é claramente falsa, pois o passado emergente nesses casos 
é um ―[…] recurso social e cultural extraordinário e absolutamente atualizado‖. Para o autor, é ―[…] o 
valor da sociabilidade de vizinhança que nos torna capazes de trazer novamente vida e segurança 
aos nossos bairros e idades‖. 
 
Resumindo, para (MANZINI, 2008), a chave é o compartilhamento – algo que nos torna capazes de 
reduzir o peso da aquisição individual sem que tenhamos de renunciar às funcionalidades que 
desejamos. Isso pode ainda representar um conjunto de ideias valioso para o nosso futuro (CCSL, 
2007), e que promoveria o bem-estar. 
 
Papanek (1985) já afirmava que a maior e mais importante habilidade que o designer pode levar para 
seu trabalho é a habilidade de reconhecer, isolar, definir e solucionar problemas. Ele acreditava que 
eixo central do design é sua sensibilidade para os problemas existentes. Resumindo, para Papanek 
(1985), o design é uma atividade para solucionar problemas.  
 
Souza (2002) ainda complementa essa ideia, afirmando que o papel do design é integrar soluções – 
criativas e técnicas –, ao enfrentar dificuldades em qualquer fase do desenvolvimento do projeto de 
produtos e/ou serviços. 
 
Conforme abordamos anteriormente, a contribuições do designer Industrial no contexto em que 
vivemos envolve, acima de tudo: […] análise de necessidade, assimilação de informações, 
experimentos ergonômicos, estudos de viabilidade econômica, além de especificação de 
processos, convergindo para a ―materialização de uma proposta. (SOUZA, 2002:2) Ou seja, para o 
autor, o ―[…] trabalho do designer relaciona-se a interfaces tecnológicas e culturais que consolidam, 
em nosso entendimento, o envoltório material de uma sociedade‖.  
 
Portanto, o especialista em design deve ser um intermediador entre: i) fabricante e consumidor, ii) 
técnica e ambiente, e iii) homem, cultura e produto (SOUZA, 2002:2). O autor ainda afirma que o 
designer, para empresa, ―[…] desempenha a função de catalisador interno, enquanto para o mercado, 
funciona como interlocutor da postura da empresa e do desempenho do produto frente ao ambiente e 
à sociedade‖. Castro e Carraro (2008: 796-797) ainda afirmam que:  

A criatividade está no âmago da inovação. Fala-se em economias criativas e em comunidades criativas, 
modelos que se baseiam no fato de que a criatividade é central para o desenvolvimento da sociedade.  
Dessa forma, cabe ao design criar objetos, mas também situações nas quais a criatividade possa ser 
exercida não somente pelo designer, mas por todos. 

 
Ou seja, as Comunidades Criativas foram inspiradas em iniciativas espontâneas, de grupos que 
desenvolvem trabalhos cooperativos, de forma inovadora, para resolver problemas em seu dia a dia. 
Trata-se de uma proposta atual para um caminho sustentável para o século XXI. Para Cipolla (2008), 
essas relações inovadoras expressam novos objetivos sociais, que não são necessariamente feitos 
por encontros de corpo presente entre os participantes.  
 
Segundo Krucken (2008), é fundamental que se saiba interagir com grupos heterogêneos e que se 
saiba mediar a integração de diversos universos, além de compreender contextos culturais tanto no 
projeto de produtos como também de serviços nas formas de inovação colaborativa e participação 
social. A autonomia também é crucial para que o design atue de forma sistêmica, para a valorização 
da identidade e da cultura local (competências transversais), para sustentar a ação do designer na 
contemporaneidade e ampliar o seu espaço de atuação. 
 
O Design não é mais apenas uma ferramenta em prol da competitividade, mas, junto com a mudança 
desse mundo instável onde vivemos, o design tem buscado acompanhar a necessidade de novos 
meios de soluções; tem melhorado sua interação através do Design de Sistemas, Serviços, 
Estratégias, sendo participativo, e trazendo melhorias aos indivíduos pelos projetos de Comunidades 
Criativas (MERONI, 2007). 
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A abordagem das Comunidades Criativas surgiu a partir da percepção do potencial das iniciativas 
espontâneas de grupos que desenvolvem trabalhos cooperativos de forma inovadora para resolver 
problemas em seu dia a dia. Esta abordagem é apontada por diversos pesquisadores 
como uma estratégia sustentável contemporânea. Destaca-se pela percepção de que as relações em 
uma comunidade não são lineares e que as interações entre os membros se dão de forma circular, 
promovendo a redefinição entre os limites particulares e públicos (KRUCKEN; MONTENEGRO, 
2010:14). 
 
É importante destacar que o termo criativo se deve ao fato de que esses grupos de cidadãos que 
inovam são criativos o suficiente para inventar novos caminhos para resolver um problema e/ou 
abrirem-se para novas possibilidades (KRUCKEN;MONTENEGRO, 2010). 
 
Portanto, Comunidades Criativas são: 

[…] grupos de cidadãos organizados que buscam soluções para problemas de forma inovadora e estão 
abertos a novas possibilidades. Fazem isto como um passo na direção de um processo de aprendizado 
social focado na sustentabilidade ambiental. (MERONI, 2007) 
 

Figura 2. Soluções de Serviço Tradicional.(Adaptado de Meroni, 2007:151) 

 
Esse modelo difere do modelo atual mais comum no qual o representante e o cliente já possuem 
papéis predeterminados para as soluções de serviços e, nessa situação, o representante serve o 
cliente (Figura 2). Para a nova proposta de soluções de serviço - Comunidades Criativas – há uma 
abordagem diferenciada, cujas relações lineares são evitadas, dando forma, preferencialmente, a 
interações de cada membro de forma individual e circular (Figura 12), conduzindo à redefinição dos 
limites particulares e públicos (MANZINI; MERONI; KRUCKEN, 2006; CIPOLLA, 2008). 
 
A proposta dessa nova solução para serviços não sugere o isolamento de seus grupos, mas a 
ampliação da rede de trocas pelo mundo. Esses grupos terão um princípio funcional comum, baseado 
em três conceitos fundamentais: serviços colaborativos, bens compartilhados e ecologia do tempo, 
por meio da promoção de um tempo lento e contemplativo. 
 

Figura 3. Soluções de Comunidades Criativas.(Adaptado de Meroni, 2006:152) 
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O papel do designer é fundamental na atuação junto a essas Comunidades Criativas, ―[…] sendo que 
o principal desafio do design na contemporaneidade é, justamente, desenvolver e/ou suportar o 
desenvolvimento de soluções que exigem uma visão mais ampla do projeto, envolvendo produtos, 
serviços e comunicação, de forma conjunta e sustentável‖ (KRUCKEN; MONTENEGRO, 2010:16). 
 
Segundo Manzini (2008:68), com o passar do tempo, as Comunidades Criativas evoluem e se 
consolidam, tomando forma de um empreendimento social difuso, difundível. O autor explica: 
[…] o termo ―empreendimento difuso‖ indica grupos de pessoas que se auto organizam (sic), em sua 
vida cotidiana, para obter os resultados nos quais estão diretamente interessados. A expressão 
―produzindo resultados específicos e qualidade social‖ refere-se ao processo pelo qual, através de 
uma procura ativa para resolver os próprios problemas, esses grupos reforçam o tecido social e 
melhoram a qualidade do ambiente. Em síntese, produzem sociabilidade. 
 
Além disso, as Comunidades Criativas são reconhecidas no quadro geral da economia emergente 
como uma economia que ao mesmo tempo são resultado e (possíveis) promotoras. Elas tendem a 
emergir em contextos em que a economia do conhecimento é mais desenvolvida (MANZINI, 2008). 
Manzini (2008:70) ainda afirma que as Comunidades Criativas podem não somente contribuir para 
expansão do conceito da economia do conhecimento, mas levar a um nível mais profundo: […] uma 
economia que é parte de um sistema onde o conhecimento e a criatividade devem ser encontrados 
de maneira difusa por todo sociedade, e não limitados ao conhecimento ―formal‖ e às firmas criativas. 
 
Uma sociedade baseada no conhecimento pode tornar-se a espinha dorsal de uma futura sociedade 
sustentável baseada no conhecimento. Para analisar melhor essas contribuições, os casos 
provenientes das Comunidades Criativas são divididos nos seguintes temas: moradia, alimentação, 
mobilidade, trabalho, educação e socialização (MERONI, 2007) 
. 
Considerando o que abordamos neste capítulo juntamente com o que resume o quadro da EMUDE 
(Figura 1), fica claro que ―a criatividade e as atitudes colaborativas não podem, por definição, serem 
impostas‖ (MANZINI, 2008:83). Isso não significa que não possam ser reproduzidas (difundidas) em 
diferentes contextos. De fato, aí está o papel do estratégico do designer: ajudá-las a nascerem dando 
suporte aos diferentes atores envolvidos em cada etapa e em cada tipo de projeto. 

Critérios para Inovação Social – uma proposta 

Ao estudar e analisar a eficácia estratégica da participação do designer na criação e manutenção de 
Comunidades Criativas. A caminhada rumo à sustentabilidade requer uma descontinuidade sistêmica 
que acontece por um período, geralmente longo, de transição. Essa mudança em geral ocorre por 
meio de um processo de aprendizagem social com característica largamente difusa (MANZINI, 
2008:17): 

A transição rumo à sustentabilidade será um processo de aprendizagem social graças ao qual os seres 
humanos aprenderão a viver bem, consumindo (bem) menos recursos ambientais e regenerando a 
qualidade dos contextos onde vivem. Para fazer isto, é necessário que uma transformação sistêmica 
aconteça, movendo-se do nível local ao global. 

 
O autor também, ao contrário do que dizem os clichês sociais e políticos, acreditam que: Caminhar 
rumo à sustentabilidade é o contrário da conservação. Em outras palavras, a preservação e a 
regeneração de nosso capital ambiental e social significará justamente romper com as tendências 
dominantes em termos de estilo de vida, produção e consumo, criando e experimentando novas 
possibilidades. 
 
Sabemos que as soluções do processo rumo à sustentabilidade são, em sua maioria, de difícil 
execução, pois se tratam de um processo de reeducação, no sentido que, não só individualmente, 
mas também toda a sociedade, precisa reaprender a realizar as ações cotidianas de forma diferente, 
quebrando vários paradigmas instituídos no consciente coletivo. 
Acreditamos que com ajuda de designers, por intermédio da visão de Comunidades Criativas 
proposta por Meroni (2006) e Manzini (2008), iremos caminhar rumo à mudança para adquirirmos 
hábitos melhores, não somente no nosso modo produtivo, mas também em nosso modo de vida. 
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Como vimos, Comunidades Criativas são grupos de indivíduos, ativos, que fazem serviços 
colaborativos (serviços cotidianos) de forma participativa (não em um sistema individualista). São 
casos promissores de inovação social rumo à sustentabilidade, sendo apenas uma das estratégias 
onde visamos a interdependência da sociedade. Elas evoluem, e ao longo do tempo, os casos 
promissores por elas gerados podem ser vistos como ideias de serviços e/ou negócios, uma riqueza 
de possibilidades a serem exploradas, com o apoio do Design, para promover a melhoria da 
qualidade de vida e a integração territorial (REYES, 2010; KRUCKEN, 2009). 
 
Cabe aos designers, cujo papel é cada vez mais importante na sociedade, reavaliar de forma 
estratégica os seus conceitos e buscar soluções mediadas pelo Design Estratégico para desenvolver 
produtos e serviços que deem suporte mais adequado às Comunidades Criativas com o cunho de 
inovação social. 
 
Designers podem (e devem) se formar, integrar e oferecer suas habilidades em prol da melhoria da 
eficiência e de a funcionalidade de serviços. No entanto, uma vez que nos encontramos em um 
período de desmaterialização no qual a ênfase tem sido cada vez menor nos produtos, é necessário 
que o enfoque das próximas pesquisas passe a ser voltado mais ao serviço. 
 
Portanto, baseado em estudos e pesquisas, acreditamos que dois itens devem ser acrescentados a 
tabela EMUDE (itens 5 e ), como podemos ver na a seguir na Figura 4: 
 
Figura 4. Quadro de critérios para inovação social promissora .(Autoria própria e adaptado de EMUDE, 2011). 

 
Esses itens, em nossa percepção são essenciais para uma inovação social promissora. Afinal quando 
tratamos de sustentabilidade, segundo a proposta Elkington (2011), é fundamental a 
busca pelo equilíbrio entre o ambiental, o social e o econômico, sendo que o último não 
era tido como critério no modelo de tabela anterior. 
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O papel do designer, ao menos no momento de análise e aplicação da estratégia do design, é de 
extrema importância ao possibilitar o fundamento. Portanto acreditamos que seja essencial, também, 
ter isso como critério para a inovação social. 
 
Somado a isso, ao redesenharmos o quadro de sugestões buscamos ser mais claros e objetivos, sem 
comprometer o conteúdo, visando facilitar a compreensão e a replicabilidade do método em novos 
projetos. 
 
A inovação social tem sido cada vez mais a meta de projetos de empresas, e, por ser tão 
contemporâneo e estar se tornando o tema tão popular, acreditamos que o desafio não termina por 
aqui e que provavelmente ainda poderão surgir novos critérios no quadro. 
 
Para isso, contamos que designers e facilitadores testem o método e contribuam de forma 
colaborativa, para que juntos possamos aprimorar a nosso papel frente à sociedade. 

Considerações finais 

Sendo assim, a sustentabilidade é uma proposta, e o designer é mais um ator nesse grande cenário, 
atuando como condutor da sociedade na direção correta, no seu papel de facilitar inovações sociais. 
 
A criatividade está no centro da inovação e as Comunidades Criativas, tem seu modelo 
fundamentado nesse fato e que isso também é central para o desenvolvimento da sociedade.  
 
Para a boa replicabilidade, concordamos com Manzini e colegas que devemos investir em 
organizações colaborativas e redes projetuais. 
 
Sendo assim, caso não adquiramos diferentes experiências, ou se ainda não formos capazes de 
aprender a partir delas, seremos cúmplices do conservadorismo, o que permite dar continuidade à 
atual produção, aos catastróficos estilos de vida e ao consumo (MANZINI, 2008:16).  E apesar de 
alguns considerarem que os designers têm sido ―parte do problema‖ e, portanto, devem e podem ter 
outro papel como ―parte da solução‖. 
 
Portanto, como designers, devemos recomeçar, repensando ―[…] qual é a qualidade do mundo que o 
design, seguindo sua profunda missão ética, deva promover‖, e então, devemos agir de acordo, de 
forma estratégica. 
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O conceito de codesign é amplo e propõe, muitas vezes, a inserção desde o início do usuário como 
participante ativo do processo de elaboração de projetos. Este artigo investiga o projeto DREAM:IN

TM
uma 

rede colaborativa de âmbito global surgida na Índia em 2011 que tem como objetivo a aplicação de um 
método particular de design. Tal método busca identificação, desenvolvimento e implementação de 
negócios de caráter social. A dinâmica pela qual os agentes envolvem-se com o projeto (baseada na 
transformação de desejos em realizações) favorece a permanência engajada dos mesmos nesta rede. Tal 
característica pode ser considerada como um aspecto da sustentabilidade do projeto DREAM:IN

TM
. A 

partir da análise de documentos do projeto e entrevistas com atores nele envolvidos, o artigo discute as 
competências do designer neste processo colaborativo. Parte-se dos conceitos propostos por Sanders, 
nos quais o designer passa a ser um formulador e instrutor de estratégias de criação a serem 
disponibilizadas a outros atores envolvidos no projeto. Nesse sentido, o designer passa a ser um 
pesquisador. 

Introdução 

Uma sociedade interconectada propicia o surgimento de novos métodos de produção e geração de 

conhecimentos. Estes conhecimentos, produzidos de forma colaborativa, buscam soluções 

sustentáveis para a própria sociedade na qual as pessoas estão inseridas. No mesmo mundo 

complexo, onde as relações são influenciadas cada vez mais pela tecnologia e novos meios de 

comunicação, se observa uma crise de recursos que exige mudanças de paradigmas 

comportamentais. O artigo parte do pressuposto que o design é uma atividade que pode ter um papel 

importante nesta transformação. Se aceitamos a ideia de que designers desenvolvem projetos e que 

um projeto é um tipo especial de conhecimento, a construção colaborativa deste conhecimento 

receberá o nome de codesign. No codesign, diversos atores trabalham juntos na busca por respostas 

a problemas de variadas ordens. Os atores envolvidos em um processo de codesign possuem perfis 

diversos:  desde profissionais do design ou de outros campos diversos, a pessoas sem formação 

técnica como usuários ou parceiros próximos. Cada um desses atores pode ser considerado como 

um ―nó‖ de uma rede de colaboração, em que rede refere-se a um conjunto de nós interconectados. 

Diante dos recursos de comunicação e conexão disponíveis, condições que transformaram a 

sociedade em uma enorme rede formada por outras redes (CASTELLS, 1999), a colaboração é uma 

alternativa de organização e produção nesse contexto. 

Sobre as disposições desse contexto sugerido, Castells (1999) apresenta cinco de seus aspectos 

centrais: (a) a informação é matéria-prima; (b) as novas tecnologias penetram em todas as atividades 
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humanas; (c) a lógica de redes está presente em qualquer sistema ou conjunto de relações usando 

essas novas tecnologias; (d) a flexibilidade de organização e reorganização de processos, 

organizações e instituições; (e) a crescente convergência de tecnologias específicas para um sistema 

altamente integrado, conduzindo a uma interdependência entre biologia e microeletrônica. Sobre o 

conceito de rede, que perpassa todos os âmbitos sugeridos pelo autor, é pertinente salientar que: 

"Redes são estruturas abertas capazes de expandir de forma ilimitada, integrando 
novos nós desde que consigam comunicar-se dentro da rede, ou seja, desde que 
compartilhem os mesmos códigos de comunicação (por exemplo, valores ou 
objetivos de desempenho). Uma estrutura social com base em redes é um sistema 
aberto altamente dinâmico suscetível de inovação sem ameaças ao seu equilíbrio" 
(CASTELLS, 1999: 499) 

Este artigo tem como objetivo relacionar os conceitos de codesign, colaboração e sustentabilidade 

com a dinâmica do projeto DREAM:IN
TM

, uma rede colaborativa presente em diversos países e que 

tem como objetivo a aplicação de um método particular de design. Tal método busca identificação, 

desenvolvimento e implementação de negócios de caráter social. O problema que se busca investigar 

refere-se ao fato de que ao envolvermos outros atores no processo de codesign, o designer passa, 

necessariamente, a adquirir novos papéis. Para examinar o papel do designer em meio a atividades 

de codesign no caso DREAM:IN
TM

 serão utilizadas as características apontadas por Sanders (2007, 

p.15) sobre as formas de atuação do profissional. Para a autora, o designer envolvido em projetos de 

codesign deve: (a) instruir os não-designers com ferramentas para que possam se expressar 

criativamente; (b) prover conhecimentos que esses envolvidos não possuam; (c) manter suas 

especialidades (interiores, gráfico, produto...), lembrando que os envolvidos não treinados não se 

tornam especialistas quando ingressam no processo de codesign; (d) atuar como profissional híbrido 

de pesquisador e designer (designer/pesquisador e pesquisador/designer). 

Sustentabilidade e Codesign 

Esta seção busca refletir sobre o termo sustentabilidade, para a seguir, investigar o caráter 

sustentável do processo de codesign, especificamente do projeto DREAM:IN
TM

. Os estudos sobre 

sustentabilidade têm estado em pauta nos últimos anos. A ideia de desenvolvimento sustentável 

ainda parece desacreditada em meio ao senso comum. Manzini (2008) diz que diante dos problemas 

relativos ao uso não sustentável dos recursos terrestres, as pessoas agem alegando viver em um 

―sistema bloqueado‖, isto é, que os incapacita a se comportar de forma distinta ou atenta ao uso 

sustentável dos recursos disponíveis. O conceito de sustentabilidade, no entanto, também está 

associado a uma espécie de mentalidade, atitude ou estratégia economicamente viável e socialmente 

justa. Assim, é também sustentável pensar-se criativamente nas restrições que o planeta nos impõe 

para então propor novas alternativas aos modelos que compartilhamos.  Manzini enfatiza a 

capacidade das pessoas de reorganizarem elementos pré-existentes formando soluções inovadoras: 

―(…) casos promissores se baseiam em grupos de pessoas que foram capazes de 
dar vida a soluções inovadoras. E fizeram isso recombinando o que já existe, sem 
esperar por uma mudança geral de sistema (na economia, nas instituições, nas 
vastas infra-estruturas). Por essa razão, considerando que a capacidade de 
reorganizar elementos em novas e significativas combinações é uma das 
possíveis definições de criatividade, tais grupos podem ser definidos como 
comunidades criativas: pessoas que, de forma colaborativa, inventam, aprimoram 
e gerenciam soluções inovadoras para novos modelos de vida.‖ (MERONI apud 
MANZINI, p. 64, 2008). 

Esses casos de inovação social possuem um significativo denominador comum: são sempre a 

expressão de mudanças radicais na escala local. Isto é, representam descontinuidades em seus 

contextos por desafiar os modos tradicionais de fazer, introduzindo outros diferentes e mais 

sustentáveis. O design, enquanto uma atividade multidisciplinar que busca formular, refletir e 

solucionar problemas, é cada vez mais visto como uma atividade estratégica, encontrando um papel 

fundamental nesse cenário. Não só na redução do impacto ambiental dos sistemas produto/serviço 

atuais, como numa possível mudança estrutural nesses sistemas, envolvendo os hábitos das pessoas 

e todo modelo de produção e consumo. 
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Segundo Manzini (2008), os designers podem se tornar ―provedores de solução‖, facilitadores no 

processo de aprendizagem em direção à sustentabilidade. Para Meroni (2008), os designers são 

profissionais com habilidades particulares, os quais se tornam parte da comunidade para a qual estão 

colaborando, ajudando-a profissionalmente em tomar decisões estratégicas e projetar seu futuro. As 

dinâmicas de design, pensadas sob a ótica da sustentabilidade, são iniciativas que possuem a 

capacidade de articular interesses individuais com interesses sociais e ambientais, que em busca por 

soluções concretas, reforçam o tecido social (MANZINI, 2008, p. 63).  

Tais características evidenciam-se fortemente em atividades de design que envolvem diferentes 

agentes do contexto em que se intervém. Essas atividades, que em certos casos são nomeadas 

como atividades de codesign, compartilham do pressuposto de que quando tais agentes envolvem-se 

ativamente no processo de busca por soluções para seus anseios, os resultados tendem a ser 

eficientes, duradouros e satisfatórios.  

O conceito de codesign, aqui adotado, entende os usuários e demais envolvidos com o projeto como 

participantes ativos do processo projetual. Tal envolvimento realiza-se desde as fases mais remotas 

dos projetos de design até seus estágios mais duradouros. A equipe de design passa a ser formada, 

portanto, por agentes com expertise em design e por agentes sem treinamento em design. Essa 

abordagem acredita que cada um desses envolvidos detém uma perspectiva própria sobre as 

disposições do contexto em questão. Incluí-los no projeto é uma maneira de trazer informações 

relevantes que não podem ser alcançadas por outros que sejam distantes da realidade em que se 

opera.    

Codesign, de acordo com Sanders e Stappers (2008), também remete ao conceito de co-criação em 

um sentido mais amplo: o de criação coletiva. Os autores tomam o conceito de co-criação para se 

referir a qualquer ato de criatividade coletiva, ou seja, em processos em que a criatividade é 

compartilhada por duas ou mais pessoas. Assim, o processo de codesign pode ser entendido como 

uma instância específica da co-criação (SANDERS e STAPPERS, 2008). 

Para Sanders e Stappers (2008) a co-criação praticada no desenvolvimento de produtos e serviços 

de design pode ter um impacto com consequências positivas. Em particular, acreditamos haver nas 

atividades de codesign um destacado componente sustentável. Tal característica pode ser percebida 

em meio às dinâmicas pelas quais se articulam os envolvidos a essas atividades, à maneira eficiente 

e pouco dispendiosa pela qual se identificam demandas de projeto, ou ainda ao modo como se 

avaliam e ajustam os produtos e serviços em projetação.  

O conceito de co-criação para von Hippel e Seybold consiste na  participação de um grupo 

selecionado de pessoas para o processo de design (SANDERS e STAPPERS, 2008, p. 8). De acordo 

com Sanders, a co-criação praticada no início do desenvolvimento do processo de design pode ter 

um impacto com consequências positivas. A participação coletiva no momento da geração de ideias é 

um requisito importante para se praticar o design participativo.  Sendo que a participação no momento 

da decisão vem ganhando interesse. (SANDERS e STAPPERS, 2008, p. 9). Ainda segundo os 

autores, levará um tempo antes quea culturapredominanteaceite atroca de ideiasigualitárias.Também 

é difícilpara muitas pessoas acreditar que são criativas ecomportar-seem conformidade. 

Ocodesignrequer uma iniciativacriativa por partede toda a equipe: pesquisadores, designers, clientes 

e pessoas queacabarão por se beneficiar da experiênciade codesign. (SANDERS, 2008, p. 9). 

Para descrever essas propriedades sustentáveis que confiamos estarem frequentemente 

relacionadas às atividades de codesign, apresentaremos um caso específico de codesign: o Caso 

DREAM:IN
TM

 realizado em Porto Alegre em 2012. Para tanto, procuraremos problematizar a temática 

em questão.  

Projeto DREAM:INTM: Porto Alegre 

Nesta sessão pretende-se apresentar o projeto DREAM:IN
TM

a partir da apreciação de dois materiais 

selecionados na coleta documental. Um deles, os documentos formais que estruturam e disseminam 

o projeto e seu método. Deste modo, analisamos os seguintes documentos: documentação em vídeo 

e áudio e escrita sobre a realização do projeto, relatórios internos de orientação às entidades 

participantes e imagens fotográficas das dinâmicas ocorridas durante o processo realizado em Porto 

Alegre. O outro, uma experiência concreta do projeto, obtido através de uma entrevista 
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semiestruturada com uma das designers responsáveis pelo evento ocorrido em Porto Alegre. A 

designer entrevistada possui doutorado na área de design bem como experiência no desenvolvimento 

de projetos colaborativos. Na edição Porto Alegre, esse informante foi responsável pela organização 

do evento e pelo treinamento dos participantes no método DREAM:IN
TM.

.  

O projeto DREAM:IN
TM

 apresenta-se comouma rede colaborativa de âmbito global surgida na Índia 

em 2011. O objetivo do projeto é ―identificar oportunidades e gerar ideias inovadoras de negócios e 

de políticas públicas para um futuro melhor através da captação de sonhos das pessoas.‖ Para atingir 

esse objetivo o projeto DREAM:IN
TM 

 utiliza um processo de design colaborativo, participativo e 

rigoroso (SHEERIN et all, 2013, p.4). 

Uma vez que o objetivo desse artigo seja discutir o papel desempenhado pelo designer no projeto 

DREAM:IN
TM

, é necessário entender onde este está posicionado em cada uma das diversas fases do 

projeto. Sinteticamente, as fases do projeto são ―Sonhar, Acreditar e Realizar‖, que se realizam 

efetivamente durante as etapas denominadas ―Jornada, Conclave e Momento de empreender‖. 

As fases ―Sonhar e Acreditar‖ do DREAM:IN
TM

 estão diretamente ligadas à identificação e definição 

do problema e projetação de soluções. O papel do designer nestas etapas está relacionado às suas 

habilidades inerentes, percebidas por Zurlo (2010) como capacidades de ―Ver, Prever e Fazer ver‖. 

Ver é entendida como capacidade de leitura orientada dos contextos e dos sistemas; Prever se refere 

à capacidade de antecipação crítica do futuro; Fazer ver é a capacidade de visualizar cenários futuros 

(ZURLO, 2010).  

Na fase ―Sonhar‖ realizam-se entrevistas para identificar sonhos. Um sonho é sempre um desejo 

expresso por alguém. Posteriormente os sonhos são selecionados e agrupados por temáticas. Esses 

agrupamentos são chamados de ―Cápsulas de Sonhos‖ e são apresentadas a equipes de projeto 

interdisciplinar a fim de inspirar a geração de ideias em um workshop realizado na fase ―Acreditar‖. A 

equipe responsável por coletar os sonhos recebe um treinamento sobre o método ―dreamcatching‖, 

desenvolvido pela Spread Design Education (DREAM:IN, 2011). De acordo com esse método (Figura 

1) são identificadas três camadas de sonhos: a primeira corresponde aos medos e anseios (Nível 1), 

a segunda refere-se às vontades e desejos (Nível 2), e a terceira camada é o sonho mais profundo e 

significativo (Nível 3). O objetivo desse método é orientar as entrevistas de forma que seja possível 

captar o sonho mais profundo de pessoas de todas as classes sociais, idades e ocupações. A 

operacionalização desta etapa é realizada por três atores, quais sejam: Observador, o Entrevistador e 

o Cameraman. O primeiro tem como função registrar, em documentos específicos para esse fim, tudo 

o que considerar relevante durante o processo ―dreamcatching‖. O segundo tem sob sua 

responsabilidade realizar a entrevista de forma a capturar os três níveis de sonho do entrevistado. O 

terceiro deve cuidar da filmagem dos acontecimentos. 

Durante o ―dreamcatching‖ há uma série de trocas ocorridas entre a equipe de captação de sonho e 

as pessoas entrevistadas, que podem ser pensadas como elementos característicos do codesign. Na 

experiência ocorrida em Porto Alegre, a informante entrevistada para esta pesquisa relatou que esse 

processo foi realizado por acadêmicos do Curso de Bacharelado em Design da Universidade do Vale 

do Rio dos Sinos (UNISINOS) com pouca experiência na área. À eles couberam as funções de 

cinegrafista, entrevistador e observador.  

Isto aponta que, mesmo não havendo interação entre designers e não designers, houve trocas entre 

designers com níveis diferentes de experiência que contribuíram de maneiras diferentes para o 

processo. 

De acordo com a classificação de experiência em design realizada por Dreyfus (Dreyfus, 2003 apud 

Dorst, 2003), que envolve as categorias Novato, Iniciante, Competente, Proficiente e Expert, e de 

acordo com o relato da informante, os atores que atuaram na fase ―Sonhar‖ estariam nos níveis 

novato ou iniciante. Nesses níveis, o designer tende a seguir regras para lidar com as situações de 

projeto e, em alguns casos, pode criar exceções às regras. O método estabelecido para a fase 

―Sonhar‖tem regras bem definidas e fornece as orientações necessárias para que os atores saibam 

como lidar nas variadas situações com as quais se confrontam durante a realização das entrevistas. 

A ferramenta que orienta a realização das entrevistas de captação de sonhos pode ser vista na 

Figura 1. 
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A partir das informações obtidas durante a entrevista com a designer e de acordo com a classificação 

de Dreyfus (Dreyfus, 2003 apud Dorst, 2003), pode-se inferir que a informante estaria categorizada no 

nível Proficiente ou Expert. 

Figura 1: Ferramenta utilizada para orientar as entrevistas na fase Sonhar.  

 

 

Na fase ―Acreditar‖ as cápsulas de sonhos tornam-se insumos para a geração de ideias inovadoras 

que serão transformadas em projetos de negócios. No ―Conclave‖, principal atividade da fase 

―Acreditar‖, é realizado um workshop de design cuja entrega são projetos de negócios, propostas de 

políticas públicas ou projetos sociais. Para a realização dessa atividade os participantes são divididos 

em pequenos grupos compostos por atores com diferentes papéis. 

Um aspecto importante do ―Conclave‖ está na composição dos atores que participam desse processo. 

A diversidade de seus papéis e a forma como são organizados em pequenos grupos de trabalho 

asseguram o surgimento de ideias bem formatadas, criativas e críticas (Figura 2) (MANCHANDA, 

2011 apud SHEERIN et all, 2013, p.6). Os papéis dos atores que compõem essa fase são: dream 

catchers, indivíduos que participam do Conclave e que tenham participado da coleta de sonhos; 

dream catalysts, são experientes pesquisadores de design, consultores de design ou design writers; 

dream leaders, são designers e gerentes oriundos de empresas de design e de outros tipos de 

empresas; dream-vestors, são políticos, CEO‘s, líderes e pensadores que têm grande interesse no 

futuro das comunidades que representam (SHEERIN et all, 2013, p.6). 
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Figura 2: Atores participantes de um grupo de trabalho do Conclave. Fonte: MANCHANDA, 2011 apud SHEERIN et all, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante o workshop, os dream catalysts auxiliam a catalisar os pensamentos e ações, enquanto que 

os empreendedores participam conduzindo as ideias de forma a se tornarem factíveis. Os 

investidores trazem uma perspectiva financeira aos projetos e os líderes corporativos trazem 

experiências de conduzir negócios já testadas e comprovadas. Políticos ajudam a manter o foco no 

quadro geral do desenvolvimento da comunidade enquanto que dream scholars são responsáveis 

pela abordagem detalhada e rigorosa (SHEERIN et all, 2013, p.6).  

Muito embora o método DREAM:IN
TM

 preveja atores com diferentes perfis de formação no workshop, 

o evento que ocorreu em Porto Alegre contou apenas com designers, com diferentes níveis de 

experiência. Houve uma predominância de designers do nível novato ou iniciante. Tais níveis de 

experiência são indicados, de acordo com a descrição do método, para os papéis de dream scholars, 

dream catchers e sketcher. 

Além dos perfis acima descritos, são necessários dois líderes em cada mesa de trabalho: Knowledge 

Broker (KB) e Knowledge Manager (KM). O KB deve agir como um intermediário facilitando a troca de 

informações entre os componentes do grupo. Deverá realizar a conexão de ideias aparentemente não 

conectáveis e das falas dos atores, fazendo com que o processo de geração de ideias possa seguir 

seu fluxo em um momento posterior. Faz parte do papel do KB conectar ideias aparentemente sem 

sentido. O KM, por sua vez, tem a responsabilidade de administrar os recursos disponíveis e as ideias 

até então geradas. Deverá, através de questionamentos mais detalhados, instigar os atores a darem 

um maior aprofundamento às ideias facilitando assim a troca de conhecimentos tácitos e recursos 

entre os participantes ao mesmo tempo em que se adotam ideias e experiências. Para canalizar 

sonhos e convertê-los em projetos realizáveis, o KM deverá utilizar um conjunto de estratégias e 

práticas através de um processo orientado pelo KB. Os papéis desses atores são delegados a duas 

pessoas de cada grupo mas também são executados pelos facilitadores do ―Conclave‖, criando, desta 

forma, uma dinâmica de troca de conhecimentos (SHEERIN et all, 2013, p.6).  

Na realização da fase ―Acreditar‖ do projeto DREAM:IN
TM

 Porto Alegre, havia, em cada grupo de 

trabalho do workshop, um KB e um KM conforme recomendado pelo método muito embora os 

designers executores desses papéis não tivessem a experiência necessária para realizar tal tarefa. O 

método prevê que os facilitadores do workshop atuem nos papéis de KB e KM, o que de fato 

aconteceu na edição Porto Alegre. As atividades realizadas pelos designers quando no papel de 

facilitadores, de KB ou de KM, fazem parte das características previstas às atividades de codesign, 

em que o designer deve prover conhecimentos e atuar como profissional híbrido de pesquisador e 

designer (Sanders & Stappers, 2008). De acordo com Dreyfus (Dreyfus,2003 apud Dorst, 2003), para 

esses papéis indicam-se designers que estejam nos níveis proficiente - quando o designer percebe as 



 

448 

 

questões mais importantes e elabora um plano de ação, ou expert – quando o designer responde 

intuitivamente a uma situação executando uma ação apropriada imediatamente. 

Já os papéis necessários para a fase ―Realizar‖ envolvem: o empreendedor - indivíduo que colocará 

em prática o projeto de negócio sendo o condutor do processo de implementação da ideia; e o 

investidor -  indivíduo que dispõe do capital financeiro necessário para implementar o projeto de 

negócio. No DREAM:IN
TM

 Porto Alegre tal fase não foi alcançada, de forma que não se pode 

problematiza-la aqui.  

 

Considerações finais 

Segundo a análise documental realizada e entrevista feita com um dos designers responsáveis pelo 

evento porto-alegrense, algumas considerações finais apresentam-se. 

Ressalta-se que a análise divide-se sobre dois materiais diversos. Assim, a análise dos documentos 

deve considerar as idiossincrasias desses conjuntos de dados. Por exemplo, as proposições dos 

documentos analisados sugerem que o designer desempenhe um papel, ao passo que os relatos 

obtidos sobre a experiência concreta revela outro desempenho do designer. Tais variações 

acontecem por uma série de motivos. O mais evidente deles, que não podemos deixar escapar ao 

leitor, talvez seja o fato de a experiência de Porto Alegre contar somente com designers. Tal indicador 

é relevante, pois estamos pensando a respeito de atividades de codesign (que pressupõe, para 

Sanders (2008), a participação de não-designers) em um caso de que somente participaram 

designers.  

Assim, para examinar a dinâmica de troca (de informação, instrumentos e conhecimentos) entre os 

atores, precisamos determinar uma espécie de hierarquia entre os designers participantes daquela 

circunstância (o que fizemos por intermédio da classificação de Dreyfus,(Dreyfus, 2003 apud Dorst, 

2003). Desta forma, podemos examinar neste artigo alguns dos momentos da experiência de Porto 

Alegre, em que designers mais experientes desempenhavam o papel de designer, enquanto os 

designers menos experientes atuavam como não-designers. Examinemos mais particularmente 

alguns desses eventos.  

Por meio do uso de ferramentas visuais, o designer faz com que os não-designers aprendam a utilizar 

e tenham meios facilitados de expressar e representar suas ideias, como a realização de brainstorms 

com o uso de post-it, facilitando a visualização das ideias para si e para os outros do grupo. Outras 

ferramentas visuais utilizadas foram sketches, mapas visuais e storyboards. Deste modo, há uma 

liderança do designer, no sentido de organizar e estruturar o grupo, para que possam não só refletir 

sobre as ideias que surgem, como também representá-las de forma visual, o que facilita a 

comunicação. O designer atua como um fornecedor de ferramentas para a tangibilização das ideias 

durante o processo de ideação.  

Na experiência ocorrida em Porto Alegre a interação entre designers e não designers foi restrita, já 

que foi desenvolvida em âmbito universitário e envolveu apenas designers com níveis de experiência 

diferentes atuando em diversas funções ao longo do processo, tanto na coleta de sonhos, quando na 

fase de ideação.  Porém, pode-se perceber que aconteceu um processo de troca de experiências 

entre os participantes do projeto. Futuras pesquisas são indicadas para analisar o método  em outros 

contextos. 

No caso DREAM:IN™ Porto Alegre, os não designers tiveram uma função mais de informantes e 

geradores de subsídios criativos através dos sonhos captados (sonhadores) e através das palestras 

dos especialistas no tema que não eram designers, mas apresentavam suas experiências e 

conhecimentos para inspirar a fase de ―Ideação‖ e o ―Conclave‖. Cabe lembrar que a etapa ―Realizar‖ 

não foi feita na experiência de Porto Alegre, o que afastou de nossa apreciação outras duas 

categorias de indivíduos não designers (o empreendedor e o investidor), o que poderia nos 

proporcionar outros achados.  

No entanto se entendermos que o método DREAM:IN™ é um método desenvolvido por designers e 

pesquisadores em design e que este método proporciona o trabalho colaborativo dos participantes, 

sejam designers ou não, mais uma vez percebe-se o papel de facilitador e mediador que o designer 
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ocupa no processo de transformação de um sonho pessoal em uma oportunidade de negócio 

sustentável. 

 

Referências 

BEST, K. Design Management: Managing Design Strategy, Process and Implementation. 

Lausanne: AVA Publishing, 2006.  

CAPRA, Fritjof. O Ponto de Mutação: A Ciência, a. Sociedade e a Cultura Emergente. 25. ed. 

São Paulo: Cultrix, p. 447, 1982. 

CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 1999.  

CROSS, N. Design Thinking: Understanding How Designers Think and Work. Berg, Oxford 

and New York. 2011. 

CROSS, Nigel. Designerly Ways of Knowing. Design Studies, 3.4, p. 221-27. 1982. 

DORST, K. The problem of Design Problems. In Design Thinking Research Symposium, 

Sydney University of Technology. 2003. 

DREAM:IN Journey 2011. [S.l., 2011?]. Disponível em: 

<http://www.dreamin.in/journey2011.php/>. Acesso em: 7 jul 2013. Matéria postada no site 

DREAM:IN
TM

, no hyperlink DREAM:IN-2011. 

MANZINI, E.; JEGOU, F. Sustainable Everyday. Scenarios of Urban Life, Milano, 2003. 

MANZINI, Ezio. Design para a inovação social e sustentabilidade: comunidades criativas, 

organizações colaborativas e novas redes projetuais / Ezio Manzini. Rio de Janeiro: E-

papers, 2008. (Cadernos do Grupo Altos Estudos; v.1). 

MERONI, A. Creative Communities. People inventing sustainable ways of living. Milano, 

2007. 

MERONI A. Strategic Design to ta ke care of the teritory: networking Creative Comunities to 

link people and places in a scenario of sustainable development. 8 P&D. 2008. 

SANDERS, Elizabeth B.N.; STAPPERS, Pieter Jan. Co-creation and the new landscapes of 

design. Delft: Taylor & Francis Group, Codesign Journal, Vol. 4, No. 1, March 2008, p 5–18, 

2008. 

SHEERIN, Bridget et all. Design Process as Innovation Technology for Creating Value in 

Emerging Markets The DREAM:IN Project, (30-Jan-2013): 1-10. 

VERGANTI, R. Innovating Through Design. Harvard Business Review. December, p.114-122, 

2006. 

ZINGALE,  S. Le strategie del design: semiotica delle scelte, E/C, 1, p. 4-15, 2008. 

ZURLO, F. Della relazione tra design e strategia: note critiche, in P. BERTOLA, E. MANZINI, 

(acura di), Design multiverso, Milano,  p.75-84, 2004. 

ZURLO, F.; CAUTELA C. Design for management: new ways for decision making. 

Conference Proceedings, International DMI Education Conference, Design thinking: New 

challenges for Designers, Managers, Organizations; 14-15, April, ESSEC Business School, 

Cergy-Pontoise, France, 2008. 

 



 

450 

 

O sabor do território: O design estratégico e a valorização de 
produtos alimentares locais. 

 
DE BRITTO, Ágata Morena; Mestre; UNISINOS; 
agata.britto@gmail.com 
 
REYES, Paulo; Doutor; UFRGS; 
paulo.reyes@ufrgs.br 
 
Palavras-chave: design estratégico; produto local; território.  

 

Um produto local está relacionado com a paisagem do seu território, os recursos naturais, o povo que ali 
habita e suas tradições. No entanto, nem sempre esses valores são percebidos ao longo da cadeia de 
produção-consumo. Com a dominância dos valores de mercado, a percepção do significado e do que 
representa a comida fica em segundo plano, passando despercebido algo fundamental: nos alimentamos 
de determinada forma por causa de todos os significados e representações que aprendemos ao longo de 
nossas vidas, e não só para nos mantermos vivos. A presente pesquisa aborda esse problema de maneira 
a romper com essa lógica, focando nos aspectos projetivos de um sistema que integre os diferentes 
aspectos dessa cadeia de valor. Com a intenção de compreender a dinâmica das operações presentes 
nos sistemas dos produtos alimentares locais, foram escolhidos como objeto de estudo dois produtos que 
possuem certificação de origem: o Arroz do Litoral Norte Gaúcho e o Doce de Pelotas. A abordagem 
teórica é feita pelos princípios do design estratégico a fim de projetar novos formatos de relacionamento e 
de negociação dos produtos locais, na medida em que possui a capacidade de estabelecer vínculos entre 
significado e materialidade dentro dos sistemas. Este artigo é resultado de uma dissertação de mestrado 
desenvolvida na Escola de Design Unisinos. 

 

Considerações Iniciais 

Comer um produto local não significa apenas consumir um alimento produzido próximo a sua casa ou 

sua região, mas adquirir um conjunto de símbolos e significados que estão intrinsecamente ligados a 

um território, a uma cultura e/ou a um grupo de pessoas. O produto local está relacionado com a 

paisagem do seu território, os recursos naturais, o povo que ali habita e suas tradições. No entanto, 

muitas vezes, todos esses valores se perdem no meio do caminho, do produtor ao consumidor.  

Existem diversas explicações possíveis para justificar o problema da falta de valorização dos produtos 

locais e, neste artigo, é discutida a necessidade de uma mudança na lógica das operações de troca 

entre os diversos agentes por meio do design. A pesquisa elaborada como base para este artigo 

mostra a dominância do campo econômico e seus valores nessas operações. Com isso, a percepção 

do significado e do que representa a comida fica em segundo plano.  

Portanto, este artigo traz uma reflexão sobre a possibilidade de descontinuidade na lógica atual por 

meio do projeto de um sistema que integre esses novos aspectos às relações por meio do design 

estratégico. Com a intenção de compreender a dinâmica das operações presentes nos sistemas dos 

produtos alimentares locais, foram escolhidos como objeto de estudo dois produtos que já possuem 

certificação de origem: o Arroz do Litoral Norte Gaúcho e o Doce de Pelotas.  

Em um universo complexo, é preciso estabelecer a ênfase por soluções sistêmicas – típicas do 

design estratégico, que servem de suporte à busca pelo desenvolvimento sustentável. Este artigo é 

resultado de uma dissertação de mestrado em design estratégico com foco na sustentabilidade 

territorial pelo design. 

O olhar do design estratégico: uma abordagem teórica 

O design, disciplina com foco nas soluções projetuais, possui as habilidades necessárias para 

articular os diversos agentes na construção de soluções positivas para um determinado campo. Para 

esta pesquisa, ele mostra-se como uma força para a valorização dos produtos locais no mercado 
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contemporâneo. Funciona, ainda, como o propulsor de um campo de força dentro do sistema, ao 

produzir um movimento diferente ou a alteração de um movimento já existente, por meio de soluções 

que provoquem descontinuidades nas operações e a possibilidade de posterior reconstrução de suas 

fronteiras.  

A projetação de um sistema de valores justifica o uso do design estratégico para o desenvolvimento 

de sistemas-produto que beneficiam a valorização destes produtos com base em recursos locais. 

Krucken (2008: 83) afirma que o potencial de um recurso local está relacionado com suas 

características, sua viabilidade econômica, técnica e ambiental e sua inserção no mercado e na 

sociedade.  

O design estratégico surge da necessidade de se lidar com problemas complexos, abertos e 

indefinidos. Para lidar com esses problemas foi preciso estabelecer uma metodologia que levasse em 

consideração as diversas variáveis: os produtos, serviços, experiências, territórios e agentes. Essa 

solução é a constituição de um novo sistema, o sistema produto-serviço, que pode ser também 

entendido como uma solução habilitante (MANZINI, 2008:84).  

Ao pesquisar a etimologia da palavra ―design‖, encontra-se a raiz do termo na palavra latina 

designare, que por sua vez significa ―marcar, traçar, representar‖ (CUNHA, 2010). O design é aquele 

que cria representações e marcas para algo. Já o termo ―estratégia‖ tem suas raízes etimológicas no 

conceito da arte de planejar e executar movimentos e operações (CUNHA, 2010), sendo arte aqui 

entendida como o conjunto de regras e técnicas utilizadas para a execução de algo. Portanto, o 

design estratégico pode ser conceituado como a arte de planejar e estabelecer vínculos entre 

significado e materialidade de sistemas. 

Assim, o design estratégico confere a sistemas sociais e ao mercado um conjunto de regras, crenças, 

valores e ferramentas para lidar com o ambiente externo capazes de garantir a evolução, a 

manutenção e o desenvolvimento de suas identidades. Como consequência, ele também influencia o 

ambiente externo (meio) ao proporcionar soluções que visam à melhoria do sistema, construído por 

intermédio de um sistema produto-serviço (MERONI, 2008).  

Para Luhmann (2009), sistema é o conjunto de elementos interconexos que se referem e se implicam 

mutuamente. Em sua teoria, o que faz um sistema existir é a diferença – aquilo que o diferencia dos 

demais sistemas-meio. Os indivíduos são vistos como sistemas, que formam o sistema social. A 

ênfase nos sistemas sociais permite refletir sobre a relação entre o design estratégico e os produtos 

com certificação no âmbito da sustentabilidade.  

Se sustentabilidade está relacionada às condições sistêmicas nas quais as atividades humanas não 

perturbam os ciclos naturais – ambientais, sociais, culturais – além dos limites de resiliência dos 

sistemas em que estão inseridos (MANZINI, 2008), podemos assumir que o desenvolvimento 

sustentável funciona a partir da nutrição dos sistemas e agentes, de forma física e moral. Esses são 

preceitos do design para a sustentabilidade e inovação social que defende Manzini. Nutrir o processo 

de aprendizado que é necessário para a mudança de lógica nos sistemas, oportuniza a construção de 

um bem-estar baseado na qualidade do contexto de vida como um todo (MANZINI, 2008). 

Ao relacionar o problema de pesquisa aos preceitos do design para a sustentabilidade, busca-se a 

construção de soluções por intermédio do desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento não está 

associado apenas à prosperidade econômica, mas sim humana; não se refere apenas ao 

crescimento, deve ser multidimensional e ultrapassar barreiras, ou até mesmo rompê-las. Aqui não se 

descrevem apenas barreiras econômicas, mas as impostas pelas civilizações e suas culturas, que 

estão permanentemente definindo as normas e o sentido do desenvolvimento e que levam em 

consideração as autonomias individuais e, ao mesmo tempo, uma busca maior por colaboração e 

cooperação.  

Os designers podem ser criadores de formidáveis visões, de cenários para um mundo diferente, 

melhor, e, dessa forma, mais desejável (MANZINI, 2006). Portanto, a inserção do design estratégico 

nos sistemas dos produtos locais certificados tem como intenção a construção de um sistema 

produto-serviço em que se enxergue a qualidade holística dos produtos.  
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O objeto empiríco 

O recorte da pesquisa foi planejado com a intenção de estudar produtos locais pertencentes ao 

sistema alimentar brasileiro. Para se chegar ao objeto de estudo, foi estipulado que o produto seria 

regional. Além disso, foi definido que os produtos deveriam possuir algum tipo de certificação – no 

caso a certificação de origem, que está associada aos produtos territoriais e é concedida pelo 

governo federal por meio do INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial).  

A catalogação e certificação desses produtos são de responsabilidade do governo federal, através do 

INPI. No Brasil, esta atualmente é a única certificação na qual é possível diferenciar um produto por 

suas características geográficas. Essa indicação permite que o nome de um produto local seja 

associado a uma região (área geográfica delimitada), desde que possua características geradas 

essencialmente pela influência do meio geográfico, ou a fatores naturais e humanos. Isso significa 

que este nome somente poderá ser usado pelos produtores da região autorizada pelo INPI, 

congregados em uma associação. Essa associação desenvolve diversas ferramentas, por meio da 

determinação do INPI, para manter e regular a qualidade e diferenciação do produto no mercado. 

Os objetos de estudo desta pesquisa, foram escolhidos por representarem os dois tipos de 

certificação de origem possível no Brasil, e os exemplos agroalimentares do Estado do Rio Grande do 

Sul, como pode ser identificado na relação das indicações geográficas reconhecidas pelo INPI. As 

certificações de origem do Arroz do Litoral Norte Gaúcho e do Doce de Pelotas foram iniciativas que 

visavam à aproximação com o consumidor e à diminuição da distância entre os elos da cadeia, 

segundo o representante da associação de produtores do Arroz. Para o representante do SEBRAE, o 

objetivo da certificação foi o de promover a valorização das atividades produtoras em longo prazo. 

Alcançar a proximidade entre os diferentes agentes já é uma grande mudança, principalmente para 

um produto como o Arroz, que possui uma longa cadeia produtiva. Uma solução possível é vermos os 

sistemas desses produtos como eles se apresentam, em forma de sistemas, envolvidos por outros 

sistemas, como uma verdadeira rede. 

O quadro que segue (Figura 1) explica o contexto dos objetos de estudo. Ele demonstra as 

características das cadeias de produção dos dois objetos. De forma sistêmica, identifica as relações 

dos agentes, o processo, os resultados obtidos e as estratégias que envolvem o campo de 

certificação de origem no RS. Sua função é apresentar uma sequência temporal e servir de 

instrumento de preparação à materialização da pesquisa. 

A base de construção dessa figura foram os depoimentos dos entrevistados pertencentes à cadeia 

produtiva do Arroz e do Doce. A imagem representada pela seta espiral identifica o processo de 

certificação dos produtos alimentares no Rio Grande do Sul. Os sistemas se espalham pelo campo e 

são compostos por um conjunto de unidades, os elementos nucleares e os elementos exteriores. Os 

elementos nucleares são unidades fundamentais do sistema do Doce de Pelotas – existem mesmo 

sem ligação com a certificação de origem – como também para o Arroz do Litoral Norte Gaúcho. 

Fazem parte desse grupo, os agentes, os processos desenvolvidos, o produto em si, resultados das 

ações e estratégias adotadas. Os elementos exteriores representam o contexto no qual o sistema 

está inserido e a sua relação com ele. Eles delimitam o sistema. São eles: a comunidade local, outras 

entidades públicas e privadas, indústria, varejo, lojistas, consumidores e projetos externos. 
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Figura 1 – Mapa de sistemas. 

 

Fonte: autora. 

 

As unidades fundamentais são divididas por funções diferentes. Os elementos nucleares representam 

a estrutura que configura o produto, enquanto que os elementos exteriores estimulam ações diversas 

dos agentes do sistema. Na figura 1, foram escolhidas diferentes cores para identificar as relações 

entre as unidades. Por exemplo, as estratégias são elementos nucleares para o desenvolvimento dos 

produtos e se pode desenhar a sua relação com um elemento exterior, o projeto para a Copa do 

Mundo de Futebol de 2014, que o Brasil sediará em 2014. 

 

A aplicação do design na cadeia de valor sustentável 

Com a intenção de verificar o potencial do design estratégico na cadeia de valor utilizou-se alguns 

procedimentos metodológicos: pesquisa contextual, pesquisa Blue Sky, modelagem da realidade 

através de um quadro-síntese, gráfico de polaridades e construção de cenários. 

Primeiro procedimento: pesquisa contextual – campo, agentes e ações 

Os campos são segmentos de interesse em comum dos agentes. Eles são formados de diversos 

sistemas que se relacionam entre si, em uma lógica de sistema e sistemas-meio. Dessa forma, o 

campo representa as estruturas operantes dentro de um segmento, neste caso, o processo de 

certificação do Arroz do Litoral Norte e do Doce de Pelotas.  
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No caso dos objetos de estudo, foram identificados três principais sistemas pertencentes ao campo: o 

SEBRAE, o Doce de Pelotas e o Arroz do Litoral Norte. Portanto, a figura 1 foi desenvolvida para 

retratar visualmente o funcionamento dos sistemas em atuação no campo dos produtos com 

certificação no RS.  

Nas entrevistas com os agentes dos sistemas identificou-se uma lacuna entre o produto e seus 

possíveis consumidores, visto que em suas entrevistas eles afirmaram o desconhecimento do 

produto, no caso do Arroz, pelo consumidor e, no caso do Doce, a falta de conhecimento para 

discernir entre um produto com certificação da sua opção genérica. Para lidar com essa lacuna foi 

escolhida a utilização da ferramenta de intérpretes.  

Intérpretes são agentes que pesquisam um cenário específico e, através de seus processos e visões, 

desenvolvem um conhecimento sobre como as pessoas podem atribuir significado a seus objetos e 

experiências (VERGANTI, 2008). O objetivo dessa abordagem é propor novos significados e usos, 

que podem ser aplicados na inovação radical dentro de sistemas já existentes ou na pesquisa e 

criação de novos produtos, experiências e/ou serviços. Para Verganti (2008) inovação radical significa 

que se realiza uma mudança de significado do produto e/ou serviço para o seu usuário, enquanto que 

uma inovação incremental apenas gera uma melhoria em um produto e/ou serviço já existente. 

Na pesquisa contextual se aprofundou os conhecimentos diretamente ligados à cadeia produtiva dos 

objetos de estudo e o ponto de vista de seus agentes. Com os intérpretes, se conversou com os 

formadores de opinião para definir o que significavam para eles produto local alimentar e estratégias 

de valorização. Foram escolhidos como intérpretes agentes do campo gastronômico, por razão de 

seus conhecimentos sobre o alimentar, os produtos e seus consumidores. Com isso, já se haviam 

coletado informações sobre o contexto, o campo dos produtos locais alimentares com certificação. 

Também haviam sido coletadas informações sobre o ponto de vista da sociedade e consumidores 

sobre os produtos, mas se precisava de informações complementares sobre o processo de 

certificação. 

 

Segundo procedimento: pesquisa Blue Sky. 

Blue Sky é um tipo de pesquisa composto por um conjunto organizado de referências. As referências 

são coletadas sem filtros, na busca por elementos para direcionar o projeto do novo sistema. Ela não 

procura gerar resultados diretos para o projeto, ela é utilizada para construir metáforas para os 

cenários, mundos possíveis criados pelo designer para buscar soluções para o problema. 

(SCALETSKY & PARODE, 2006) 

A pesquisa Blue Sky insere a visão do meio em que o sistema, direta ou indiretamente, está 

envolvido. Ao pensar no meio como outros diversos sistemas, se obtêm informações não filtradas que 

podem auxiliar no desenvolvimento da pesquisa aqui discutida. Para uma Blue Sky se observam os 

sistemas que normalmente não estão envolvidos no campo do problema pesquisado.  

Para a pesquisa Blue Sky desenvolvida nesta pesquisa, foi definido um elemento base sobre o qual a 

pesquisa deveria ser construída: a certificação.  

As figuras 2 e 3 representam a síntese da pesquisa Blue Sky. Nessas figuras estão presentes 

elementos e imagens de dois tipos de certificação: a figura 2, como patrimônio cultural e a figura 3 

com o viés da sustentabilidade social, ambiental e cultural. 
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Figura 2 – Blue Sky 1 

 

Fonte: autora 

Terceiro procedimento: modelagem da realidade através de um quadro-síntese. 

O quadro-síntese (figura 4) tem o objetivo de estruturar um modelo simplificado da realidade atual dos 

sistemas do Doce de Pelotas e do Arroz do Litoral Norte do RS. Montar um modelo simplificado da 

realidade permite uma visão dos pontos positivos e negativos presentes nos sistemas, fazendo ver 

com maior clareza as oportunidades de projeto para um sistema produto-serviço.  

A escolha de dividir as características dos sistemas em pontos fortes, pontos fracos, ameaças e 

oportunidades foi feita com a intenção de enxergar de forma mais clara em quais pontos é preciso 

estabelecer uma ação estratégica pelo design, de modo a fortalecer as potencialidades dos sistemas, 

além de ver os locais nos quais é preciso estabelecer estratégias de descontinuidades sistêmicas 

para efetivamente construir melhorias e, consequentemente, valorizar os produtos certificados. 

Para construir o quadro, levaram-se em consideração as pesquisas bibliográficas, documentais e 

entrevistas com os agentes dos sistemas e os intérpretes, revelando os aspectos importantes para 

uma realidade que leve à valorização dos produtos no mercado. Para construir essa valorização, a 

intenção é a de projetar uma mudança na lógica das operações e relações que compõem os sistemas 

em questão. 
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Figura 3 – Blue Sky 2 

 

Fonte: autora 

Os pontos fortes e pontos fracos são aquelas características intrínsecas aos sistemas, ou seja, são 

unidades fundamentais, portanto, não podem ser retiradas do contexto, são componentes 

permanentes do sistema. Já as ameaças e oportunidades são possibilidades e estratégias que 

podem vir a acontecer, bem como tendências do mercado. Essas possibilidades podem beneficiar ou 

prejudicar os sistemas e funcionam como mecanismos nos quais o design como força pode ser 

inserido e desenvolver uma ação para concretizar a oportunidade, ou mesmo para evitar a ameaça, 

de forma até a revertê-la. 

Os traços que ligam alguns agentes representam o caminho dos produtos certificados, no caso do 

Doce, desde os fornecedores de insumos até o consumidor, enquanto que, no Arroz, o caminho 

começa no produtor e chega até o consumidor. O Arroz possui traços pontilhados na relação entre o 

produto, a indústria, o varejo e o consumidor, já que ainda não está sendo comercializado. 

Através do quadro, também é possível visualizar as diferenças entre a realidade atual em que se 

encontram os dois sistemas. Os produtores do Doce, por meio de um trabalho de gestão, construíram 

uma situação positiva, profissionalizaram-se, estabeleceram metas, desenvolvendo as suas 

fraquezas em pontos fortes, ganhando força e credibilidade no mercado.  
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Figura 4 – Quadro-Síntese 

 

Fonte: autora 

 

Com um processo semelhante para a obtenção da certificação, os produtores de Arroz não chegaram 

aos mesmos resultados. Com um circuito de comercialização longo, encontraram dificuldades no 

caminho, não conseguindo estabelecer parcerias com as indústrias para o beneficiamento do 

produto. Além disso, também possuem dificuldades em organizarem-se como grupo e estabelecerem 

objetivos em comum. A situação do grupo não se alterou com a certificação, nem mesmo alcançou-se 

a comercialização do produto.  

Portanto, é possível perceber no quadro que os produtores do Doce conseguiram trabalhar as suas 

características de base, as unidades fundamentais, de forma a estabelecê-las como pontos fortes do 

sistema, enquanto que os produtores de Arroz ainda não conseguiram construir uma forma de 

trabalho que valorize suas unidades fundamentais. Porém, é possível reverter a situação através de 

uma estratégia adequada de operação. 

 

Quarto procedimento: gráfico de polaridades  

O gráfico de polaridades é um mapa desenhado sobre os paradoxos enfrentados pelo problema de 

projeto. As polaridades caracterizam-se como dilemas que permeiam o sistema que define o 

problema de design e são opostos interdependentes. O gráfico é construído para desenvolver 

estratégias que tratem sobre esses dilemas e estimulem o equilíbrio dos paradoxos. A partir dele, 

espera-se criar novas competências e valores sistêmicos. Por meio dele, podem-se converter as 

ameaças e pontos fracos do sistema em recursos para realizar uma descontinuidade ou identificar 

pontos fortes e oportunidades de forma a integrarem o desenvolvimento de soluções adequadas para 

o sistema e seus agentes. 
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Figura 5 – Gráfico de polaridades 

 
 

Fonte: autora 

 

A escolha da polaridade ―identidade‖ justifica-se pela relevância deste ao longo das fases percorridas 

na pesquisa. Para demonstrar o seu oposto, foi definida a polaridade ―genérico‖, representando os 

produtos que não possuem o mesmo tipo de vínculo com algum tipo de identidade territorial e podem 

ser substituídos por outro sem se notar a diferença. 

Já a escolha da polaridade ―cooperação‖ foi feita porque na pesquisa ela mostrou-se como um 

elemento decisivo para o sucesso na venda e valorização dos produtos locais desde o princípio. Em 

contraponto, foi escolhida a polaridade oposta à cooperação – ―competição‖. 

 

Quinto procedimento: cenários  

Com o gráfico de polaridades aliado ao conjunto de informações coletadas no decorrer da pesquisa, 

elaboram-se os cenários possíveis para os objetos de estudo. 

Para a construção dos cenários foi estabelecida a estratégia de constituir quatro temas distintos para 

os objetos de estudo, mas que pudessem fazer um paralelo entre eles. Para isso, foram escolhidos 

frutas, vegetais e pratos tipicamente brasileiros. Os cenários são: 

 

Cenário tomate: 

O tomate é uma fruta nativa americana que viajou o mundo e sua produção adaptou-se em quase 

todos os biomas. Mas também é uma das frutas com maior índice de toxicidade quando produzida no 

modelo tradicional agrícola. Quando cultivado de forma orgânica, ou seja, sem adição de químicos 

em seu crescimento, torna-se um fruto extremamente saboroso e saudável, claro que se seu plantio 

respeitar sua sazonalidade.  

No cenário Tomate, o Arroz do Litoral Norte torna-se um produto resultado de muita cooperação. Ao 

não conseguir indústrias dispostas a beneficiar o seu produto pagando um preço justo por ele, os 

produtores desistem da certificação de origem. Eles percebem que o produto orgânico é uma 
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tendência de mercado e pode ser uma melhor vantagem competitiva. Agora eles acreditam que ao 

juntar forças com a comunidade e as entidades governamentais locais eles podem produzir um arroz 

de alta qualidade sem a adição de agrotóxicos. 

No mesmo cenário, os produtores de doce acabam perdendo a concessão da certificação, devido aos 

altos custos para manter o padrão de qualidade e endividamento das pequenas empresas. No 

entanto, a comunidade se organiza para salvar o ―verdadeiro Doce de Pelotas‖, em conjunto com 

ações do SEBRAE , do GT de Gastronomia do Estado. Eles criam um programa de formação de 

doceiros orgânicos, para salvar o patrimônio cultural da cidade. 

Figura 6 – Cenários possíveis para os produtos locais com certificação 

 
 

Fonte: autora 

 

Cenário feijoada: 

A feijoada é um prato complexo e exige muita dedicação e cooperação para prepará-lo. Ela pode ser 

vista como um prato sistêmico e, como qualquer sistema, depende de outros sistemas para ser um 

preparo bem-sucedido, como o da couve, das laranjas, arroz, farofa.  

No cenário feijoada, o Doce de Pelotas torna-se conhecido pelo Brasil como uma estratégia de 

profissionalização, capacitação e cooperação bem-sucedida para pequenos empreendedores. O 

programa torna o cidadão pelotense um coprodutor, parte do processo e replicador do conhecimento. 

No mesmo cenário, o Arroz do Litoral Norte Gaúcho torna-se o caso de sucesso da cadeia produtiva 

de arroz brasileira. Ele conquista o apoio da comunidade através de projetos desenvolvidos por 

ONGs criadas em parceria com os produtores, prefeitura e governo do estado. Esses projetos 

constroem cooperativas nas quais a comunidade produz produtos derivados da casca do arroz, como 

o papel de arroz. 

Cenário urucum: 



 

460 

 

Urucum é uma planta nativa brasileira utilizada para a produção do colorau. Ele não é valorizado, 

nem a planta, muito menos o corante em pó. A produção do colorau é feita em produções agrícolas 

familiares, não profissionalizadas, que dependem do preço que a indústria está disposta a pagar. 

O Doce de Pelotas, neste cenário, depois de diversas tentativas malsucedidas de proteger o uso de 

seu nome exclusivo, acaba perdendo os produtores associados, pois muitos deles viam a certificação 

como uma despesa maior do que o ganho. Ao saírem da certificação, conseguem concorrer com o 

custo dos outros doces genéricos, já que não precisam mais se preocupar com a fiscalização e 

regulamentos técnicos de produção. 

Já os produtores do Arroz, no cenário Urucum, não conseguem chegar a um consenso sobre a 

comercialização do produto e acabam por desistir da certificação. Com isso, a maior parte deles entra 

em acordo com as indústrias que dominam o mercado de beneficiamento de arroz no Brasil. Assim, o 

Arroz do Litoral Norte Gaúcho é usado pelos grandes grupos de indústrias para melhorar o mix de 

grãos de seus produtos no mercado. 

Cenário cacau: 

Cacau é uma fruta que adaptou-se perfeitamente ao bioma da região sul da Bahia. Porém, a sua 

produção já foi devastada pela infestação da doença Vassoura de Bruxa em suas plantações. Dos 

produtores restantes, a maioria vende o seu produto como commodity e alguns destacam-se ao 

conseguir conquistar nichos de mercado. 

No cenário Cacau, o Arroz do Litoral Norte Gaúcho consegue colocar o seu produto no mercado. Para 

comercializar, o grupo de produtores decidiu que cada produtor deveria entrar em consenso com uma 

indústria beneficiadora e negociar os seus termos individualmente. Por isso, existem diversas marcas 

de Arroz do Litoral Norte encontradas no mercado. O Doce de Pelotas no cenário Cacau finalmente 

consegue tirar de circulação os doces que eram vendidos utilizando o seu nome. Para não perderem 

mercado, eles fecham o grupo de associados, pois acreditam terem conquistado um ponto de 

equilíbrio de produtores certificados. Acabam por tornarem-se um conglomerado de produção de 

Doce, montando fábricas com grandes linhas de montagem.  

 

Considerações Finais 

O Doce de Pelotas e o Arroz do Litoral Norte Gaúcho possuem algumas características que os 

diferenciam dos demais produtos locais gaúchos. Ao lado da Carne dos Pampas Meridionais, eles 

são os únicos que possuem uma certificação e têm sua identidade ligada ao território. A pesquisa 

teórica de contextualização indicou o caminho a ser seguido e permitiu a aproximação com objetivo 

central do trabalho – compreender como o design pode ser inserido nos sistemas dos objetos de 

estudo para promover sua valorização. 

Ao aprofundar os conhecimentos em design estratégico, foi possível enxergar um caminho para a 

inserção e valorização dos produtos estudados no mercado, que foi na direção da sustentabilidade. 

Ela se mostra como pano de fundo ideal para o desenvolvimento de um sistema produto-serviço 

vinculado ao território e adequado às tendências alimentares atuais. O estudo do design estratégico 

também trouxe à tona algumas questões sobre a maneira deste SPS funcionar, com uma ruptura na 

lógica tradicional, voltada quase que exclusivamente ao fim econômico.  

Essa ruptura tem o objetivo de melhorar o contexto e o bem-estar dos agentes envolvidos e, com 

isso, buscar um desenvolvimento diferente do atual. O sentido aqui adotado para desenvolvimento 

leva em consideração as autonomias individuais, mas, ao mesmo tempo uma maior busca por 

colaboração e cooperação, ou seja, um desenvolvimento que busque maior liberdade e o 

estabelecimento de laços comunitários. Esse desenvolvimento serve a uma finalidade maior, como 

bem define Morin (1995), a de ―viver verdadeiramente‖, de ―viver melhor‖, e estabelece uma estrutura 

capaz de levar o indivíduo a um ponto de mudança com sua maneira de viver atual. 

Portanto, acredita-se que a inserção do design estratégico no campo dos produtos com certificação 

de origem pode construir uma nova visão e gerar uma melhoria nos sistemas, a partir da constatação 

de que ele pode operar para a valorização dos objetos deste estudo. Isso é possível devido à sua 

capacidade de articular diversas disciplinas, sistemas e indivíduos em um projeto comum, fazendo 
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com que os agentes consigam ver que o seu desenvolvimento conduz a um maior desenvolvimento 

do sistema e vice-versa. 

O mapeamento das cadeias, que compõem o primeiro procedimento foi muito pertinente para 

compreender a situação dos sistemas e o ponto de vista dos entrevistados. Além disso, ele 

possibilitou a definição das potencialidades e fraquezas, vindo a constituir a base do quadro-síntese, 

peça fundamental para a construção posterior dos cenários. 

O mapeamento também teve um papel substancial para a escolha das demais estratégias de 

pesquisa, pois, ao entrevistar os agentes do sistema, foi possível perceber que uma grande 

dificuldade encontrada por eles é a de aproximação com o consumidor final, que no caso do Doce de 

Pelotas desconhece a certificação, e no do Arroz do Litoral Norte Gaúcho, o produto em si. 

O trabalho todo de pesquisa teórica, levantamento de informações vindas de fontes secundárias e 

primárias, e organização da pesquisa Blue Sky possibilitaram a construção dos cenários para o Doce 

de Pelotas e o Arroz do Litoral Norte. Essa etapa cumpriu o papel de refletir sobre futuros possíveis 

para projetos de valorização desses produtos. Foi construída a partir do conhecimento das culturas 

dos agentes atuantes nos sistemas em estudo, na tentativa de fornecer uma visão ampliada para a 

construção de estratégias. Além disso, o uso de cenários pode oferecer uma visão diferente para os 

agentes, o fazer ver do design e, ao mesmo tempo, propor novas possibilidades. Espera-se que, com 

essas proposições, os agentes dos sistemas sintam-se motivados a iniciar um movimento de ruptura 

com o modo de fazer anterior. 

Por fim, o estudo comparativo entre os dois objetos de estudo, o Arroz do Litoral Norte Gaúcho e o 

Doce de Pelotas, trouxe informações complementares que auxiliaram na consolidação do estudo aqui 

desenvolvido. O Doce de Pelotas mostrou, ao longo da pesquisa, como a busca pela certificação 

pode levar a uma profissionalização dos produtores, gerar um produto com critérios de qualidade bem 

definidos e fazer um grupo de produtores conquistar a credibilidade do mercado. Por meio da 

pesquisa foi possível compreender como a cooperação e o trabalho em conjunto levou a esses 

resultados positivos para esses produtores. O mesmo não foi possível testemunhar ao estudar o 

Arroz, fato que também trouxe riqueza de informações para esta pesquisa. No caso do Arroz, foi visto 

como a competição e a falta de ligação com a comunidade e entidades locais fazem com que a 

caminhada para conquistar um espaço no mercado para o produto torna-se longa e mais difícil de ser 

alcançada. 
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Resumo: O presente estudo investiga o uso do conceito do triple bottom line como uma ferramenta 

alternativa de sustentabilidade empresarial na atual sociedade. A investigação propõe verificar a diretriz 
estratégica como proposta de valor do triple bottom line através do case da empresa Natura. Para dar 

conta deste estudo, baseado em referências bibliográficas e estudo de caso, será contextualizado 
brevemente os agentes positivos e negativos da sociedade de risco, abordagens e definições sobre o 
tema de desenvolvimento sustentável e a análise de aplicação do conceito do triple bottom line na 
empresa referida. Com isso, pretende-se observar como a empresa lida com novas alternativas de 
ferramentas voltadas para a sustentabilidade empresarial. Os objetivos foram alcançados, já que a 
empresa Natura foi uma das primeiras empresas nacionais a igualar os aspectos econômico-financeiros, 
sociais e ambientais, sendo vista como um modelo de referência pelas organizações internacionais, em 
diferentes situações e legislações. 

Introdução 

A dinâmica da sociedade moderna esta diretamente associada ao risco, ou seja, ligação permanente 

com a incerteza, o desequilíbrio social, a insegurança e o medo. Estes fatores refletem diariamente 

nos aspectos econômicos, políticos, culturais e tecnológicos, sendo conduzidos e interpretados de 

formas variáveis pela sociedade, ou seja, de acordo com a cultura local. 

A sensação de risco e incertezas está relacionada a uma sociedade moderna, porém o foco destas 

transformações geradas por estas características permanece centrado no humano. Por muito tempo, 

as consequências, deixaram de ser percebidas, pelo fato de não serem relacionadas a grandes 

catástrofes, sejam homem-natureza e natureza-homem, como no atual momento. 

Para reverter estas implicações de risco, a sociedade busca constantemente atitudes. Uma das 

formas encontradas foi a implementação de uma estratégia com viabilidade econômica e ecológica 

denominada de desenvolvimento sustentável. De fato, muitas empresas já aderiram a um 

posicionamento estratégico ecologicamente direcionado ao seu âmbito de mercado, ou seja, uma 

diretriz estratégica que envolvesse fatores econômicos, sociais e ecológicos, como a proposta de 

valor do conceito triple bottom line (TBL). 
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Método 

Para dar conta da proposta o estudo, tem como base autores da área da sociedade de risco e 

sustentabilidade no design para fundamentação teórica. E, por conseguinte se analisa a ferramenta 

alternativa de sustentabilidade empresarial, triple bottom line, aplicada ao estudo de caso. 

A empresa foi selecionada a partir de um padrão adotado pelos autores que considera a integração 

dos aspectos sociais, econômicos e sustentáveis, design de produto e maior tempo de atuação no 

mercado nacional; com participação ativa dos fatores já mencionados na introdução. Por fim, a 

empresa escolhida neste estudo é a Natura, já que o desenvolvimento sustentável está presente 

desde a sua fundação. 

Sociedade de risco: aspectos vivenciados pela sociedade atual 

O mundo em que nos encontramos hoje reflete as ações tomadas pelo homem, seja de caráter 

político, econômico, social ou tecnológico. A sociedade como um todo tem sido analisada como um 

fator de risco devido às conseqüências geradas a partir de seus atos, abordagens estas, vista neste 

capítulo. 

Segundo Giddens (2005), vivemos em um mundo em descontrole, pelo fato de ter deixado o controle 

do mundo escapar do nosso comando. Como por exemplo, o progresso da ciência e da tecnologia 

serviria para tornar a vida mais segura e previsível, porém muitas vezes tiveram o efeito oposto, 

causando novos riscos e incertezas para a população. Estes aspectos estão ligados diretamente ao 

efeito da globalização. 

A globalização é política, tecnológica e cultural, tanto quanto econômica. Foi influenciada acima de 
tudo por desenvolvimentos nos sistemas de comunicação que remontam apenas ao final da 
década de 1960.(GIDDENS, 2005, p. 21) 

As transformações geradas a partir da globalização afetam diversos aspectos relacionados ao ser 

humano, sejam para o bem ou para o mal, estes refletidos sobre ele mesmo. Aspectos que podem 

ser avaliados imediatamente ou em longo prazo, produzindo margem para a probabilidade de risco 

(GIDDENS, 2005). 

O risco é a dinâmica mobilizadora de uma sociedade propensa à mudança, que deseja determinar 
seu próprio futuro em vez de confiá-lo à religião, à tradição ou aos caprichos da natureza. O 
capitalismo moderno difere de todas as formas anteriores de sistema econômico em suas atitudes 
em relação ao futuro. [...] Insere-se no futuro ao calcular lucro e perda futuros, e portanto risco, 
como um processo contínuo.(GIDDENS, 2005, p. 34) 

Já para Beck (2006), o risco tem dois sentidos diferentes. Em entrevista à Revista IHU On-Line, o 

autor definiu, sob o seu ponto de vista, o que é sociedade de risco. 

O termo ―risco‖ tem dois sentidos radicalmente diferentes. Aplica-se, em primeiro lugar, a um 
mundo governado inteiramente pelas leis da probabilidade, onde tudo é mensurável e calculável. 
Esta palavra também é comumente usada para referir-se a incertezas não quantificáveis, a ―riscos 
que não podem ser mensurados‖. Quando falo de ―sociedade de risco‖, é nesse último sentido de 
incertezas fabricadas. Essas ―verdadeiras‖ incertezas, reforçadas por rápidas inovações 
tecnológicas e respostas sociais aceleradas, estão criando uma nova paisagem de risco global. 
Em todas essas novas tecnologias incertas de risco, estamos separados da possibilidade e dos 
resultados por um oceano de ignorância.(BECK, 2006) 

O risco deve ser disciplinado, pois é um componente fundamental de uma economia dinâmica e de 

uma sociedade inovadora. De certa forma, o capitalismo foi uma forte influência para a globalização, 

pois continua promovendo grandes desequilíbrios entre as classes sociais. Afirmando o poder 

aquisitivo centrado nas mãos de poucos e se distanciando cada vez mais da classe trabalhadora 

(GIDDENS, 2005). Segundo Giddens (1991), Wallerstein acredita que o capitalismo é o grande 

responsável pelas transformações modernas. 

O desenvolvimento da sociedade moderna, no século XXI, apresenta fortes fatores agravantes de um 

potencial destrutivo em relação ao meio ambiente. Estas conseqüências estão relacionadas à 

interação homem-natureza e natureza-homem. Segundo Giddens (2005) estamos vivendo ameaças 

criadas pelo próprio homem, que o afetam diretamente quando se trata de alimentação ou catástrofes 

ligadas ao meio ambiente, ou proliferação nuclear ou mesmo a queda da economia mundial. 



 

464 

 

A categoria do ambiente criado, ou ―natureza socializada‖ se refere ao caráter alterado da relação 
entre seres humanos e o ambiente físico. A variedade de perigos ecológicos nesta categoria deriva 
da transformação da natureza por sistemas de conhecimentos humanos. A simples quantidade de 
riscos sérios ligados à natureza socializada é bem assustadora: a radiação a partir de acidentes 
graves em usinas nucleares ou do lixo atômico; a poluição química nos mares suficiente para 
destruir o plâncton que renova uma boa parte do oxigênio na atmosfera; um ―efeito estufa‖ 
derivando dos poluentes atmosféricos que atacam a camada de ozônio, derretendo parte das 
calotas polares e inundando vastas áreas; a destruição de grandes áreas de floresta tropical que 
são uma fonte básica de oxigênio renovável; e a exaustão de milhões de acres de terra fértil como 
resultado do uso intensivo de fertilizantes artificiais.(GIDDENS, 1991, p.129) 

De fato é assustador como o homem conseguiu chegar a esse patamar de desrespeito à natureza, 

sendo ela vital para a sua existência. A relação entre homem-natureza vem sendo debatida desde a 

década de 80, quando a Organização das Nações Unidas (ONU) promoveu a Comissão Mundial 

sobre Meio Ambiente e o Desenvolvimento, em 1983 (TAGORE, 2009). Desde então a ideia de 

sustentabilidade está sendo inserida e ganhando adeptos dentro da cultura humana. 

Conforme Demajorovic (2003) o desenvolvimento sustentável não se refere a um problema, mas a 

uma estratégia de viabilidade econômica e ecológica. Que implica na redefinição das relações entre 

sociedade humana-natureza, de modo que haja uma mudança na conduta do processo civilizatório. 

Portanto é necessário criar um conjunto de iniciativas que agenciem interlocutores e participantes 

sociais relevantes e ativos, ‗formados a partir de práticas educativas e de um processo de diálogo 

informado, o que reforça o sentimento de co-responsabilização e de constituição de valores éticos‘ 

(DEMAJOROVIC, 2003, p. 11). 

Desenvolvimento sustentável: fator fundamental no design 

Atualmente tem se falado muito em impactos ambientais, ecologicamente corretos e sustentabilidade. 

Mas afinal, qual é o conceito de desenvolvimento sustentável, o que o define? É possível projetar de 

forma mais ecológica e isso valer a pena financeiramente para quem investe? Neste capítulo será 

abordada a definição de sustentabilidade e temas que ajudam a solucionar estas questões.  

Edwards (2008) apresenta fatos um tanto assustadores e curiosos sobre este assunto. Descrevendo 

uma estimativa, de que por volta do ano 2050 a espécie humana causará um impacto ambiental 

quatro vezes maior do que no ano 2000. Levando em consideração um crescimento econômico anual 

de dois por cento; e uma população de dez bilhões, e aponta a prosperidade econômica e 

crescimento populacional como maiores causas destes problemas. E por conseguinte, estabelece de 

forma clara e objetiva conceitos e definições de desenvolvimento sustentável. O conceito válido para 

sustentabilidade foi definido pela comissão de Brundtland, comissão para o meio ambiente da ONU 

em 1987. Apesar de ser uma referência internacional e ter cada vez mais validade ele ainda é muito 

amplo, pois pode ser interpretado de diferentes maneiras. A comissão liderada por Gro Harlem 

Brundtland, chama a atenção para as necessidades de recursos das gerações presentes e futuras. 

A comissão de Brundtland definiu o desenvolvimento sustentável como aquele que satisfaz as 
necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das futuras gerações de satisfazer 
suas próprias necessidades. Esta definição gerou uma série de sub definições que atendem às 
necessidades particulares de cada setor.(EDWARDS, 2008, p. 20) 

O mesmo autor aponta fatores que contribuem para alcançar o desenvolvimento sustentável, bem 

como, educação, legislação, tributação, profissionais eficientes, benefícios para empresas, imagem e 

reputação. O uso de materiais sustentáveis em projetos também é muito importante. Edwards (2008) 

define como materiais sustentáveis, produtos e matérias com maior durabilidade, mais saudáveis e 

eficientes quando relacionados ao consumo de recursos, fabricados de forma que cause menos 

impacto ambiental possível, e que possa ser reciclado ao máximo. Afirmando, que a sustentabilidade 

é um dos assuntos que vem ganhando muito espaço no campo científico, sendo utilizado como base 

para novas tecnologias e abordagens do design, e ainda apresenta uma nova possibilidade para que 

as empresas projetem os seus futuros. 

Pereira (2003) apresenta aspectos ecológicos que começam a ser levados cada vem mais em 

consideração no projeto de produto, como diminuição dos gastos de energia e produção de lixo. 

Estes cuidados são considerados através de métodos de projeto, porém ainda há problemas a serem 

enfrentados com a grande produção e o uso de bem de consumo. Pode-se citar o grande número de 
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descarte de embalagens, desmatamento de florestas nativas, a exploração de recursos naturais feita 

sem interrupção, e a poluição hídrica e atmosférica que se agrava cada vez mais nos meios urbanos. 

Em relação a outros fatores de projeto, como funcionalidade, uso e tempo de vida do produto no 

mercado, as questões do meio ambiente ainda ficam em segundo plano nos processos projetuais. 

A autora citada anteriormente apresenta uma linha histórica das preocupações ambientais. A década 

de setenta caracteriza-se pela introdução de procedimento para controle de poluição, os anos oitenta 

pelas ações de planejamento ambiental, e os anos noventa foi marcado pela globalização dos 

conceitos e por uma sistematização e ação pelo meio ambiente. Ela aponta a atividade industrial 

como sendo a principal causa dos danos ambientais, pois é muito potente e rápida quando se trata de 

exploração, provocando efeitos extremamente negativos, devido à poluição gerada durante todas as 

fases do seu ciclo de vida. Esta produção industrial pode causar dois tipos de danos ao meio natural: 

esgotamento dos recursos naturais e a poluição (do ar, águas, solo e poluição causada pelo lixo). ‗Os 

recursos naturais dizem à respeito às reservas minerais, fósseis, vegetais e animais, que podem ser 

severamente comprometidos pela exploração/ uso intensivo dos recursos não renováveis, ou pela 

exploração/ uso não controlado dos recursos renováveis‘(PEREIRA, 2003, p. 52). 

Para Pereira (2003) as questões ambientais devem ser levadas em consideração preliminarmente no 

design, e devem ser pensadas de forma mais estratégica. Ela afirma que os designers devem estar 

preocupados durante todo o processo de desenvolvimento de produto em gerar ideias de economia 

de recursos e espaços. Ideias funcionais, duráveis, modulares e de não poluição. A estes fatores 

pode-se relacionar fatores de ordem humana e social, questões culturais, mudanças sociais, 

simbolização, estética e o compromisso moral da sociedade e do indivíduo. Desta forma os 

profissionais terão uma melhor compreensão dos problemas e estarão mais bem habilitados a 

identificar e definir as prioridades ambientais e estabelecer as melhores estratégias para seus 

projetos. 

Amaral (2002), afirma que atualmente o designer busca outras disciplinas, muda sua postura e busca 

outras direções como as ciências sociais e comportamentais (exemplo: antropologia, filosofia, 

sociologia) para realizar seus projetos. Ele parte pela busca de uma ação sociocultural, e por alguns 

momentos deixa o computador e a prancheta de lado. A embalagem descartável, que é vista como 

um símbolo de modernidade é uma das principais causas do aumento do consumo de matéria prima 

e geração de lixo sólido. É possível pensar este tipo de produto de forma mais sustentável? Para 

Amaral (2002), não há uma única solução possível, mas soluções mais adequadas em determinados 

contextos. Um projeto de embalagem sustentável deve levar em considerações vários aspectos, entre 

eles: ‗[...] materiais únicos, simples, de fácil aquisição e produção, com menor uso de energia, que 

possibilitem o reuso ou reciclagem, deve ser compatível com o produto que vai ser acondicionado e 

satisfazer as necessidades mínimas da sociedade‘ (AMARAL, 2002, p. 1174). 

‗Um projeto de embalagem ecologicamente correto requer uma visão holística do sistema, 
considerando todo seu ciclo de vida, compilando e interpretando informações a cerca dos efeitos 
sobre o meio ambiente, ao lado das demandas de consumo, tecnologias disponíveis, logística e 
distribuição, produtividade industrial, questões de marketing e outras‘.(AMARAL, 2002, p. 1175) 

Em relação ao designer de embalagens e a questão de sustentabilidade, Amaral (2002) comenta que 

as empresas estão focadas em conhecer, entender e satisfazer as necessidades e as expectativas 

dos consumidores, e estes por sua vez estão se tornando mais exigentes. O consumidor está cada 

vez mais consciente da importância das questões meio ambientais, e que as inovações tecnológicas 

das embalagens devem considerar isso em seus materiais e processos de fabricação. 

Ainda há restrições quanto à aplicabilidade de métodos ecológicos em determinadas empresas. 

Muitas questionam a validade e a real necessidade destas aplicações, e se isso não irá afetar o 

retorno econômico da empresa de forma negativa. Manzini e Vezzoli (2005) abordam este tema, e 

mostram como é possível relacionar a sustentabilidade de forma positiva dentro das empresas. Para 

eles as empresas são os atores sociais dentro do sistema de produção e consumo, e possuem os 

maiores recursos, como, conhecimento, organização e capacidade de tomar iniciativas. Por isso é 

atribuído a elas o papel central rumo à sustentabilidade. Porém a competitividade está diretamente 

relacionada a empresas, sustentabilidade e competitividade sendo problemas de ordens distintas. 

Neste caso, a sustentabilidade é um resultado de valores sociais que devem ser atingidos a médio e 

longo prazo. Já que a competitividade é uma condição de operação das empresas de ação imediata. 
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Para resolver este impasse os autores referenciados anteriormente sugerem que as políticas públicas 

promovam um contexto favorável, fazendo com que as empresas possam competir, induzindo ao 

mesmo tempo a aplicação de soluções sustentáveis e mais inovadoras do que as existentes 

atualmente. Desta forma, a inovação ambiental sendo difundida, gera novos padrões de referência, e 

estes padrões acabam tornando-se normas. 

‗A competitividade em última análise, pode ser buscada seguindo dois caminhos (ou uma 
combinação dos dois). Produzindo a custos menores um produto-serviço similar que possa 
competir com o da concorrência, ou oferecendo um produto-serviço diferente, cujo valor agregado 
reconhecido pelos clientes seja considerado melhor do que o produto-serviço da 
concorrência‘.(MANZINI; VEZOLLI, 2005, p. 82) 

Desta forma, os autores afirmam que se pode expandir a temática ambiental, passando o conceito de 

eficiência operativa para eco eficiência operativa, e ainda para o conceito de posicionamento 

estratégico ecologicamente orientado. Eles definem a eco eficiência como conjunto de soluções que 

permite as empresas reduzirem os seus custos econômicos e os custos ambientais da sua atividade. 

O posicionamento estratégico ecologicamente orientado é a capacidade de uma empresa de 

individualizar um mix de produtos ou serviços que possa ter uma boa aceitação pelo consumidor e 

que apresente uma qualidade ambiental intrínseca mais elevada. Como por exemplo, através da 

proposta de valor do conceito do triple bottom line (TBL), diretriz estratégica que envolve fatores 

econômicos, sociais e ecológicos. 

Triple bottom line: empresa modelo Natura 

O triple bottom line ou tripé da sustentabilidade envolve aspectos ambientais, econômicos e sociais 

que devem interagir de forma holística, para atender o conceito. Este conceito teve início na década 

de 80, desde então pesquisadores interessados no assunto o aprimoram conforme a necessidade 

humana e ambiental do planeta. Nessa sessão serão abordadas questões referentes ao assunto e 

um exemplo de aplicação desse conceito através da empresa Natura. 

Savitz (2007) alega que a visão das empresas que renovam a comunidade à medida que enriquecem 

seus acionistas talvez pareça utópica. Esta visão de que é um grande desafio para os executivos é 

reforçada por Bieker et al., (2006 apud SILVA; QUELHAS, 2006, p. 387) quando afirma que a cada 

dia se mostra mais complexa a concepção de sustentabilidade quando aliada à visão corporativa, 

porém esta analogia do triple bottom line das dimensões econômicas, ambientais e sociais da 

sustentabilidade, que surgiu como um modelo de interpretação para nortear o posicionamento das 

empresas. 

Sob o ponto de vista econômico-financeiro podemos perceber que a ideia de sustentabilidade é a 
mãe da governança corporativa, do investimento social privado, da transparência, da ética 
empresarial e do relacionamento equilibrado com os seus stakeholders. A expressão triple bottom 
line, resume esse entendimento, onde une o conceito de sustentabilidade empresarial através do 
conjunto da responsabilidade social, responsabilidade econômico-financeira e responsabilidade 
ambiental.(MACEDO; QUEIROZ, 2007, p. 5) 

A representação figurativa da ideia de triple bottom line, segundo os autores Macedo e Queiroz é 

ilustrada conforme a Figura 1. 

Figura 1 – Triple Bottom Line (Fonte: Copesul, 2001 apud MACEDO; QUEIROZ, 2007, p. 5.) 
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Copesul (2001 apud MACEDO; QUEIROZ, 2007) relata as definições das variáveis representadas na 

Figura 1. 

A responsabilidade econômico-financeira pode ser traduzida pela prosperidade, direitos aos 
acionistas, gestão dos ativos, competitividade, agentes de resultado, cadeia de valor e resultado 
econômico. Já a responsabilidade ambiental como visão integrada, cuidando de pessoas, gestão 
de riscos, eco eficiência, proteção ambiental, hospedes da comunidade e transparência e posições 
éticas. Na responsabilidade social, a dignidade humana, direitos humanos e dos trabalhadores e 
envolvimento com a comunidade.(COPESUL, 2001 apud MACEDO; QUEIROZ, 2007 p. 6) 

Ou seja, as empresas que conseguem alinhar fatores econômicos, ambientais e sociais, tanto no 

processo produtivo quanto na fase projetual e pensar coletivamente, representam uma conquista da 

sociedade moderna (MACEDO; QUEIROZ, 2007).  

Segundo Silva (2003 apud SILVA; QUELHAS 2006, p. 386) ‗o desenvolvimento sustentável sob o 

ponto de vista corporativo pode ser definido como: A busca do equilíbrio entre o que é socialmente, 

desejável economicamente viável e ecologicamente sustentável‘. A preocupação da população com 

as questões ambientais impulsionou as empresas a adotarem estratégias e programas ambientais. 

Para Infante (2005 apud MACEDO; QUEIROZ, 2007, p. 7) ‗o equilíbrio entre o econômico, o social e 

o ambiental é a premissa do desenvolvimento sustentável‘. Esses três campos representam um papel 

fundamental e decisivo no processo de viver em harmonia relacionando homem-natureza e natureza-

homem. Já Copesul (2001 apud MACEDO; QUEIROZ, 2007, p. 7) cita que ‗o equilíbrio entre as 

dimensões econômico-financeira, social e ambiental pelas organizações, torna a sustentabilidade 

empresarial e o desenvolvimento sustentável abordagens interdependentes‘. 

O triple bottom line trás o entendimento de que atualmente para conseguir permanecer na acirrada 

disputa de market share, as empresas não devem focar seu negócio apenas na busca pelo lucro, 

devem aprimorar as suas estratégias, pois ‗os impactos ambientais geram repercussões que abalam 

a confiança dos investidores, acionistas, consumidores e outros grupos importantes que podem 

acarretar prejuízos às empresas‘ (BAYARDINO, 2004 apud MACEDO; QUEIROZ, 2007, p. 8). 

No entanto, nesta perspectiva, a empresa precisa assimilar que os valores sociais e ambientais 

trazem um retorno positivo. Hart e Milstein (2004 apud MACEDO E QUEIROZ, 2007, p. 8) explicam 

sobre a perspectiva de negócios, que os desafios globais integrados à sustentabilidade ‗podem ajudar 

a identificar estratégias e práticas que contribuam para um mundo mais sustentável‘. Por fim, Pinto 

(2002, p. 27 apud MACEDO; QUEIROZ, 2007 p. 8) ‗complementa que é bem provável que as 

empresas se vejam compelidas a apresentar bons indicadores de sustentabilidade, tendo por objetivo 

obter recursos financeiros e parceiros para seus processos econômicos‘. 

Sancionando esta abordagem inicial para o entendimento sobre o tema e aplicação do triple bottom 

line, tem-se como exemplo a Natura, empresa brasileira de cosméticos, criada em 1969, sendo uma 

das primeiras empresas nacionais a igualar os aspectos econômico-financeiros, sociais e ambientais. 

Na elaboração do balanço social, a empresa segue o padrão proposto pelo Instituto Ethos de 
Empresas e Responsabilidade Social e as diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI), uma 
instituição internacional criada em 1997 que visa desenvolver e disseminar um modelo de 
comunicação sobre os impactos econômicos, sociais e ambientais nos negócios. [...] Na 
apresentação dos resultados econômico-financeiros, a empresa obedece ao padrão das normas 
contábeis internacionais e segue as recomendações das principais entidades do mercado de 
capitais brasileiro, como a Associação dos Analistas e Profissionais de Investimentos do Mercado 
de Capitais, Apimec, e a Associação Brasileira das Companhias Abertas, Abrasca. A gestão dos 
indicadores utilizados na produção do relatório foi feita pela Diretoria de Assuntos Corporativos, 
que contou com a colaboração direta da vice-presidência de Finanças e da área de Relações com 
os Investidores. As informações foram discutidas no âmbito do Comitê de Sustentabilidade da 
Natura, criado em 2002 e composto pelos presidentes da empresa, diretores, gestores das áreas 
de Meio Ambiente, Qualidade, Recursos Humanos e Responsabilidade Corporativa.(NATURA, 
2005, p. 4) 

O comprometimento com a transparência, integridade, abrangência e a gestão responsável gerou 

resultados positivos, quando a empresa passou a negociar suas ações no Novo Mercado da Bolsa de 

Valores de São Paulo, a Bovespa, em março de 2004 (NATURA, 2005). 

Segundo a declaração de Ricardo Young, presidente do UniEthos e do Conselho Deliberativo do 

Instituto Ethos: ‗A Natura é o melhor exemplo de aplicação das diretrizes da GRI no Brasil‘ (NATURA, 



 

468 

 

2005, p. 5). A empresa contribui para a gestão social e ambiental, constituindo como um modelo de 

referência organizações internacionais, em diferentes situações e legislações. 

Em entrevista a Revista Exame (Edição 0857), Alessandro Carlucci, presidente da Natura, descreve 

que a empresa tem como desafio promover o termo sustentabilidade através de suas revendedoras. 

‗Queremos propagar nossos valores e ampliar o impacto de nossas ações. [...] Nossas consultoras 

são um excelente meio para isso, uma vez que estão em contato direto com os consumidores‘ 

(VAMPEL, 2005, p. 63). 

Dentro deste contexto, a empresa criou o Movimento Natura, em 2005. Com a finalidade de difundir 

entre as consultoras o conceito da sustentabilidade, amparar em suas ações e dar visibilidade aos 

bons exemplos. Ou seja, orientar as revendedoras a incentivar a compra de produtos com refil. 

Carlucci afirma que ‗o refil, além de ser mais barato para o consumidor, tem um impacto ambiental 

inferior ao da embalagem convencional‘ (VAMPEL, 2005, p. 63).  

Outro ponto relevante desta entrevista é a preocupação da empresa com suas consultoras em 

promover treinamentos, para que estas possam levar mensagens socioambientais aos consumidores 

da marca. Como também o trabalho social ligado à área educacional, motivando as pessoas a 

voltarem a entrar em uma sala de aula e concluir seus estudos (VAMPEL, 2005).  

Com a responsabilidade corporativa integrada ao dia-a-dia da gestão, todas as áreas da companhia 

possuem metas econômico-financeiras e socioambientais a Natura tem a ambição dos executivos de 

fazer com que essas mulheres, além de vender os produtos da empresa, transformem-se em 

multiplicadoras de ações sociais e ambientais nos lugares onde vivem (VAMPEL, 2005). 

Tendo em vista, a empresa Natura engloba os três princípios propostos pela ferramenta tripe bottom 

line, desde os setores gerenciais até o descarte final do produto consumido. 

Conclusões 

Os riscos que a sociedade presencia hoje, de fato, são consequências negativas permitidas por 

decisões que parecem calculáveis, geradas pelos antepassados, assim como a probabilidade de 

doença ou acidente, e ainda assim não são catástrofes naturais. Não há como deixar passar 

despercebidos esses acontecimentos, sejam esses ambientais, econômicos, políticos ou até mesmo 

culturais. 

Para tanto, sempre há pesquisadores/estudiosos interessando no assunto e em tentar encontrar uma 

maneira de solucioná-los. Medidas estas de rápido entendimento ou de longo prazo. 

Segundo Manzini e Vezolli (2005), descreve o tema da sustentabilidade como sendo o primeiro com 

novas medidas de valores universais em potencial. 

O próprio tema da sustentabilidade é o primeiro dos novos valores universais em potencial e nos 
propõe, de fato, o valor da responsabilidade nos confrontos das gerações futuras e, 
consequentemente, o objetivo de prejudicar os equilíbrios ambientais em que nossa vida e a 
esperança futura de vida na terra se baseiam (MANZINI; VEZOLLI, 2005, p. 57). 

A partir desta definição, muitas empresas aderiram esse conceito e aplicaram em seu cenário de 

atuação, implementando o compromisso com as gerações futuras e o meio ambiente, denominado de 

triple bottom line, como visto através do estudo de caso da empresa Natura. Cuja, a sustentabilidade 

é uma fonte de inovação. E têm como proposta de valor a ‗construção de um desenvolvimento 

sustentável, que considere os riscos e oportunidades nas três dimensões do chamado triple bottom 

line, gerando valor para a sociedade e os negócios‘. (NATURA, 2011, p.13) 

Portanto, as preocupações ambientais devem estar presentes em todas as áreas, não apenas 

centrado em uma faixa mínima. Porém, ainda trata-se de um assunto inovador no campo de estudo 

empresarial que está em constante evolução. 
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O artigo apresenta resultados da Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) da cultura de lichia (Litchi chinesis) em 
uma produção do Sul de Minas-Brasil, identificando pontos críticos sobre os quais possam ser conduzidas 
ações que busquem mitigar os impactos negativos causados pela referida atividade agrícola. Tem-se 
como objetivo a identificação de oportunidades para o design de produtos que venham contribuir para a 
minimização de tais impactos. Os resultados foram obtidos em ACV a partir do inventário, incluindo 
produção e logística de distribuição da lichia, tendo como referência o período de uma safra, um ano. O 
escopo da análise contempla a fase de obtenção da fruta no pomar (aplicação de fungicida e herbicida, 
roçagem, adubação e irrigação), as fases de colheita, embalagem, distribuição e consumo. No que se 
refere ao design, o estudo demonstrou que o excessivo uso de embalagem (papelão, PET e PVC) gera 
considerável impacto no ciclo de vida da produção de lichia, e que o grande volume de resíduo não 
comestível, somado às perdas e embalagens descartadas, é responsável pelo significativo impacto nas 
fases distribuição e consumo da fruta. Conclui-se que a adoção de ecodesign pode contribuir 
significativamente para redução dos impactos na fase de embalagem, distribuição e consumo.  

Introdução 

Atualmente, o cultivo de lichia (Litchi chinesis) no Brasil cobre uma área de aproximadamente 1000 a 

2000 hectares. O Estado de São Paulo é o maior produtor, responsável por 70% do total de 

produção, seguido pelos Estados de Minas Gerais e Paraná (COSTA et al., 2012; MARTINS, 

BASTOS, SCALOPPI, 2001; PIRES, 2012; YAMANISHI, MACHADO, KAWATI, 2001). 

A frutificação das lichieiras é anual, sendo, pois, a safra de seu cultivo considerada no ano. A 

quantidade produzida de fruta é bastante relativa e depende, sobretudo, das condições climáticas, 

sendo necessários também cuidados ligados ao controle de pragas e fungos.   

De modo geral e em sua maior parte, a fruta lichia é comercializada in natura, sendo vendidas aos 

consumidores no varejo em bandejinhas plásticas transparentes (blister de polietileno tereftalato - 

PET) envolvidas em filme de cloreto de polivinila - PVC, pesando cerca de 500 g. Essas bandejas 

são, por sua vez, transportadas agrupadas em caixas de papelão ondulado às centrais de 

abastecimento e supermercados. 

Como qualquer processo produtivo, a produção agrícola, no caso, frutífera, também é responsável 

pela geração de impactos ambientais em suas diversas fases. No cultivo propriamente dito da fruta, 

embora trata-se de uma cultura relativamente perene, uma vez que as árvores plantadas chegam a 

atingir mais de 50 anos seqüestrando quantidade considerável de carbono, os cuidados necessários 

para mantê-las produtivas são causadores de impactos ambientais, oriundos da aplicação de 

herbicidas, fungicidas e fertilizantes, bem como do uso de água e combustível de trator, e da própria 

ocupação da terra. No processamento para sua comercialização, os impactos causados têm origem, 

sobretudo, nos insumos de embalagem empregados e no combustível utilizado para o transporte da 

fruta embalada de sua origem de cultivo até aos principais centros de consumo. O consumo, por sua 

vez, também gera impacto por meio do uso de combustível necessário, seja para a compra da fruta 

pelo consumidor nos supermercados, seja pelos caminhões municipais de coleta de lixo que têm que 

transportar grande quantidade do resíduo não comestível da fruta (cascas e sementes - 

aproximadamente 53% do total, de acordo com SCHMIDT, 2009), somado ao descarte de 

embalagens (recicláveis, porém não recicladas). 

Nesse cenário, a contribuição do design pode representar uma possibilidade de minimização dos 

impactos ambientais causados. Sendo necessário, para tanto, a observação quantitativa desses 

impactos a fim de permitir melhor identificação das oportunidades para a atuação do design. 
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Nesse sentido, este estudo apresenta os resultados da Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) aplicada à 

cultura de lichia em uma produção no Sul de Minas-Brasil (PEREIRA e OLIVEIRA, 2013).  

A pesquisa buscou identificar pontos críticos sobre os quais possam ser conduzidas ações que 

busquem mitigar os impactos negativos causados, afim de que os ganhos ambientais alcançados 

possam ser transmitidos aos consumidores, valorizando no mercado as ações de sustentabilidade 

implantadas na produção. 

Os resultados ora apresentados forram obtidos em ACV, aplicando-se o software específico, a partir 

de inventário, incluindo produção e logística de distribuição da lichia, tendo como referência o período 

de uma safra, ou seja, um ano. 

Objetivo 

Esta avaliação faz parte de pesquisa conduzida pelo próprio produtor, cujo objetivo maior é 

compreender os limites e possibilidades de obtenção de indicadores de impactos sociais a fim de 

permitir a avaliação quanto às conseqüências, ganhos e perdas, socioambientais da cultura da lichia 

em seu ciclo de vida. 

O estudo busca ainda: 

 Identificar oportunidades para o design de produto com vistas a ajudar a mitigar os impactos 

causados; 

 Obter dados que permitam a comparação com resultados de produções de safras futuras.  

Escopo do estudo 

O estudo teve como escopo algumas conclusões obtidas a partir de discussões relativas ao contexto 

da produção em análise. Trata-se de uma produção em pomar localizado na região do Sul de Minas 

contendo 970 pés de lichia, que produziu na safra de 2010 35.000 Kg de fruta. 

Entende-se que as mudanças meteorológicas e as variações cíclicas da própria espécie alteram a 

produção do pomar de ano a ano, e que uma ACV de produção agrícola, baseada no quantitativo do 

produto final, pode ficar destorcida por causa da variação da produção.  

A produção agrícola difere da produção industrial na qual os impactos podem ser facilmente 

associados ao quantitativo do produto final. Em uma produção agrícola como a frutífera, há certa 

estabilidade no uso de insumos e de trabalho no pomar que não é proporcional à produção final de 

quantidade de frutas. 

Nesse sentido, tem-se como resultado, por um lado, que o impacto ambiental gerado no primeiro ciclo 

(pomar/colheita) da cultura de lichia é relativamente constante, indiferentemente da quantidade de 

fruta produzida. Por outro lado, da colheita ao consumo, os impactos nas fases seleção, embalagem, 

distribuição e consumo são proporcionais à quantidade de frutas produzidas na safra. A safra pode ter 

uma significativa variação de um ano para outro, o que alteraria completamente o resultado da ACV 

se considerada em seu todo, já que o primeiro ciclo fica praticamente constante e o segundo pode 

variar em até 70%. 

Conclui-se, pois, que há dois ciclos distintos e bem definidos: o primeiro ligado ao cuidado do pomar 

até a colheita e o segundo da colheita ao consumo; o ciclo da árvore (fechado) e o ciclo da fruta 

comercial (aberto, linear). 

Diante disto, definiu-se como produção, para a integração da ACV dos dois ciclos, aquela 

correspondente à safra de 2010, ou seja, 35.000 Kg. 

ACV da cultura de lichia no Sul de Minas 

A ACV avalia os impactos causados pela entrada e saída de matéria, energia e resíduo. Seus 

critérios foram estabelecidos pela ISO 14040 a fim de descrever os princípios de realização de ACV, 

comportando certas exigências mínimas. Não existe um método único de ACV, mas eles devem 

seguir algumas fases elementares determinadas pela norma (ABNT, 2001): a) definição dos objetivos 

e do campo de estudo (já citados acima); b) análise do inventário dos fluxos de matéria, de energia e 
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de resíduo; c) avaliação do impacto do ciclo de vida; d) interpretação do ciclo de vida. 

A aplicação do método de ACV pode, pois, contribuir para a identificação das possibilidades de 

melhoria dos produtos e processos, ajudando nas tomadas de decisão e na escolha de indicadores 

pertinentes. Pode ser empregada para justificar a manutenção de um fluxo de produção ou a 

fabricação de um determinado produto a partir de análise comparativa. De fato, sua aplicação deverá 

ser feita após a finalização do projeto, servindo para validar quantitativamente uma decisão tomada. 

Entretanto, os resultados obtidos podem certamente ser usados como input fornecendo parâmetros 

para um novo projeto (PEREIRA, 2012).  

Análise do inventário 

Destaque deve ser dado à fase de construção do inventário já que o método de ACV consiste da 

análise da matéria, incluindo as matérias-primas e secundárias, os produtos e os serviços 

associados, e também de energia gasta e de resíduo produzido em todo o ciclo de vida.  

Isto implica na visualização das etapas da cadeia produtiva e na compreensão dos dados do fluxo 

inerentes a cada unidade de processo, bem como os dados advindos dos materiais e dos processos 

de outros insumos incluídos dentro das fronteiras do sistema. A visualização gráfica desse sistema é, 

pois, elementar face à complexidade e quantidade de dados a serem considerados em um inventário 

do ciclo de vida (PEREIRA, 2012). 

No estudo ora apresentado, adotou-se o ―modelo de inventário‖ proposto por Pereira (2012) a partir 

de conhecimentos ligados à modelagem de sistemas complexos e à modelagem conceitual. 

Sendo assim, a Figura 1 apresenta o modelo do inventário da cultura de lichia do Sul de Minas,  

incluindo as etapas de obtenção da fruta no pomar (aplicação de calcário, fungicida e herbicida, 

roçagem, adubação e irrigação) e de colheita, embalagem, distribuição e consumo.   

Figura 1: Modelo do inventário de ciclo de vida da lichia (elaborado pelos autores) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A análise do inventário apresentada na Figura 2 foi feita a partir de dados quantitativos primários e 

secundários, tendo em vista as fases desenhadas no modelo acima (Figura 1): crescimento da fruta, 

colheita, embalagem, distribuição para as centrais de abastecimento, distribuição para 

supermercados etc., e consumo.  
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Figura 2: Análise do inventário de ciclo de vida da lichia (PEREIRA e OLIVEIRA, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidade funcional 

Os dados de entrada e saída de matéria, energia e resíduo, mostrados na Figura 2 acima, foram 

calculados a partir da unidade funcional, correspondendo à produção de 970 pés de lichia em um 

ano. 

Foi definida uma produção de 35.000 Kg de fruta de modo a integrar os dois ciclos definidos para o 

sistema, citados anteriormente: o ciclo da árvore (fechado) e o ciclo da fruta comercial (aberto, linear). 

Avaliação do impacto e interpretação 

A partir do cálculo do balanço do fluxo de entrada e saída de matéria, energia e resíduo apresentado 

na Figura 3, pode-se observar que no sistema em avaliação há importante seqüestro de carbono (IF-

SP, 2008) decorrente do crescimento das árvores e frutas de lichia (Figura 4). 
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Figura 3: Avaliação do impacto do ciclo de vida da lichia a partir da categoria aquecimento global, segundo o método EDIP 

2003 (PEREIRA e OLIVEIRA, 2013) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4: Imagem das frutas no pé (elaborado pelos autores) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O excessivo uso de embalagem, incluindo as bandejas em blister de PET, envolvidas em filme de 

PVC e acondicionadas em caixas de papelão (Figura 5) tem significativo impacto no ciclo de vida da 

produção de lichia. 
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Figura 5: Imagem das frutas embaladas para distribuição (elaborado pelos autores) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O impacto causado na fase de distribuição se deve claramente ao transporte percorrido em longa 

distância entre o local de produção e os grandes centros de consumo. 

O grande volume de resíduo gera significativo impacto na distribuição e consumo da lichia. Este 

resíduo é decorrente da parte não comestível, ou seja, cascas e sementes, que é da ordem de 53% 

do total da fruta produzida (SCHMIDT, 2009), somado à perda de aproximadamente 8% de fruta 

ocorrida nas centrais de abastecimento, e embalagens descartadas, que embora recicláveis, sabe-se, 

têm destino em grande parte nos aterros sanitários.  

Avaliação do Ciclo de Vida Social (ACV-S) 

Uma avaliação relativa aos impactos sociais do ciclo de vida da lichia também foi realizada. 

Em razão da limitação de disponibilidade dos dados, esta avaliação refere-se às etapas de 

crescimento da lichia até a colheita e embalagem. Ou seja, ao trabalho realizado na produção no Sul 

de Minas, bem como a distribuição para as centrais de abastecimento, cujo transporte inicia-se na 

própria fazenda. 

Tendo em vista que a ACV se faz a partir de dados quantitativos, o referencial de cálculo para a ACV-

S é baseado em tempo de trabalho, mostrado na Figura 6, em unidades de segundos.  

Como ilustra a Figura 6, ambas as etapas são geradoras de ocupação de mão de obra. Observa-se 

que o trato do pomar e a colheita, bem como o transporte, são trabalhos mais afeitos à população 

masculina, enquanto que a embalagem é mais dirigida à mão de obra feminina.  

A colheita da lichia ocorre no verão, normalmente entre os meses de dezembro e janeiro. Isto se 

apresenta como ponto positivo, pois ocupa uma mão de obra que possivelmente estaria ociosa nesta 

época do ano, já que o pomar está situado em uma região cafeeira, cuja colheita ocorre durante o 
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inverno. Ademais, por se tratar de um trabalho realizado em área coberta, ou seja, dentro de 

barracão, e em grupo, tem tido grande aceitação por parte das mulheres. 

No sistema de produção de lichia avaliado, a absorção de mão de obra masculina foi cerca de 60% 

maior que a feminina, já que, como indicado na Figura 6, as mulheres (gráfico da esquerda) 

chegaram a trabalhar em torno de 5500 segundos e os homens (gráfico da direita) atingiram quase 

9000 segundos de trabalho, somando-se todas as etapas em que participaram. 

Figura 6: Impacto social. Absorção de mão de obra feminina (direita) e masculina (esquerda) em segundos (PEREIRA e 

OLIVEIRA, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusão 

Diante dos resultados obtidos, e a partir da categoria aquecimento global, feita segundo o método de 

ecoindicador EDIP, conclui-se que as fases de transporte consumo e embalagem são as que mais 

emitem dióxido de carbono (CO2). A fase de manejo e conservação do pomar, embora incluindo 

atividades que utilizam combustível e insumos químicos, acaba por ter uma emissão de dióxido 

carbono negativa, em conseqüência do sequestro de carbono feito durante o crescimento das 

árvores.  

Desta forma, fica claro que as maiores oportunidades para o ecodesign estão no redesign da 

embalagem, já que este pode contribuir significativamente para redução dos impactos na fase de 

embalagem, distribuição e consumo. O redesenho da embalagem pode: a) melhorar a qualidade do 

serviço de seleção e empacotamento; b) diminuir o tamanho da caixa de papelão, que atualmente 

tem espaços vazios, aumentando o número de caixas transportadas por caminhão e reduzindo o 

impacto do transporte; c) repensar a forma como o produto é embalado, reduzindo a quantidade e o 

número de materiais utilizados e d) propor materiais de menor impacto ambiental.   

Embora na fase de manejo do pomar a emissão de CO2 seja negativa, é possível também a proposta 

de novos produtos que reduzam os impactos socioambientais, tais como bombas pulverizadoras 

automáticas que evitam os eventuais contatos dos trabalhadores com os produtos químicos e 

diminuam o tempo necessário para pulverizações e a consequente redução do consumo de 

combustível. A adoção de soluções alternativas que evitem as pulverizações, tais como armadilhas 

para mosca da fruta, animais pastando no pomar e etc., podem e devem ser adotadas. 

Por outro lado, os impactos oriundos de resíduo não comestível (53%) da fruta na fase consumo 

sugere a importância do beneficiamento da fruta na origem. Esta mudança de orientação, diminuindo 

a distribuição da fruta in natura para o consumidor final faz com que o resíduo orgânico seja gerado 
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na própria fazenda, minimizando os impactos causados pelo transporte de quantidade significativa de 

lixo doméstico. Além disso, pode-se obter otimização da comercialização/transporte da polpa da fruta 

e, ao mesmo tempo, gerar grande aumento de absorção de mão de obra feminina. 

Conclui-se, finalmente, que por meio da ACV é possível conhecer as fases que apresentam maior 

impacto socioambiental em uma produção e, conseguintemente, pode-se definir quais problemas 

devem ser abordados para redução efetiva desses impactos. A partir disto, a adoção de ecodesign 

pode contribuir significativamente para redução destes na fase de embalagem, distribuição e 

consumo, bem como em outras fases da produção que apresentem alto índice de impacto. 
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Nowadays we are strongly aware of packaging wastes issues: many designers and researchers faced the 
challenge of eco-sustainable packaging. Conversely, communication problems are little considered, 
although informative function can have positive or negative impact on consumer‘s awareness. 

This research aims to investigate the role of communication on the sustainability of pack. The theoretical 
analysis is applied to a specific case study: packaging of organic sauces of Tuttovo S.r.l.  

The project started from a comprehensive analysis of the packaging: all its aspects were taken into 
account by appropriate methodologies (developed through the ―Observatory of Eco-Packaging‖), 
implemented for the specific category. First of all, we performed an analysis of the environmental 
sustainability of current packaging (through a qualitative-quantitative methodology), then we defined users‘ 
needs and their way of perceiving packaging (by market researches and eye-tracking methodology); finally 
we did an analysis of current communication styles for sauces category. 

This overall scenario allowed to define specific eco-guidelines, in order to design sustainable packaging to 
facilitate user's awareness. Facing packaging analysis according to systemic design approach, in 
particular relationships and behaviours analysis, we were able to define new sustainable behaviours and 
scenarios, such as unpackaged and single-dose packs for people with special food diseases. 

Introduction 

Packaging and sustainability: a complicated relationship 

Since the mid-20
th
 century, the packaging has gradually been considered as a real product and not 

only as a box to contain others products. This implies it has its own functional and communicational 

identity (Bucchetti 2005). Whereas on one hand practical and emotional function of packaging grown 

in importance, on the other hand people became aware of the environmental impact of its life-cycle. 

Certainly the quantitative impact of packaging waste is alarming: only in Europe we produce about 

78.4 million tonnes of packaging waste every year (Eurostat 2010). Institutions, organizations and the 

scientific community tried to face this challenge by promoting information campaigns and actions to 

make all stakeholders aware of this issue. Therefore eco-sustainable design became more 

widespread: reduction of materials and volumes, use of biodegradable or recycled materials, 

optimization of transportation and storage of packaging, etc. Also the reuse of packaging or the 

simplification of materials recycling, are becoming common best practices.  

From the qualitative point of view, consumer acquired a significant role in relation to packaging: 

growing attention to home waste collection has lead many manufacturers to design special labels, 

indicating materials and waste typology. Furthermore the awareness on environmental problems 

related to packaging and packaged products, has seen the rise and the increasing spread of stores 

and sales systems of loose products
1
 (Smith 2012). In particular, waste issues caused by many 

                                                 

1
 Loose products are products sold without packaging, through alternative distribution system, asvending machine or specialty 



 

479 

 

packaged product, primarily water bottles, gave rise to a real bottom-up movement to sensitize people 

and lead the market towards new alternative systems, such as water dispensers or home filtration 

systems. 

Despite the growing attention to the issue, the results obtained are not sufficient, and the packaging is 

still a communication and emotional product rather than a true means of information (Ares, Besio, 

Gimenez & Deliza 2010:298-304). Consumers‘ awareness could promote an information revolution: 

packaging could be an important means to provide information about the product and its qualitative 

properties, encouraging a more sustainable consumption. Quality and environmental sustainability 

should not be communicated using an analytical language; information should use an aesthetical and 

emotional language. Informing does not mean showing a problem but rather actively involve people 

who are informed. 

Packaging could be a means for promoting a change in consumption style, making transparent the 

complex system behind the product itself. Pack is a multi-sensory communication platform that comes 

into contact with high-frequency (daily use) and high involvement (its task is also influence purchasing) 

with people. This symbiotic nature of packaging and product is akey strength on which communication 

is based: also information could take advantage of this relationship. 

An eco-sustainable approach to packaging design is fundamental, concerning shape, materials, 

opening systems, processes, etc. But eco-design need to go beyond the practical aspects of 

packaging (Barbero & Cozzo 2009), defining new consumption scenarios and making the packaging 

promoter of a culture of quality. 

Pack to rise awareness 

This research has two main goals: on the one hand it aims to describe a design methodology that 

allows to define eco-guidelines for packaging design, according to user's real needs. On the other 

hand, it aims to define the key points of the packaging evolution towards information and people‘ 

participation: this approach to sustainability will involve packaging, product, users and local territory 

(Grönman, Soukka, Järvi-Kääriäinen, et al. 2013: 187-200). 

Ethics is a prerequisite to be added in packaging concept: honesty of communication and 

transparency of the whole supply chain, are the basis for an innovative design ethic, able to rebuild the 

concepts of sustainability and packaging. A practical methodology facilitates the interaction between 

market needs and eco-design, but it should aim to create new systems for products and their 

packaging.  

Pack and product are inseparable, according to their ancestral definition of content and container: 

designers should consider this original meaning, studying the main relationships between product, 

packaging and the context in which they are included. 

We have to think about packing as a complex system, so it would be possible to promote an effective 

and efficient approach to socio-environmental sustainability, able to actively involve the territory. This 

concerns both the material aspects (resources, processes, consumers, industry stakeholders, etc..) 

and the immaterial ones (society, knowledge, respect for the environment, etc.). 

This research starts from a methodology developed and implemented by the Department of 

Architecture and Design of Politecnico di Torino, which has been applied for the analysis of organic 

sauces "Natura è Piacere" of Tuttovo Ltd. It is a Piedmontese SME that has been recognized 

"Eccellenza Artigiana‖ (artisan excellence) by the Piedmont Region and ―Maestro del Gusto 2013‖ 

(master of taste) by Slow Food: this brands recognize and value the artisan companies that have 

distinguished themselves for the quality of their productions (Natura è Piacere 2013). Furthermore 

Tuttovo‘s products are certified by European mark ―Bioagricert‖. 

The application to this practical case study allowed us to define a new comprehensive design 

approach. 

                                                                                                                                                         
bulk shops or special areas within supermarkets. 



 

480 

 

Methodology: from theory to practice 

The methodology used in this research, has several steps, each of them using established methods of 

analysis, concerning design and environmental sustainability. This allows obtaining well-founded 

results that are comparable with other sectors and explore different aspects of packaging: from 

sustainability, to communication and functionality. 

The methods and the steps of analysis are mainly three: 

 Environmental sustainability analysis. It is based on a quali-quantitative cross analysis of the 

functionality and eco-sustainability of packaging, through the disassembly of the packaging. 

 Users‘ needs definition. The analysis is composed of a quantitative part (surveys, data 

collection on the specific sector) and a qualitative one (users definition, people‘s approach to 

the product category). 

 Communication analysis. It consists of a first step in which we analyse the most common 

packaging in the product category, according to common qualitative and quantitative criteria. In 

the second step, some best practices are selected, according to different communication 

styles. 

The methodological innovation of this research is the synergistic use of different approaches: 

established methods are used and implemented in a new system of analysis. This allows, on the one 

hand, to define practical eco-guidelines for sustainable design, on the other hand to identify future 

scenarios for the product category and its packaging. 

The methodological approach we used, has a strong theoretical value, that is suitable for different 

packaging and product categoires. However to explain it better, it would be useful to show the 

methodology applied to a practical case study in the food industry. 

In the following paragraphs, the three steps of analysis will be explained through the ―project Tuttovo‖. 

The main goal of this case study was the definition of the main issues and potentiality of current 

packaging, in order to rethink the concepts of packaging and organic sauce. The results of the 

analysis have allowed to outline the main criteria for redesign Tuttovo‘s packaging, according to 

environmental sustainability and information needs of consumers. 

Afterwards, we apply a systemic approach to packaging, based on the analysis of the relations 

between the actors involved in the life cycle of packaging. This allowed us to define new sustainable 

behaviours and scenarios, such as unpackaged and single-dose packs for people with special food 

diseases. 

Environmental sustainability analysis 

The analysis starts from the definition of the main problem of the current packaging, from the point of 

view of sustainability. The concept of environmental sustainability, however, is joined to the 

functionality of the packaging and needs to be analysed together with it. For example, some 

environmental problems are closely related to the conservation needs of products, mainly in the food 

industry. An assessment of environmental issues is therefore correlated to the functional requirements 

that packaging should meet, in order to perform its containment, transport and product protection 

functions. 

The Environmental sustainability analysis has been developed since 2005, by the Department of 

Architecture and Design (DAD), in collaboration with the course on Environmental Requirements of 

Products (Faculty of Architecture, Politecnico di Torino) within the Observatory of Eco-Pack (Barbero, 

Pereno & Tamborrini 2011: 105-115).  

The approach is based on the packaging disassembly, in order to identify the critical issues from both 

a quantitative and a qualitative point of view (see Figure 1). It addresses in particular: 

 Weight and materials. All the packaging components are weighed and measured, indicating all 

the materials. This allows to define the main problems concerning weight and material 

composition. 
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 Volumes. Technical drawings show the filling level of the packaging and the empty spaces. 

 Qualitative pro and cons. Starting from disassembly and quantitative data, pro and cons are 

evaluated according to two different aspects: functionality and sustainability. Functionality 

takes into account: (1) the effectiveness of storage and the optimization of the volumes; (2) the 

efficiency of preservation and protection against shocks; (3) the ease of use of packaging 

(handling, opening / closing, etc.). The sustainability instead considers: (1) the presence of 

over-packaging (number and usefulness of components, etc.); (2) the material composition 

(number of materials, ease of disassembly, etc.); (3) the optimization of volumes (relationship 

between packaging and product). 

 

Figure 1 Example of Environmental sustainability analysis 

The environmental sustainability analysis of packaging has been applied to packaging Tuttovo and to 

the main packages of sauces on the market. This allowed to identify the functional and environmental 

problems of the current packaging. 

The packaging of sauces has many functional and environmental issues: 

 Difficulty to use the whole product. 

 Storage problems related to common heavy materials, such as glass; 

 Requirement of additional tools for serving the product (e.g. spoons). 

This analysis not only allows to identify issues, but also the potentiality from which designers have to 

start: 

 The importance of use several times the pack and the product (focus on the opening / closing 

system); 

 Attention to the ease of opening and pouring sauce; 

 The transparency of the pack to communicate and check the sauce. 
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Critical issues and potentialities are generic and need to be compared with the perceptions and needs 

of users who will use packaging. For this reason, we need a further step of analysis to define users‘ 

real needs. 

 

 

Users’ needs definition 

Tuttovo‘s core business is high quality organic sauces. The analysis of user needs was therefore 

focused on two main aspects of the product: on the one hand the scenario of organic products, on the 

other the world of sauces. 

For both aspects the analysis was composed of two-step: 

 Quantitative analysis. It provides a general search, based on analysis of market data (industry 

reports, surveys, research on trade fairs) and cognitive analytical tools such as eye tracking 

(that is an approach using devices for measuring end users‘ eye movement when looking at 

the packaging or the product). This allows to obtain a main overall view of the sector and tp 

identify potential and critical issues of the product, referring to the market. 

 Qualitative analysis. It concerns the definition of users (consumer groups, archetype profiles, 

etc.) and their approach to purchasing and product consumption. This analysis starts from 

quantitative data, towards the definition of quality profiles, aiming to investigate the role of 

consumers and their needs. 

In Tuttovo‘s case study, the quantitative analysis mainly focused on the organic world: it defines the 

main market segmentation of organic products (both at European and Italian level) and the 

percentages of users who rarely or frequently purchase them (ISMEA 2012). Crossing the main 

purchasing criteria of organic products and their main sales channels, allowed us to define a generic 

target for the category (see Figure 2). 
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Figure 2Users‘ needs defined by preliminary quantitative analysis. 

The quantitative analysis is used to define the consumer‘s image based on meaning data, but it is to 

generic for an effective design. For this reason, it is necessary to deepen the analysis through a 

qualitative approach. 

This allowed, in Tuttovo‘s case study, to define who are the four main categories of user that consume 

sauces and what they seek from sauces and food (see Figure 3): on the one hand, we identify the 

"slow" consumers (gourmet and experimenters), they love cooking and are potential buyers of organic 

sauces. On the other hand, the "fast" consumers (routine and indifferent) are not interested in cooking, 

in quality and in organic sauces. So the analysis could be focused on two main users figures, whose 

needs have to be considered in the packaging design. 
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Communication analysis 

Communication is one of the main aspects of packaging: the perception of the product through the 

pack is essential. Communication has to describe the product but could also be an active element in 

promoting quality and aware purchase decision. 

For these reasons, the communication analysis is the last important step of the present methodology. 

In Tuttovo‘s case study both the company packaging and the main pack on market were analysed; so 

we were able to define what has to be communicated and how. 

The previous analysis on consumer needs allows to determine if communication elements and styles 

are really effective for the user to whom the product is projected for. 

The communication analysis combines quantitative and qualitative elements (see Figure 4): 

 Information-communication balance. The first step concerns the quantitative measure of the 

space dedicated to communication and information on the packaging. This let us define in an 

objective way if communication focuses on the emotional/advertising aspect rather than on the 

informational one. 

 Ecolabels. All green stickers present on the packaging are identified and explained. So we can 

understand if we producers use self-statements or well-known ecolabels that are useful to the 

users. 

 Communication elements. It is a qualitative assessment of the four main elements that 

characterize communication: (1) colours (how they are used, which color prevails and why); (2) 

images (role of images and evocative or informative effectiveness); (3) fonts (legibility, 

motivations of use, communicative effectiveness); (4) materials (multi-sensory communication 

Figure 3Categories of users, defined by qualitative analysis 
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or onlys functional use of materials). 

 Communication functions (Ciravegna 2010). It is an evaluation of the effectiveness of 

communication referring to the four main function of communication: (1) appellative function 

(draw the attention of consumers in the store); (2) persuasive function (push to purchase); (3) 

identification function (recognition and relationship with the brand image); (4) informative 

function (how much useful information are provided to the consumer). 

 

Figure 4 Example of Communication analysis 

 

Communication analysis allowed to identify the main problems of communication in of sauces‘ 

packaging: 

 Use of standard pack and little identification; 

 Lack of effectiveness in the organization of information; 

 Absence of information about the disposal stage of the packaging; 

 Poor utilization of multi-sensorial communication. 

Once defined pros, cons and requirements through the three-step analysis, it is important to cross all 

the results. We have to understand the functional and communication requirements in relation to what 

consumers really need, this would let us define the guidelines for design eco-packaging. 

The social and environmental sustainability of the packaging is not limited to the choice of eco-

materials and eco-processes: consumer education is a key point that packaging should addresses. 

Communication can effectively convey useful information, which are easy to understand and could 

inform consumer about the product, its quality, and the whole supply-chain behind it. Changing the 

approach to communication in packaging, we can generate new trends of consumption, towards the 
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awareness of purchase decision. In this way, packaging could become a sustainable means to convey 

the quality and sustainability of the product. 

Eco-guidelines and future scenarios 

The analysis led to two different but somewhat complementary results: first, we defined the eco-

guidelines for the re-design of Tuttovo‘s packaging. In particular, we focused on the single-dose 

packaging, which the company sells to high quality catering, and on small and medium-sized 

packaging, that are sold in local stores. New materials, shapes and styles of communication will be 

implemented by the company, according to the guidelines defined in this analysis. 

Secondly, new distribution scenarios were defined: both for the re-designed packaging (single-dose 

and small-medium size) and for new applications as loose products. The first scenario examines new 

applications that go beyond the current use in domestic context or in organic restaurants: the main 

critical issue of the single-dose packaging is its use-and-throw nature. However, there are sector 

where single-dose packaging has a high practical functionality, such as outdoor uses, especially for 

people with special food diseases. Tuttovo‘s sauces are organic but also gluten-free, and celiac 

desease affects a growing number of consumers (Mustalahti, Catassi, Reunanen et al. 2010: 585-

597). 

The second scenario completely transforms the sales channels: many shops and stand-alone vending 

machine arose in Italy in recent years (Belletti & Neri 2012: 44-47) to meet the needs of consumers 

aware of environmental issues and importance of food quality; this kind of users could be interested in 

Tuttovo‘s product. The concept of vending machines, often used for low cost food, is a new distribution 

channel with high potentialities. High quality shops and new typology of vending machine could be 

future scenarios that open up new opportunities for the company and for critical consumers. 

 

Packaging as a territorial system 

The analysis carried out for Tuttovo opens new scenarios for organic sauces and their packaging, but 

above all, it espresses a broader concept of consumer awareness and a greater role of the packaging. 

The packaging changed from its primary function of container to the primacy of its communication 

function. Nowadays pack has to face a new challenge: to become the means of communication of a 

territory and its cultural identity. In order to reach this goal, a further step is needed and it‘s essential to 

analyse the packaging according to the Systemic Design approach (Bistagnino 2011).  

Packaging and product should be considered in relation to their geographical territory and to the 

actors involved in their life cycle. Environmental sustainability of supply chain and production 

processes is essential but not enough: sustainability has to involve intangible yet deeply important 

aspects such as culture, ethics and people‘s awareness. 

If we consider organic sauces and their packaging as part of a territorial system, we have to take into 

account three main features: 

 Culture 

 Food 

 Territory 

Joining these three aspects in the design process and throughout the whole packaging life cycle, we 

could create a really sustainable packaging, that would be able to promote a new culture of awareness 

and quality (see Figure 5). 
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Figure 5 features and relationships map of systemic packaging 

Culture 

Culture is the set of knowledge and practices that characterize the life style of a community, which is 

passed down from generation to generation within the same society. 

According to the definition given into the UNESCO‘s Universal Declaration on Cultural Diversity, 

culture includes different aspects and different spheres of life: 

Culture should be regarded as the set of distinctive spiritual, material, intellectual and emotional 
features of society or a social group, and that it encompasses, in addition to art and literature, 
lifestyles, ways of living together, value systems, traditions and beliefs‖ (UNESCO 2001) 

The concept of tradition is closely related to culture: it involves a corpus of beliefs and practices 

shared by a group of people (Cornejo Happel 2012: 175-193). The traditions are therefore the starting 

point for effective communication, able to relate to people. Nowadays, however, there has been a 

cultural flattening and a progressive uniformity of practices and beliefs, according to the Western 

lifestyle. Globalization, on the one hand, led to open-mindedness, but on the other hand it is causing 

the disappearance of local cultures and social identities (Embong 2011: 11-22). This has, as we shall 

see later, a deep impact on the concept of food identity and territorial belonging, and finally on 

environmental sustainability. The awareness of their own culture generates awareness of their place of 

origin and predisposes to the discovery and creation of local social network. The relationships 

between people are the groundwork of culture: be conscious of this, it‘ essential to increase and 

strengthen cultural changes. Building strong cultural identity also leads to an effective and proactive 

cross-cultural comparison, which is possible if cultures are well defined. 

The concept of consumption is closely related to the previous ones. Consumption is an individual act 

but has a strong social and cultural meaning: what we buy and how we use/consume products, is 

determined by our culture. Greater cultural and territorial awareness would also affect the consumption 

style: promoting local culture (languages, traditions, know-how, lifestyles, etc.) means to promote a 

mindful consumption style and, finally, to promote high-quality local products. 
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Food 

What packaging contains is not just a product to promote, communicate and sell. The product must be 

an expression of the people who use it and the culture that produced it. The issue becomes more 

complex if, as in this case, we deal with food: it has a dual ideological nature that impacts on its 

sustainability and awareness. 

First, the food is cultural identity: it was originally closely linked to local traditions of communities. 

Cultivate, transform, cooking, eating. These actions identify a culture, depending on the way in which 

they are carried on. Current society has almost lost the sense of the first two actions and also cooking 

and eating have undergone weighty transformations (Hartmann, Dohle, & Siegrist 2013: 125-131). In 

terms of sustainability, it is necessary to recover the awareness of these actions: this does not mean 

returning to the status quo but to consider the cultural territoriality of a product as a fundamental 

element to communicate. Quality and type of food, seasonality, and nutrition: they are the basic 

concepts of food that we should rediscover, communicate and promote (MacRae, Szabo, Anderson et 

al. 2012: 2146-2175). 

The second feature of food is strictly related to the first one and concerns the food as a communication 

media between different cultures. The great migrations typical of our time, create the phenomena of 

cultural shock (Oberg 1960: 177-182) in many group of individuals. That is the confusion due to the 

loss of cultural elements of their original culture and the integration in a new foreign cultural. The 

efforts of maintaining a traditional nutrition constitutes an important element of discomfort; but food can 

also become an element of communication and social integration. Culinary exchanges (recipes, 

cooking, etc.) can lead to the discovery and rediscovery of new lifestyles and new cultures, fostering 

mutual knowledge and socio-cultural integration (Disdier & Marette, 2013: 23-44). So product 

communication could support experimentation and cultural exchange, but it requires a deep 

integration with the territory. 

Territory 

As food, even the territory is characterized by a dual concept: belonging and knowledge. Both are 

necessary to develop a territorial awareness in the consumer. 

Belonging is linked to the concept of territory as a physical and geographical place: this is not strictly 

related to housing but to a wider concept of identity. Sense of belonging is not limited to the local scale 

but it can expand until it assumed a global dimension. Belonging generates respect and care of 

territory, because it creates on people a sense of the common good and personal responsibility in 

protecting their own territory (Germak 2008). Responsibility should be extend to a global scale: the 

consumer acquires awareness of how environmental impacts in distant places can damage himself 

and his place of origin. 

Knowledge is linked to the sense of belonging but implies a collective dimension. Discovering and/or 

rediscovering their own territory and traditions lead people to active participation within their 

community. The enhancement of local know-how and territorial potentialities entails the creation of a 

network of individuals who work together and share ideas and skills (Aires & Bosia, 2011: 47-63). In a 

multi-cultural context, knowledge is extended to other territories: the discovery becomes a means of 

ethnic knowledge, which, however, emphasises local and traditional features of other communities. 

Travelling does not mean moving but learning. Communication is the focus of knowledge and can be 

direct and physical but can also be encouraged through means of inter-personal communication. 

Conclusions: packaging and sustainability 

An overall and complex analysis is required to explore the sustainability of a product. The packaging is 

a product with a own life cycle and important material and communicative features to examine. This 

research aims to propose a tool to investigate this complexity, starting from the design aspects closely 

related to packaging, as form, function, communication, and information. These aspects show us how 

to design the packaging and for who design them, not only innovating typologies but also suggesting 

new products and new markets for the companies. 
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Product and its packaging are stand-alone entities but should be related to the territorial context to 

which they belong. It is therefore necessary to understand why and how design them to ensure the 

relationship between packaging and its territorial system. Packaging features should therefore be 

extended to a holistic dimension: the packaging can be functional for many stakeholders, using local 

resources and communicating the social and cultural values of that territory. 

In the case analysed with Tuttovo Inc., the food is the other important element: the packaging contains 

and communicates a complex product. Food has many functional requirements and above all a strong 

cultural value, that has undergone great transformations.  

Communicate the discovery and rediscovery of food as local tradition is an important goal, that 

packaging can actively promote. It is a means of direct interaction between the person and the 

food/product, and can actually promote the quality of this linkage. 
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Este artigo apresenta as atividades do projeto de extensão continuada Design Social: valorizando 
territórios e indivíduos da Universidade Feevale, em 2012. A equipe de professores, bolsistas e 
voluntários atua em diferentes contextos sociais, com o emprego de metodologias participativas, 
auxiliando na valorização de identidade e cultura, desenvolvimento de produtos mais acessíveis e 
sustentáveis, formação de conhecimento, conscientização social e sustentável, geração de renda, entre 
outros aspectos. As ações foram desenvolvidas junto às entidades parceiras: comunidade Kephas, 
Associação Beneficente Evangélica da Floresta Imperial/Unidade Ação Encontro, e Centro Cristão 
Feminino – Cecrife/Querubim, todas em Novo Hamburgo – RS. Ao final, constatou-se que as 
oficinaspossibilitaram o conhecimento e a troca de experiências teóricas e práticas, além da promoção da 
consciência ambiental e social.   

Introdução 

O objetivo deste artigo é relatar as atividades do projeto de extensão continuada Design Social: 

valorizando territórios e indivíduos, vinculado à Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da 

Universidade Feevale, em Novo Hamburgo - RS. Tendo como fio condutor a metodologia 

participativa, o projeto atende diferentes entidades de base comunitária da região do Vale dos Sinos, 

no Rio Grande do Sul, Brasil.Atua no desenvolvimento de projetos no âmbito do design gráfico, de 

produto e de serviços, com foco na inserção social, sustentável e de valorização territorial.O projeto 

iniciou suas atividades no primeiro semestre de 2010. Visa intervir de forma participativa em 

diferentes territórios e contextos sociais, através da valorização de identidade e cultura e 

desenvolvimento de produtos mais acessíveis e sustentáveis, contribuindo na formação do 

conhecimento, conscientização social e sustentável, geração de renda, melhoria da qualidade de 

vida, entre outros aspectos.  

As principais ações contemplam: diagnosticar as possibilidades de inserção do design em diferentes 

territórios e contextos sociais; considerar a atuação do design de forma participativa; utilizar dos 

conceitos e ferramentas do design como articulação para geração de conhecimento; propor 

alternativas quanto ao uso de materiais e técnicas visando o desenvolvimento de produtos acessíveis 

e sustentáveis; oportunizar/fortalecer um ambiente propício ao desenvolvimento criativo e produtivo; e 

desenvolver ferramentas para divulgação e promoção dos indivíduos e territórios envolvidos.  

mailto:e-mail@ufrgs.br
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Ainda que vigente no período 2010/I – 2013/II, a delimitação, neste texto, enfatiza a atuação recente. 

Ou seja, o artigo relata ações do projeto durante o ano de 2012
1
. A análise busca elucidar como a 

ação extensionista pode promover a valorização da identidade e cultura local, além do 

desenvolvimento de produtos mais acessíveis e sustentáveis, contribuindo na formação do 

conhecimento e na conscientização social e ambiental. 

O artigo relata as atividades do projeto na comunidade Kephas, de Novo Hamburgo – RS, e nas 

entidades parceiras, Associação Beneficente Evangélica da Floresta Imperial – ABEFI, unidade Ação 

Encontro, e Centro Cristão Feminino – CECRIFE/Querubim. No bairro Kephas, foidesenvolvido o 

projeto de ambientação para um evento cultural comunitário. Já na ABEFI, o trabalho buscou auxiliar 

na campanha de doações da entidade. Ambos os trabalhos lançaram mão de oficinas de objetos a 

partir da reutilização de materiais. No CECRIFE, foram realizadas uma série de oficinas, que visaram 

desde o desenvolvimento da identidade visual da instituição até objetos para uso pessoal das 

meninas residentes
2
. 

Design social e a extensão universitária 

Sobre design social, segundo Margolin e Margolin (2004), diferentemente dos padrões habituais de 

projetos desenvolvidos no âmbito do design com foco industrial e mercadológico, esse contexto visa 

não só satisfazer as necessidades humanas, mas contribuir para a transformação social. Assim, é 

entendido como uma ferramenta de inovação, capaz de transformar necessidades humanas em 

produtos e sistemas, de modo criativo e eficaz, adequados não somente do ponto de vista 

econômico, mas também, social, cultural e ecologicamente responsável (FÓRUM INTERNACIONAL 

DE DESIGN SOCIAL – FIDS 2011). Margolin (2002) afirma que o design social é uma atividade que 

articula capital humano e social, ao mesmo tempo em que desenvolve produtos e inova processos.  

Desse modo, o designer projeta produtos materiais e imateriais que solucionam problemas humanos 

de larga escala, e contribui para o bem-estar social. Esta definição é compartilhada por designers que 

colocam ênfase na sua atuação social de modo profissional, o que afasta completamente desta 

definição a ideia de caridade ou de trabalho voluntário. O design social se torna uma atividade 

econômica que oportuniza o desenvolvimento local. No que se refere à ação extensionista, Moraes et 

al (2008) ao discutir a importância da responsabilidade social universitária na formação de designers 

como profissionais mais conscientes, apontam o papel social da universidade na formação de 

designers e sua contribuição para a melhoria da qualidade de vida da comunidade.  

Segundo o Fórum Nacional de Pró-reitores de Extensão (FORPROEX), pode-se dizer que extensão 

universitária é um: ―processo educativo, cultural e científico, articulado de forma indissociável ao 

ensino e à pesquisa e que viabiliza uma relação transformadora entre a universidade e a sociedade‖. 

Atividades de extensão são aquelas que ultrapassam o âmbito específico de atuação do Instituto no 

que se refere ao ensino (graduação e pós-graduação) e pesquisa. A extensão é uma das funções 

sociais da universidade, realizada por meio de um conjunto de ações dirigidas à sociedade, as quais 

devem estar indissociavelmente vinculadas ao ensino e à pesquisa. Num âmbito geral, sua finalidade 

é a promoção e o desenvolvimento do bem-estar físico, espiritual e social, a promoção e a garantia 

dos valores democráticos de igualdade de direitos e de participação, o respeito à pessoa e à 

sustentabilidade das intervenções no ambiente
3
.Ao envolver-se o corpo discente em projetos de 

extensão, o objetivo principal é fazer com que os alunos reflitam sobre a prática profissional e sua 

relação com o mercado e a sociedade, bem como discutir novos modos de atuação do designer, 

contribuindo para o processo de inclusão social.  

 

 

                                                 
1
A respeito de ações deste projeto para a valorização do território, ver STAUDT, D. Projeto Design Social: 

valorização de produtos artesanais com enfoque no turismo local. In: Anais do 10º Congresso Brasileiro de 
Pesquisa e Desenvolvimento em Design – P&D Design. São Luis: EDUFMA, 2012. 
2
Outras ações do projeto de extensão podem ser acessadas em <www.designsocialfeevale.wordpress.com>.  

3
Extraído de <http://portal.ifi.unicamp.br/o-que-e-extensao-universitaria>. Acesso em 27 de 

junho de 2013. 

https://mail.feevale.br/owa/redir.aspx?C=j64e7GUr_UugSGO0SsHJesxpFrkmk9AIFj4LAbRVt4ftA9kXV1sFMn8HMbcgoPONvwCWx03VFcU.&URL=http%3a%2f%2fportal.ifi.unicamp.br%2fo-que-e-extensao-universitaria
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Metodologia de projeto: ênfase na abordagem participativa 

As ações previstas pelo projeto Design Social: valorizando territórios e indivíduos contemplam o uso 

de procedimentos científicos e métodos e ferramentas já empregados no design. A partir da definição 

do tema de projeto, é realizado o aprofundamento teórico, utilizando de pesquisa bibliográfica sobre 

questões como design social, design e artesanato, inclusão social, valorização territorial e intervenção 

participativa através da pesquisa-ação
4
.  

É também utilizada a pesquisa de campo, através de observação do local ou grupo analisado, e 

levantamento de dados através de entrevistas estruturadas e não estruturadas e questionários, 

visando identificar a problemática e necessidades para possíveis intervenções. O desenvolvimento 

projetual considera as fases informativa, criativa e técnica, adaptadas de autores como Baxter (2000), 

De Moraes (2011), Fuentes (2006), Peón (2009) e Santos (2006), além da incorporação de aspectos 

voltados à valorização de territórios proposto por Krucken (2009) e requisitos ambientais de Manzini e 

Vezzoli (2008).  

A fase informativa inicia com o desenvolvimento de um workshop de sensibilização com os 

acadêmicos envolvidos, abordando o tema de projeto e levantamento de dados sociais e culturais, 

econômicos, históricos, ambientais e tecnológicos, com uso de ferramentas como pesquisa 

bibliográfica, formulários, registro fotográfico, entrevistas gravadas, entre outros. Na fase criativa, os 

alunos trabalham de forma participativa com o grupo analisado, capacitando-os para o uso de 

ferramentas projetuais como brainstorming e mapa mental para representação de palavras, ideias e 

outros conceitos ligados ao tema central, e recursos como desenho, colagens, entre outros.  

Segundo Morris (2010), o brainstorming é uma técnica de criatividade coletiva que tem como objetivo 

gerar uma grande quantidade de ideias em resposta a um problema e será empregada na fase de 

conceito e geração das alternativas. O mapa mental, para Buzan (2005), serve para definir e 

organizar o pensamento. É um tipo de diagrama usado para representar palavras, ideias, tarefas ou 

outros itens ligados a um conceito central e dispostos radialmente em volta deste conceito.  

A fase técnica consiste na configuração final do projeto e detalhamento. No caso de resultados 

práticos com a geração de projetos gráficos e de produto, são desenvolvidos os protótipos, onde o 

enfoque é a reutilização/reciclagem de materiais, doados por empresas parceiras ou de uso comum 

do grupo analisado. Todas as etapas são supervisionadas e orientadas pelo professor líder do projeto 

e professor colaborador, com o auxílio de bolsistas de extensão, remunerados e não remunerados 

(voluntários).  

Os resultados são obtidos através de análise qualitativa de informações coletadas através de registro 

fotográfico, entrevistas e conversas informais e análise quantitativa de dados obtidos através de 

questionário e fichas de controle. Dentre os principais indicadores de processo estão: número de 

acadêmicos beneficiados; número de atendimentos; número de parcerias; número de pessoas da 

comunidade beneficiadas; e número de oficinas. Como indicadores de resultados, tem-se: benefícios 

gerados às associações; conhecimento prático aos acadêmicos beneficiados; nível de conhecimento 

prático; melhoria na qualidade de vida; e melhoria na qualidade dos produtos e processos (STAUDT, 

2012a). As metas quantitativas anuais podem ser verificadas na tabela 1: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
Caracteriza-se pelo fato dos pesquisadores e participantes da situação estarem envolvidos de modo cooperativo 

e participativo, interagindo na resolução dos problemas e em função do resultado esperado (PRODANOV E 
FREITAS, 2009). 
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Tabela1: Indicadores de processo em 2012. Fonte: Sistema Argus. 

Indicador Meta Prevista 

Acadêmicos Beneficiados 50 

Atendimentos 60 

Parcerias 5 

Pessoas da Comunidade Beneficiadas 60 

Realização de Oficinas 20 

Desenvolvimento de ambientação para a comunidade Kephas 

A demanda para a atuação do projeto na comunidade Kephas, surgiu a partir do projeto de extensão 

Atenção à Saúde da Mulher, também da Universidade Feevale. Em outubro de 2012, realizamos um 

workshop entre alunos e professores do curso de Design, para geração de ideias e alternativas para 

a ambientação da Festa da Primavera, um evento cultural do grupo de mulheres da comunidade.  

Foi feita uma introdução para os participantes e, logo após, apresentada a proposta de reutilização de 

materiais para o desenvolvimento de objetos. Desenvolvemos móbiles com garrafas PET, rosas em 

papel jornal e EVA, correntes trançadas a partir de espumas, enfeites com embalagens tetrapak e 

vasos, também utilizando as caixas multicamadas. Na semana seguinte, foi realizada a primeira 

oficina na sede das participantes do grupo, para customização dos artigos decorativos para a Festa 

da Primavera. Neste dia, após uma breve dinâmica de grupo promovida pelo curso de Psicologia da 

Universidade Feevale, os alunos e professores do projeto auxiliaram no desenvolvimento da oficina, 

apresentando os materiais e técnicas que seriam utilizados. Os participantes foram divididos em 

grupos, cada um gerenciado por um instrutor, que demonstrava a confecção das peças. A partir de 

uma abordagem colaborativa, todos produziram a decoração para a festa (figura 1). Num terceiro 

momento, deu-se continuidade à confecção dos artigos, com ênfase para as rosas de EVA, sendo 

este item o que mais requeria trabalho em equipe e também o que mais gerou dificuldades entre os 

participantes.  

Figura 1: Oficina para a elaboração de objetos de decoração na comunidade Kephas. Fonte: Banco de imagens 

dos autores. 
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O resultado da confecção dos produtos atingiu os objetivos propostos. A Festa da Primavera do 

Kephas constituiu um evento cultural, e contou com apresentação de dança, teatro, palestra de 

conscientização ambiental e confraternização (figura 2). 

Figura 2: Festa da Primavera da comunidade Kephas e ambientação desenvolvida. Fonte: Banco de imagens 

dos autores. 

 

Reutilização de materiais para a promoção da ABEFI 

A Associação Beneficente Evangélica da Floresta Imperial - ABEFI é uma organização do terceiro 

setor que se dedica em melhorar a qualidade de vida de crianças, adolescentes e adultos, oferecendo 

oportunidades de traçarem as suas escolhas e trilharem uma vida digna. Atende diariamente até 

1000 crianças e adolescentes, em suas unidades: Escola de Educação Infantil da Paz, Ação 

Encontro, Lar Padilha, Acolhimento República, Colégio Sinodal da Paz e Abrigo João e Maria
5
.  

Especificamente, trabalhamos com a unidade Ação Encontro, que tem como objetivo oportunizar 

educação, cultura, formação para o mercado de trabalho e ajudar crianças e adolescentes a se 

tornarem protagonistas da sua própria história. A parceria com o projeto de extensão iniciou em 

2012/II, com o auxílio na campanha de doações intitulada Anjos da ABEFI.  

Para esta tarefa, contamos com o apoio de alunos e professores do projeto de extensão continuada 

Moda em Produção, também da Universidade Feevale. A proposta foi a de reutilizar materiais que 

seriam descartados, tais como latas, sacolas plásticas, lonas de comunicação visual, caixas tetrapak, 

plástico-bolha, espuma automotiva, entre outros materiais para a confecção de módulos de 

revestimento dos anjos. Além do revestimento, destaca-se também o enfoque dado à comunicação 

visual, com a elaboração de uma sinalização específica para a campanha de doações, cuja placa 

acompanhava cada anjo (figura 3).Depois de prontos, estes anjos foram expostos pela cidade de 

Novo Hamburgo.  

 

Figura 3: Placa desenvolvida e oficina para a reutilização de materiais em campanha promocional da Abefi. 

Fonte: Banco de imagens dos autores. 

                                                 
5
Extraído de <http://www.abefi.org.br>.Acesso em 27 de junho de 2013. 

http://www.abefi.org.br/
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O resultado desta parceria é expresso pelo depoimento da diretora Diziane Reys da Silva, da Ação 

Encontro: ―Neste primeiro contato entre o projeto Design Social da Universidade Feevale e a Ação 

Encontro, unidade da Associação Beneficente Evangélica da Floresta Imperial - ABEFI, observamos 

que o resultado final dos anjos ficou visualmente bonito e destacou-se nos lugares que foram 

expostos - no cruzamento entre Avenida 7 de setembro com a Av. Vereador Adão Rodrigues de 

Oliveira, na rótula Syrio Brenner da Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, na Universidade 

Feevale, no restaurante Dom Pedro, Igreja da Comunidade Evangélica da Floresta Imperial e no 

Colégio Sinodal da Paz. A ideia de trabalhar com materiais reaproveitáveis despertou a consciência 

ambiental e também foram muito bem utilizados na aplicação dos anjos, já que resistiram às 

mudanças de tempo. Além disso, proporcionou um outro olhar aos adolescentes que participaram do 

projeto, ao valorizar estes materiais que seriam facilmente descartados para transformá-los em arte‖ 

(SILVA, 2013). 

 

Figura 4: Resultado da campanha Anjos da ABEFI. Fonte: Banco de imagens dos autores. 

Pela valorização da auto-estima no CECRIFE  

O Centro Cristão Feminino – CECRIFE está localizado em Novo Hamburgo, pertence à Associação 

Evangélica de Ação Social – AEVAS, e tem como objetivo oferecer qualidade de vida a crianças e 

adolescentes em situação de risco social, pessoal, violência doméstica, negligência e outros fatores 

que antecedem a assistência. Assim, atende cerca de vinte crianças e adolescentes do sexo feminino 

com idade de 8 a 18 anos
6
.  

As ações desenvolvidas pelo Projeto de Design Social junto ao Centro Cristão Feminino – 

Cecrife/Querubim iniciaram no segundo semestre de 2011, através de uma visita informal ao local. 

Em conversa com a Diretoria e Assistência Social da entidade, foram identificados diferentes 

problemas e necessidades tanto em relação à estrutura, como visibilidade da entidade e 

desenvolvimento de aptidões com as meninas durante o tempo ocioso na casa.  

Foram propostas oficinas de reutilização e reciclagem de materiais aplicados ao desenvolvimento de 

novos produtos com enfoque artesanal, uma nova proposta de identidade visual para a entidade e 

proposta de manutenção e decoração do ambiente. No ano de 2011, os alunos da disciplina de 

Projeto I – Design Social, do Bacharelado em Design, desenvolveram a identidade visual do 

CECRIFE. A primeira oficina realizada envolveu a conscientização e educação ambiental visando 

conhecimento de diferentes tipos de resíduos gerados e segregação dos mesmos por tipologia, 

visando a reutilização de alguns materiais que seriam posteriormente utilizados nas oficinas de 

desenvolvimento de artefatos e acessórios, que foram dividas em módulos de baixa e média 

complexidade.  

Dentro do módulo básico, a primeira atividade prática consistiu na customização de peças de 

vestuário pelas meninas do Cecrife/Querubim. Foram apresentados modelos e formas de 

                                                 
6
Extraído de <http://www.aevas.org.br>.Acesso em 27 de junho de 2013. 

http://www.abefi.org.br/
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customização. As participantes deveriam customizar camisetas próprias, com as mais diversas 

intervenções, tais como bordados com uso do ponto caseado e aplicações de tecido e rendas. 

Em 2012, foram realizadas dezoito oficinas nesta entidade, que visaram a promoção da auto-estima 

das meninas, com o aprimoramento de habilidades manuais em produtos destinados ao próprio uso 

(figura 5). Contando com o apoio de discentes dos cursos de Design e Moda da Universidade 

Feevale, foram feitos chaveiros, pulseiras em couro, maxi-colares (figura 6) e cintos, sendo este um 

pedido das meninas do CECRIFE. No segundo semestre de 2012, foi ensinado para as meninas a 

confecção de tiaras, simples e fáceis de fazer, utilizando apenas fitas e elásticos com alguns pontos 

de costura. Em outra oportunidade, também desenvolvemos oficinas de sketchbooks. 

Também foram realizadas oficinas para o desenvolvimento de acessórios baseados como brincos e 

pulseiras reutilizando materiais como tecidos, miçangas, botões, garrafas PET, entre outros. As 

meninas aproveitavam retalhos irregulares de materiais e utilizavam de cola para realizar o 

acabamento. Foram confeccionadas pulseiras no estilo de braceletes, utilizando materiais como 

couro, sintético e fitas de cetim e botões para acabamento e regulagem do fechamento das peças. A 

partir de um molde, foram desenvolvidos dois modelos. Durante a realização da oficina as meninas já 

apresentavam maior domínio para corte e costura (STAUDT, 2012b). 

Figura 5: Elaboração de objetos de uso pessoal no Cecrife. Fonte: Banco de imagens dos autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao final do ano, contribuímos com o amigo secreto da entidade. Além de oficinas para a confecção 

dos presentes, foi levado para as meninas um modelo de embalagem, sendo que depois de ensinar 

as dobras do envelope, cada uma das participantes decorou o seu invólucro, com laços e recortes. A 

contribuição do projeto de extensão também se destinou à festa de Natal, quando foi realizada uma 

oficina de gorros. Como resultado das atividades, compreendeu-se que é possível promover a auto-

estima de adolescentes em situação vulnerável. Com abordagem participativa para reflexão sobre a 

identidade do grupo, conjugada com o desenvolvimento de produtos a partir do reaproveitamento de 

materiais, espera-se ter contribuído para a consciência ambiental e senso de coletividade. 

Figura 6: Elaboração de maxi-colares no Cecrife. Fonte: Banco de imagens dos autores. 
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Considerações finais 

O projeto de extensão continuada Design Social: valorizando territórios e indivíduos atende aos 

princípios institucionais de Extensão Universitária da Universidade Feevale, através do atendimento 

de necessidades da comunidade, e de seu caráter de formação e desenvolvimento de competências 

considerando o meio acadêmico, científico, profissional e social. Os resultados aqui apresentados são 

referentes ao período de 2012 e demonstram que indicadores de processo foram atingidos. É 

possível perceber os benefícios gerados através de conhecimento teórico e prático tanto dos 

acadêmicos como dos beneficiados, bem como uma evolução nos trabalhos desenvolvidos até o 

momento. A seguir, apresentamos os resultados dos indicadores de processo
7
 previstos e realizados 

no ano de 2012: 

 

Tabela2: Resultados dos indicadores de processo em 2012. Fonte: Sistema Argus. 

Indicador Meta Prevista Meta Atingida 

Acadêmicos Beneficiados 50 56 

Atendimentos 60 52 

Parcerias 5 12 

Pessoas da Comunidade Beneficiadas 60 211 

Realização de Oficinas 20 43 

As oficinas permitiram o conhecimento e a troca de experiências teóricas e práticas dos alunos e 

beneficiados. O projeto de extensão continuada Design Social: valorizando territórios e indivíduos 

pretende ampliar a participação de acadêmicos bolsistas, voluntários, e professores para a realização 

de novas edições das oficinas em parceria com oCECRIFE. Além disso, vislumbra-se a oportunidade 

de desenvolver outros projetos com abordagem participativa na entidade ABEFI. 

Além da prática, onde os alunos puderam desenvolver projetos para clientes reais, foi muito 

importante a reflexão gerada em conjunto com as entidades parceiras, sobre o papel do designer e 

sua relação com a sociedade. A aproximação dos alunos com a proposta do design social os fez 

conhecer o valor do trabalho artesanal, além de gerar práticas efetivas de novos saberes para 

acadêmicos e beneficiados. O foco destes empreendimentos, construídos a partir de um trabalho 

coletivo, reconhecendo diferentes saberes sociais e  produzindo novos conhecimentos, apresentou 

um olhar diferenciado para os futuros profissionais da área de design. Para muitos alunos, estas 

foram as primeiras experiências para um cliente real. No entanto, para todos foi a primeira 

experiência em desenvolvimento de projeto abordando o design social (HEIDRICH, 2011). 

O papel social do designer vai além de equacionar forma e função, pois diz respeito à maneira como 

se pode trabalhar com e não somente para. Conforme visto nestes exemplos, existem inúmeras 

possibilidades de trabalho nesta área.Ainovação social pelo design, embora com estudos ainda 

incipientes, torna-se estratégia fundamental para países em desenvolvimento.   
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empresas. 

Este artigo visa propor alternativas para inserir micro e pequenas empresas no conceito de ecodesign, 
com foco em fabricantes de produtos alimentícios que utilizam embalagens descartáveis para 
acondicionar esses produtos. Através de pesquisas em supermercados foram identificados os tipos de 
embalagens mais utilizados por estas empresas, optando-se por delimitar como objeto de estudo 
embalagens que consistem em potes de polipropileno (PP), potes de politereftalato de etileno (PET) e 
bandejas de isopor (EPS). A pesquisa de campo foi complementada com uma revisão da literatura atual 
sobre características e impactos ambientais oriundos do uso destes materiais, bem como dos trabalhos 
em andamento que têm como objetivo encontrar alternativas para minimizar esses impactos, seja na 
forma de novos materiais, novos processos de fabricação ou descarte. Em seguida foi realizada a análise 
de duas empresas, uma de grande e outra de pequeno porte, comparando-se o posicionamento e as 
ações de ambas face aos problemas ambientais. São sugeridas ações que, embora não sejam muito 
onerosas para as empresas de capital reduzido, podem contribuir para a melhoria do atual quadro 
ambiental e, ao mesmo tempo, passar ao consumidor a imagem de empresa socialmente responsável, 
assegurando sua competitividade e permanência no mercado. 

Introdução 

As embalagens de alimentos têm a função principal de proteger e conservar o produto embalado, 

mantendo inalteradas suas qualidades nutritivas e sensoriais e garantindo sua vida útil. Outra função 

importante desempenhada pelas embalagens de alimentos é atrair o consumidor e informá-lo sobre 

as propriedades do alimento acondicionado. São, portanto, poderosos veículos de comunicação entre 

produtor, produto e consumidor final. 

As indústrias de produtos alimentícios, não fabricam suas próprias embalagens. Isso ocorre também 

em outros setores da indústria, como no de equipamentos eletro eletrônicos, de produtos 

farmacêuticos e outros. A indústria de embalagens atende a todos esses setores produtivos, desde as 

grandes empresas até as de menor porte. Os números da indústria de embalagem são, portanto, uma 

espécie de termômetro para saber como vai a atividade industrial do país, já que as embalagens 

fazem parte da cadeia de produção de cada produto até que ele chegue ao consumidor final. 

―O desenvolvimento de embalagens é uma atividade que vem se tornando cada vez mais central 

na economia das nações. Devido a sua abrangência e relação direta com praticamente todos os 

setores produtivos, a indústria de embalagens possui um papel estrutural na sociedade capitalista. 

É através das embalagens que milhões de pessoas em todo o mundo têm acesso a todos os tipos 

de produtos de consumo. Sem embalagens adequadas muitos dos alimentos que consumimos 

diariamente não fariam parte de nosso cardápio‖. (PELEGRINI; KISTMANN, 2003, p.1) 
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Os principais materiais encontrados no mercado brasileiro para a fabricação de embalagens são o 

plástico, o papelão e os compostos metálicos, sendo que o plástico tem a maior participação nesse 

mercado. Segundo a ABRE (Associação Brasileira de Embalagens), ‗os plásticos são leves, 

transparentes, facilmente moldáveis e baratos, entre outras características favoráveis que 

apresentam. Representam a maior participação no valor da produção correspondente a 37,08% do 

total, seguidos por papelão ondulado com 18,75% e embalagens metálicas com 16,79%‘. O plástico é 

largamente utilizado na confecção de embalagens para o setor alimentício, pois apresenta vantagens 

inquestionáveis em relação a outros materiais. 

Embora colaborem com o desenvolvimento do mercado brasileiro, as embalagens e seus materiais, 

principalmente os plásticos, são também pilares da preocupação dos ambientalistas, pois geralmente 

são derivados de recursos não renováveis, como é o caso do petróleo. Além disso, os resíduos que 

geram podem perdurar por muito tempo no meio ambiente, causando danos irreparáveis ao mesmo. 

O progressivo aumento da quantidade de restos de embalagens no total dos resíduos sólidos 

urbanos produzidos no nosso país pode ser atribuído, em parte, às grandes mudanças dos hábitos 

alimentares decorrentes das alterações dos estilos de vida ocorridas nas últimas décadas. Essas 

mudanças têm levado a um acréscimo considerável da oferta de alimentos pré-preparados e à 

consequente demanda por maior número de embalagens. Tais mudanças favorecem também ao 

surgimento de novas indústrias de alimentos, sejam elas de grande, médio, pequeno ou micro porte, 

como também de fabricantes caseiros de produtos alimentícios.  

O critério para a classificação do porte de uma empresa geralmente utilizado é a receita bruta anual, 

como previsto no Estatuto da Micro e Pequena Empresa, de 1999, cujos valores foram atualizados 

pelo Decreto nº 5.028/2004, de 31 de março de 2004. Tal classificação permite que empresas de 

micro e pequeno porte sejam beneficiadas com incentivos previstos na legislação, tais como linhas de 

crédito ou isenções de impostos. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE) utiliza ainda outro critério para a classificação empresarial, com base no número de 

funcionários nas empresas, principalmente para estudos e levantamentos sobre a presença da micro 

e pequena empresa na economia brasileira. 

Embora haja diferenciais competitivos entre empresas de diferentes portes, existem semelhanças que 

as colocam no mesmo patamar de obrigações. Uma delas é o respeito a normas que determinam 

como as empresas devem se colocar diante da escolha do tipo de embalagens utilizadas, e como 

estas se põem diante do consumidor e do meio ambiente. Existem normas que trazem para a 

realidade dessas empresas questões ligadas ao meio ambiente, como é o caso da ISO 14000. 

Como explica Soledade (2007), ‗o ISO 14000 é um conjunto de normas que definem parâmetros e 

diretrizes para a gestão ambiental nas empresas‘. Essas normas foram definidas pela International 

Organization for Standardization (ISO), e visam diminuir impactos ambientais provocados por 

empresas no seu processo de produção.  

A criação da ISO 14000 é uma consequência do quadro ambiental que nossa sociedade atravessa, o 

qual exige transformações na forma de pensar e agir diante do ato de consumir. Em todo o planeta a 

grande maioria da opinião pública considera as questões ambientais de extrema importância. A 

sociedade busca conciliar o consumo a formas menos danosas de usufruir o meio ambiente.   

Para obter o Certificado ISO 14000 uma empresa precisa assumir compromissos como seguir a 

legislação ambiental do país, diagnosticar os impactos ambientais que está causando e implantar 

ações corretivas. Uma vez aprovado pela ANVISA o sistema de gerenciamento ambiental proposto 

pela empresa, a mesma precisa se submeter a uma auditoria periódica, feita por uma organização 

certificadora, de forma a garantir a manutenção desse Certificado.  

A ISO 14000 trás benefícios não só ao meio ambiente, mas também à empresa que a adota, pois o 

mercado vem criando barreiras para produtos que não se adéquam aos interesses ambientais. O 

certificado ISO atesta que a organização possui responsabilidade ambiental, valorizando assim seus 

produtos e marca.   

É necessário que cada empresa identifique os danos ambientais que seu produto está causando, 

desde o tipo de embalagem utilizada ao conteúdo desta. Isso só é possível se houver 

conscientização ambiental, que deve estar presente desde a gerência da empresa até os demais 
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âmbitos da produção, como o processo de fabricação e a escolha de materiais. A conscientização é 

um dos pontos chave para a mudança e adequação. Em particular as empresas do setor alimentício 

precisam estar atentas, uma vez que produzem bens não duráveis, ensejando o descarte constante 

de embalagens.  

A busca por materiais alternativos seria um segundo passo no sentido de diminuir agressões ao 

ambiente, assegurando o desenvolvimento de novas embalagens mais sustentáveis. Medidas como 

redução de gasto energético durante os processos, substituição de materiais e reciclagem são 

algumas das soluções apontadas. 

―Esta é uma questão chave para o futuro da indústria de embalagens. Porém a reciclagem e o 

reaproveitamento de embalagens ainda estão longe do patamar de eficiência necessária para o 

surgimento de uma ―sociedade verde‖. Esta tendência também aponta para a necessidade de 

consideração do impacto ambiental da embalagem durante todo o seu ciclo de vida. Isto implica 

que devem ser ponderados todos os problemas que a embalagem gera desde o início de sua 

produção, como o gasto energético, até o seu descarte, passando pelo desperdício do produto 

causado pela ineficiência de sua usabilidade‖. (PELEGRINI; KISTMANN, 2003, p.2) 

É notável que a realidade de embalagens menos danosas ao meio ambiente chega com mais 

facilidade a empresas de grande e médio porte, pois as mesmas possuem recursos para investir em 

pesquisas. É imprescindível, porém, expandir a consciência ambiental: ela pode e deve ser levada 

para empresas de menor porte, a fim de que estas possam contribuir com tais mudanças e assim se 

inserir dentro de um mercado cada vez mais exigente sobre questões ambientais. 

Para o desenvolvimento do tema proposto neste artigo foi realizada uma visita técnica a uma 

pequena empresa fabricante de doces, situada em Campina Grande, Paraíba, que utiliza embalagens 

plásticas para acondicionar seus produtos.  Tomando-se como referência ações ambientais 

desenvolvidas por uma empresa líder do setor alimentício, foram propostas algumas adequações 

junto à pequena empresa. 

 

2. Pesquisa de Campo 

 

Figura 1 – Embalagens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em visitas a supermercados puderam-se observar, no setor alimentício, embalagens padronizadas 

servindo a diversos produtores e acondicionando alimentos variados. São vistos, lado a lado nas 

gôndolas, produtos similares em embalagens idênticas (figura 1), sendo os rótulos o único elemento 

de diferenciação. Em diferentes seções de uma mesma loja encontram-se ainda outros tipos de 

alimentos servidos pelas mesmas embalagens. 
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Observou-se também que as embalagens padronizadas, principalmente aquelas confeccionadas em 

Polipropileno, são utilizadas não apenas por empresas pequenas e micro, mas também por empresas 

de grande porte. 

 

Figura 2 -  Símbolos de reciclagem 

Fonte: www.scielo.br/scielo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As embalagens plásticas de Polipropileno e Polietileno tereftalato, na maioria dos produtos 

observados, trazem em relevo o símbolo de reciclagem, de acordo com a norma ABNT NBR 13230 

(figura 2). O mesmo não acontece com as bandejas de EPS, possivelmente por ser um material 

facilmente identificável. Não foram encontradas outras informações que possam contribuir para a 

preservação ambiental em quaisquer das embalagens pesquisadas ou em seus rótulos. 

Potes de PP servem a uma grande variedade de produtos, como doces de leite, queijos, biscoitos, 

frutas cristalizadas, água mineral em copos, yogurtes, e produtos regionais como paçoquinha e pé-

de-moleque. Já as embalagens de PET são utilizadas para bolos e tortas, frutas como morangos e 

uvas, entre outros. As bandejas de isopor embalam uma grande quantidade de produtos, a maioria 

dos quais não faz uso de suas propriedades térmicas. Entre esses produtos se encontram bolos, 

pães, e carnes. 

 

3. Materiais utilizados no setor alimentício 

As pequenas e micro empresas, em geral, não fabricam embalagens para acondicionar seus 

produtos. As mesmas são adquiridas de outras empresas, especializadas na produção de 

embalagens, e raramente são exclusivas.   

Embalagens plásticas de PP (polipropileno) ou PET (polietileno tereftafalo) e bandejas de isopor 

(poliestireno expandido, EPS) estão entre as mais utilizadas no setor alimentício. Esses materiais 

apresentam características que as tornam adequadas para o acondicionamento, conservação, 

transporte e comercialização de alimentos.  No entanto, sua produção e descarte causam sérios 

problemas ambientais, sendo necessário repensar estratégias que minimizem os danos à natureza 

sem abrir mão das vantagens oferecidas. 

Um desses problemas é o fato de que a maioria dos plásticos é derivada do petróleo, um recurso 

natural não renovável. Para superar essa dificuldade pesquisas vêm sendo realizadas, já com alguns 

resultados práticos, para se produzirem plásticos derivados de outras fontes. A reciclagem é outra 

possibilidade para se conseguir melhor aproveitamento desse recurso natural não renovável. 

As embalagens pesquisadas neste trabalham mostram as seguintes vantagens e desvantagens: 
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4.  Materiais ecológicos 

Os consumidores estão cada vez mais conscientes dos danos causados pelo consumo desenfreado 

de recursos naturais. Essa conscientização faz com que busquem produtos que consigam conciliar 

seus benefícios ao uso menos danoso de recursos. É cada vez mais difundida no mercado a 

utilização de embalagens oriundas de materiais ecológicos.  Mas, o que são estes materiais? 

Os materiais ecológicos tem um ciclo fechado, gerando menos resíduos. Ajudam a conter os impactos 

ambientais causados pelo descarte de embalagens e outros produtos. Na elaboração destes 

materiais é pensado em todo o ciclo de vida ao qual será submetido, desde sua produção até seu 

descarte no meio ambiente. O uso de matérias-primas biológicas, como o bagaço de milho, permite a 

decomposição mais acelerada na natureza, não gerando danos ao meio ambiente.   

Algumas perguntas podem ser feitas para se descobrir se o produto é ecológico. Entre elas temos: 

Utiliza matérias-primas renováveis? Seu processo demanda gastos excessivos? Existe em sua 

composição algum poluente? Gera resíduo? O material pode ser reutilizado? Possui alguma 

certificação? 

O reconhecimento de empresas que utilizam embalagens menos danosas vem atrelado a 

certificações pela ISO 14000 e 14001. Estas normas garantem ao consumidor que existe, por parte 

da empresa, um planejamento para barrar o consumo desenfreado de recursos ambientais. As 

empresas que detêm capital para altos investimentos veem na substituição de embalagens danosas 

por similares ecológicas a possibilidade de adequação a legislação e também uma solução para a 

diminuição destes impactos.  

Material de 
embalagens 

Vantagem  Desvantagens 

Polipropileno (PP) Possui durabilidade e resistência, é de 
fácil moldagem e 100% reciclável. 
Apresenta transparência, leveza, 
impermeabilidade, neutralidade 
química, resistência a temperaturas 
elevadas bem como a solventes e 
outros produtos químicos.  

Descartado de forma inadequada, leva 
cerca de 150 anos para se decompor.  
Seus resíduos podem causar 
enchentes ao obstruir galerias de águas 
pluviais e esgotos. Quando atingem rios 
e mares podem ser confundidos com 
organismos marinhos pelos peixes, que 
ingerem pedaços flutuantes e morrem. 

Politereftalato de 
etileno (PET) 

Apresenta transparência, brilho, boa 
resistência mecânica (rigidez e 
resistência ao impacto), boa resistência 
química e estabilidade à deformação, 
barreira a gases e a gordura e baixo 
custo, além de ser reciclável. 

Tempo de decomposição lento 
associado ao descarte inadequado.  
Causa enchentes e prejudica à flora e à 
fauna. 

 

Poliestireno 
expandido (EPS) 

Leve, atóxico, inodoro e isolante 
térmico. Protege de impactos, não 
absorve umidade e apresenta baixo 
custo. Não contém substâncias que 
contaminem o solo, a água ou o ar, não 
agride à camada de ozônio e é 
reciclável. 

Reciclagem não viável 
economicamente. Por ser um material 
de decomposição muito lenta e 
impermeável, impede a penetração de 
água no solo, além de dificultar a 
decomposição de materiais 
biodegradáveis. Quando caem em rios 
e mares as pelotas produzidas pelo 
esfacelamento do isopor são ingeridas 
por cetáceos e peixes. 

Tabela 1: Materiais utilizados na composição de 

embalagens  
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Existem várias pesquisas que tem como objetivo a substituição dos materiais que compõem 

embalagens nocivas por similares que agridam menos o meio ambiente. Dentre os mais conhecidos e 

acessíveis estão os seguintes: 

 

Material de embalagens Vantagem  Desvantagens 

Plástico verde Totalmente reciclável mecanicamente. 
O plástico é convertido novamente em 
grânulos que podem ser utilizados na 
fabricação de outros produtos. Absorve 
CO2. 

Incapacidade de degradação. 

Plástico biodegradável Degradação em 6 meses.  Processo de degradação não é 

comum no Brasil. Custos elevados. 

Plástico oxi-
biodegradável  

Rápida degradação Alto custo, e processos pós uso com 

custos elevados. 

 

5. A materialização do conceito de Ecodesign 

O design encontra-se difundido em diversos campos da indústria, desde a criação projetual, até 

formas de gerir os produtos dentro da empresa e do mercado. O designer é assim um profissional 

que pode estar dentro da empresa a fim de encontrar soluções não só em projetos, mas melhorando 

a relação entre o consumo e o meio ambiente.  

‖Ecodesign é uma técnica de projeto de produto em que objetivos tradicionais, tais como 

desempenho, custo da manufatura e confiabilidade, surgem conjuntamente com objetivos 

ambientais, tais como redução de riscos ambientais, redução do uso de recursos naturais, 

aumento da eficiência energética e da reciclagem‖. (Venzke, 2002) 

Com os problemas causados pelo consumo exacerbado de recursos ambientais surgiu a 

necessidade, dentro da indústria, de procurar alternativas para continuação do consumo, mas com 

menos riscos à natureza. Fica cada vez mais comum nos depararmos com termos como produto 

ecoeficiente e produto ecossutentável. Isto ocorre porque os riscos ambientais chegaram aos ouvidos 

dos consumidores, que não querem ser responsáveis por futuros problemas ao meio ambiente. 

O consumidor, com mais discernimento sobre os danos causados pelo mal uso de recursos naturais, 

se sente parte atuante na preservação do meio ambiente quando consome mercadorias que têm 

certificações de responsabilidade ambiental. Sendo assim, empresas que entram no conceito de 

ecodesign, onde são levados em consideração fatores ambientais na definição de processos e 

matérias primas, tem visibilidade positiva diante desse tipo de consumidor.  

Mas, quais empresas estão se incluindo no ecodesign? Na verdade, aquelas que detém maior capital 

de investimento tem mais facilidade de se incluir neste conceito, pois além de condições financeiras, 

têm a consciência de que os usuários estão cada vez mais favoráveis a produtos que agreguem 

valores socioambientais. 

Outro fator que faz com que grandes empresas entrem no conceito de ecodesign é a estratégia de 

diferenciação no mercado para exportação, que está cada vez mais exigindo melhorias na relação 

entre produto e meio ambiente. 

―O mercado internacional exige normas internacionais para possibilitar o seu funcionamento. As 

normas da ISO são uma consequência da internacionalização de produtos e serviços ao redor do 

planeta. Com as normas relativas à qualidade, as ISO 9000 e outras em implantação, tais como a 

ISO14000, condições mais restritas de projetos passam a ser demandadas, para que o 

posicionamento no mercado se mantenha ou incremente‖.  (PELEGRINI; KISTMANN. 2003, p.2) 

Tabela 2: Materiais ecológicos 
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Desta forma pode-se reafirmar que um dos fatores que trazem empresas para o conceito de 

ecodesign é a conscientização. Mas, por que este fator não pode ser expandido para pequenas e 

micro empresas? Na verdade, não só pode, como deve. Pequenas e micro empresas devem estar 

inclusas neste processo, pois mesmo sem alto capital existem formas de colaborar com o meio 

ambiente.  

 

5.1. Identificação de ações de uma grande empresa 

A empresa estudada é uma multinacional de origem francesa, presente em 120 países. Sua história 

no Brasil começa em 1970, com o lançamento de um iogurte de polpa de fruta. Sua sede principal 

está na cidade de São Paulo - SP, mas sua fábrica se localiza na cidade de Poços de Caldas, estado 

de Minas Gerais. A empresa conta com distribuidoras em todo o país.  

A empresa disponibiliza diversos produtos do setor alimentícios, entre eles bebidas lácteas. Um dos 

seus produtos mais disseminados no país é um iogurte de morango voltado para o público infantil.  

Para se incluir nesse nicho de mercado, que trás a necessidade de adequação à legislação 

ambiental, a empresa criou ações de design que deram ainda mais credibilidade à marca.  Todas as 

mudanças foram alçadas dentro do ambiente de conciliação entre a sociedade e o consumo. A 

intenção da empresa era conscientizar seu público, crianças, de que bastam pequenas ações para 

que grandes mudanças ocorram. 

 

5.1.1. Ações junto ao público 

A primeira ação da empresa foi criar uma campanha de reflorestamento. Isto foi realizado de forma 

simples: em um de seus produtos era colocada uma semente, que podia ser plantada na própria 

embalagem do produto. De forma singela a empresa dava ênfase à importância do reflorestamento, 

passando este valor a seus clientes.  

Simultaneamente à campanha que estimulava o plantio de sementes, a empresa se comprometia a 

plantar hectares reais de árvores nativas. Um site foi criado para que o cliente pudesse escolher um 

tipo de árvore e acompanhar seu crescimento, além de obter informações sobre as árvores e se 

conscientizar sobre a importância da preservação ambiental. 

Ao longo da campanha a empresa reflorestou 100 mil metros quadrados de árvores nativas da Mata 

Atlântica. As árvores resultantes do projeto foram plantadas no município de Nazaré Paulista, a 100 

km da cidade de São Paulo. 

Através do conjunto de ações supracitadas podemos perceber que, mesmo não havendo mudanças 

de materiais e técnicas de produção, a empresa conseguiu conscientizar, ao mostrar que pequenas 

obras são importantes para a preservação, e que o consumidor pode ser coautor, inserido no 

processo de amenização dos danos ambientais. 

 

Figura 3 – Campanha de reflorestamento  

Fonte: www.danoninho.com 
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6.1.2. Ações internas  

A empresa não parou por aí. Além de ações de conscientização, adotou em suas embalagens 

materiais menos agressivos para a natureza. Criou ainda o selo denominado ATITUDE, onde a 

empresa assegura ao consumidor que está utilizando matérias-primas de acordo com princípios de 

sustentabilidade. Além disto, a empresa criou três projetos:  

1) FOAM, tecnologia onde a chapa utilizada na produção de bandejas de plástico possui menor 

quantidade de resina, reduzindo o peso da embalagem.  

2) Mix Paper, substituição do alumínio utilizado em embalagens por um mix de papel e PET.  

3) Plástico Verde, utilização desse material em algumas embalagens da empresa. 

A empresa vem, assim, criando um histórico de compromisso entre o consumo e o uso de recursos 

ambientais. As ações descritas acima trazem uma feição diferenciada, onde o consumidor pode ter a 

consciência tranquila, pois tem em suas mãos a possibilidade de continuar consumindo, porém 

trazendo menores danos ao meio ambiente.  

 

6.2. Identificação da empresa de Doce Caseiro  

Para conhecer in loco a realidade de uma pequena empresa no setor alimentício foi realizada uma 

visita às instalações de uma empresa fabricante de doces na cidade de Campina Grande - PB. Em 

entrevista com um de seus representantes, foi possível levantar alguns dados. 

A empresa emprega trinta funcionários, sendo classificada como pequena empresa, segundo critério 

de número de funcionários estabelecido pelo SEBRAE para a classificação empresarial (SEBRAE 

GOIÁS). Atua no mercado paraibano desde a sua fundação, em 1961. Produz doces em barra nos 

sabores goiaba, banana, jaca e coco, sendo goiaba o sabor mais requisitado. Seus produtos são 

comercializados em toda a Paraíba, podendo ser encontrados também em alguns estabelecimentos 

em estados vizinhos. 

 

Figura 4 – Pote de doce com 750g  

Fonte: autoras 
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Figura 5 – Funcionários da empresa de doce 

Fonte: www.bnb.gov.br/projwebren/exec/livroPDF.aspx?cd_livro=126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A empresa procura adequar suas embalagens à realidade do consumidor. Utiliza dois tipos de 

embalagens: potes de polipropileno (PP) para embalagens de 550g ou 750g (figura 5), e películas de 

polipropileno biorientado (BOPP), mais baratas, para embalagens de 225g. O envase é manual, e a 

identificação é feita por um rótulo impresso colado à embalagem.  

As embalagens são fabricadas em São Paulo, porém adquiridas no comércio local. Seria mais caro 

adquiri-las diretamente do fabricante, uma vez que o comércio tem isenção de IPI para a compra 

desse tipo de produto, porém a indústria não recebe o mesmo benefício. 

A empresa não realiza ações visando à reciclagem de suas embalagens, mas demonstra 

preocupação ambiental. Seu proprietário teve o cuidado de substituir as embalagens plásticas 

utilizadas anteriormente para transporte do produto por caixas de papelão, acreditando serem menos 

danosas ao meio ambiente. Afirmou também ter participado de eventos que prometiam inovações em 

embalagens, com o EMBALA Nordeste 2012, não tendo conseguido identificar novidades voltadas à 

preservação ambiental como, por exemplo, embalagens confeccionadas em materiais alternativos.  

Pode-se observar que a indústria depende de fornecedores locais para suas embalagens, e não 

possui capital para investir em produtos ou ações sustentáveis. Demonstrou, no entanto, 

preocupação ambiental com a geração de resíduos e interesse em fornecedores de embalagens 

menos danosas ao meio ambiente, desde que isso não acarretasse em custos adicionais que 

viessem a inviabilizar a empresa. 

 

6.3. Adequação dos conceitos de uma grande empresa à empresa de doces caseiros. 

Através das informações apresentadas é possível perceber diferenças e semelhanças enfrentadas 

por empresas de grande e pequeno porte. Ficou evidente a importância da adequação de 

embalagens e produtos a normas que dão ao produto mais credibilidade. Na pesquisa vimos, ainda, 
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que empresas que detém mais recursos têm mais facilidade de adequação a esta nova realidade. 

Mas, como trazer a pequenas empresas estas melhorias? 

A partir da identificação das ações realizadas pela empresa de grande porte, foi possível perceber 

alguns aspectos que podem ser aplicados em empresas de menor porte. Ficou evidente que o 

primeiro passo para a implantação de ações de respeito ambiental é a conscientização, por parte dos 

gestores das empresas, ainda que estas ações sejam utilizadas de maneira estratégica pelo 

marketing. Os proprietários dessas empresas precisam estar cientes de que fazem parte do mercado 

e que, assim como grandes empresas, também provocam danos ao meio ambiente. Mesmo tendo 

produção reduzida, suas empresas acabam contribuindo para aumento do montante de resíduos 

diariamente descartados pelos consumidores, e não devem se omitir diante da necessidade de 

mudanças no quadro ambiental. Estas empresas devem buscar alternativas para proteção do meio 

ambiente, e saber que esse engajamento pode agregar valores de competitividade às empresas. 

Uma das possibilidades que pode ser trabalhada em pequenas empresas é, portanto, a 

conscientização. A ação inicial da grande empresa não passou por mudanças imediatas de material, 

mas começou com uma simples ação de design. A empresa pequena pode trabalhar dentro de suas 

possibilidades, e mesmo assim trazer melhorias na relação com o meio ambiente. 

Uma ação possível seria trazer para seus consumidores informações que validem sua preocupação 

com o meio ambiente. Como exposto neste trabalho, as embalagens são compradas a terceiros, e a 

única parte que é confeccionada pela empresa é o rótulo.  Por que não utilizá-lo como meio de 

informações e conscientização? Informações como a forma de descarte adequada das embalagens, 

dicas de preservação e formas de coleta, entre outras, podem diminuir o índice de descarte 

inadequado, ajudando a reduzir problemas. 

A mudança de materiais passa por um âmbito maior, não dependendo apenas da empresa. Pequenas 

e micro empresas podem, no entanto, exercer pressão para que os fornecedores de embalagens 

ofereçam materiais alternativos. Para ter força, poderiam formar parcerias com outras de mesmo 

porte, aumentando assim o interesse dos fornecedores em atender à nova demanda. 

A pequena empresa pode ainda criar, junto a seus clientes, ações ambientais que tragam à sociedade 

mudanças significativas. A exemplo da grande, que criou um site com informações e trouxe ao 

usuário conhecimentos sobre meio ambiente, as menores também podem, e devem, utilizar os meios 

disponíveis para passar seus valores ambientais: páginas de relacionamento, blogs e sites são 

acessíveis e aproximam  a empresa dos usuários.  

O planejamento ambiental na empresa também poderia criar um programa de coleta, onde a mesma 

se disponibilizasse a descartar as embalagens de forma segura. Os clientes teriam, assim, a certeza 

de descarte adequado, e o material coletado poderia seguir um processo mais saudável de 

reciclagem ou de reutilização.  

São pequenas ações que não precisam de grandes investimentos, mas que podem mudar o olhar do 

cliente sobre a empresa. Demonstrar consciência e responsabilidade ambiental é um fator importante 

diante do mercado e da sociedade como um todo.   

 

7. Conclusões  

O mercado e os consumidores estão visivelmente dispostos a pagar um pouco mais pelo uso de 

materiais bio nas embalagens dos produtos. Porém nem sempre isso é possível, pois custos de 

pesquisa e utilização de materiais ecológicos são altos, impossibilitando sua utilização por empresas 

de pequeno e micro porte. Empresas que detêm poder de capital têm mais facilidade de embarcar 

neste conceito de inovação, através do uso de materiais menos danosos. 

Pequenas e micro empresas, como se constatou na pesquisa de campo, adquirem embalagens de 

empresas maiores que as produzem. Tais fornecedores, no entanto, não oferecem embalagens 

alternativas, excluindo essas pequenas e micro empresas do processo de amenização a danos 

ambientais. É necessário que haja a conscientização para que as mesmas reivindiquem opções de 

materiais aos fornecedores, a fim se incluírem no processo de modernização, que tem como objetivo 

melhorias entre o consumo e o meio ambiente. 
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A importância econômica e social da embalagem é inquestionável. No entanto, a consciência do seu 

impacto na natureza impõe a necessidade de adotar mudanças nas formas de produção e consumo. 

A indústria da embalagem está trazendo para o mercado inovações através de materiais e processos 

de fabricação. As novas tecnologias ajudam empresas a entrar no conceito de Ecodesign. No que diz 

respeito à gestão dos resíduos surgiram também ideias como redução do uso de matérias primas, 

reutilização e reciclagem, entre outras. Embora essas medidas envolvam altos custos iniciais, já se 

percebeu que, em longo prazo, oferecem retornos financeiros significativos. Percebe-se, no entanto, 

que essas inovações não chegam com tanta facilidade a empresas de pequeno e micro porte.  

As micro e pequenas empresas, por sua vez, precisam desenvolver estratégias para serem incluídas 

no processo de preservação do meio ambiente, sob pena de perderem competitividade no mercado. 

Este artigo demonstra que há formas de conseguir tal objetivo, a despeito de escassez de recursos 

financeiros ou dependência tecnológica de empresas maiores, que de certa forma tentam ditar as 

regras. 
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O artigo apresenta uma reflexão sobre o a ideia de técnica sustentável, investigando seu significado e 
implicações. É apresentado o conceito de técnica de Ortega y Gasset e é feita uma relação entre este 
conceito e a noção psicanalítica de pulsão. A partir destes conceitos, a ideia de técnica sustentável é 
questionada.   

 

Este artigo propõe uma reflexão sobre a técnica sustentável, investigando o significado deste 

conceito e buscando entender algumas de suas implicações. Trata-se de uma investigação 

conceitual, estabelecendo-se um diálogo com diversos autores que contribuem com a discussão. É 

uma reflexão teórica que fiz como pesquisadora no Programa de Pós-graduação em Artes & Design 

da PUC-Rio, como complemento a experimentos práticos que fiz com materiais e técnicas 

sustentáveis.   

Começamos com uma breve visão do conceito de sustentabilidade. O termo sustentável é definido, 

de uma maneira ampla, como aquilo que pode ser mantido ao longo do tempo. Neste trabalho, 

falamos em autossustentabilidade como a capacidade de um sistema se manter ao longo do tempo, 

em um espaço limitado, sem precisar de recursos vindos de fora. Estes conceitos são, naturalmente, 

relativos, já que sabemos que, de qualquer forma, a terra não durará para sempre e que a própria luz 

solar é um recurso vindo de fora. 

Mas há algumas condições básicas para que uma sociedade possa reproduzir-se ao longo dos 

séculos. É importante que a sociedade não utilize recursos que são essenciais para o seu 

funcionamento de forma desmedida. Deve haver uma progressiva redução no uso dos recursos não-

renováveis, dos quais a sociedade depende, de forma que, à medida que o recurso se esgote, a 

sociedade deixe de precisar dele. Os recursos renováveis utilizados não podem ser consumidos em 

um ritmo mais acelerado do que seu ritmo de reposição natural. E as substâncias emitidas pelas 

atividades humanas devem se ater a uma quantidade que a biosfera possa reabsorver sem 

problemas (HEINBERG, 2007).  

E, neste artigo, entenderemos a técnica de acordo com o pensamento de Ortega y Gasset (1939). 

Segundo Ortega y Gasset, no livro Meditação sobre a técnica (1939), a compreensão imediata que se 

tem acerca da técnica é que seu objetivo consiste em satisfazer as necessidades humanas. O 

homem sempre buscou satisfazer suas necessidades básicas – alimentar-se, aquecer-se, abrigar-

se... – sendo a necessidade primordial a vontade de viver. E o homem, diferentemente dos outros 

animais, tem a capacidade de modificar a natureza para satisfazer suas necessidades. A técnica seria 

a transformação que o homem faz na natureza para que a satisfação das necessidades básicas deixe 

de ser um problema. 

No entanto, sabemos que a técnica criada pelo homem não se limita a satisfazer as necessidades 

básicas; desde o princípio, ela também se desenvolveu para coisas supérfluas. Pois o homem é o ser 

para o qual não basta o básico – o supérfluo também é necessário. Tão antigo quanto o fazer fogo 

para se aquecer é o ato de embriagar-se (Ibid). O homem não se contenta com a satisfação de suas 

necessidades – não lhe basta viver – é preciso alcançar estados de prazer, é preciso o bem-estar, 

proporcionado pelo supérfluo. O homem que tem certeza de que se limitará a viver sem bem-estar, 

pode vir a se suicidar (Ibid).  

O viver, no sentido biológico é uma noção unívoca, definida. Já a noção de bem-viver ou bem-estar, é 

equívoca – é uma noção variável, que se modifica ao longo do tempo e é diferente para cada 

sociedade. Buscando adaptar-se às ideias de bem-estar, a técnica está em constante transformação. 
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Mas o que a técnica de fato possibilita é poupar esforço e tempo com as tarefas que se impõem 

primariamente ao homem. Facilitando a satisfação das necessidades básicas, a técnica possibilita a 

ele vivenciar seu lado não-natureza, realizar seu programa de existência, sua pretensão de ser, que 

poderá lhe trazer o bem-estar almejado. Pois o homem se caracteriza por esta capacidade de 

construir projetos de vida, sendo esta a principal característica que o diferencia dos animais. 

Para Gasset (Ibid), diferentemente dos animais, o homem não coincide plenamente com a natureza. 

Uma metade é natureza e vive – a outra metade transcende a natureza e, para ela, não basta viver, é 

preciso o bem-estar. A metade não-natureza é a que consideramos nosso verdadeiro ser, nossa 

personalidade, mas é algo não realizado, é um projeto, algo que quer ser. Nossa vida é o afã de 

realizar determinado programa de existência – o homem é uma pretensão de ser. Enquanto os outros 

animais já nascem sendo, o homem tem que se auto-fabricar, tem que se esforçar para que exista o 

que ainda não existe. 

A técnica nasce daquilo que um povo ou pessoa deseja ser. Trata-se de um desejo original pré-

técnico, que está na base de toda invenção – primeiro, o homem deve saber o que quer se tornar. Em 

nome desse desejo, é desenvolvida a técnica. Assim, a origem da técnica reside no desejo humano 

de construir um projeto de vida que lhe trará o bem-estar. 

É essencial, então, a distinção que Gasset faz entre o viver, de ordem biológica – e o bem-estar, algo 

essencialmente humano, em nome do qual será criada a técnica. 

Na modernidade, ocorre uma potencialização da técnica. A fim de entender este fato, Gasset (Ibid) faz 

uma breve retrospectiva da técnica em nossa sociedade – uma história da técnica, que não será 

baseada no aparecimento de inventos. 

Afinal, um invento só é potencializado se as condições históricas o permitirem. A história da técnica 

pode ser dividida em três fases, que dizem respeito à maneira como o homem a concebe. 

A primeira fase é a técnica do acaso, do homem primitivo, que tem pouca consciência de sua técnica 

e não tem noção de que ela se distingue de suas outras atividades. 

A segunda fase é a técnica como artesanato. As sociedades que vivem desta técnica ainda estão 

muito ligadas à natureza, mas contam com a figura do artesão, que é um especialista em 

determinada técnica. Não se tem a ideia do invento, mas da tradição, passada de mestre para 

aprendiz. 

Na terceira fase, a moderna, designada como a técnica do técnico, o homem percebe que a técnica é 

uma habilidade que vai além de qualquer técnica específica – e que é um incrível manancial de 

possibilidades, a princípio, ilimitadas. Tem-se plena consciência de que se pode inventar a partir da 

técnica. 

Na primeira e na segunda fases, a técnica era desenvolvida para atingir um fim específico. Já a 

técnica moderna não se limita mais a buscar o resultado, ou resolver problemas práticos. Vai além 

disso - analisa os meios, decompõe o resultado, observa os resultados parciais e as diferentes 

causalidades. Na técnica moderna, há a consciência de que as criações não surgem por inspiração 

mágica, mas que devem seguir um método, com fundamentos e etapas pré-estabelecidas. E o 

técnico deve estar próximo aos materiais, manejando-os e observando-os. 

Podemos acrescentar ao pensamento de Gasset que a técnica moderna relaciona-se ao design, com 

seu pensamento projetual. Se entendemos o design como uma atividade metodológica, em que há 

diversas etapas, análise das diferentes possibilidades e verificação de resultados, não poderia o 

design ser entendido como a essência da técnica moderna? 

A partir das ideias de Ortega y Gasset sobre a história da técnica, vamos desenvolver um pouco mais 

a discussão sobre a evolução da técnica.  

Lendo A meditação sobre a técnica (Ibid), percebemos que pode ser feita uma associação entre a 

concepção de técnica moderna apresentada e o conceito de pulsão na psicanálise. Como vimos, para 

Gasset, a técnica não se limita à satisfação das necessidades básicas humanas, pois o ser humano 

aspira a algo mais, para além dessas necessidades. O ser humano busca o bem-estar, que é uma 

noção ampla, variável. 
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De forma análoga à distinção de Gasset entre viver e bem-estar, na psicanálise é estabelecida uma 

distinção entre os conceitos de instinto e de pulsão. O instinto é uma noção biológica e tem um fim 

específico – um objeto para a sua satisfação, que pode ser a reprodução ou a alimentação, por 

exemplo. Nos animais, o instinto funciona como uma programação que reage sempre da mesma 

forma ao se defrontar com determinada configuração (MAGNO, 1986, p.20). Diante de um certo tipo 

de objeto que o animal está ―programado‖ para reconhecer, ele tem uma reação determinada, e este 

objeto pode lhe trazer satisfação.  

Já a noção psicanalítica de pulsão se caracteriza pela ausência de um objeto determinado para sua 

satisfação.  Trata-se de um impulso interno, que está na fronteira entre o mental e o somático, e que é 

constante, estando presente independente das circunstâncias. Ao contrário dos estímulos externos, 

dos quais se pode fugir ou se libertar com movimentos musculares, a pulsão segue fluindo 

continuamente, não havendo fuga possível. Assim, ela impõe difíceis exigências ao sistema nervoso, 

levando o homem a complexas atividades de interferência no mundo externo (FREUD, 1915).  

Diferentemente do instinto, que é satisfeito quando vai ao encontro de seu objeto, a pulsão é uma 

força constante que, por mais que encontre seu objeto, continua, paradoxalmente, insatisfeita. Pois, 

ao contrário do instinto, não há uma configuração que será sempre reconhecida – um objeto que 

levará à satisfação. O ser humano traz em si uma incompletude e não faz ideia do que a possa 

preencher (MAGNO, 1986). Portanto, a pulsão impede o sistema nervoso de se ver livre de todos os 

estímulos, o que seria um estado ideal (FREUD, 1915).  

Será que a pulsão pode encontrar uma satisfação? Pode-se acreditar que a satisfação ocorra quando 

atinge a sua meta. Mas, como vimos, a pulsão permanece insatisfeita após atingir seu objeto. Pois o 

objeto da pulsão, afirma Freud (Ibid), não é o mais importante – ele é totalmente indiferente. Se não é 

o objeto da pulsão que lhe traz satisfação, deve haver alguma outra forma de contentamento. Para 

entender que tipo de satisfação seria essa, Lacan (1973) recorre à experiência clínica. Na análise, 

percebe-se que, apesar de o paciente estar infeliz, há um contentamento em seu estado de 

infelicidade. Apesar das reclamações do paciente, há um sistema que está fluindo perfeitamente bem 

e que gera uma forma de satisfação.   

É aí que Lacan faz a distinção entre aim (objetivo) e goal (meta) da pulsão. Ele utiliza os termos em 

inglês por acreditar que nesta língua a distinção fica mais clara. A meta é o fim almejado, enquanto o 

objetivo é o caminho tomado para se chegar lá, a trajetória (LACAN, 1973, p. 163). Por exemplo, se a 

meta for alimentar-se, o objetivo é o ato de comer. Mas, ao contrário do que possa parecer, o 

verdadeiro propósito da pulsão não é o de atingir sua meta, mas seu objetivo é reproduzir seu 

movimento circular ao redor da meta. É próprio ao humano a repetição de uma ação que nunca se 

completa, mas que, na repetição, o verdadeiro objetivo é atingido. A pulsão, na realidade, não aspira 

à plenitude, mas seu sucesso está em circular em torno do vazio. Assim, não é a satisfação de uma 

necessidade biológica que está em questão, mas é algo que vai além do biológico.  

A pulsão pode ser percebida em outras esferas, conforme sustenta Zizek (2008), que apresenta a 

ideia da pulsão capitalista. Para ele, o capitalismo está constantemente criando desejo de consumo, 

promovendo faltas, gerando um ambiente de crescentes trocas monetárias. E a pulsão faz parte do 

capitalismo, pois o objetivo maior em todas as negociações, compras e criação de desejos é  a 

continuidade da circulação de capital, gerando um movimento circular de expansão e auto-

reprodução. ―Entramos no modo de pulsão no momento em que a circulação de dinheiro como capital 

se torna um fim em si, pois a expansão de valor só ocorre dentro desse movimento constante e 

renovado.‖ (Ibid, p.89)  

Sendo assim, não podemos ver na técnica moderna o modo de funcionamento da pulsão? Se 

falarmos em uma pulsão técnica, o propósito da técnica não poderia ser satisfazer uma necessidade, 

mas reproduzir-se enquanto tal, em um movimento circular de constante aprimoramento. Um produto 

da técnica não traz a satisfação e é logo ultrapassado por outro. Como vimos, Gasset (1939) diz que, 

na modernidade, o homem passou a ter consciência da técnica, e ele passa a não se limitar a buscar 

resultados, mas detém-se sobre os meios e analisa-os, decompõe os resultados e percebe as 

diferentes causalidades. A nossa hipótese é de que, a partir do momento em que se tem esta 

consciência da técnica, e que o homem detém-se sobre a técnica, reconhecemos uma pulsão técnica. 

Pois a técnica tem como meta a criação de produtos, mas seu verdadeiro objetivo é a reprodução de 

um movimento de criação contínuo – quando se consegue produzir algo, a pulsão técnica não se 
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satisfaz – há sempre busca por algo a mais.  E este movimento contínuo de pulsão pode ser 

considerado responsável pelo desenvolvimento que atingimos.  

Podemos então concluir que são as pulsões, e não os estímulos externos, os verdadeiros motores 
dos progressos que levaram o sistema nervoso, com sua capacidade de realizações ilimitadas a 
seu atual nível de desenvolvimento. (FREUD, 1915, p. 148) 

Perceber a técnica em um movimento de pulsão pode ter outras implicações. Como vimos 

anteriormente, para Gasset, a técnica é desenvolvida para a realização de um projeto de vida, que 

traria ao homem o bem-estar. No entanto, se a técnica passa a funcionar como pulsão, o tal bem-

estar almejado pelo homem  não seria o objetivo maior. O objetivo, do ponto de vista da psicanálise, 

seria construir projetos de vida e ideais de bem-estar continuamente, em um ciclo infindável. Um ideal 

de bem-estar é logo substituído por outro.  

Mas, enquanto na sociedade industrial há uma contínua busca pelo aprimoramento da técnica, num 

movimento infinito de criação, isso não ocorre nas sociedades primitivas
1
. Segundo o antropólogo 

Pierre Clastres (1974), nas sociedades primitivas, a técnica costuma ser mais estável, não havendo 

anseio por novas conquistas – para elas, não faria sentido buscar mais. Não são sociedades da 

incompletude ou da falta, como muitos pensadores queriam anteriormente – são sociedades que 

escolhem não produzir mais se já têm o suficiente – elas se recusam a buscar mais.  

Para Clastres (Ibid), não se pode falar de inferioridade técnica das sociedades primitivas com relação 

à sociedade industrial. Para ele, a técnica deve ser vista como uma forma de dominar o meio natural 

e adaptá-lo à satisfação das necessidades humanas. Assim, as sociedades primitivas não seriam 

inferiores, uma vez que sabem bem como satisfazer suas necessidades através do domínio da 

natureza. Ademais, não teriam por que aprimorar sua técnica, uma vez que, com três ou quatro horas 

diárias de trabalho, já satisfazem as suas necessidades e podem dedicar-se ao lazer. Pierre Clastres 

(Ibid) lembra que o antropólogo Marshall Sahlins considerou serem estas as primeiras sociedades do 

lazer e da prosperidade.  

Sahlins (1966) acredita que, na sociedade moderna, deseja-se muito e  espera-se que a produção 

industrial crescente satisfaça estes desejos. Desta forma, a sociedade está constantemente 

produzindo escassez. Já as sociedades nômades poderiam ser consideradas prósperas por 

desejarem pouco, ficando assim facilmente satisfeitas. Para Sahlins (Ibid), o fato de a técnica das 

sociedades nômades ser mais simples, não significa que elas tenham maior escassez – pois com 

poucos instrumentos de fácil fabricação, eles já são capazes de conseguir seu alimento. E, para tais 

sociedades, quanto menos, melhor, já que não é bom carregar muito peso em suas caminhadas 

constantes. Assim, a acumulação de objetos não é associada a uma elevação de status.  

Percebemos, então, que as sociedades primitivas não entraram na pulsão técnica – este movimento 

de desenvolvimento infinito de suas possibilidades. A sociedade industrial está em um processo de 

desenvolvimento constante da técnica; e podemos afirmar que não é uma técnica da abundância, 

mas da escassez – há sempre algo que está faltando.  

Este movimento contínuo da técnica, cujo objetivo seria dar continuidade ao fazer técnico, é 

facilmente percebido em ambientes de pesquisa. Embora sejam estabelecidas algumas metas de 

pesquisa, o verdadeiro objetivo é o desenvolvimento constante de técnicas. Isso pode ser visto na 

pesquisa de técnicas na universidade, em que o mais importante é o ato de pesquisar técnicas e não 

atingir as metas – frequentemente, quando uma meta é atingida, começa-se o trabalho novamente, 

para pesquisar outra possível técnica a ser usada naquele caso.  

Por outro lado, esta 'pulsão técnica' pode ser relacionada ao movimento de constante crescimento no 

consumo de recursos naturais que ocorre no mundo contemporâneo. Ao contrário da técnica da 

abundância, das sociedades primitivas, a técnica na sociedade industrial está sempre em 

desenvolvimento, havendo uma substituição constante de um produto por outro. Neste sentido, 

podemos até nos questionar: se percebermos a técnica como uma pulsão, haveria como ela ser 

autossustentável, limitar-se ao uso de poucos recursos locais? 

                                                 
1 Sabemos que o termo “sociedades primitivas” é controverso, por passar a ideia de que algumas sociedades seriam 

mais evoluídas do que outras. No entanto, ele já se impôs pelo uso, sendo usado mesmo por autores que questionam a ideia 

de superioridade de algumas sociedades com relação a outras.  
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Se a busca é por uma técnica autossustentável, teríamos que mudar nossos parâmetros. O 

desenvolvimento de uma técnica que interaja com o  meio de forma autossustentável pode ser vista 

como um ideal ou um projeto vida.  A autossustentabilidade pode ser percebida como um projeto de 

vida que estabelecemos, uma busca para que haja algo que ainda não há. Para ir em direção a este 

ideal, queremos desenvolver uma técnica. 

E, como dissemos anteriormente, a técnica tem, na era moderna, um movimento que denominamos 

―pulsão técnica‖, por estar em um aprimoramento constante e ter como objetivo o próprio 

desenvolvimento técnico. E este movimento, pode ser percebido na universidade, em laboratórios que 

pesquisam técnicas, onde o desenvolvimento contínuo da técnica é o objetivo maior.  

Desta forma, podemos nos perguntar se o movimento de pulsão técnica pode ser usado a nosso 

favor em busca de uma técnica que demande cada vez menos recursos importados, uma técnica que 

interaja de forma autossustentável com o meio-ambiente.  

No caso, a busca seria por uma técnica simples, com meios mais limitados do que as técnicas 

industriais. É improvável chegar uma técnica totalmente autossustentável, que não use nenhum 

recurso vindo de fora nem produza lixo, mas é possível esforçar-se em direção a este ideal, sempre 

buscando um aprimoramento. Nesta pesquisa, a meta seria uma técnica que interaja de forma 

autossustentável com o ambiente – mas seu objetivo seria reproduzir este movimento de tentativas e 

experimentações constantes com os materiais.  E acreditamos que este movimento possa ter 

consequências positivas.   
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O descarte apropriado de lixo é um dos maiores problemas do século XXI. A sociedade moderna gera 
mais lixo do que o planeta pode absorver, e a reciclagem se torna uma necessidade. As empresas devem 
suprir o mercado com produtos ecologicamente corretos, produzidos levando em conta os princípios do 
ecodesign. Um dos fatores importantes é que o consumidor deve estar disposto a aceitar esse produto, e 
para tal esse deve ser factível de ser produzido e vendido a custos atraentes. O presente trabalho 
estudou hábitos e expectativas dos usuários de lixeiras domésticas, analisou os produtos disponíveis no 
mercado e desenvolveu um novo conceito de produto, sob a ótica do ecodesign. O produto desenvolvido 
utilizou material reciclado e reciclável, processos de produção baratos e com baixo custo energético. O 
design final apresentou praticidade, ergonomia e visual atraente, e foi construído com peças que preveem 
reutilização e otimização de transporte. O produto final atendeu a todos os requisitos de projeto e se 
mostrou uma alternativa atraente de mercado. 

Introdução 

No princípio os homens eram nômades. Quando a comida se tornava escassa, deslocavam-se, 

deixando seus resíduos. Sendo estes orgânicos, eram decompostos rapidamente. À medida que a 

população aumentou e se fixou, iniciando civilizações, cresceu também a quantidade de resíduos 

gerados e de artefatos duráveis produzidos. Essa quantidade e a periculosidade do lixo produzido 

deram um salto a partir da Revolução Industrial, tornando-se preocupante somente após a segunda 

metade do século XX (MACHADO; CASADEI, 2007). Uma pesquisa mostrou que a produção de lixo 

do brasileiro cresceu 6,8% em 2010, quando comparada aos números do ano anterior - índice seis 

vezes maior do que o crescimento da população das cidades no mesmo período. 

Problematização 

O problema deste trabalho reside no fato de que a armazenagem dos resíduos sólidos, em uma 

residência, geralmente é tida como tarefa trivial, e talvez por isso não seja feita de forma adequada. 

Assim, tem-se a questão: é possível desenvolver um produto ecologicamente correto que facilite a 

armazenagem e a separação dos resíduos domiciliares? 

Objetivos 

Este trabalho tem como objetivo geral facilitar a separação e a disposição do lixo domiciliar. São 

objetivos específicos: i) estudar o modo como as pessoas se relacionam com as lixeiras, e quais são 

as deficiências deste produto e ii) desenvolver uma lixeira para uso doméstico baseada nos princípios 

do ecodesign. 

Projeto informacional 

Considerando os objetivos iniciais, foram reunidas informações sobre os princípios do ecodesign, a 

quantidade de lixo gerada e a definição do público-alvo. Também foram feitas as análises diacrônica, 

mailto:marianap.piccoli@gmail.com
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sincrônica, estrutural, de normatização e de uso, além de entrevista com usuários. A partir disso, 

foram definidos os requisitos e as restrições de projeto. 

Ecodesign 

Os bens e serviços devem estar cada vez mais adaptados ao uso consciente dos recursos ambientais 

e ao menor impacto ecológico possível. Barbosa Filho (2009) acredita que a introdução desse 

conceito como elemento de ordem na concepção de novos produtos trouxe aos projetistas a 

consciência de seu papel em uma grande cadeia de intervenções sobre o meio ambiente. 

Abordagens anteriormente não muito consideradas – como reduzir, reutilizar, reciclar, aproveitar 

fontes alternativas de energia e produzir sem excessos – ganharam o status de imperativos do 

projeto. 

Vários autores propõem orientações ao desenvolvimento de produtos voltados às questões 

ambientais. Barbosa Filho (2009) lista várias premissas que devem ser almejadas em busca de um 

produto menos agressivo ao meio ambiente. 

 
• Proteção aos recursos naturais e eficiência energética: devemos garantir que os produtos não 
prejudiquem a disponibilidade de recursos naturais. Ou seja, não devemos consumir mais do que a 
natureza pode oferecer. Por isso, devemos economizar matéria-prima e energia, desde a 
fabricação até a embalagem, transporte, uso e eliminação; 
• Redução de emissões e produtos poluentes: a quantidade de resíduos e substâncias poluidoras 
jogadas na biosfera não deve superar aquela que a natureza seja capaz de absorver, senão os 
resíduos serão acumulados no meio ambiente. Os produtos não devem utilizar na sua fabricação 
elementos nocivos: substâncias tóxicas, ou que contenham metal pesado, nem liberar, durante sua 
produção, substâncias perigosas no ar, na água ou no solo; 
• Reciclagem e ciclo de vida: os produtos devem ser concebidos de maneira que, ao serem 
descartados, os materiais empregados possam ser reutilizados e reconduzidos à cadeia de 
produção, ou serem biodegradáveis; 
• Facilidade de conserto e atualização tecnológica: o produto deve ser de boa qualidade e não 
descartável. Deve possibilitar ser consertado de maneira simples, adiando sua substituição por um 
novo. Ou permitir sua atualização, sem que seja necessário trocar por um modelo de tecnologia 
mais avançada; 
• Estética e vida longa: os produtos devem ser construídos de maneira sólida e possuir estética 
agradável de forma a garantir sua durabilidade e permanência ao longo do tempo; 
• Multiuso: devemos estimular que um mesmo produto seja utilizado por vários usuários e projetar 
produtos que possam servir a mais de uma função (BARBOSA FILHO, 2009: 95). 

 

O designer tem o poder de influenciar nesta mudança através de soluções criativas no projeto de 

produtos e sistemas, do uso de materiais ecologicamente corretos e do alongamento da vida útil dos 

produtos (LARICA, 2003: 162). 

Definição do público-alvo 

A definição do público-alvo é uma importante atividade dentro do projeto, pois conduz o processo do 

projeto para determinado tipo de usuário. Como praticamente todos produzem algum tipo de resíduo, 

faz-se necessária a determinação de algum foco dentre os usuários. 

Desta forma, buscou-se qual é a classe social com maior predominância no país. O IBGE divide as 

categorias das classes sociais de acordo com a renda familiar mensal. Estão na classe E as pessoas 

com renda de até R$ 751. Na classe D figuram as famílias que recebem entre R$ 751 e R$ 1.200 por 

mês. A classe C é composta de famílias com renda entre R$ 1.200 e R$ 5.174. Já a classe B inclui 

pessoas com renda familiar entre R$ 5.174 e R$ 6.745. Qualquer família que ganhe mais do que isso 

por mês é considerada classe A pelo IBGE. 

Entre 2010 e maio de 2011, a classe média é a única do estrato social brasileiro que continuou em 

expansão, segundo estudo divulgado nesta segunda-feira pela FGV (Fundação Getúlio Vargas). O 

inchaço da classe C é um fenômeno crescente desde 1992, mas sua expansão acontece de maneira 

mais acentuada desde 2003. Hoje, são 105,4 milhões de pessoas, ou 55,05% da população nesta 

faixa (FOLHA.COM, 2011). 



 

519 

 

Portanto, tendo-se concluído que grande parte da população brasileira enquadra-se na classe C, este 

foi o público-alvo escolhido. 

Análise sincrônica 

Para visualizar os modelos de lixeiras normalmente encontrados nas residências brasileiras, 

elaborou-se um painel imagético (Figura 1). Seu material geralmente é um polímero (polipropileno) e 

seu preço é acessível à maioria da população. O sistema de abertura da tampa varia: pode ser 

basculante, flip-top, tampa solta ou abertura com pedal. 

Geralmente, não possuem sistemas complexos nem reservatórios para separação dos diferentes 

tipos de lixo. Alguns modelos demonstram certo cuidado com a questão de não deixar o saco de lixo 

aparente, possuindo uma ―borda‖ que o esconde. 

 

Figura 50: Lixeiras normalmente encontradas nas residências brasileiras  

Fonte: Google Imagens, 2011 . 

 

 

 

Nesta parte do projeto, também foi realizada uma análise de mercado, a fim de verificar modelos 

disponíveis, qual o mais procurado, materiais empregados e preços médios. Escolheu-se a loja Só 

Lixeiras, localizada em Porto Alegre. 

A loja é especializada na comercialização deste produto, tanto para público doméstico quanto 

comercial. As lixeiras são feitas basicamente em um destes quatro materiais: polietileno, 

polipropileno, fibra de vidro e aço carbono. Há uma grande variedade de modelos, cores e sistemas 

de abertura (Figura 2). Segundo a atendente, a lixeira que mais vende é a com pedal, com 

capacidade para 10,5L, custando cerca de R$ 60,00. A maioria das pessoas não quer contato com o 

resíduo nem com a lixeira, e por isso prefere o pedal à tampa manual. 

Figura 51: Lixeiras disponíveis na loja Só Lixeiras, em Porto Alegre. 
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Pesquisa com usuários 

Para reconhecer os desejos e necessidades dos usuários, foi realizada uma pesquisa com 63 

pessoas (aplicando-se um questionário), das quais 41 enquadravam-se no público-alvo. O 

questionário foi divulgado por e-mail, no site de um time de futebol e em uma rede social. 

Esses participantes foram questionados quanto a realizarem a separação entre os lixos seco e 

orgânico, à quantidade destes gerada e à separação minuciosa do lixo seco (entre metal, plástico, 

papel e vidro, por exemplo). Os resultados são apresentados na Figura 3. 

 

Figura 52: Distribuição dos participantes da pesquisa pertencentes à classe C pela separação entre os lixos seco e orgânico, 

pela separação minuciosa do lixo seco e pelo tipo de lixo que é gerado em maior quantidade 

 

  

 

A maioria dos indivíduos deposita o lixo em sacolas de lojas/supermercados (Figura 4). Isso 

condiciona o projeto da lixeira a um tamanho compatível com o das sacolas, as quais são trocadas, 

em sua maioria, de 1 a 3 vezes por semana. 

 

Figura 53: Distribuição dos participantes da pesquisa pertencentes à classe C disposição do lixo nas lixeiras 

 
 

O mecanismo de abertura mais presente nas lixeiras domésticas dos entrevistados é o de pedal, 

seguido do manual, conforme é apresentado na Figura 5. Quanto ao material, há predominância dos 

plásticos, em detrimento dos metais e outros materiais (Figura 6). 
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Figura 54: Tipos de lixeiras domésticas dos participantes da classe C 

 
 

Figura 55: Material predominante nas lixeiras domésticas dos participantes da classe C 

 

 

Solicitou-se que os usuários avaliassem alguns critérios do produto conforme sua prioridade. A ordem 

de prioridade resultante foi a seguinte: funcionalidade, preço, qualidade/durabilidade, estética e 

preocupação com o meio ambiente. Estes critérios foram aplicados posteriormente na avaliação das 

alternativas geradas. Por fim, os participantes foram questionados a respeito de sua disposição para 

pagar a mais por uma lixeira, sendo que a maioria estaria disposta a pagar até 50% a mais. 

Restrições e requisitos de projeto 

Através do questionário aplicado com os usuários, e do foco de trabalho sendo ecodesign, foram 

definidos os seguintes parâmetros projetuais (em ordem de relevância): 

 Preocupação com o meio ambiente 

 Funcionalidade 

 Qualidade/durabilidade 

 Preço 

 Ergonomia 

 Fabricabilidade 

 Aparência/estética 

Além disso, são parâmetros desejáveis: utilizar sacolas de mercado e facilitar a separação entre 

resíduos orgânicos e secos. 

Projeto conceitual 
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O projeto conceitual da lixeira domiciliar foi desenvolvido a partir da interpretação dos resultados 

obtidos com a pesquisa de usuários. Os resultados indicaram um briefing básico de projeto: a lixeira 

deveria, preferencialmente, ser de piso, possuir tampa automática (com acionamento por pedal, por 

exemplo), possuir compartimentos para lixo orgânico e reciclável, sem necessidade de separação do 

reciclável em subitens, e cujo projeto tenha foco em funcionalidade aliada a um preço interessante, 

visto que a maioria dos pesquisados revelou que pagaria até 50% a mais por uma lixeira melhor. 

Geração de alternativas 

Com posse dos dados da pesquisa, foi desenvolvida uma série de alternativas, classificadas de 

acordo com aspectos julgados importantes (Tabela 1). Essas alternativas foram elaboradas utilizando 

a técnica do brainstorming. 

 

Tabela 1: Alternativas geradas 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

 

Avaliação, escolha e integração das alternativas 

A matriz de decisão foi elaborada tendo como base o propósito inicial maior, que é a concepção de 

um produto segundo os preceitos do ecodesign, os critérios priorizados na pesquisa com usuários e a 

análise de uso (incorporando a ergonomia). Aos critérios foram designados pesos e cada alternativa 

foi então analisada nestes critérios com notas de 1 a 5. Conforme a Tabela 2, as alternativas 3, 4 e 9 

foram as que obtiveram médias ponderadas mais altas. 
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Tabela 2: Matriz de decisão das alternativas 

Atributos 
 Alternativas 

PESO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Preocupação com o meio 
ambiente 

Multifuncionalidade 7 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 

Desmontagem 7 1 2 1 5 5 5 2 3 5 3 

Variedade de 
materiais 

7 1 5 1 5 5 3 4 3 5 5 

Reutilização 7 4 5 4 4 4 2 4 2 4 4 

Transporte 7 2 5 4 4 5 5 4 5 1 4 

Descarte 7 1 5 1 4 5 5 2 3 3 3 

Funcionalidade 6 5 1 5 5 2 1 4 1 4 5 

Qualidade/durabilidade 5 3 5 3 4 1 2 3 1 5 5 

Preço 4 1 2 1 4 5 3 3 2 4 4 

Ergonomia 3 5 1 5 5 2 2 2 2 3 3 

Fabricabilidade 3 2 4 3 5 5 2 2 4 5 3 

Aparência/estética 2 3 4 3 4 5 2 5 4 4 4 

Média Ponderada  
2,5
7 

3,7
5 

2,8
3 

4,5
1 

4,0
6 

3,2
6 

3,2
8 

2,8
5 

3,8
6 

3,9
7 

 

No entanto, cada alternativa possuía lacunas importantes em diversos critérios. Percebendo-se que 

as alternativas poderiam se complementar, foi desenvolvido um conceito a partir da combinação das 

suas melhores características.  

Modelagem volumétrica básica 

O conceito desenvolvido priorizou os seguintes aspectos: 

 facilitar a disposição seletiva do lixo doméstico com o aumento do volume dos recipientes 

internos e encaixe para alças de sacolas de supermercado; 

 emprego de uma única matéria-prima – reciclada e reciclável – em todo o produto; e 

 sua multifuncionalidade (recipientes internos utilizados como vasos de flores e carcaça, como 

cesto para roupas sujas, por exemplo). 

Essas características foram reunidas em um produto com formas orgânicas e atraentes (Figura 7). 

 

Figura 7: Alternativa escolhida 

 

 

Apesar da escolha da forma básica, percebeu-se que ela necessitava de alguns ajustes. Deveria ser 

previsto algum sistema de alça, para que a lixeira pudesse ser mais facilmente carregada e 
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manuseada. Também se percebeu a necessidade de uma maior abertura da tampa, para facilitar o 

depósito de resíduos. 

Projeto para a fabricação 

O projeto voltado à fabricação passou pela seleção de material, de respectivos fornecedores e pela 

análise do seu aproveitamento, do processo produtivo e pela prospecção de possíveis indústrias para 

produção da lixeira. 

Material escolhido 

O material escolhido para ser utilizado na fabricação desta lixeira é o polipropileno reciclado, um 

polímero termoplástico com boa estabilidade térmica. É um material de baixo custo, com alta 

resistência a materiais químicos, de fácil moldagem e coloração, resistente ao impacto – propriedades 

necessárias no desenvolvimento deste produto, que é utilizado com grande frequência e pode ficar 

em contato com diversos materiais. 

‗O polipropileno apresenta excepcional resistência a rupturas por flexão e fadiga, excelente 

resistência química, boa resistência a impactos acima de 15°C, boa estabilidade térmica, baixo peso 

e custo reduzido‘ (OLIVEIRA, 2006: 59). Em relação ao polietileno, possui ponto de amolecimento 

mais elevado. Sua densidade é 0,91 g/cm³, sua absorção de água é muito baixa (0,01 a 0,03) – o que 

é uma característicafundamental para este produto – e seu ponto de fusão é 160°C. Além disso, sua 

resistência química à maioria dos ácidos, bases, sais, detergentes e óleos é excelente. É 

comprovadamente atóxico. 

Para que o produto fosse monomaterial, reconheceu-se o fio trançado produzido com polipropileno 

como material para o fio que faz o acionamento da tampa pelo pedal. O emprego de um único 

material é um aspecto visado pelo ecodesign, pois facilita o descarte e os processos de reciclagem e 

diminui o valor da produção, já que não há gasto de transporte do material de vários fornecedores. 

Processo de produção 

Através de pesquisas e discussão, reconheceu-se a termoformagem como alternativa mais barata e 

viável para a fabricação deste produto. Segundo Formar Plásticos, o processo de termoformagem 

permite uma melhor distribuição do material na peça moldada. Ele pode ser dividido em cinco 

estágios: aquecimento, onde a chapa do material termoplástico é aquecida até certa temperatura na 

faixa de 150 a 180°C durante 100s, tornando-se moldável; moldagem, onde são aplicados calor e 

sucção sobre a chapa aquecida, que por sua vez assume a forma do molde (a 90°C) em questão 

(podendo ser alto ou baixo relevo); resfriamento da peça, extração da peça já termoformada do seu 

molde, e o corte das partes excedentes (IBT PLÁSTICOS, 2011 e FORMECH INTERNATIONAL LTD., 

[200-?]) (Figura 8). 

 

Figura 8: Simplificação dos respectivos estágios de termoformagem: aquecimento, moldagem e extração da peça resfriada. 

Fonte. IBT Plásticos, 2011 

    

 

Um aspecto que favorece a produção das peças termoformadas é que este produto é modular, sendo 

montado através de encaixes. A modularidade facilita o sistema produtivo, nesse caso, e diminui a 

perda no caso de falha – já que não é necessário trocar o produto completamente, mas sim apenas a 

peça com erro. 
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Todas as peças (corpo, tampas e pedal) das lixeiras serão termoformadas. Com o objetivo de obter 

menor variação na espessura ao longo do produto (2 mm), optou-se pelo processo de 

termoformagem com estiramento positivo (macho). 

Projeto detalhado 

O produto se destaca do padrão de lixeiras disponíveis no mercado por reunir funcionalidade aos 

princípios de ecodesign em uma estética agradável. Sua manutenção é facilitada pelo sistema de 

abertura com fio de polipropileno torcido que, além de ser mais barato que o de aço galvanizado, 

respeita o requisito de monomaterialidade. A substituição é intuitiva e muito simples, sendo realizada 

manualmente e com o auxílio de um objeto que corte o fio na medida necessária. A possibilidade de 

reposição da peça e a fácil manutenção tornam desnecessário o descarte do produto caso o fio 

arrebente. Isso representa uma vida útil prolongada da lixeira. 

A montagem, o detalhamento do sistema de abertura principal, o sistema de encaixe e empilhamento 

são apresentados a seguir, na modelagem do conceito modificado (Figura 9). A massa estimada para 

a lixeira vazia foi de 3,5kg, tomando como base a massa específica do polipropileno amorfo (0,85 

g/cm³). A lixeira possui 59cm de largura, 57cm de altura e 40cm de profundidade e 14,8L de 

capacidade em cada recipiente. 

As mudanças de temperatura tendem a modificar a elasticidade do fio e, por conseguinte, a tensão a 

ser aplicada para a abertura da tampa da lixeira. Assim, a melhoria funcional consistiu na adição de 

um sistema de travamento do fio de abertura da tampa. Uma esfera polipropileno (conta para 

joias/bijuterias) de 2cm com um orifício de 3mm foi colocada na extremidade do fio. O usuário faz um 

nó no fio e pode obter a tensão adequada. Além disso, foi elaborado o sistema de encaixe das peças. 

O salto da lixeira por uma tensão elevada é impedido pela sua própria massa, funcionando como 

lastro. 

 

Figura 9: Montagem, detalhamento do sistema de abertura principal, sistema de encaixe e empilhamento do conceito otimizado  

  

 

 
  



 

526 

 

 
 

 

   

   

   



 

527 

 

   

 

O sistema de pedal foi elaborado para um deslocamento de 1,7 cm, abrindo a tampa, mas mantendo 

seu centro de massa a um ângulo de 72° em relação a uma linha horizontal (Figura 10). 

Figura 10: Sistema de abertura com deslocamento do centro de massa 

 

 

Revisão ergonômica 

A análise ergonômica para o uso mais comum – deposição de lixo – demonstra que não há 

desconforto. Nas situações menos comuns de limpeza e troca de sacos/sacolinhas, há um esforço 

maior. Por isso, houve adaptações para facilitar essas tarefas, como frisos e alças. A representação 

da análise está na Figura 11.  
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Figura 11: Estudo de ergonomia para a lixeira desenvolvida 

 

  

  

 

Planejamento da produção 

A partir da distribuição de peças em duas placas de polipropileno, conforme demonstrado na Figura 

12, é realizada a termoformagem. 

 

Figura 12: Análise do aproveitamento de material 
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Após, é realizado o recorte das peças, que são usinadas para formação dos orifícios. Uma montagem 

parcial (somente tampas primárias e secundárias) é realizada e logo se procede ao empacotamento. 

O fluxograma deste processo é apresentado na Figura 13. 

 

Figura 13: Fluxograma produtivo da lixeira 

Termoformagem

(2 placas)
Recorte Usinagem

Montagem

(tampa primária + 

tampa secundária)

Empacotamento

 

 

Otimização e melhoramentos 

Esta etapa teve como objetivos aperfeiçoar o que foi desenvolvido nas duas etapas anteriores e 

esclarecer sobre o planejamento de mercado, estratégico e do ciclo de vida do produto. 

Revisão ecológica 

São muitas as abordagens possíveis de serem seguidas para um projeto ecologicamente correto. Os 

preceitos de ―design ecológico‖ que foram seguidos no desenvolvimento deste projeto são: 

 projetar objetos úteis e duráveis, para evitar que sejam logo descartados (anti-obsolescência): 

neste projeto, buscou-se eliminar os pontos frágeis, e criar uma forma atemporal e sem 

inspiração formal em um período definido, para que possa ser usada por muito tempo. 

 considerar e facilitar a desmontagem do produto, ao final do seu ciclo de vida: as peças são 

moduláveis e encaixáveis; 

 proporcionar a troca e reposição de peças (facilitar o conserto): para o fio que abre a tampa, 

buscou-se um material que possa ser comprado e reposto pelo usuário, em caso de ruptura; 

 aproveitar o material ao máximo, sem desperdícios: planejamento do corte e aproveitamento 

da chapa de polipropileno; 

 reutilizar materiais sempre que seja possível: proposta de segunda-vida do produto, como 

vaso para flores; 

 privilegiar materiais que respeitem o meio ambiente, de procedência ecológica, reciclados, 

certificados, biodegradáveis, leves, locais, renováveis e abundantes: uso de material 

reciclado; 

 reduzir a diversidade de materiais em um produto, buscando o monomaterialismo: todos os 

componentes da lixeira são feitos de um único (e mesmo) material; 

 não utilizar produtos tóxicos ou perigosos; 

 produtos montáveis, cujo volume seja compactado, reduzindo gasto energético e otimizando 

o transporte de maiores quantidades: a lixeira projetada possui peças moduláveis que 

encaixam-se; 

 pensar em sistemas de retorno do produto ao fabricante; 

 remanufatura; e 

 produtos que podem ser ―compactados‖, reduzindo o volume. 

Ciclo de vida do produto 

O foco do desenvolvimento deste produto é o ecodesign, que possui como um dos seus preceitos 
apossibilidade de o produto ser reutilizado, possuir uma ―segunda vida‖. Assim, na geração de 
alternativas considerou-se que a lixeira desenvolvida deveria possibilitar outro tipo de uso. 
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Como o produto é modular e possui recipientes internos para separar o lixo seco do lixo orgânico, 

percebeu-se que estes podem atuar como vasos para plantas (Figura 14), já que possuem um 

tamanho relativamente grande e são produzidos com um material resistente às intempéries 

(polipropileno reciclado). Além deste uso, considerou-se a possibilidade de os recipientes serem 

utilizados para a compostagem – prática utilizada por muitas pessoas (principalmente aquelas que 

cultivam plantas ou hortaliças), para reaproveitar seus resíduos orgânicos. 

 

Figura 14: Alternativa de uso do recipiente interno 

 

 

Já a parte da carcaça (modular e desmontável) provavelmente será descartada, pois após 

determinado tempo de uso irá se desgastar e poderá sofrer danos que inviabilizarão o reuso. Neste 

caso, a melhor solução encontrada é a reciclagem. Como todo o produto é feito do mesmo material, 

não será necessário um sistema de separação dos materiais. O melhor sistema reconhecido é a 

abordagem de ―ciclo fechado‖, onde a empresa produtora também é responsável por recolher e 

reciclar os produtos quando descartados. Kazazian (2004) explica que a estratégia de fluxo fechado é 

próxima da emissão zero, onde a empresa controla a totalidade do ciclo de vida do produto. Uma vez 

devolvido, o produto é remanufaturado, para de novo ser colocado no mercado – através de 

reciclagem ou reutilização. Na Figura 15, encontra-se representado um ciclo de vida de produto 

através da abordagem de fluxo fechado. 

 

Figura 15: Ciclo de vida de fluxo fechado. Fonte: Kazazian, 2005 
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‗Obviamente, as estratégias de fluxo fechado necessitam de uma organização logística importante, 

ainda que seja apenas pela obrigação de manter uma relação direta com os clientes [...] todavia, as 

vantagens são múltiplas.‘ (KAKAZIAN, 2005: 53). Adotando-se esta abordagem, é necessário que 

sejam previstos pontos ou sistemas de recolhimento das lixeiras já utilizadas, de modo que o usuário 

possa devolver seu produto – que será então, reciclado. 

Cada material apresenta um número limitado de vezes que pode ser reciclado, pois a cada ciclo de 

reciclagem algumas de suas características são alteradas. Encerrada esta possibilidade, o material 

pode ser ainda utilizado para geração de calor, através da incineração. Segundo Neschen (2011), 

durante a combustão de PP não é produzido mais nenhum sub-produto inimigo do ambiente ou da 

saúde (além de H20 e CO2, cujo volume pode ser reduzido através de processos de filtragem). Isso 

difere da grande maioria de outros produtos sintéticos que requerem processos especiais para a sua 

eliminação e que habitualmente são bastante nocivos para o ambiente. 

Simplificadamente, o ciclo de vida da lixeira percorrerá o caminho descrito na Figura 16, visando 

sempre ao mínimo impacto ambiental e a utilização racional dos recursos. 

 

Figura 16: Ciclo de vida da lixeira. 

 
 

Melhoria estético-formal 

Pode-se afirmar que devido à sua forma orgânica (podendo lembrar algum tipo de animal), a 

impressão percebida é que é um produto amigável, cujo contato visual é agradável. Os rebaixos 

laterais nocorpo, além de reforçarem o visual ―não ortogonal‖, também funcionam como alças laterais, 

facilitando o transporte (portabilidade) do produto. 

Em relação às cores, pode-se trabalhar com uma grande quantidade de combinações (Figura 17), 

devido às colorações disponíveis de PP reciclado.  
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Figura 17: algumas opções de combinações de cores. 

 

 

Melhoria funcional 

Durante o desenvolvimento do produto, foi levantada a questão da estabilidade de muitas lixeiras, 

que são impulsionadas para trás ao se pressionar o pedal. No caso da lixeira desenvolvida, a opção 

foi por não adicionar nenhum item relativo a essa questão, por três motivos: 

 Esse problema não foi observado na pesquisa com usuários, os quais apontaram outras 

questões como problemas principais. 

 A inserção de um elemento fixador, como uma ventosa ou uma base emborrachada, 

acarretaria a introdução de vários elementos contrários ao conceito do produto: um material 

adicional na composição do produto (prejudicando um dos conceitos principais deste, que é, 

para fins ecológicos, ser monomaterial), aumento de processos produtivos, do tempo de 

produção e energia. 

 A questão da estabilidade é causada principalmente pelo baixo peso dos produtos em relação 

a sua altura, tornando o ponto de equilíbrio alto e sem lastro suficiente para tornar as lixeiras 

estáveis. Como o produto desenvolvido é consideravelmente mais pesado que os similares 

disponíveis no mercado, visto que é composto de mais partes, o peso adicional deve 

funcionar como lastro e tornar a lixeira estável. A confirmação final dessa esta questão só 

poderá ser obtida com testes em um modelo funcional. 

Planejamento do mercado 

De forma a ressaltar o caráter ecológico do produto proposto, pensaram-se em possíveis ações de 
marketing. Uma das opções mais interessantes encontradas (e com baixo impacto ambiental) é o 
acréscimode uma pequena etiqueta anexada ao produto (Figura 18); nela, são expostas as 
características de ecodesign presentes na lixeira (desde a escolha do material reciclado até a forma 
de produção). 
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Figura 18: Detalhe de etiqueta. 

 

 

Para enfatizar o possível uso do recipiente interno da lixeira como vaso para plantas, essa etiqueta 

será confeccionada em papel semente. O papel semente é feito artesanalmente através de 

reciclagem, e durante o processo de fabricação são adicionadas sementes (de ervas, flores ou 

verduras) à mistura. O resultado é um papel rústico que pode ser impresso, distribuído e depois 

plantado por quem o recebeu. 

O transporte e armazenagem da lixeira são facilitados por sua modularidade. O produto pode ser 

transportado até as lojas desmontado, e ser montado pelos funcionários para venda nos expositores. 

Cada parte da lixeira encaixa-se com uma parte idêntica (com exceção dos recipientes internos). Isso 

significa que, a fim de otimizar o espaço e facilitar o carregamento, pode-se organizar o transporte em 

caixas de peças iguais. 

A embalagem utilizada para transportar e armazenar as peças da lixeira é a caixa simples de papelão, 

cujas dimensões irão variar de acordo com o tipo de peça que será embalada. No ponto de venda 

(para o consumidor final) não há necessidade de uma embalagem específica para seu transporte. Ela 

pode ser acondicionada nas embalagens comuns fornecidas pelo supermercado. 

Planejamento estratégico 

Com o crescente rigor das exigências ambientais, cresce também o interesse das indústrias e 

consumidores pelos produtos ecologicamente corretos. Isso promove o futuro do interesse comercial 

do produto proposto, tendo em vista que os consumidores estão dispostos a pagar mais por produtos 

com essa característica. 

Com a implantação de coleta seletiva mais minuciosa (metais, plásticos, papel, por exemplo), há a 

possibilidade de ampliar o número de compartimentos da lixeira. Além disso, a flexibilidade na 

coloração do material permite que o produto seja personalizado para tendências e eventos 

específicos, mantendo-o atualizado. 

Considerações finais 

O produto desenvolvido atendeu todos os requisitos de projeto e os conceitos de ecodesign em todos 

os níveis de produção. Foi empregado apenas um material no produto, um polímero reciclado e 

reciclável. Além disso, a lixeira é multifuncional. Os processos de fabricação são baratos e de baixo 

consumo energético. O produto pode ser desmontado, otimizando a logística e consumindo menos 

energia para cada peça transportada. Assim, o produto final é uma lixeira doméstica ecologicamente 

correta que torna a tarefa de separar os lixos seco e orgânico tão natural quanto o descarte comum 

de lixo, incentivando o usuário a praticá-la. A lixeira desenvolvida também quebra o paradigma 

dominante de que separar o lixo é uma tarefa maçante e cara, mostrando que é possível projetar um 

produto em conformidade com os mais altos padrões ecológicos e que seja consonante com a 

eficiência, a estética agradável e o custo acessível. 
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Palavras-chave: Avaliação do Ciclo de Vida, Ciclo de vida de impressos gráficos, Impacto ambiental da 
Indústria Gráfica.  

A tomada de decisão nos projetos necessita de ferramentas que auxiliem de forma objetiva as escolhas. A 
metodologia de Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) é uma ferramenta que supre essa necessidade. Uma 
das categorias de impacto mais importantes da ACV é o Potencial de Mudança Climática, que está 
associada aos efeitos negativos dos gases de efeito estufa e foi adotada nesta pesquisa como parâmetro 
para a quantificação dos impactos. O objetivo é quantificar as emissões de CO2-eq no ciclo de vida do 
folheto, desde a chegada do arquivo para impressão até a distribuição. O método foi desenvolvido em 
quatro etapas: 1. Mapeamento do ciclo de vida dos impressos gráficos; 2. Identificação do processo 
produtivo dos impressos gráficos; e 3. Quantificação das emissões de CO2-eq no processo de confecção 
e distribuição dos impressos gráficos, por meio de software para ACV. Constatou-se que as emissões de 
CO2-eq no processo produtivo dos impressos derivam, sobretudo, do transporte e distribuição e que a 
redução das distâncias e a utilização da infraestrutura local são significativas para a redução desses 
impactos, bem como a busca por alternativas de mídia com ciclos de vida mais longos ou modificação de 
estratégias de comunicação junto ao consumidor. 

Keywords: Life Cycle Assessment, Graphics Press`s Lifecycle, environmental impacts of Graphic Industry.  

The decision taking in projects need tools to help objectively choices. The Life Cycle Assessment (LCA) 
methodology is a tool that meets this need. One of the most important impact categories of LCA is the 
Global Warming Potential, which is associated with negative effects of greenhouse gases and it has been 
adopted in this research as a parameter to quantify impacts. The objective is to quantify the CO2-eq 
emissions throughout the leaflet life cycle, from the moment when the digital file is finished until the end of 
the distribution process. The method is developed in four stages: 1. Mapping the life cycle of printed 
leaflets; 2. Identification of the printed leaflet production process; and 3. Quantification of CO2-eq 
emissions in the processes of production and distribution of printed leaflets, using LCA software. We find 
that the CO2-eq emissions in the printed leaflets chain are  mainly caused  by transport and distribution of 
the leaflets and that the reduction of distances and use of local infrastructure are alternatives to reduce 
these impacts, as well as alternative media with longer life cycle or modifying the communication strategy 
with the customer. 

 

Introducão 

Desenvolvimento Sustentável foi definido, no Relatório Brundtland de 1987, como o atendimento as 

necessidades atuais sem o comprometimento da habilidade das gerações futuras de atender suas 

próprias necessidades, na qual economia e ecologia deveriam ser vistas de forma integrada 

(Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 1991). 

Esse relatório faz ainda um panorama sobre a situação do planeta, além de prever consequências 

para o uso descontrolado dos recursos naturais e da não observância da capacidade de regeneração 

do planeta frente aos altos níveis de poluição. Atualmente, a capacidade de regeneração do planeta 

encontra-se comprometida pelo padrão de consumo dos mais de sete bilhões de habitantes. Por 

exemplo, caso todos os habitantes vivessem como os norte-americanos, será necessário 5,33 

planetas para suprir as necessidades e processar os impactos ambientais negativos gerados (WWF-

Brasil, 2007). 
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As atividades humanas aumentaram as emissões de gases do efeito estufa para níveis perturbadores 

e atualmente, o efeito estufa afeta o equilíbrio térmico do planeta e pode determinar mudanças 

climáticas como o aumento da temperatura global da Terra. Apesar dos princípios de funcionamento 

desses gases estarem ainda em estudo, as previsões atuais indicam graves consequências como o 

derretimento das calotas polares, aumento nos níveis dos oceanos, inundações de áreas mais baixas 

e desertificação (Vezzoli & Manzini, 2008). 

Segundo Dougherty (2011) a sustentabilidade é uma das maiores questões atuais, mas essa 

grandeza não acompanhou o aperfeiçoamento das reflexões sobre o papel de cada um na 

construção de um mundo mais sustentável e nem no papel de cada profissional. O designer tem um 

papel de destaque na sustentabilidade, visto que essa profissão lida com ―(...) a materialidade 

construída do mundo‖, ou seja, o que é criado a partir do mundo natural. 

Apesar da importância dessa profissão para a sustentabilidade ambiental dos produtos que 

consumimos o critério sustentabilidade ainda é pouco considerado nos projetos desenvolvidos pelos 

profissionais da área, além de ser um tema trabalhado com superficialidade da maior parte dos 

cursos de design no Brasil. 

Vezzoli & Manzini (2008) ressaltam a existência da disciplina ecodesign, que se concentra na 

inserção de critérios ambientais na elaboração e execução de um projeto. Considerando design 

nesse contexto como qualquer atividade de planejamento, desde urbano e visual até a elaboração de 

produtos em si, o que permite a inserção da ecologia em todos os aspectos esses aspectos. 

As escolhas feitas na etapa de concepção do projeto refletirão em todas as etapas do ciclo de vida do 

produto. O momento da tomada de decisão necessita de ferramentas que auxiliem de forma objetiva 

essas escolhas e a metodologia de Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) é uma ferramenta que supre 

essa necessidade. 

A ACV é uma ferramenta para avaliar as consequências ambientais e à saúde humana associadas a 

um produto, serviço, processo ou material ao longo de todo o seu ciclo de vida (do berço ao túmulo), 

desde a extração e processamento da matéria-prima até o descarte final, passando pelas fases de 

transformação e beneficiamento, transporte, distribuição, uso, reuso, manutenção e reciclagem. Essa 

metodologia permite desmembrar sistematicamente um bem manufaturado em componentes e 

processos, além de medir os impactos sobre a natureza, tais como as emissões de gases do efeito 

estufa e a quantificação dos gastos energéticos e de materiais (Vigon et al, 1995). 

Essa metodologia ainda pode ser uma ferramenta de inovação tecnológica e competitividade 

(Caldeira-Pires, 2009). Dotadas de dados e informações sobre o ciclo de vida dos produtos, serviços 

e materiais, as empresas terão condições de enxergar com maior clareza as vantagens competitivas 

da inserção de melhorias ecológicas nos processos produtivos (Goleman, 2009). 

Uma das categorias de impacto mais importantes de uma ACV é o Potencial de Mudança Climática, 

onde são medidos os quilogramas de CO2 equivalente (CO2-eq) associado a um determinado 

processo produtivo. Os gases de efeito estufa são convertidos para CO2, por meio de tabela de 

conversão de fatores que atribuem pesos às substâncias responsáveis por esse impacto, como o 

metano (CH4) que precisa ser multiplicado por 21 para ter sua correspondência em CO2. 

Considerando os impactos ambientais das atividades humanas e o potencial de redução desses 

impactos pelas escolhas na fase de projeto, o objetivo desse artigo é quantificar as emissões de CO2-

eq relacionadas ao processo produtivo de 80.000 impressos gráficos desde a entrada do arquivo para 

impressão na gráfica até a distribuição dos folhetos para a rede de lojas. 

A escolha pela quantificação das emissões de CO2-eq dos folhetos promocionais se dá pela alta 

demanda por esse tipo de peça gráfica no mercado, principalmente pela rede varejista que utiliza 

dessa ferramenta como um apelo promocional. E a escolha pelo Potencial de Mudança Climática 

como a categoria de impacto analisada está associada aos graves impactos ambientais relacionados 

com os gases de efeito estufa que são medidos nessa categoria. 
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Procedimentos metodológicos 

Para avaliação do ciclo de vida de impressos promocionais, adotou-se por estratégia metodológica 

selecionar uma empresa de pequeno porte e acompanhar o processo desde a produção até a 

distribuição buscando quantificar as emissões de CO2-eq no processo produtivo. 

Seleção do folheto 

A rede de Lojas Sipolatti Ltda., empresa capixaba do ramo varejista de móveis, eletrodomésticos, 

eletroeletrônicos, informática e celular, composta por 30 lojas (SIPOLATTI, 2013) que atendem quase 

todo o estado do Espírito Santo foi selecionada para o estudo de caso.  

O modelo de folheto escolhido para a pesquisa possui dimensão de 0,3 x 0,3m fechado e 0,6 x 0,3m 

aberto, com apenas uma lâmina impressa frente e verso em quatro cores e uma dobra. Ele é 

impresso pela gráfica GSA Ltda., localizada no bairro Consolação, município de Vitória (ES), na 

quantidade de 80.000 folhetos por mês. Após a impressão, o material é entregue na sede da rede, 

localizada no município de Cariacica e, posteriormente, é distribuído entre as lojas da rede. Esse tipo 

de folheto é distribuído no interior das lojas, não sendo o único modelo produzido pela empresa, 

porém para o alcance dos objetivos dessa pesquisa foi este o modelo adotado como parâmetro. 

Após a definição do material a ser avaliado, foi determinado o limite do sistema. O processo produtivo 

analisado se inicia com a chegada do arquivo à gráfica via internet até a distribuição dos impressos 

para a rede de lojas Sipolatti, ou seja, do portão ao portão da fábrica mais a distribuição. Foram 

incluídos no processo a pré-produção (impressão da prova e aprovação), impressão, dobra, corte, 

expedição, entrega dos folhetos na sede da empresa e a distribuição para as 30 lojas da rede. Não 

foram consideradas as embalagens das matérias-primas, os materiais auxiliares para embalagem dos 

folhetos e a limpeza do maquinário após o processo de impressão. 

Figura 1: Processo produtivo do folheto gráfico e limites do sistema analisado. 

 

 

Processo de Produção 

Segundo Villas-Boas (2007), a produção de um impresso envolve, de forma geral, quatro grandes 

etapas independentemente do processo gráfico utilizado. São elas: a projetação, a pré-produção, a 

impressão e o acabamento. No caso proposto, para a quantificação das emissões de CO2-eq, não foi 

considerada a etapa de projetação, e em contrapartida, foi incluída a etapa de entrega e distribuição. 

Na etapa de pré-produção é feito o download do arquivo final do impresso pelo funcionário da gráfica 

GSA. A gráfica produz uma prova de teste e solicita a aprovação do cliente que determina se o 

material atende às suas expectativas. Em caso de resposta positiva, é autorizada a confecção de 

todo material encomendado, que no caso específico totaliza 80.000 exemplares por mês.  
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Em todas as etapas consideradas foram identificados os fluxos elementares e as entradas e saídas 

do processo, destacando-se as emissões de CO2-eq do processo produtivo. 

A segunda etapa de fabricação dos folhetos é a impressão, que inicia com a gravação das quatro 

chapas de alumínio utilizadas até o final do processo. Cada jogo de chapas é utilizado somente 

enquanto o material específico está sendo confeccionado e são recicláveis. Após a gravação, os 

folhetos são impressos e levados para a máquina de corte e dobra, onde são retiradas as aparas e o 

folheto é dobrado para o formato de distribuição. Os folhetos são embalados com plástico filme e 

entregues na sede da rede. 

Na sede da loja Sipolatti Ltda. os folhetos são separados e enviados a cada uma das 30 lojas. Logo 

que entregues eles são expostos e disponibilizados para o cliente final. Há que se esclarecer que 

parte desse mesmo material é distribuída nas ruas e também entregue nas residências, porém essa 

logística não foi considerada no processo avaliado em função da dificuldade de mensuração de todas 

as variáveis envolvidas. 

Resíduos 

Durante o processo de fabricação são gerados diversos tipos de resíduos com destinação 

diferenciada. Há aqueles resíduos que são imediatamente descartados para recolhimento do serviço 

público de coleta de lixo, como por exemplo, as sobras dos plásticos de PVC. 

Já os resíduos de papel são classificados e destinados ao recolhimento pela empresa Aparas Vitória 

Ltda., que recolhe as aparas brancas e coloridas, empacota, vende e transporta para empresas que 

serão responsáveis pela reciclagem. A empresa Aparas Vitória ainda recolhe os folhetos que não são 

distribuídos ao público, isto é, folhetos que ficaram no estoque das lojas e que possuem 

características que permitem a sua reciclagem. 

Os resíduos gerados na gráfica GSA Ltda. são recolhidos pela empresa Marca Ambiental Ltda., 

observando-se que essa empresa dá a destinação final para as tintas e vernizes transformando-os 

em combustível para alto-forno. A mesma empresa é a responsável pelo destino das chapas usadas 

para a impressão e pelos papéis não aceitos para reciclagem, ou seja, papéis sujos ou folhetos que 

foram descartados misturados a outros materiais. 

Quantificação dos insumos e emissões de CO2-eq no ciclo de vida do folheto promocional 

Para quantificar os insumos e as emissões de CO2-eq do processo produtivo do folheto promocional o 

processo das avaliações foi dividido em três etapas: pré-produção, impressão e distribuição. Optou-se 

ainda por elaborar um infográfico que pudesse fornecer uma visão geral do processo destacando-se 

as etapas, as subetapas, as entradas e as saídas de cada etapa (Figura 2).  

Foram levantados os dados relacionados com o processo produtivo dos impressos gráficos que se 

encontram compilados na Tabela 1. Os dados usados para os cálculos das emissões de CO2-eq 

foram obtidos dos manuais das máquinas de impressão, das tabelas da gráfica GSA, dos manuais 

dos fabricantes dos veículos, informações fornecidas pela empresa Sipollati Ltda e do banco de 

dados do software GaBi 5. 

 

Figura 2: Etapas, subetapas, entradas e saídas do processo produtivo dos impressos gráficos. Fonte: dos autores. 
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Tabela 1: Dados coletados para os cálculos das emissões de CO2-eq  

Dados relacionados à pré-produção Valor Unidade 

   
Gramatura do papel usado para prova 90 g/m

2
 

Energia consumida pela impressora para imprimir a prova 0,3 MJ 

Área do papel formato A0 1 m
2
 

   
Dados relacionados à produção Valor Unidade 

   
Gramatura do papel usado na impressão dos impressos 75 g/m

2
 

Medidas do folheto gráfico 0,6 x 0,3  m 

Área do folheto gráfico 0,18 m
2
 

Área do papel formato 96x66cm 0,6336 m
2
 

Área útil do papel formato 96x66cm 0,6016 m
2
 

Tiragem 80.000 peças 

Gramatura do papel usado para prova 90 g/m
2
 

Coeficiente de absorção do papel couché 1  

Porcentagem de manchas cor preto 20  % 

Porcentagem de manchas cor cyan 43 % 

Porcentagem de manchas cor magenta  55 % 

Porcentagem de manchas cor amarelo 63 % 

Eficiência da tinta 70 % 

Energia consumida para gravação das chapas e impressão 98,6 MJ 

Energia consumida para corte e dobra 115 MJ 

   
Dados relacionados à entrega e distribuição Valor Unidade 
   

Distância da Gráfica a Sede da empresa 10 km 

Distância da Rota I (distribuição dos folhetos no interior) 900 km 
Distância da Rota GV (distribuição dos folhetos da região metropolitana) 148,5 km 

 

Para os cálculos foram usados os softwares Excel 2007 e GaBi 5. As proporções dos insumos 

necessários para os 80.000 folhetos, além de conversões e médias de consumo foram calculadas em 

planilha eletrônica. No GaBi 5 foram inseridas as entradas no sistema, foi feito o balanço de massa e 

gerado os resultados de potencial de mudança climática associado à produção e distribuição dos 

80.000 folhetos. 

Para calcular a quantidade de papel necessária para a impressão dos 80.000 folhetos foram 

realizados cálculos com base no formato do papel, desperdícios e dados do maquinário da gráfica. 

Conforme esquematizado na Tabela 2. 
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Tabela 2:Detalhamento dos cálculos de consumo de papel, consumo de tinta, massa total e desperdícios em kg  

Cálculo do papel consumido 
 

Nº de folhetos impressos por folha = Área do papel/Área do impresso (com arredondamento para baixo) 
Nº de folhetos impressos por folha = 0,6336/0,18 
Nº de folhetos impressos por folha = 3 
Desperdício = (Área do papel - Nº de folhetos por papel*Área dos impressos)/Área do papel 
Desperdício = (0,6336 – 3*0,18)/ 0,6336 
Desperdício ≅ 15% 
Quantidade de papel = tiragem/ Nº de folhetos impressos por folha 
Quantidade de papel = 80000/3 
Quantidade de papel = 26667 
Quantidade de papel (em kg) = Quantidade de papel*gramatura*Área do papel/1000 
Quantidade de papel (em kg) = 26667*75*0,6336/1000 
Quantidade de papel (em kg) = 1267,21584 

Desperdício de papel (em kg) = Quantidade de papel (em kg)*desperdício 
Desperdício de papel (em kg) = 1267,21584*15% 
Desperdício de papel (em kg) = 187,20234 

Quantidade de papel com quebra (em kg) = Quantidade de papel (kg) + 10% 
Quantidade de papel com quebra (em kg) = 1267,21584 + 10% 
Quantidade de papel com quebra (em kg) = 1393,937424 

 
Quantidade de tinta consumida 

 

Quantidade de tinta (em kg)  = Coeficiente do papel*0,5*Área de impressão*Tiragem*% de impressão/353 
Quantidade de tinta K = 1*0,5*0,18*80000*0,2/353 
Quantidade de tinta K = 4,487252125 

Quantidade de tinta C = 1*0,5*0,18*80000*0,43/353 
Quantidade de tinta C = 9,647592068 

Quantidade de tinta M = 1*0,5*0,18*80000*0,55/353 
Quantidade de tinta M = 12,33994334 
Quantidade de tinta Y = 1*0,5*0,18*80000*0,63/353 
Quantidade de tinta Y = 14,13484419 
Total (em kg) = Quantidade tinta K + Quantidade tinta C + Quantidade tinta M + Quantidade tinta Y 
Total (em kg) = 4,487252125 + 9,647592068 + 12,33994334 + 14,13484419 
Total (em kg) = 40,60963173 

Quantidade de tinta resíduo = Total tinta*taxa de desperdício 
Quantidade de tinta resíduo = 40,60963173*0,3 
Quantidade de tinta resíduo = 12,18288952 

 
Massa total do folheto 
 

Massa total = (Quantidade de papel com quebra + Massa de tinta) - (Desperdício papel + Quebra + tinta 
resíduo) 
Massa total = (1393,937424 + 40,60963173) - [187,20234 + (1393,937424 - 1267,21584) + 12,18288952] 
Massa total = 1108,440242 

Com base no cálculo apresentado, a massa total é de 1.108,44 kg, contabilizando tinta, papel e 
descontando-se os desperdícios. As massas das demais entradas do processo produtivo estão 
quantificadas na Figura 2. 

O mesmo princípio de cálculo foi utilizado para o cálculo dos insumos da pré-produção e da energia 

demandada pelo maquinário elétrico utilizado no processo produtivo. Para o caminhão utilizado na 

entrega e na distribuição, adotou-se um modelo do banco de dados GaBi 5 com capacidade de carga 

de 3,3t, compatível com a frota brasileira e um modelo comumente usado pela gráfica e pela empresa 

para o transporte dos folhetos. 

Foi feito ainda um ajuste na quantidade de partículas por milhão de enxofre, que no banco de dados 

padrão é de 10 ppm e que para a realidade brasileira é de 1800 ppm. Esses ajustes são necessários 

para adaptar o banco de dados GaBi 5 que se baseia em dados europeus. No entanto, ressalta-se 

que a utilização de um banco de dados estrangeiro para a realidade brasileira pode resultar em algum 

mascaramento dos resultados obtidos. 
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Após os cálculos e ajustes, foram montados os modelos tecnológicos dos impressos gráficos dividido 

em três etapas conforme Figura 3. 

Figura 3: Modelo tecnológico dos impressos gráficos 

 

Resultados 

Em relação às emissões de CO2-eq as substâncias de maior relevância foram o CO2, N2O e CH4, 

sendo que as demais substâncias que são utilizadas para a contabilização das emissões do Potencial 

de Mudança Climática apresentaram valores irrelevantes neste estudo de caso. 

O total de emissões de CO2-eq para este processo produtivo é de 187,82 kg CO2-eq, sendo que a 

etapa do processo produtivo que possui maior impacto ambiental negativo em relação às emissões 

de CO2-eq é a etapa de distribuição com 168,11 kg de CO2-eq, seguida da etapa de Impressão com 

19,71 kg de CO2-eq. A etapa de Pré-produção possui uma contribuição de apenas 3,052x10
-4

, valor 

irrelevante frente às outras duas etapas (Figura 4A). 

O processo produtivo de maior impacto para a contabilização das emissões é o transporte rodoviário 

com o caminhão movido a diesel no valor de 154,69 kg CO2-eq, seguido pelo mix brasileiro de 

eletricidade com 18,11 kg CO2-eq e a produção do diesel brasileiro com relevância 15,02 kg CO2-eq 

(Figura 4B). 

Das etapas da cadeia produtiva consideradas, a etapa Distribuição é a que mais contribui para a 

categoria de impacto ambiental Potencial de Mudanças Climáticas, o que é afirmado pela 

estratificação por processo unitário, onde o transporte rodoviário por caminhão corresponde a 82% 

das emissões. 

Comparando-se as emissões de CO2-eq do processo produtivo dos 80.000 folhetos com outras 

atividades ou processos produtivos tem-se a mesma emissão para 1.171,43 km com um caminhão de 

pequeno porte movido a diesel, o que corresponde a uma viagem de ida de São Paulo a Porto Alegre, 

ou 2.218,37 MJ do mix brasileiro de energia, o que corresponde a quase 428 dias de uma lâmpada 

incandescente acessa ininterruptamente. 

 

 

 

 

 

 



 

542 

 

Figura 4A: Estratificação das emissões de CO2-eq por etapa Figura 4B: Estratificação das emissões de CO2-eq por 

processo unitário 

  

Conclusões e contribuições 

A maior parte das emissões de CO2-eq encontra-se na etapa de distribuição dos folhetos, visto que o 

transporte rodoviário com caminhões movidos a óleo diesel é um dos maiores poluentes em relação 

ao Potencial de Mudança Climática. 

No Brasil, o setor Energia foi o segundo maior contribuinte de acordo com o inventário de Gases de 

Efeito Estufa com 22% do total (MCTI, 2009). Nesse setor são estimadas todas as emissões 

antrópicas devidas à produção, à transformação e ao consumo de energia incluindo as emissões 

resultantes da queima de combustíveis quanto às emissões resultantes de fugas na cadeia de 

produção, transformação, distribuição e consumo de energia. Sendo assim, o transporte rodoviário 

está inserido na contabilização do setor energético. 

Para o processo produtivo dos 80.000 folhetos podem ser adotadas como medidas mitigadoras e 

redutoras das emissões de CO2-eq: 

A) Dividir a impressão em gráficas próximas às lojas da rede ao invés de imprimir os folhetos em 

uma gráfica única. O caminhão precisa percorrer 900 km para a distribuição dos folhetos no 

interior do Espírito Santo e 148,5 km para a distribuição na região metropolitana, sendo assim 

a utilização de infraestrutura local poderia ser uma medida para reduzir as emissões e 

melhorar o desempenho ambiental dos folhetos; 

B) Adotar combinações de modais para o transporte ou a adoção de meios de transporte 

alternativos, quando possível, como o uso do trem para as cidades do norte do estado que 

são cortadas por linhas ferroviárias ou o uso de transporte marítimo na baía de Vitória para 

levar os folhetos para Cariacica e Vila Velha; 

C) Adotar estratégias e ferramentas de comunicação menos dependentes dos folhetos gráficos 

na rede varejista, buscando alternativas como propagandas em rádio, TV, jornais etc. A taxa 

de retorno dos impressos gráficos é baixo, sendo que somente 10% das pessoas que 

recebem os folhetos ligam para perguntar sobre um produto ou se encaminham até a loja, 

mas não necessariamente fecham negócio (PERES, 2007). 

Além das conclusões da pesquisa em si, observa-se a urgência na elaboração de Inventários de Ciclo 

de Vida de materiais e produtos brasileiros, tendo em vista a formação de um banco de dados no 

país, pois muitos processos unitários, como a produção do papel e produção da tinta, tiveram que ser 

retirados do processo produtivo analisado neste artigo, uma vez que não havia dados suficientes para 

que fossem contabilizados. 

Este artigo ainda contribui como um baseline para as emissões relativas aos processos gráficos, 

considerando que são poucos os estudos que se empenham em fazer quantificações de emissões 

desse tipo. Contribui, portanto, para melhor visualização dos impactos ambientais negativos 

relacionados com o processo produtivo dos folhetos, muito demandado pelo mercado, principalmente 
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o varejista, que possui uma vida útil muita curta e que tem um baixo retorno de atratividade de 

clientes para as lojas. 

Além disso, este artigo contribui para a elaboração de procedimentos metodológicos de quantificação 

de emissões de CO2-eq com base na metodologia de Avaliação do Ciclo de Vida, que é uma 

importante ferramenta para o cálculo do desempenho ambiental de produtos, serviços e materiais, 

mas que ainda é pouco disseminada no Brasil. 
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As condições internas dos ambientes, que englobam o conforto térmico, influenciam diretamente o 
desempenho de tarefas e de atividades do ser humano, sendo, portanto, um importante campo de 
discussão. Este artigo propõe uma reflexão sobre o papel do designer de ambientes no planejamento de 
espaços termicamente confortáveis, estabelecendo um paralelo com outras duas áreas do conhecimento 
– a arquitetura e a engenharia. Propõe, também, uma discussão sobre o consumo de energia diretamente 
relacionado à manutenção do conforto térmico do ambiente construído, contribuindo, assim, para a 
conscientização e o entendimento sobre as responsabilidades do designer de ambientes quanto à 
projetação de espaços termicamente confortáveis em consonância com a eficiência energética. O 
conteúdo do artigo é de caráter bibliográfico e os resultados indicam a necessidade de maiores 
investigações sobre a temática abordada. 

 

Introdução 

O homem sempre procurou reorganizar o ambiente natural onde vive mediante uma intervenção 

consciente nesse espaço em busca de segurança, salubridade e comodidade (RHEINGANTZ, 2001). 

Na medida em que fixou moradia, a convivência com as condições climáticas locais tornou-se um 

desafio, sendo-lhe interessante usufruir daquelas favoráveis e se proteger das não tão favoráveis. 

Com a evolução das formas de se abrigar, desenvolveram-se soluções arquitetônicas em busca do 

melhor aproveitamento do clima.  

Durante o Renascimento, quando o arquiteto se desvinculou do trabalho em conjunto com o artesão e 

passou a se responsabilizar exclusivamente pelo projeto, deu-se o afastamento entre o profissional 

projetista e o conhecimento de tais soluções práticas, o que, mais tarde, colaboraria para concretizar 

um problema de sustentabilidade ambiental (LAMBERTS et al., 1997). 

O Estilo Internacional, que surgiu no período entre as duas grandes guerras mundiais, é posto como 

o movimento que revolucionou os conceitos da arquitetura.  

Mies van der Rohe, com suas cortinas de vidro, criou um verdadeiro ícone de edifícios de 
escritórios. Seu formalismo clean foi seguido por várias gerações de profissionais que 
internacionalizaram o que era distinto para algumas economias. O consequente edifício ―estufa‖ foi 
então exportado como símbolo de poder, assim como sistemas sofisticados de ar condicionado e 
megaestruturas de aço e concreto, sem sofrer readaptações às características culturais e 
climáticas do local de destino (LAMBERTS et al., 1997, p.18). 

Segundo Rheingantz (2001), o avanço do conhecimento científico e tecnológico contribuiu para 

afastar o homem de suas tradições culturais, resultando na criação de moradias despersonalizadas, 

termicamente desconfortáveis e consequentemente exigindo sistemas artificiais de climatização, 

elevando, a altos níveis, o consumo de energia elétrica em todo o mundo. Questões como o conforto 

ambiental, as necessidades individuais dos usuários e a posterior manutenção da edificação eram, 

muitas vezes, suplantadas em função de valores como o custo da construção e os aspectos estéticos 

vanguardistas. 

O resultado de tal displicência é cada vez mais posto em evidência, trazendo a lume a necessidade 

de se discutir e se explorar um importante aspecto durante o planejamento do ambiente construído: a 

eficiência energética (LAMBERTS et al., 1997; RHEINGANTZ, 2001). Tal termo, relacionado à 

utilização racional de energia, engloba a exploração consciente dos recursos naturais e encerra a 
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ideia de se utilizar menos energia para fornecer a mesma quantidade de valor energético (CALKINS, 

2009).  

Os profissionais do design de ambientes, da arquitetura e da engenharia, assim, assumem papel 

relevante na projetação dos espaços habitados, desempenhando uma função colaborativa entre 

áreas irmãs. Diante do exposto, o presente estudo propõe uma reflexão sobre o conforto ambiental e 

a relação entre esses profissionais, evidenciando o papel de cada um no planejamento de espaços 

termicamente confortáveis para o uso humano e em consonância com o consumo consciente de 

energia elétrica. 

 

Metodologia 

A partir do estabelecimento de relações entre as bibliografias consultadas, buscou-se, primeiramente, 

discutir a atividade do design de ambientes e as suas relações com o conforto ambiental. Em um 

segundo momento, apresentou-se os aspectos fisiológicos, climáticos e construtivos atrelados ao 

conforto térmico do ambiente construído. Na sequência, as discussões foram direcionadas para a 

importância do trabalho em equipe multidisciplinar no planejamento de edificações termicamente 

confortáveis e energeticamente eficientes. Finalmente, pontuaram-se questões referentes ao 

consumo consciente de energia elétrica necessário à manutenção do conforto térmico.  

 

Design de ambientes: uma disciplina com foco no conforto 

Considerações sobre o design 

O termo design tem ambiguidade em sua etimologia. Designare, do latim, origem mais remota do 

termo, significa, simultaneamente, designar (conceber, projetar, atribuir) e desenhar (registrar, 

configurar, formar) (CARDOSO, 2008).  Segundo Schneider (2010, p.195), em 1588, o termo foi 

mencionado pela primeira vez no Oxford English Dictionary, definido ―como um plano elaborado por 

uma pessoa ou um esquema de algo a ser realizado, além de um primeiro esboço para uma obra de 

arte (ou) um objeto de arte aplicada, necessário para a realização de uma obra‖.  

Do inglês, a palavra foi apropriada pelo português, conferindo ao termo a ideia de concepção, 

intenção, desígnio, projeto (referência ao abstrato) e configuração, arranjo, estrutura, desenho, 

produto de uma concepção (âmbito concreto) (HOUAISS, 2013). O design, na sua acepção de 

substantivo que determina uma profissão ou área do conhecimento, pode ser entendido, conforme 

apresenta Cardoso (2008), como uma atividade destinada a atribuir forma material a conceitos 

intelectuais. Moura (2005), em seus estudos, discute o design a partir do significado de desenho, 

projeto e desígnio, três sentidos que, inter-relacionados, dizem da intenção de levar algo da não 

presença à presença. Nesse processo, o projeto, visualizado principalmente por desenhos, configura-

se como o meio pelo qual é possível levar uma ideia do imaterial ao tangível, possibilitando a 

concretização da intenção. 

O International Council of Societies of Industrial Design (Icsid), organização internacional dedicada à 

discussão e ao reconhecimento do design e de sua comunidade, apresenta uma definição para o 

termo relacionando-o com algumas das principais temáticas presentes no debate contemporâneo da 

disciplina, como as novas tecnologias e seus impactos socioculturais e ambientais: 

Design é uma atividade criativa na qual o objetivo é estabelecer as qualidades multifacetadas dos 

objetos, processos, serviços e seus sistemas, compreendendo todo o ciclo de vida. Portanto, 

design é um fator central de inventiva humanização das tecnologias e fator crucial de trocas 

culturais e econômicas.
1
 (ICSID, 2013). 

                                                 
1
 Tradução das autoras. Texto original: ―Design is a creative activity whose aim is to establish the multi-faceted qualities of 

objects, processes, services and their systems in whole life cycles. Therefore, design is the central factor of innovative 
humanisation of technologies and the crucial factor of cultural and economic exchange‖ (ICSID, 2013). 
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As qualidades multifacetadas dos objetos podem ser entendidas como os aspectos estruturais, 

organizacionais, funcionais, psicológicos, sociais, políticos, econômicos, etc., que compreendem o 

contexto de projeto, cabendo ao designer o papel de interpretá-los e relacioná-los de forma holística. 

Essas interpretação e relação são, em suas essências, complexas, exigindo do designer uma 

abordagem criativa e multidisciplinar na busca por soluções pertinentes, viáveis e eficientes. 

Ressalta-se, nesse processo, conforme apresenta Cara (2010), o usuário final como centro das 

atenções do projeto, posta a necessidade de trazer significado e coerência à complexidade instituída. 

Para Schneider (2010), o design, de um modo geral, expressa-se por meio de suas três funções: a 

prático-técnica, a estética e a simbólica. A primeira, conhecida também como funcional, refere-se às 

características intrínsecas do objeto, como durabilidade, confiabilidade, qualidade técnica, segurança 

e manuseabilidade, ou seja, aos aspectos que podem ser avaliados e mensurados de forma racional 

pela percepção humana. A função estética, ao contrário, é emocional e subjetiva, tratando do aspecto 

formal do objeto a partir da composição de cores, materiais, formas e superfícies. Essa composição 

dá ao objeto a conotação de signo, tornando-o ―legível‖ e dando indicações visuais para o seu uso. 

Por fim, a função simbólica diz respeito ao significado do objeto, codificado e transmitido pelo 

proprietário às pessoas de seu convívio social. Refere-se, portanto, a estilos e a filosofias de vida. 

Assim, os objetos identificam personalidades e se configuram como uma forma de expressão 

decodificável, possibilitando integração social, diferenciações e classificações. Para o mesmo autor, 

essas funções seriam definidas levando-se em consideração o contexto social e político do projeto. 

Entretanto, acredita-se, com base na definição apresentada pelo Icsid (2013), que os contextos 

cultural e econômico também sejam relevantes ao planejamento das funções expostas por Schneider 

(2010). 

O design é visto por vários autores como uma atividade capaz de solucionar diversos problemas da 

sociedade contemporânea, marcada, principalmente, pelo incentivo à inovação, pela diversidade de 

materiais e tecnologias, pelo processo de globalização e pela necessidade do consumo sustentável. 

Nesse cenário, o designer se posiciona como um profissional habilitado a responder, a partir de uma 

perspectiva sistêmica de gestão da complexidade
2
, pelo desenvolvimento de projetos centrados nos 

usuários, sob a perspectiva da abertura à pesquisa, do diálogo interdisciplinar, do apoio à diversidade 

cultural e da capacidade de articular inovação e sustentabilidade, posicionando-se como uma 

disciplina capaz de moldar o ambiente humano e influenciar os padrões de vida em sociedade 

(CARA, 2010; CARDOSO, 2012; KRUCKEN, 2008; MORAES, 2008). 

 

Design de ambientes e conforto 

Com base nas considerações anteriormente expostas sobre design e tomando-se o ambiente e as 

relações que nele se estabelecem como objeto de trabalho do designer de ambientes, entende-se o 

design de ambientes como uma atividade criativa e de caráter multidisciplinar dedicada ao 

planejamento da ocupação e do uso dos espaços habitados – sejam internos ou externos; 

residenciais, empresariais, institucionais, industriais ou efêmeros; arquitetônicos ou não arquitetônicos 

–, tendo o usuário como foco de projeto e considerando os aspectos funcionais, estéticos e 

simbólicos do contexto sócio-econômico-cultural-político em que atua, de modo a resultar em 

ambientes confortáveis e eficientes às demandas instituídas.   

O planejamento de um ambiente envolve, basicamente – e a partir da articulação entre os referidos 

aspectos funcional, estético e simbólico –, o estudo e a definição do layout; da composição de cores, 

formas e texturas; de mobiliários, equipamentos e obras de arte; dos materiais para revestimento de 

pisos, paredes, divisórias, forros, etc.; das estratégicas de conforto ambiental com foco em eficiência 

energética, como a configuração da iluminação e do sistema de condicionamento de ar; do 

paisagismo; e de demais soluções de design que se fizerem necessárias. Deve atender às exigências 

normativas pertinentes e dar atenção a questões como sustentabilidade, inovação e uso de 

tecnologias. Cabe ressaltar a limitação de atuação do designer de ambientes quanto às alterações 

estruturais construtivas e aos projetos hidráulico e elétrico. 

                                                 
2
 ―Por ‗complexidade‘, entende-se aqui um sistema composto de muitos elementos, camadas e estruturas, cujas inter-relações 

condicionam e redefinem continuamente o funcionamento do todo‖ (CARDOSO, 2012, p.25). 
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A ocupação de um ambiente está relacionada ao sentimento de apropriação, em que o projeto tem, 

intencionalmente, o objetivo de estimular determinada sensação com o intuito de despertar, no 

usuário, o sentimento de identificação, de posse, de pertencimento àquele lugar.  

O uso, por outro lado, refere-se à utilidade prática do ambiente de acordo com a sua natureza, como 

dormir, estudar, comer, conversar, entre outras ações possíveis a partir da relação do indivíduo com o 

espaço e entre os próprios indivíduos envoltos pelo ambiente. 

A diferença conceitual entre interno e externo se dá pela existência (no caso do primeiro), ou não (em 

se tratando do segundo), de uma estrutura que circunde o ambiente em questão. Exemplos de 

ambientes internos são o interior de uma embarcação, uma vitrine de loja de roupa, um cômodo de 

dormir, uma sala de aula ou o palco de um teatro. Para os ambientes externos, há a possibilidade de 

se trabalhar, dentre outros, o paisagismo, a configuração de uma exposição ao ar livre ou um show 

musical em uma praça. A partir desses exemplos é possível perceber a diversidade de espaços 

possíveis para interferência do designer de ambientes, sejam esses arquitetônicos ou não, para as 

funções residencial, empresarial, institucional, industrial ou efêmera. 

Ao se propor ―fazer‖ design para os ambientes da vida cotidiana, o designer de ambientes se 

posiciona como um profissional capacitado tecnicamente e hábil na compreensão das demandas 

contemporâneas, na interpretação dos modos de vida e na proposição de soluções que promovam 

conforto, bem-estar e qualidade de vida aos usuários dos lugares habitados (MOREIRA et al., 2008). 

Ao articular tais predicados e aplicá-los a uma linguagem espacial por meio de uma metodologia de 

projeto, o designer de ambientes procura conferir sentido aos objetos, serviços e processos que 

constituem o ambiente, contribuindo, assim, para a promoção da identificação dos usuários com tais 

elementos e, consequentemente, para a apropriação do espaço. 

Por estar diretamente associada à solução dos problemas do homem em relação aos lugares que 

habita, a atividade de design de ambientes compreende, sobretudo, a adequação dos ambientes às 

demandas de conforto humano.  

Segundo o dicionário Houaiss (2013), o conforto está relacionado tanto a uma experiência agradável 

e à sensação de prazer e plenitude, quanto à satisfação em relação a uma comodidade física, 

aconchego e bem estar material. No que se refere à disciplina dedicada ao estudo da relação entre o 

clima e as edificações, motivada por uma busca pela eficiência energética, Rheingantz (2001) discute 

o conforto ambiental com base em seus aspectos objetivos e quantificáveis (o que o homem sente) e 

em seus aspectos emocionais, inconscientes e simbólicos (como o homem se sente). Para Souza 

(2006), o conforto ambiental refere-se à adequação da envolvente da edificação aos condicionantes 

ambientais e, embora esse conforto seja normalmente apresentado como funcional, há situações em 

que ele está associado, também, aos aspectos estéticos e simbólicos do ambiente construído.  

Ao estabelecer um paralelo entre o design de ambientes e o conforto ambiental, é possível vincular as 

questões subjetivas de conforto aos estímulos proporcionados pelos caráteres estético e simbólico 

dos ambientes e objetos. Segundo Sales et al. (2010), as características dos produtos
3
 que 

dependem de certas particularidades do processo de percepção são denominadas características 

intangíveis. Essas, por sua vez, relacionam-se à experiência de uso, ao repertório cultural do usuário, 

à identificação e à apropriação dos ambientes e objetos como parte de uma individualidade, à 

percepção, interpretação e assimilação de estímulos, sendo, portanto, consequência do que se 

enxerga, do que se respira, do que se escuta, do que se toca e do que se prova em uma determinada 

situação de tempo e espaço (Rheingantz, 2001). Assim, faz-se relevante compreender o conforto 

ambiental em seu sentido subjetivo como consequência de uma organização social complexa, 

carregada de percepção, emoção e comportamento.  

Ao mesmo tempo, o conforto ambiental, em seu aspecto objetivo, está diretamente atrelado aos 

atributos tangíveis do projeto, que dizem respeito, especialmente, às características prático-técnicas e 

qualitativas, podendo ser categorizado em conforto lumínico, conforto acústico, conforto olfativo, 

conforto tátil e conforto térmico. Para Solano Vianna e Gonçalves (2001) as questões relacionadas à 

habitabilidade dos espaços, especificadamente aquelas referentes às condições do conforto 

                                                 
3
O uso do termo produto faz menção ao ambiente como um produto ―maior‖ e aos artefatos e serviços como produtos 

possíveis inseridos em uma ambientação. 
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luminoso, térmico, acústico e de ventilação natural, são fundamentais para uma atividade que 

pretende colocar a satisfação do homem como o principal objetivo.  

O conforto lumínico está relacionado à qualidade da luz, o que abrange a intensidade luminosa, a 

reprodução de cor, a percepção de formas, contornos e texturas e a acuidade necessária para o 

desenvolvimento de cada tipo de tarefa visual com a máxima capacidade de percepção e precisão, 

somados a reduzidos níveis de esforço, de prejuízo à vista e de acidentes. Está, também, relacionado 

à ausência de ofuscamento e de contrastes excessivos, bem como à distribuição homogenia de luz 

no ambiente (LAMBERTS et al., 1997; RHEINGANTZ, s/d; SAMPAIO; CHAGAS, 2010; SOUZA, 

2006).  

O conforto acústico responde pela saúde auditiva no sentido de um planejamento que considere 

níveis toleráveis de ruído e uma satisfatória reprodução do som no ambiente (RHEINGANTZ, s/d; 

SAMPAIO; CHAGAS, 2010; SOUZA, 2006). O conforto olfativo, por sua vez, refere-se à gestão do ar, 

o que engloba o planejamento e o controle de odores, de níveis de poluição presentes no ambiente, 

da qualidade do ar (umidade, pureza e olfação), entre outros. É, portanto, indispensável à higiene e à 

saúde dos ocupantes das construções. Já o conforto tátil está relacionado às características das 

superfícies, como aspereza, suavidade, macieza, dureza, temperatura (frio/quente), polimento, 

assepsia, rugosidade e textura, que constituem, dentre outros, a previsão de quedas, o favorecimento 

do escoamento/absorção da água da chuva ou a orientação para deslocamento/identificação de 

deficientes visuais (RHEINGANTZ, s/d). 

Por fim, o conforto térmico é definido, segundo Lamberts et al. (1997; 2011) e Souza (2006), como o 

estado mental que expressa a satisfação do homem com o ambiente térmico que o circunda. 

Segundo Sampaio e Chagas (2010), o conforto térmico é definido como a sensação de bem estar 

ambiental em relação à temperatura, à umidade relativa e à movimentação do ar, à radiação solar e à 

radiação infravermelha emitida pelo entorno. 

O esquema da Figura 1 apresenta uma possibilidade de organização da relação entre o planejamento  

design de ambientes e os tipos de conforto aqui discutidos. 

 

Figura 1: Uma possível relação entre o design de ambientes e o conforto ambiental  

 

A partir do exposto, acredita-se ser necessária uma reflexão sobre a relevância da compreensão das 

demandas humanas físicas e psicológicas de conforto, bem como a respeito dos seus fatores 

influenciadores, com o objetivo de planejar soluções no âmbito material e imaterial da vivência 

humana que satisfaçam esses anseios, proporcionando, dessa forma, maior qualidade de vida e bem-

estar aos seus usuários.  

O presente artigo deteve-se às discussões sobre a relação entre o design de ambientes e os fatores 

fisiológicos, climáticos e construtivos que diretamente influenciam o conforto térmico do ambiente 

construído, e apresenta considerações gerais sobre a eficiência energética nesse contexto. 
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O Design de ambientes e o conforto térmico do ambiente construído 

O conforto térmico do ambiente construído influencia diretamente a qualidade e o desempenho das 

atividades humanas, ou seja, o homem tem melhores condições de vida e de saúde quando o seu 

organismo pode funcionar sem ser submetido à fadiga térmica (FROTA; SHIFFER, 2001; ISO 7730, 

2005; LAMBERTS et al., 1997). 

O conforto térmico humano está atrelado ao fato de o homem ser homeotérmico, característica 

relacionada à manutenção de sua temperatura interna sensivelmente constante, na ordem de 37
o
C, 

embora a temperatura ambiental varie dentro de limites apreciáveis (FROTA; SHIFFER, 2001; 

LAMBERTS et al., 1997).   

A energia térmica responsável pela homeotermia é resultante de reações metabólicas que 

transformam parte da energia advinda dos alimentos em calor
4
. Reações metabólicas também 

possibilitam a formação de energia mecânica para que os seres humanos desempenhem as suas 

atividades. Entretanto, apenas uma parte da energia produzida (aproximadamente 20%) é convertida 

em energia mecânica ou é utilizada para aquecer o corpo, sendo que o restante deve ser descartado 

para que o organismo se mantenha em equilíbrio térmico (FROTA; SHIFFER, 2001; LAMBERTS et 

al., 1997).   

Os mecanismos de termorregulação atuam como controladores das perdas de energia térmica pelo 

corpo humano. Apesar de serem mecanismos naturais, representam um esforço extra e, 

consequentemente, uma queda de potencialidade de trabalho. Se o organismo encontra dificuldades 

durante o processo de dissipação de energia para o ambiente, ocorre o desconforto por sensações 

de frio ou de ―calor‖, seja em todo o corpo ou em uma região local. As trocas térmicas entre o 

organismo e o ambiente podem ocorrer de dois modos: por troca seca – convecção, radiação ou 

condução – e por troca úmida – evaporação (FROTA; SHIFFER, 2001). 

São muitas as variáveis que interferem diretamente nessas trocas e, consequentemente, na 

sensação de conforto térmico. Essas variáveis são classificadas em variáveis ambientais, 

principalmente a temperatura do ar, a temperatura radiante média, a velocidade e a umidade relativa 

do ar; e arquitetônicas, como a forma e o volume das construções, a orientação e o tamanho dos 

fechamentos e o comportamento térmico dos materiais utilizados (FROTA; SHIFFER, 2001; ISO 

7730:2005; LAMBERTS et al., 1997; LAMBERTS et al., 2011; SOUZA, 2006). 

Os fatores climáticos podem ser analisados sob três diferentes escalas: o macroclima, o mesoclima e 

o microclima. O macroclima refere-se às características gerais de uma extensa região, normalmente 

medidas em estações meteorológicas e oferecidas em séries de dados calculados para períodos de 

30 em 30 anos. O mesoclima é caracterizado pela vegetação, topografia, tipo de solo e presença de 

obstáculos que influenciam nas condições locais do clima. Por fim, o microclima está para a escala da 

edificação e seu entorno imediato, podendo ser concebido ou alterado pelo projeto do ambiente 

construído (LAMBERTS et al., 1997; LAMBERTS et al., 2011).   

Em geral é importante entender que a temperatura do ar não é consequência da ação direta dos raios 

solares. Em um processo indireto, ela atinge o solo onde é absorvida em parte e refletida em outra 

fração. Assim, a temperatura do solo aumenta e, por convecção, aquece o ar. Nesse processo, a 

vegetação é responsável por interceptar de 60% a 90% da radiação solar, causando uma redução 

substancial da temperatura do solo (LAMBERTS et al., 2011). 

A amplitude térmica diária está fortemente associada ao desconforto térmico e é consequência, 

principalmente, da umidade atmosférica. Quanto mais úmido estiver o ar, maior será a quantidade de 

partículas de água em suspensão. Essas partículas têm a propriedade de reter grande parte da 

energia solar, amenizando a sensação de ―calor‖ durante o dia. No período da noite, a energia 

térmica armazenada é liberada lentamente, contribuindo para a não oscilação brusca de temperatura, 

mantendo, assim, uma baixa amplitude térmica. 

                                                 
4
 Cabe, no ponto, um esclarecimento. Há, no mínimo, duas relevantes acepções do termo calor, uma dita vulgar e outra tida 

por científica, da termodinâmica. Desse modo, quando neste trabalho se utilizar ―calor‖, valendo-se da palavra entre aspas, a 
referência é a seu sentido comum, ou seja, à sensação de alta temperatura, daquilo que é quente. Quando, por outro lado, 
empregar-se calor, sem aspas, o termo terá seu aludido sentido científico, definido por Kreith (1977) e Incropera e DeWitt 
(2003) como a energia em trânsito decorrente da diferença de temperatura entre dois meios – no caso, o corpo humano e o 
exterior que o circunda. 
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A vegetação, quando projetada em concordância com a estrutura arquitetônica, passa a ser um fator 

influenciável ao microclima, podendo, por exemplo, alterar as condições do vento local, juntamente 

com construções e outros anteparos, sendo esse passível de canalização ou obstrução para a 

edificação a partir de analise do perfil topográfico do terreno.  Por outro lado, a transpiração das 

plantas, juntamente com as massas de água, interfere na umidade atmosférica, que também varia 

com a temperatura. Quanto maior a temperatura do ar, menor a sua densidade e, dessa forma, é 

capaz de comportar uma maior quantidade de vapor d‘água (LAMBERTS et al., 1997). 

As variáveis climáticas, entretanto, devem ser analisadas sob a ótica de indivíduos aclimatados, 

saudáveis e adequadamente vestidos. Para tal, existe uma série de índices que determinam as 

condições de conforto térmico e oferecem os vários graus de conforto ou desconforto por frio ou por 

―calor‖. Como apresentam Frota e Shiffer (2001) e Lamberts et al. (1997; 2011), esses índices são 

desenvolvidos fixando-se tipos de atividade e vestimenta do indivíduo para, aí, relacioná-los com as 

variáveis ambientais e reunir, sob a forma de cartas ou nomogramas, as diversas condições 

climáticas que proporcionam respostas iguais por parte dos indivíduos.  

Esses estudos apresentam as chamadas zonas de conforto, que são o resultado do cruzamento de 

variáveis como a temperatura do bulbo seco e a umidade e a velocidade do ar. Essas ‗zonas de 

conforto‘, no entanto, devem ser entendidas como uma indicação, devendo-se, portanto, analisá-las 

sob a ótica de sua aplicabilidade em relação às condições ambientais locais e às especificidades de 

projeto (FROTA; SHIFFER, 2001). 

Os dados obtidos por meio dos índices de conforto térmico devem, durante a etapa de planejamento 

do ambiente construído, ser cruzados com os dados referentes às variáveis arquitetônicas. As 

principais normas internacionais que tratam do conforto térmico foram desenvolvidas pela 

International Organization for Standardization (ISO) e pela American Society of Heating, Refrigerating 

and Air-conditioning Engineers (ASHRAE), baseadas em estudos que envolvem as variáveis que 

influenciam o conforto térmico, seja em ambientes condicionados ou não. As NBRs 15220(1-5): 2005 

– Desempenho Térmico das Edificações – são normas brasileiras sobre o assunto.  

De modo geral, o sol representa o maior ganho térmico de uma edificação. Os fatores que influenciam 

no ganho de calor solar são a incidência de radiação e as características térmicas dos materiais da 

edificação (FROTA; SHIFFER, 2001). A quantidade de radiação solar recebida pelas superfícies 

externas de uma construção é variável de acordo com a sua orientação e a época do ano, 

demonstrando o quão relevante se faz a análise da estrutura arquitetônica para o projeto de design 

de ambientes que considere o conforto térmico (LAMBERTS et al., 1997). 

Os fechamentos arquitetônicos – divididos em opacos e translúcidos – constituem o envelope 

construtivo e é através deles que se dão os processos de troca energética entre interior e exterior e, 

por isso, é dada a relevância do entendimento do comportamento térmico de seus materiais. As 

diferenças entre os tipos de fechamento construtivo se dá pela capacidade (no caso dos 

transparentes) ou incapacidade (em se tratando dos opacos) de transmitir a radiação solar para o 

ambiente interno. ―A parcela da radiação transmitida para o interior atuará nas condições de conforto 

de forma instantânea, sendo, portanto, a principal fração dos ganhos térmicos em ambientes‖ 

(LAMBERTS et al., 1997). 

Assim, os profissionais relacionados à projetação dos espaços habitados – designers de ambientes, 

arquitetos e engenheiros – devem levar em conta os aspectos fisiológicos, climáticos e arquitetônicos 

para encontrarem soluções adequadas e viáveis para a elaboração de construções termicamente 

confortáveis. A Figura 2 exemplifica uma forma de trabalho em equipe para o planejamento de 

edificações. Esse trabalho configura um projeto multidisciplinar e permite, por meio da integração, que 

cada profissional, com o domínio de suas especificidades, possa contribuir de forma significativa para 

o efetivo conforto térmico do ambiente construído. 
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Figura 2: Profissionais envolvidos no planejamento do conforto térmico do ambiente construído (Fonte: elaborado 

pelas autoras com base em Lamberts et al., 1997) 

 

 

Na inteiração entre os profissionais, os designers de ambientes podem contribuir no processo 

multidisciplinar do projeto da edificação com o desenvolvimento de projetos luminotécnico e de 

condicionamento do ar, de forma a priorizar o uso de sistemas naturais, a utilização de sistemas 

artificiais mais eficientes e a busca pela integração entre o natural e o artificial. Os layouts, então, 

devem ser definidos sob orientação da iluminação e da ventilação naturais, assim como a definição 

de cores e de objetos que compõe o ambiente. Em uma situação em que se fizer necessária a 

ventilação, por exemplo, o planejamento de espaços fluidos permite a circulação do ar entre os 

ambientes internos e entre esses ambientes e o exterior (LAMBERTS et al., 1997). 

As especificações de materiais para revestimentos de paredes, pisos, forros e mobiliários podem ser 

definidos, por exemplo, de acordo com as suas propriedades térmicas.  Para os fechamentos em 

vidro, fatores como a orientação e o tamanho (exposição ao sol), o tipo de vidro (referente à sua 

transmissão térmica) e o uso de proteções solares internas (películas, cortinas e persianas) e 

externas (como brises) são relevantes quanto ao planejamento do conforto térmico. 

Para elaboração do paisagismo propõe-se, entre outras interferências, a comunhão de elementos 

naturais, como vegetação e água, com elementos construtivos. O projeto de design para o ambiente 

construído em uma região que apresente, por exemplo, clima seco e quente – e consequentemente 

alta amplitude térmica – deve dar atenção a essa variação de temperatura diária, possibilitando, 

durante o dia, que a temperatura no interior da edificação seja menor que a temperatura externa e, 

durante a noite, seja maior que a externa. Segundo Frota e Shiffer (2001), o vento, nesse contexto, é 

um elemento que se opõe ao conforto térmico, já que durante o dia está mais quente que o interior da 

construção e, durante a noite, mais frio. Somado a isso, há o inconveniente desse vento carregar 

consigo partículas de poeira. Há, então, a opção de se trabalhar com massas de água, que ajudariam 

a elevar os índices locais de umidade do ar, e com vegetação, que funcionariam, principalmente, 

como barreiras ao vento. 

Para o clima quente e úmido, as estratégias se diferem das mencionadas anteriormente. Nesse caso, 

em que se percebe uma baixa amplitude térmica diária, a vegetação deve ser escolhida com base em 

suas dimensões, já que ao mesmo tempo não podem obstruir a circulação do ar e devem servir para 

projetar sombra (FROTA e SHIFFER, 2001). 

Ressalta-se que, para climas quentes, é interessante pensar nas cores das fachadas, usando-se, 

preferencialmente, cores claras, que têm a propriedade de refletir mais os raios solares. No interior, a 

propriedade de reflexão das cores claras pode ser empregada em conjunto com o projeto de 
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iluminação. Cores escuras, por outro lado, podem incrementar os ganhos de calor solar, absorvendo 

maior quantidade de radiação (LAMBERTS et al., 1997). Há, também, de se ter atenção aos materiais 

utilizados no piso externo próximo à edificação. Esses, no caso de climas quentes, não podem refletir 

em demasia os raios solares nem serem capazes de armazenar energia. 

Ao designer de ambientes cabe, portanto, além da inteiração com os outros profissionais, o 

entendimento dos conceitos de transmissão de energia em forma de calor, do comportamento térmico 

dos materiais comumente usados na construção e dos fechamentos arquitetônicos, das exigências 

humanas quanto ao conforto térmico e da análise das condições climáticas locais, para que atue 

devidamente de forma multidisciplinar, com embasamento técnico e relevância, no planejamento do 

uso e da ocupação do ambiente construído. Em paralelo, há de se levar em conta as questões de 

eficiência energética.  

 

Design de ambientes: uma disciplina com foco também na eficiência energética? 

Brevíssimas considerações sobre a eficiência energética  

No âmbito da construção, o conceito de eficiência energética é traduzido pela capacidade de, com o 

menor consumo de energia, obterem-se as mesmas condições ambientais que antes seriam 

alcançadas. É também importante entender que, como pontua o Programa de Combate ao 

Desperdício de Energia Elétrica (PROCEL, 2012), conservar energia elétrica significa melhorar a 

maneira de utiliza-la sem abrir mão do conforto e das vantagens que ela proporciona. 

Segundo o Conselho Brasileiro de Construção Sustentável (CBCS, 2007), a construção civil se 

caracteriza como um dos setores que mais consome recursos naturais. Em termos numéricos, a 

participação dos edifícios brasileiros no consumo de energia elétrica é superior a 45%, 

correspondendo, principalmente, ao gasto com o uso e com a operação das construções. 

 

Design de ambientes e eficiência energética 

Nesse cenário, é nítida a importância do planejamento do ambiente construído a partir das premissas 

de conforto humano e de redução do impacto ambiental. Os setores residencial, empresarial e público 

representam o principal foco de atuação dos projetistas no que se refere a soluções que minimizem o 

consumo de energia, uma vez que grande parte da energia consumida pelo setor industrial é 

proveniente do uso de máquinas, fugindo da alçada dos profissionais de projetação do ambiente 

construído (LAMBERTS et al., 1997). Na atuação dos designers de ambientes, arquitetos e 

engenheiros no âmbito residencial, empresarial e público da construção, as soluções para minimizar o 

consumo de energia elétrica partem da análise e identificação dos domínios responsáveis pelos 

maiores gastos de energia e, posteriormente, do estabelecimento de estratégias que minimizem tal 

consumo. 

Os projetos elaborados com a consciência do seu poder de minimizar em grande escala os 

desconfortos térmicos provocados pelo clima evitam, portanto, o uso excessivo de sistemas de 

condicionamento artificial de ar, tanto para refrigeração quanto para aquecimento. Somente com a 

adoção de práticas sustentáveis de conservação e uso racional no setor da construção civil é possível 

reduzir, segundo o CBCS (2007), entre 30% e 40% o consumo de energia. É, pois, sim, urgente a 

necessidade de conscientização de estudantes e profissionais ligados à área da construção, de modo 

a tornar realidade o uso de soluções energeticamente mais eficientes nas fases de projetação, 

construção, uso, ocupação e manutenção das edificações.  

 

Considerações finais 

As variáveis de planejamento do ambiente construído estão diretamente ligadas às condições 

climáticas locais e às exigências humanas de conforto. Na prática, muitas vezes, esses requisitos são 

desconsiderados ou negligenciados, aumentando-se o gasto com energia elétrica para manutenção 

do conforto térmico. 
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A proposição de soluções que potencializem o conforto e que sejam condizentes com as questões 

ambientais, especialmente de eficiência energética, são de responsabilidade dos profissionais 

diretamente ligados à área do planejamento do ambiente construído.  

Nesse sentido, constata-se a importância e a necessidade de se explorar o diálogo entre os 

conhecimentos das áreas do design, da arquitetura e da engenharia, buscando desenvolver parcerias 

e maiores estudos que tratem de soluções termicamente confortáveis, ambientalmente corretas e que 

estejam no âmbito de atuação e de cooperação entre esses profissionais.  
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Os resíduos sólidos são tema de muitas discussões na sociedade e comunidade científica. A embalagem 
aparece como principal componente do lixo urbano e é portanto uma das grandes vilãs do impacto 
ambiental. Devido a cultura do consumismo na contemporaneidade, tem-se a oferta em larga escala de 
bens de consumo para o uso imediato e para tal, há uma grande demanda por embalagens que de 
maneira geral, são descartadas no meio ambiente sem maiores preocupações. Cabe ao designer a busca 
por soluções que promovam um impacto ambiental positivo se aproximando a renovação que a própria 
natureza faz, é isso que a refunção procura fazer. Este artigo, a partir de uma pesquisa exploratória, tem 
como objetivo identificar projetos gráficos e de produto, de embalagens que priorizem a refunção como 
uma solução sustentável na finalidade de gerar impacto ambiental positivo, gerando uma discussão da 
teoria do ecodesign e as embalagens. Como resultados serão apresentados projetos de design de 
embalagens com este enfoque, através de referências visuais e análise sobre suas características de 
refuncionalidade, tendo em vista que, essa é uma alternativa que pode promover a mudança para os 
padrões de consumo da sociedade, e assim, ajudar na construção de uma economia sustentável. 

Introdução 

     Este estudo, a partir de uma pesquisa exploratória, tem como objetivo identificar projetos gráficos 

e de produto de embalagens que priorizem a refunção como uma solução que busca o impacto 

ambiental positivo, aquele que dá suporte à vida em vez de gerar resíduo. Foram investigados alguns 

projetos de design de embalagens com este enfoque, através de referências visuais e análise sobre 

suas características de refuncionalidade, tendo em vista que, essa é uma alternativa que pode vir a 

ser o rumo para que a sociedade mude os padrões de consumo, e assim, ajudar na construção de 

uma economia do impacto positivo. 

   Devido a cultura do consumismo do mundo contemporâneo, temos a oferta em larga escala de 

bens de consumo para o uso imediato e portanto, com a ótica das necessidades do presente, há uma 

grande demanda por embalagens que de maneira geral, são descartadas no meio ambiente sem 

maiores preocupações (GONÇALVES-DIAS,2006).  

     A regulamentação que cerca esse tipo de artefato no Brasil, o Decreto Nº. 4.074 de 4 de janeiro de 

2002,  também não faz maiores exigências quanto aos aspectos ambientais no projeto, priorizam as 

informações sobre reciclagem nos rótulos, mas não há um direcionamento, além da composição 

química dos materiais,  em relação ao projeto gráfico ou de produto que possa diminuir os impactos 

ambientais causados. 

   Segundo os últimos dados do CEMPRE (Compromisso empresarial de reciclagem) de 2007 no 

Brasil, são coletados cerca de 230 mil toneladas de lixo por dia, dos quais apenas 4% é reciclado e 

20% ficam nas várzeas e córregos dos rios. As embalagens são grande parte desse resíduo sólido 

que, sem maiores tratamentos demoram muito a serem decompostas e permanecem muito tempo no 

meio ambiente, ocasionando mortes na fauna e impactos como a poluição desses corrégos e 

contaminação de lençóis freáticos.  

   De acordo com  a  ABRE (Associação brasileira de embalagem)  o setor de embalagem no Brasil, 

movimenta aproximadamente US$ 25 bilhões por ano, chegando a estar em níveis internacionais de 

produção e competitividade. A inovação e sustentabilidade funcionam como ítens de diferenciação 

dos produtos, mas não são os ítens mais levados em consideração na concepção destes artefatos. 

De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010, deve haver a busca por uma 
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responsabilidade compartilhada pelas empresas, governos e população para mudar o cenário do 

problema do lixo urbano no Brasil.     

    O dar uma refunção as embalagens é uma forma de mudar seu destino efêmero de um simples 

descarte. Ainda na concepção do produto, o pós-consumo precisa ser analisado de forma a reduzir os 

desperdícios ou gerar novos valores e, assim, diminuir o acúmulo desse resíduo na natureza 

(SANTOS e PEREIRA, 1999). 

     O projeto de embalagem, seguindo a tendência do design em geral, pouco se integrava com a 

preocupação com os impactos ambientais. Para o projeto de embalagem era importante que se 

contemplasse a função de comunicação e transporte, não havendo a necessidade de esforço 

adicional. A partir da década de 70, com a mudança do pensamento para o da consciência ecológica, 

essa visão foi mudando e hoje temos um direcionamento, embora ainda primitivo, de uma 

preocupação em função do equilíbrio ambiental (GIOVANNETTI,1995). 

     Ao mesmo tempo, a embalagem ainda está bastante relacionada a obsolescência programada, 

prática esta, muito adotada pela indústria para incentivar ainda mais a compra de novos produtos, a 

satisfação do desejo do usuário ao seu prazer, comodidade e em alguns casos inserção social, e é 

por isso que ainda continua sendo um dos maiores responsáveis pela geração de  resíduo e poluição 

do meio ambiente natural (CARDOSO,1998).  

    Frente ao grande número e volume de embalagens, que não atendem plenamente a qualquer 

funcionalidade, é evidente a necessidade de racionalização da produção desse artefato, de modo que 

os impactos gerados sejam positivos à preservação e enriquecimento da vida na terra. 

O despertar para a consciência ecológica da embalagem 

      A primeira Revolução Industrial trouxe a tecnologia essencial para definir os novos rumos da 

sociedade de massa. Através da globalização destas e surgimento de novas necessidades de 

consumo no pós-guerra, tivemos a expansão do design e das técnicas universais. O objetivo era, 

trazer inovações, diferenciar e dar mais qualidades aos artefatos já existentes, além de promover 

aperfeiçoamentos que pudessem se utilizar das novas tecnologias disponíveis após o conflito. Para 

tal, a valorização do design como aspecto de importância na vida das pessoas, conseguiu através do 

consumo de produtos agora mais atrativos, apoiar a reconstrução da economia devastada pelas 

guerras (CARDOSO,2008).  

     Este grande incentivo ao consumismo é o ponto de partida para que a indústria comece a produzir 

além do que as pessoas realmente necessitam, e passam a usar de alternativas como a 

obsolescência¹ programada para suprir os custos econômicos e que por sua vez, começam a trazer 

grandes impactos ao meio ambiente (CARDOSO,2008).  

     No século XX,  começam a surgir os primeiros protestos contra os perigos industriais, e as 

primeiras tentativas de reivindicar por atitudes ecológicas. Considera-se que em 1970 os recursos 

naturais começam a ficar menores que o consumo humano, em rápido crescimento 

(KAZAZIAN,2005). Aparecem as primeiras teorias de esgotamento dos recursos energéticos, temos 

em 1974 o PNEUMA (Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente). Em 1987, o Protocolo de 

Montreal, pede que haja a redução e depois suspensão do uso de gases CFCs, um dos primeiros 

êxitos concretos na história da preservação do meio ambiente natural. 

 ___________________     

¹ Aurélio s.f. : Estado do que se vai tornando obsoleto. / Desclassificação tecnológica do material industrial, provocada pelo 

aparecimento de material mais moderno, melhor adaptado. / Biologia. Fim de um processo fisiológico; redução gradativa e 

desaparecimento final. 

    Em 1983, a ONU fez a CMMAD (Comissão Mundial Sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento), 

presidida por Brundtland, publicando ―O Nosso Futuro Comum‖, que trazia pela primeira vez o 

conceito de desenvolvimento sustentável: um crescimento para todos, assegurando ao mesmo tempo 

a preservação dos recursos para gerações futuras. O desenvolvimento sustentável consiste então em 

prover o desenvolvimento econômico, a preservação ambiental e melhoria social (CMMAD,1988). 
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    A partir de 1990 as empresas começaram a adotar selos que indicavam certa responsabilidade 

sobre os impactos gerados pela indústria, por essa razão milhares de empresas no mundo continuam 

a usar a adesão das normas ISO 1400 ou respeito ao regulamento do EcoAudit.  

    Essa década ainda foi marcada pelo surgimento de ―green products‖ a partir daí tivemos o conceito 

inicial de ecodesign. A Organização Internacional para a normatização com foco ambiental, surge com 

a finalidade de controlar oito áreas específicas de desenvolvimento de produto, são elas: sistema de 

gestão ambiental, avaliação de desempenho ambiental, auditorias ambientais, rotulagem ambiental, 

aspectos ambientais nas normas de produtos e análise do ciclo de vida dos produtos, a comunicação 

ambiental e mudanças climáticas(KAZAZIAN,2005). 

   Pela interação designer e indústria, o primeiro tem com todo esse processo de reivindicações e 

índices de impacto ambiental, desenvolvido certa consciência ecológica. O designer começa a 

escolher soluções para acompanhar a evolução de pensamento na área do design e se abrir a 

inovação (CARDOSO,2008). Sendo assim, cabe ao designer de embalagens a adoção dessas 

medidas de inovação e sustentabilidade em seus projetos, um repensar estratégico focado nessa 

possibilidade de tornar a embalagem mais ―leve‖. 

   Dougherty(2008) defende que o designer é um agente de mudança e para tal, por influenciar as 

massas, precisa modificar o jeito como as pessoas pensam. O ―green design‖  deve ter o objetivo de 

mudar a realidade para melhor. O designer tem uma maior influência na evolução de estratégias de 

empresas, e por essa força que a profissão agora tem, deve propor um bom design, um design para 

as pessoas e para o meio ambiente, isso definirá a nova era, a era do ecodesign, da ecoconcepção. 

A ecoconcepção como proposta para uma produção da embalagem  

   As tentativas de se trazer o desenvolvimento a uma sociedade, a grosso modo, foi e ainda é o maior 

causador de problemas ao  meio ambiente, fato este comprovado quanto se faz um comparativo do 

nível de impacto ambiental antes e depois da revolução industrial (KAZAZIAN,2005). Quando as 

pessoas estavam focadas apenas no produzir, no consumir e no ter, características estas da 

consolidação da sociedade consumista, não se dava a mínima importância aos componentes dos 

seus objetos de desejo. Quanto mais se tinha, mais se queria (CARDOSO,2008). 

    O autor Kazazian(2005), defende que devido a complexidade da relação de produto e o ambiente, 

o produzir sem destruir e conceber um objeto do cotidiano tornando seu uso durável e seu fim 

assimilável por outros processos, deve ser finalidade de uma reflexão global. Esse vínculo entre o 

homem, as coisas e o meio ambiente (interdependência)  deve ser estudado e traduzido pelo 

ecodesign afim  de criar a passagem em direção a economia leve. 

    O ecodesign é baseado na ecoconcepção, tenta reduzir os impactos de um produto, não 

interferindo na sua qualidade e mantendo suas mesmas funções de forma a não prejudicar o seu 

usuário. Para tal, o ciclo de vida do produto tem que ser previsto de forma a, no futuro, ser total ou 

parcialmente reaproveitado ou reutilizado pelo usuário ou indústria .  

    Kazazian(2005), faz uma distinção entre três níveis de intervenção possíveis no sistema do 

produto, são elas: otimização para diminuir os impactos ambientais, modificação do produto para um 

uso semelhante, substituir produtos por serviços. As empresas devem se apoiar na inovação para 

modificar estratégias e definir novos parâmetros para os produtos. Essa exigência pela preocupação 

com o meio ambiente pode muitas vezes gerar redução de custos e se fosse aplicada de modo ainda 

mais coerente haveria o reuso dos  materiais  na composição dos novos. 

    O gerenciamento dessa matéria-prima é de suma importância , pois o tempo de renovação de 

alguns materiais pode ser tão grande que supere o da vida humana o que faz com que se esgotem 

(petróleo) mesmo sendo tão necessários.  

    Sendo uma das metas do ecodesign oferecer não apenas um produto mas também um serviço, a 

empresa pode estabelecer parcerias com cooperativas e outras empresas para aumentar o ciclo de 

vida dos seus produtos, gerando novas necessidades e originalizando o consumo.  Atitudes estas, 

como dar valor ao objeto em fim de vida, buscar pela emissão zero, e manter um fluxo fechado dos 

resíduos tratando o produto como elemento de um ecossistema. 
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    Uma das principais finalidades de projetos de ecodesign é o da diminuição do uso da matéria, os 

produtos precisariam, além de ser mais leves, usar tecnologias específicas e que obedecessem os 

mesmos pré-requisitos do artefato: como baixo impacto através de uma emissão zero, um ciclo com o 

futuro mais extendido e podendo ser reaproveitado no fim da vida. 

Fundamentalmente, o produto ecológico não existe. Qualquer produto terá impactos ambientais. 
Assim, podemos dizer que o ecodesign – ou a ecoconcepção – é uma abordagem de melhora 
contínua, já que nenhum estado é definido ou encerrado(KAZAZIAN, 55; 2005). 

     Mcdonough e Braungart (2002) com a teoria ― do berço ao berço‖ reforçam o pressuposto que 

antes de se propor um novo produto, deve-se ter um planejamento de como se fazer as coisas de um 

modo que gere menos impacto ao ambiente aproximando tentando usar o máximo de componentes 

naturais que podem ser renovados e energia limpa, mas isso não é suficiente, precisa-se mudar a 

maneira de como fazemos as coisas. Para os autores essas mudanças precisam estar 

implementadas na indústria e a atitude de pensar nos componentes do produto de forma a fazer com 

que os mesmos retornem ao ciclo industrial para serem reaproveitados. O sistema industrial deveria 

fugir do tomar, fazer e jogar fora , e se preocupar em gerar novos valores aos bens e serviços como o 

social e o ecológico. Os autores não concordam com o downcycling que é ,nada mais que, a 

reciclagem que gera elementos como funções inferiores às dos produtos iniciais. 

     Kazazian(2005), faz uma crítica ao mundo ocidental, que cultiva o pensamento de que está em 

nível de desenvolvimento que não pode ser comparado a nada, mas esquecem o quanto interferiram 

no meio ambiente, o quanto foi destruído e que a tecnologia ainda está longe de ser a ideal, porque 

ainda é pouco eficiente, pois necessita de muita matéria para fazer algo acontecer. Já Mcdonough e 

Braungart(2002) consideram o crescimento e o consumo são importantes e não deveria se ter a 

diminuição desses fatores, mas deve-se haver a ―alimentação‖ do meio ambiente, do cliclo biológico 

da Terra e o ciclo industrial e para tanto o que não pode ser reciclado para retornar ao meio tem que 

ser reabsorvido industrialmente. Sugerem que mais a frente deveríamos adotar um sistema de valor 

de serviços e não de produtos.  

     Em conclusão, Kazazian(2005), contextualiza e estabelece relações entre efeito e causa, tentando 

traçar um panorâma do que seria a economia do desperdício e a economia ideal, aonde se procura a 

substituição e reuso de matérias-primas. A visão do autor é bastante coerente e traz à tona questões 

fundamentais e sugestões de mudança do cenário mundial de consumo. Esses argumentos são 

essenciais para a inferência com a ecoconcepção, o fazer o ecodesign centrado na sociedade e para 

o mundo, tendo em vista impactos e procurando novas soluções que gerem menos desgaste ao meio 

ambiente. Pensamento este compartilhado pelos autores Mcdonough e Braungart(2002), que  

também defendem o pensar ambientalmente, antes de projetar, que nada mais é que o conceito 

principal da ecoconcepção. 

   O papel do designer é, neste contexto, projetar para a sociedade e para tal precisa estar em 

conexão com os problemas que a rodeiam. Fica evidente na história que o processo de 

desenvolvimento de artefatos sempre esteve ligado a questões econômicas, que rendessem lucros e 

produtos que satisfizessem necessidades, para tal não houve um planejamento consciente então 

alguma parte da tricotomia ambiente, sociedade e economia  teve que sofrer. Com a atual conjuntura 

de informações e dinâmica de consumo, além de evidências do impacto ao meio ambiente, o 

designer deve primeiramente propor, através de suas criações, um universo mais adequado aos 

novos valores culturais e sociais. 

    O principal impacto ambiental é a geração de resíduos, e para tal temos o lixo como fonte primeira 

de acúmulo de materiais e este, por sua vez, é composto primeiramente de embalagens que 

descartamos. O projeto das embalagens precisam no entanto, do uso dessa ecoconcepção, adotando 

então as diretrizes do ecodesign de forma a deixar de ser este componente principal fonte geradora 

do lixo urbano, e possa permanecer mais tempo nas mãos do usuário gerando impactos positivos 

sobre o ciclo de vida das pessoas. 

   Fiksel (1995), um dos primeiros estudiosos da temática  design e meio ambiente,  considera que o 

ecodesign consiste num conjunto de práticas de projeto usadas na criação de produtos e processos 

ecoeficientes aonde o desempenho respeita o meio ambiente, a saúde e segurança em todo o ciclo 

de vida do produto e do processo .  
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   Os autores Manzine e Vezzoli (2002), são os principais teóricos nas estratégias para a configuração 

de produtos sustentáveis. Afirmam que o ecodesign funciona como ferramenta para a mudança dos 

rumos do consumo. Defendem que para se fazer o ecodesign, primeiramente deve haver a 

preocupação com o ciclo de vida dos artefatos e seus componentes, para tal, definem que o passo 

mais importante na concepção do produto é a escolha de seus materiais. 

   A seleção de materiais sustentáveis, segundo os autores, devem incluir as seguintes diretrizes: a 

redução do uso de materiais e energia através da minimização dos recursos, a seleção de materiais 

com baixo impacto ambiental, a escolha de materiais duráveis, cujo ciclo de vida é compatível com a 

vida útil do produto, preferir materiais encontrados na região, diminuindo a energia e custos gastos 

com transporte, utilizar materiais que sejam facilmente reciclados e projetar tendo em vista a 

facilidade de separação dos materiais. 

      A embalagem é um artefato que pode passar por inúmeros ciclos de vida adicionais e que precisa 

ser analisado de acordo com suas trocas com o meio ambiente. Esta análise focada principalmente 

sobre a seleção de materiais corretos, pela busca por alternativas que implicam no aumento do seu 

ciclo de vida ("Life Cycle Design") e reduzam a carga ambiental (MANZINI e VEZZOLI, 2002).        

A base do projeto de embalagem  

    O design de embalagem é uma atividade que exige conhecimentos específicos como o do design 

gráfico e de produto, o marketing, o público alvo e o conhecimento da indústria e da cadeia de 

distribuição dos produtos. O conter, proteger, identificar, expor, comunicar e vender o produto são as 

tarefas que a embalagem tem que atender com eficiência para fazer com que o produto  se destaque 

em um cenário cada vez mais competitivo(MESTRINER, 2002). 

     Segundo a Associação brasileira de embalagem (ABRE) a embalagem é objeto de ligação e de 

comunicação entre o consumidor, o produto e a marca, sendo através dela que o consumidor 

identifica, escolhe e usa o produto. A partir dessa experiência, o usuário constrói uma imagem da 

marca e produto e decide se o consumiria novamente. Os valores mais facilmente perceptíveis 

gerados pelo design são: proteção ao produto, praticidade, conveniência, facilidade de uso, conforto e 

segurança .  

    O primeiro passo para se projetar uma embalagem é a análise do produto que será embalado, o 

tipo de processo que irá percorrer, se será uma embalagem resistente, se passará pelo processo 

térmico e como será a pressão no interior da embalagem, a estrutura e forma, a interação na 

comunicação do usuário e a embalagem, análise de de mercado, preocupações ambientais e a 

criação(GIOVANETTI, 2000 ).      

  As embalagens possuem função de comunicativa, precisam ser visualizadas, decifradas, 

memorizadas e objeto de desejo do consumidor e isso faz com que o produto seja competitivo. É na 

embalagem também que temos as normas a que o conteúdo estão aplicadas e os selos de 

qualidade(GIOVANETTI, 2000 e MESTRINER,2002 ).  

   Mestriner(2002) adimite que a embalagem da indústria alimentar é responsável por conter e 

preservar o produto, de forma a conservar os valores alimentares para que estes não se alterem 

durante o transporte do produto ao consumidor. Considera que a embalagem como fruto do consumo 

é uma ferramenta importante na vida da sociedade, por isso deve estar ligada aos conceitos de 

preservação e cuidado com o futuro.  

    Levando em conta esse ponto de vista, e percebendo o uso indiscriminado de embalagens, fica 

claro que é necessária uma maior racionalização dos projetos de embalagens, tentando minimizar 

impactos, e em certos casos, diminuir sua matéria e camadas, além de propor novos usos e reusos. 

   A embalagem é portanto um componente mercadológico estratégico e muitas vezes tem fatores 

negligenciados em seu projeto,apesar de movimentar bastante dinheiro no mercado, mas segundo a 

indústria, por não dar retorno financeiro suficiente e ser um gasto a que a instituição não está 

disposta a ceder. A questão ambiental, apesar de estar caminhando num processo de maturação da 

valorização social, ainda dependem dessa estratégia de gestão da indústria, o da busca por 

lucro(PEREIRA,2012). 
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Por estas razões, quando se analisa as embalagens e seu ciclo de vida para se melhorar os novos 

projetos futuros, tem que haver a construção de ferramentas estratégicas que gerem, no caso, o 

objeto de pesquisa desse estudo, a refunção das mesmas e que transcendam à sua reciclagem. Para 

tal, faz-se necessário um estudo mais específico da refunção como estratégia de ecodesign. 

 

Refunção  

     A refunção é um novo uso para embalagem que já deve estar inserido na fase de concepção do 

artefato, ou melhor dizendo, na ecoconcepção dessa embalagem. Segundo Kazazian (2005), os 

conceitos de refunção estão intimamente ligados a cultura da sociedade material, e seriam a 

recuperação, quando o produto oferece uma outra função além da que já é a sua básica, e 

transformação é quando sua forma é totalmente ou parcialmente modificada para oferecer esse novo 

serviço. 

     A reciclagem também é uma refunção, já que o produto da reciclagem pode ser reaproveitado em 

novos produtos, mas para tal, fatores econômicos e técnicos precisam ter uma relação para que esse 

processo seja eficaz.  

    Esse estudo, se restringiu ao estudo de embalagens que já na concepção do projeto, propõem 

uma refunção, essa alternativa do ecodesign que  evita mais gastos energéticos e econômicos e 

propõem novos serviços ao mesmo produto numa cadeia de ciclo de vida fechada. 

    Segundo as funções da embalagem, sua disfunção e refunção, identificando os três estágios mais 

importantes  no ciclo de vida da mesma: 1) Concepção e produção ; 2) Consumo; 3) Pós-consumo. O 

reuso da embalagem pelo usuário ou a reciclagem.  A fase do projeto de design e do consumo, é 

onde a função da embalagem está delimitada . Nota-se que é nessa fase que vemos os desvios das 

funções principais, entre eles, a falta de planejamento resultando num  descarte inadequado, e 

ocasionando a produção de lixo, é aí daí que surge o termo disfunção da embalagem.  Quando se há 

um planejamento para um novo uso dessa embalagem após o consumo, denomina-se 

refunção(SANTOS e PEREIRA,1999). 

   O ciclo de concepção do produto e embalagens precisam dar valor a estes também no fim de vida. 

Esta é a premissa para que se originem novas funções aos artefatos dando novas perspectivas para 

seu uso, e agregando novos conceitos e valores. O objetivo da extensão do ciclo de vida do produto é 

uma das diretrizes do ecodesign e deve ser aplicado para tornar o artefato menos efêmero 

(KAZAZIAN,2005, MANZINE e VEZZOLI 2002, PEREIRA, 2012). 

Resultados  

    O fenômeno observado, neste estudo de caso, partiu de uma pesquisa exploratória no mercado de 

embalagens. Esta pesquisa procurava identificar embalagens que partissem do ecodesign, 

principalmente nos aspectos gráficos deste, buscando sempre a refunção da mesma. Conforme 

sugerem Mcdonough e Braungart(2002) como solução para a mudança do consumo, acrescentando 

serviços aos produtos, desde sua concepção. 

Figura 1. Embalagens Danone e Toddynho. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Revista Embalagem Marca, Março 2013 . Imagens  elaboradas pelo próprio autor. Crédito: Divulgação/Danone. 
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     As embalagens do Toddynho, assim como, a do Danone, (Fig.1) como atingem um público alvo 

infantil, sempre tentam recriar um universo lúdico, com muitas ilustrações e desenhos com cores 

vibrantes e personagens divertidos.  

    Essas embalagens em particular, propõem um reuso como brinquedo, sugerindo um recortes nas 

mesmas, de forma a haver uma transformação para serem reaproveitadas, princípio este em 

concordância com Kazazian(2005), é característico do princípio da refunção. Isso apenas foi possível 

pelo protejo do design gráfico e produto seguirem as diretrizes do ecodesign, para inovação de 

projeto e aumento do ciclo de vida dos artefatos desde a concepção dos mesmos(MANZINE E 

VEZZOLI, 2002). 

Figura 2. Embalagem  Puma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Artigo do Portal Embalagem Sustentável . Imagem elaborada pelo próprio autor. Crédito: Divulgação/Puma. 

___________________     

Figura 2: Disponível em : <http://embalagemsustentavel.com.br>. Acesso Janeiro de 2013 

        Outras empresas, seguem o princípio da recuperação, e oferecem um produto diferenciado por 

já conter nele, sem necessidade de transformação, outra função(Fig.2). Esta embalagem propõe um 

reuso de parte de seus componentes através dessa agregação de serviço, pode ser reutilizada de 

forma a extender ainda mais o ciclo de vida de seus componentes através de uma nova ótica. 

    Ainda está longe do princípio da refunção ter seu valor reconhecido na sociedade, quando nota-se 

que soluções simples, poderiam ser incentivadas pelas próprias empresas de embalagem, que devido 

a grande movimentação financeira no mundo, poderiam diminuir em larga escala os impactos 

gerados ao meio ambiente.        

        Outra proposta de refunção de embalagem de pós-consumo é a caixa-cabide(Fig.3). O designer 

Steve Haslip criou um pacote de papelão parecido com uma embalagem de presentes, que pode ser 

aberta nas extremidades. Para tal projeto o designer criou uma linguagem visual com instruções de 

como se pode transformá-la em um cabide aonde no futuro o conteúdo, no caso roupas, possam ser 

pendurados.  

Figura 3. Embalagem desenvolvida por Steve Haslip.   
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Fonte: O fascínio das embalagens.Imagem elaborada pelo próprio autor. Crédito: Divulgação/SteveHaslip. 

 

     A empresa Calvin Klein(Fig.4) também lançou uma embalagem com base na reutilização, em um 

lançamento da linha One. A embalagem tem um acréscimo na função básica de proteção e vira um 

outro objeto de desejo em concorrência com o perfume, no caso um aparelho de mp3 com speaker.  

Figura 4. Embalagem Calvin Klein One.  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O fascínio das embalagens.Imagem  elaborada pelo próprio autor. Crédito: Divulgação/CalvinKlein. 

_________________     

Figura 3: Disponível em : <http://rozitagrins.blogspot.com.br/2009/07/o-fascinio-das-embalagens-ii.html>. Acesso Abril de2013. 

Figura 4: Disponível em : <http://rozitagrins.blogspot.com.br/2009/07/o-fascinio-das-embalagens-ii.html>. Acesso Abril de 2013. 

 Pequenos ajustes no projeto gráfico e de produto, além de uma iniciativa de conscientização dos 

usuários para o reaproveitamento dessas embalagens, informando que a reciclagem não é a única 

solução a ser tomada, já seria uma grande modificação no cenário dos impactos gerados pelo 

consumo sem rumo do mundo contemporâneo. 

Conclusão  

     Por meio do estudo realizado, concorda-se que o ecodesign hoje, é um novo modo de diferenciar 

o consumo, agregando novos valores aos produtos e deve ser encarado também como uma grande 

arma ao consumismo doentio que é cultivado culturalmente materialmente e imaterialmente na 

sociedade. O repensar a maneira como se projetam os artefatos, a partir de uma consciência 

ecológica deve ser o rumo a ser tomado em todos os campos de produção e principalmente do 

design, já que é o contato direto entre o interesse do consumidor e o produto.  

     A embalagem precisa deixar de ser apenas um ítem de apreciação e retorno econômico, mas 

também ter uma função social de conscientizar, de agregar e de oferecer algo novo às pessoas, 

sendo por si só um agente de mudança. Essa prática proporciona um novo olhar para o produto 

deixando-o mais significativo, além de gerar uma extenção do ciclo de vida e transformar em positivos 

os impactos ao meio ambiente. 

     Ficou claro com as embalagens analisadas, que a criatividade do designer na proposição de 

soluções mais sustentáveis é a principal ferramenta para a inserção da refunção nos projetos de 

embalagem, e por isso deve ser guiada por um conceito mais direcionado a essa finalidade. Para tal, 

tem-se as diretrizes do ecodesign a serem seguidas e aplicadas gerando multiplos ciclos de vida em 

uma só embalagem, ampliando a relação entre envoltório e produto, gerando novos repertórios para 

o consumidor e aumentando o nível de exigência do mesmo, alterando assim os padrões de 

consciência e concorrência no mercado.  

     O designer tem que se colocar como o intermediário entre o produto e o futuro do mesmo, 

propondo uma cadeia fechada dos artefatos e enobrecendo seus projetos de inovação. A embalagem 

tem que deixar de ser vista como a ―vilã‖ do lixo urbano e passar a ser um componente essencial na 

vida das pessoas e para essa finalidade, precisa ter uma concepção de design de impacto positivo 

sobre o meio ambiente natural e antrópico. 

http://rozitagrins.blogspot.com.br/2009/07/o-fascinio-das-embalagens-ii.html
http://rozitagrins.blogspot.com.br/2009/07/o-fascinio-das-embalagens-ii.html
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Abstract: 

The research project explored the possibilities of refunctionalization as a strategy for the development of 
products that can catalyze sustainable entrepreneurship. 

Refunctionalization, reuse and recycling are not synonymous: they define dissimilar ways of dealing with 
waste. In recycling, the material comprising the object is transformed back into raw material. In reuse, the 
object is used again respecting its original function. In refunctionalization, objects or materials fulfill a 
function different from the original. The research focuses its analysis on the waste from the local forestry- 
wood sector ́s industrial processes. 

We value refunctionalization in four aspects: 1) In design terms , because it involves applying Industrial 

Design ́s specific competences, such as the ingenious use of available material resources 2) In economic 

terms, because it values waste as material resources that enable the generation of new businesses. 3) In 

social terms, because it minimizes the expenses necessary to implement productive projects. 4) In 

environmental terms, because it reduces the waste of industrial processes. 

Starting from case studies, developed by students of Design Workshop 2, we generated a specific design 
methodology for object refunctionalization that enables product development deal from any previously 
selected residue, through the analysis of material, technological, formal and cultural variables. 

We believe that design anticipates cultural changes, and that it is the object which allows their emergence 
and visibility. Committed to this idea, members of the research group developed a cooperative venture 
(www.facebook.com/moberasustentable) which corroborates that, through research, design can generate 
strategies that transform our reality. 

1) Introduction. 

The word ‗sustainability‘ has been so overused that it seems to have been emptied of meaning. Even 

more confusion arises when the adjective ‗sustainable‘ is coupled with the concept of design. It is 

necessary to reflect on the matter to find viable paths, adapted to Latin American reality, and to avoid 

prefabricated recipes lacking critical thought, since the issue of sustainable development is essential if 

we want to achieve a positive change of our reality.  

Sustainable development is that which meets the needs of the present without compromising the 

ability of future generations to meet their own needs, according to the now classic definition included in 

―Our Common Future‖ (World Commission on Environment and Development, 1987). Sustainable 

design would therefore be a similar approach from the perspective of industrial design. However, this 

definition, although useful, still centers on the environment, obscuring two other indispensable facets 
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of sustainability: its economic and social aspects, both essential to local reality, and which must 

function in synergy with the previously mentioned environmental aspect.  

Of course, even when giving priority to environmental issues, the matter of sustainable development is 

far from simple, because of two great conditioners: on one hand, the unfathomable scale of the 

problem, which literally affects the whole of the planet and its inhabitants (and we are not referring only 

to humanity). And on the other hand, its extreme complexity, where in spite of abundant, almost 

excessive, information, it is the interpretation of this data which presents difficulties, involving 

contradictory parameters which prevent the establishment of a clear paradigm. In spite of this, these 

conditions only enable a description of the problem but not the visualization of a solution. And this is 

because it is so deeply entrenched at the very heart of the capitalist production system that it makes 

any solution insufficient and inevitably partial. Because 

―no one at present seriously considers possible alternatives to capitalism, while popular imagination is haunted by 

visions of the imminent ―collapse of nature‖, the cessation of all life on Earth, it seems easier to imagine the ―end 

of the World‖ than a much more modest change in the ways of production, as if liberal capitalism were the ―real‖ 

which will somehow survive, even under a global ecological catastrophe‖(Zizek, 1999). 

Of course, this diagnosis does not lead to inaction. On the contrary, it suggests a broadening of our 

perspective to look for spaces within the cracks of the system to introduce strategies of project 

management and product development which are more appropriate and intelligent, providing 

innovative answers to these issues through design. This was the main guideline for this research 

project.  

2) Objectives. 

The team that carried out this research Project, called ―Design and innovation – Strategies of regional 

development through sustainability‖ (developed within the Secretary of Investigations, Industrial 

Design Career, School of Arts and Design of the National University of Misiones Province, under ID 

code: 16/D143. Resolution: 077/10), established the following objectives: 

 a) To generate models of sustainability-based project strategies which boost the development of local 

enterprises and products in regional industries with a lot of added value and local identity. 

b) To foster and give visibility to the use of strategies for sustainability among the region‘s 

entrepreneurs, companies and institutions, communicating the economic, environmental and social 

value of sustainability.  

c) To stimulate the incorporation of sustainable processes as a variable of innovation in these 

productive units.  

d) To promote research projects such as this one, which foster innovation in working methods, 

approaches and content, so that design as a discipline can be a catalyst of sustainable regional 

development. 

Having stated these general goals, we must remember that some of these approaches, now part of 

the corpus of sustainable development, continue to focus on the environmental aspects of the issue. 

Furthermore, they reflect a vision that emerged specifically in the world‘s central countries. Therefore, 

our general objective mutated, becoming a search for development strategies in which design was 

central in adding value, and in which the social and economic variables of sustainability were given 

priority, without discarding the environment, and always promoting a local perspective. In other words, 

switching the terms of the old ecologist premise of ―think globally, act locally‖ to thinking locally, 

developing an original approach that enables us to act globally, with the world as an objective. 

The course of the investigation led us to narrow our objectives and make them more specific. Our 

initial proposal emerged from analyzing the value chain of the region‘s producers, particularly those of 

the forestry and timber sector. The investigation led us to focus specifically on the last link: the waste 

from their productive systems. This residue can be transformed into the raw material of sustainable 

productive enterprises, if these resources are used correctly through value-adding approaches. This 

strategy, which we termed Refunctionalization (―Refuncionalización‖), became the core of this project. 

From there, we established the project‘s three specific objectives: 
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- To analyze the design possibilities of refunctionalization, developing the necessary methodological 

tools for its implementation through case analysis. 

- To promote the regional production of products based on refunctionalization strategies, since they 

can be transformed into culturally-enriched goods, whose added value comes from its symbolic, 

cultural and local elements, thereby stimulating the sensibility and spirit of solidarity of the user 

towards their community and territory; and fostering cultural diversity, citizens‘ participation, 

democratization of institutions and care for the environment. 

- To promote activities of knowledge transfer within the community, to foster refunctionalization of 

discarded materials as culturally acceptable.  

This decision does not only come from the experience acquired in this project, but is also confirmed by 

the analysis of the professional practice of designers in many countries; and by the joint work with 

students in different academic units who confirmed its potential. The results of these experiences 

enabled us to detect existing opportunities for enterprises based on these strategies. They are tools 

for sustainable development, encompassing not only the environmental aspect of sustainability, as has 

been made clear, but also and particularly, its social and economic aspects.  

In order to provide a correct definition of the meaning of refunctionalization, we need to make some 

specifications. While recycling implies that the object‘s material is reused after being transformed into 

raw material once again (with the high levels of energy consumption necessary to achieve this 

transformation; and with the need to resort to very specific, extremely complex and therefore costly 

technologies); and in reuse, the object is used again respecting its original function; in 

refunctionalization, objects or materials are transformed into others which fulfill a function different 

from its original one. We are specifically interested in focusing on waste from industrial processes, 

since their volume, ubiquity and often negligible price makes them the perfect raw material for this 

strategy. Let us analyze why: 

From a design perspective, refunctionalization means applying the specific skills of industrial design, 

which enables new approaches with the discipline‘s specific tools. Products based on 

refunctionalizaton strategies imply a particular perspective of object design, and probably generate 

interest in the receptor thanks to the ingenuity involved in its production. This perspective is not 

exclusive to design; it has many precedents, such as artistic experience and popular knowledge. In 

Argentina, this practice is enhanced by the collective imagination, leading us to think that the capacity 

to solve complex situations with scarce resources may be part of the cultural DNA of ―Argentine-ness‖. 

We find this expressed very clearly in design as a discipline: ingenious use of available material 

resources is, to us, the most relevant trait of identity of local design, and this characteristic is 

especially relevant to this strategy.   

From an economic standpoint, refunctionalization allows the addition of value where none exists at the 

present, using economic, energetic and material resources generated by capitalist companies, in favor 

of these enterprises, making positive use of resources which are normally wasted. This permits very 

high margins, even in labor-intensive projects, thanks to the very low cost of raw materials. Therefore, 

the concept of added value represented by design is very central. 

From a social perspective, refunctionalization enables making use of materials or objects which have 

zero or negligible market value because they are residues from previous processes, and using them 

for project design. This vision, whose ultimate goal is the future development of sustainable productive 

enterprises, implies minimal start-up investment (making communal banking a viable option for 

funding), and maximizing the income of entrepreneurs (especially in the form of cooperatives).  

Finally, from an environmental standpoint, refunctionalization affects the most tangible element of the 

whole productive chain: waste. More than two thirds of total waste is generated during industrial 

production processes. Its final disposition is a central environmental problem, since the customary 

actions (burying, incinerating) are highly harmful. Therefore, raising awareness about reducing the 

amount of this waste, and effectively reducing it even if at a small scale, continue to be desirable 

goals.  
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3) Background 

As a professional discipline, industrial design has revised its responsibility towards sustainability, even 

going beyond the reaches of its own practice. Apart from the current contributions, design has a long 

record of commitment to sustainable development. The work of Victor Papanek (Papanek, 1971) 

included some interesting approaches to this issue in the 1970‘s. 

Today, we have valid tools for analysis and prediction, such as the ―strategic wheel for environmental 

design‖ or ―ecodesign wheel‖, born out of the research by the University of Delft, The Netherlands (van 

Hemel, 1998). We can also establish certain ecoindicators (carbon or water footprints, for example) 

which allow a relatively precise estimation of a product‘s impact on the environment, approaches 

which originate from tools such as the ―ecological footprint‖ (Wackernagel, 1994. Rees, Wackernagel, 

1998) analyze the impact of man on the environment through an analysis of his manners of production 

and consumption. 

There are also numerous specific sustainable product development strategies aimed at reducing their 

impact or the impact of some of their components at the design and engineering stage. One example 

of this is what has been termed ―Cradle to cradle‖ (Mcdonough, Braungart, 2005) where the product‘s 

whole lifecycle is made sustainable by strategies that stem from analogies with natural processes. 

However, it is far from the only one. To quote a few others (Fuad-Luke, 2006), we will mention cero 

waste, anti-obsolescence, biodegradability, design for disassembly, cold manufacturing, closed loop 

production, design for recyclability, energy consumption reduction, water consumption reduction, 

among many others, often concurrent and/or complementary.  

As for refunctionalization, in the design field we draw from the pioneering work of the Castiglioni 

brothers in 1950‘s Italy. In Argentina, Ricardo Blanco presented similar approaches in both his 

academic and professional work, while, closer to the present, Alejandro Sarmiento generated a 

consistent body of work by resorting to the use of refunctionalized objects. However, part of the 

fecundity of this perspective stems from its not being exclusive to the design field. There are 

precedents in areas such as art, with Marcel Duchamp‘s ready-mades, or the work with low-quality 

industrial material by Arte Povera as possible references. But we have a special interest in the 

―intuitive design experiences‖ emerging from both traditional knowledge and the ingenuity and 

inventiveness of multiple individuals focused on solving everyday situations by generating new 

products from preexisting elements designed for other functions. These refunctionalizations are very 

common where available resources are limited, particularly in lower-income sectors.  

Finally, we want to once again mention the academic work which generated part of this project‘s 

conceptual precedents (particularly, the experiences of Design Workshop 2, Blanco Chair, School of 

Architecture, Design and Urbanism, University of Buenos Aires, Argentina, starting in 2002, where the 

director of this project is Assistant Professor; and in the Design 2 workshop, Bianchi Chair, School of 

Arts and Design, National University of Misiones between 2008 and the present). 

4) Methodology  

The initial budget for the project aimed to develop a diagnosis and prediction protocol for the design of 

sustainable products and/or enterprises, generating a basic methodology developed through case 

analysis to implement with companies and business ventures in the region. Progress in the 

investigation enabled us to develop other aspects which revealed themselves to be just as relevant or 

more. To comment on the project‘s results, we find it necessary to review the initial assumptions and 

contrast them with the data that emerged from the investigation.  

a) Survey of regional businesses, selection and analysis of test cases:  

After surveying an important number of businesses in the region, we asked ourselves which should be 

the selection which best defined our approach. This discussion led to a decision to deepen our 

fieldwork with those businesses with some sort of ―regional identity trait‖. This enabled us to add a new 

approach to the investigation: that sustainability can be a vehicle to reinforce the local or regional 

identity of design-intensive projects and business ventures. We therefore selected businesses which 

included these ―indetity traits‖ basically originating from the material value of the residues, since they 

are all part of the timber sector. This is one of the sectors with the greatest potential, both in terms of 
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industrial scale as in the possibility of generating value (and identity) through the inclusion of industrial 

design in its operations and use of waste materials. The range of businesses was intentionally diverse, 

both in terms of products and relative scale. After analyzing the waste material, we quantified different 

variables both methodologically and graphically, for a correct understanding of the surveyed 

information.  

b) Data selection and case analysis:  

At this point, the project‘s development allowed us to confirm one of the initial guidelines: that, under 

current conditions, working with industrial waste is a particularly adequate strategy for the 

development of sustainable productive business enterprises. This led us to broaden the survey to find 

successful cases with a similar itinerary, ending with the materialization of a cooperative venture 

named Moberá (www.facebook.com/moberasustentable) as a bridge to link research with the reality of 

professional work and entrepreneurship.  

On the other hand, the files of test cases include a ―softer‖ variable (the waste‘s ―design possibilities‖) 

of much interest, since it has very direct implications on the basic skills of our discipline and its 

innovative potential. However, the variable was difficult to define. This difficulty then acted as a catalyst 

for another analytical quest, for products that use timber industry waste in an ingenious way. 

Both surveys are a work in progress in permanent expansion which will continue on the Web after the 

project is ended, as a database available to all those who wish to investigate the matter further.  

c) Design of the methodological modules: 

This stage was designed to develop the relevant design metholodogy to generate products based on 

refunctionalization strategies. It would also include the design of the tools for the communication of 

results. 

To develop this methodology, we used four main sources, all thoroughly analyzed and previously 

mentioned: 

- First of all, the analysis of local companies‘ waste.  

- In second place, the cases of businesses based on refunctionalization. 

- In third place, the cases of refunctionalization of products and/or raw materials from the timber 

industry. 

But it was the fourth source that was fundamental for the discussion to come to fruition: the analysis of 

the work done by the students in the university lab and, more precisely, the data from the practice this 

group carried out in the form of small internal workshops. This enabled the isolation and 

comprehension of the mechanisms implied in this practice. In refunctionalization, the product‘s shape 

is ―conferred‖ largely by the residue being used, which involves a remarkably different mental model 

from the one normally used by designers to generate products. 

d) A specific design methodology for the refunctionalization of objects. 

Using this analysis, 10 narrow variables were isolated to generate a specific design methodology for 

the refunctionalization of objects. This methodology incorporates checklist of variables regarding 

material, technology, form and semantics very simply and effectively, thereby enabling the 

development of products from any previously selected residue, material or object. 

The 10 variables to consider are the following: 

1) Any object or material can be refunctionalized when viewed creatively. 

2) The new product should incorporate added value through the intervention of design. 

3) It is necessary to consider the ―reproductibility‖ of the product designed. In other words, the goal is 

not necessarily to generate unique pieces. 

4) There will be no minimum nor maximum number of components to use, as long as they generate a 

homogenous and coherent product. 

http://www.facebook.com/moberasustentable
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5) Since the objects and materials to undergo refunctionalization have an extremely low cost, they can 

be put to large scale use. 

6) Direct labor is not an inconvenience but a condition which must be given appreciation. 

7) The elements to refunctionalize may undergo modifications of any kind (cuts, perforations, etc.) as 

long as these operations are simple. These pieces will even be liable to be combined among 

themselves. 

8) The refunctionalized products will be a central part of the new product (in terms of volume, 

functional situations, etc.) 

8) Since the selected pieces will be part of the new product, consideration must be given to the 

aesthetic and functional value they will lend to the resulting object.  

10) The refunctionalized object may present specifically designed pieces, as well as standard pieces 

that complete the product (e.g. screws). 

We have taken advantage of the possibilities afforded us by the design workshop as a laboratory 

which enabled a thorough verification of the possibilities. The design workshop is known to be a very 

interesting instance where theory is generated through discussion of practice. We can say that the 

work carried out within the Design 2 Workshop, Bianchi chair, served the purposes of both generating 

and confirming the hypothesis. To achieve this, we have worked with three of the businesses which 

were analyzed, developing exercises where the students applied the 10 variables of the 

methodological module we have described, obtaining as a result extremely interesting and ingenious 

products. Lastly, our own research group applied the methodology in the development of products for 

Moberá, providing actual experience for the analysis. This substantiation has been extremely valuable 

for adjusting the method and evaluating the products resulting from its application.  

4) Conclusion: Refunctionalization as a sustainable design practice  

When we started our Project, we estimated that it would ―end with the publication of the protocol for 

diagnosis and outlook for the development of sustainable alternatives in regional companies, to be 

designed during the investigation‖. We also predicted that ―during the course of this investigation, we 

will carry out analysis of relevant cases to provide essential information for the project and, after the 

planned methodological development, will apply this model to the previously evaluated cases, to verify 

its possibilities‖. 

The project‘s evolution confirmed that limiting the approach to large companies left out a fundamental 

component: social companies and entrepreneurship, which could benefit greatly from the 

refunctionalization strategies at the core of the project. These microenterprises could at the same time 

play the role of project ―amplifiers‖. And they also have great potential as an alternative for graduate 

students‘ entrepreneurship. These conclusions enabled us to correct our initial assumptions and arrive 

at highly valuable results. The project allowed us to: 

Find innovative alternatives within design practice, fostering the formation of an approach to design 

which can provide systemic and efficient solutions while promoting the region‘s sustainable 

development. 

Implement management as a design tool to help articulate the different actors involved in a value 

chain, strengthening human capital, its culture and identity. 

Generate a database, which we hope will continue to grow, on the waste materials of local and 

regional industries. 

However, one of this project‘s biggest achievements is having developed a specific design 

methodology for object refunctionalization. As mentioned above, through the analysis of 10 variables 

considering material, technological, formal and cultural aspects, we can develop products from any 

previously selected waste material or object. These guidelines can help develop a perspective that 

makes this particular design practice an efficient, rational, and especially sustainable one.  

This methodology emerging from ―reflection after praxis‖ (a design-specific thought mechanism which 

shows how the discipline generates its own theory out of its practice) enables us to gather the 
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necessary experience to spread this procedure within our community, holding a special interest for 

graduates from our School‘s careers. We believe in the potential of designers as technological agents, 

as cultural animators, as entrepreneurs who are aware of local logics and seek to bring positive 

change to that surrounding reality. We also believe that design anticipates cultural changes and it is 

often the object which enables the emergence and visibility of such changes. This is why the open 

availability of the information generated within the project (disseminated through workshops, 

congresses, presentations, publications, websites, etc.) attempts to generate the conditions for the 

emergence of new cases, products or objects, and new productive units within the region. The Moberá 

entrepreneurship project mentioned above is our probe in this sense. We are convinced that this 

would enable the completion of a virtuous circle, where the investigation later generates transference 

strategies that enable design to effectively change our reality.  
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Several studies have demonstrated the current situation of excessive generation of waste from electronic 
products. These residues, often composed of materials of great industrial value, are originated from 
unsuitable disposal of consumer goods. Due to rapid technological advancement, these goods are 
becoming obsolete increasingly earlier. In order to obtain an alternative use of certain components, three 
types of computer fans were analyzed, as to their ability to generate energy through a wind source. For 
this purpose, it was used a wind tunnel with digital anemometer as well as a voltmeter aiming to accurately 
control the speed of the wind and the voltage generation in the tests. The results showed that for winds of 
15km/h, voltages of 2.5V could be obtained, using a single 120mm computer fan – a value close to 3.7V, 
the working voltage of a regular cellphone battery. The data confirmed the feasibility of developing an 
alternative that avail this natural resource as a small energy source for recharging electronic gadgets. 
Therefore, it was developed an innovative design solution that contemplates the proposed reuse of 
consumer electronics components, in addition to the use of a wind-powered source in order to reduce the 
environmental impact. 

Introduction 

The increasing affordability of computers, determined by the popularization of its components, made 

their sales increase considerably in recent years. According to International Data Corporation, in 2011, 

Brazil reached the number of 15.4 million units sold, meaning a volume nearly 3 times higher 

compared to 2005 (SERPRO, 2006; IDC, 2013). However, in the same way that the volume of devices 

is being sold, its disposal may be find in high growth. 

According to Schluep et al. (2009), through the Sustainable Innovation and Technology Transfer 

Industrial Sector Studies report in UNEP (United Nations Environment Program), the estimated 

disposal time of personal computers lies between 5 and 8 years. This predicts that in the next 10 

years, about 150 million devices will be replaced by new ones, resulting in a significant amount of 

electronic waste generated (Oliveira et al., 2012). With electronics popularization in Brazil in recent 

years, the country has achieved in the first generation of e-waste from personal computers per capita 

among emerging countries, with almost 97,000 tonnes or about 0.52 kg per capita (Schluep et al., 

2009). Also according to the report, in gross terms, the country is second only to China, with 300 tons, 

however having a production of 0.23 kg of electronic waste per capita. Figure 1 shows the amount of 

electronic waste generated from computers among emerging countries. 
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Figure 1: Generation of microcomputers e-waste per capita, among emerging countries (based on Schluep et al., 2009) 

 

In either cases, it can determine that by combining lower prices with technological developments, the 

disposal of computers becomes increasingly rapid and even precipitate. According to the Brazil 

Quarterly PC Tracker study, presented by the International Data Corporation Brazil - IDC (2013), as 

shown in Figure 2, the average price of desktops in Brazil in 2011 fell 55.45% when compared with the 

year of 2004. In relation to the average price of laptops in Brazil, during the same period, the decrease 

was 78.53%, which demonstrates the considerable ease to acquire the first device of this nature, or 

even to exchange an existing one. 

Figure 2: Average price of desktops and laptops in Brazil, between 2004 and 2011 (adapted from IDC Brasil, 2013) 

 

With an evidenced popularization of personal computer, is naturally likely that there is a greater 

amount of e-waste being returned to the environment without proper appropriate treatments, forcing 

federal government to update corresponding legislation. Brazilian federal law no. 12,305, establishing 

the National Policy on Solid Waste came into force from 2010 and determines, among others, the 

responsibility of manufacturers, importers, distributors and sellers to establish a policy of reverse 

logistics, through the return of products after consumers usage (Brazil, 2013). This practice aims to 

reduce the environmental pollution of solid waste, especially the one originated from electronic 

products. Hence, the parts covered by this legislation become obliged to determine an appropriate end 

of life to the various types of electronic leaving circulation, causing them to be properly destined, 

repairing, reusing or recycling their components and materials. 

Reuse of components and wind energy 

When reaching the end of its life, many personal computers are rejected, yet they could be found in 

partial or complete conditions of use. Thus, their components can be perfectly reused in other 

products or in new design solutions, avoiding unnecessary disposals and, consequently, 
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environmental contamination. Between the main parts capable of being reused in microcomputers, it 

could be located in the mechanisms responsible for the cooling device. Large amounts of heat sinks 

are made primarily from copper, a material that allows easy recovery once reprocessed. The fans 

used in cooling process on computers have a great durability, allowing them to be easily used in other 

products or projects. 

These components have an important feature for application in similar projects, in addition to being 

used for wind generation through a conventional power supply. Its electronic mechanism allows the 

system to be used in the reverse function, as wind generator (Burton et al., 2011; Spera, 2009). The 

fan consists of one rotor system composed of 5 or 7 blades attached to an axis which has four 

magnetic parts fixed and radially arranged. When the wind hits the blades, they rotate the axis among 

with the magnets, creating an alternating magnetic field in the stationary coils of electrical wires, such 

as copper, fixed to the base component (Tong, 2010). This generated field induces voltage in the coils, 

concluding the generation of electricity from wind power. 

The present scenario of the energy system in Brazil promotes the adoption of renewable energy 

through an encourager nature. Thus, the methods of capturing from these sources are valued primarily 

by the lack of accessibility and low distribution among the majority population. One of the renewable 

energy sources most likely to be improved is the wind power, in which its primary functional basis may 

be abundantly found in all regions of Brazil, from the coast, passing through urban areas, the 

countryside and the mountainous. Brazil is considered the world‘s most promising country in terms of 

wind energy production, according to the annual evaluation Global Wind Report (GWEC - Global Wind 

Energy Council, 2011), which opens the door to a number of future innovations. 

Just as Brazil‘s great potential for being widely developed in the area of wind energy, the country has a 

significant prospective to adapt technologies of pre and post electronic waste processing for its own 

needs, according Schluep et al. (2009). Despite the large amounts of waste being generated, a large 

amount of investment, as well as the implementation of federal law no. 12.305, assist in the process of 

reversing this situation. 

Building on these two perspectives in addition to Brazilian environmental trends, it was performed a 

technical and creative design process for developing a device that would encompass both reuse of 

components from consumer electronic products, and the eminent capacity to use wind energy as a 

source for generating source for a domestic like target-audience. Therefore, this core of people can 

have access to a clean and until now little acknowledged technology, which can serve as a basic 

system of secondary energy generation for different occasions and places. 

Methodology 

Based on a survey of 94 people, it was found that the population is aware, in their vast majority, of the 

importance of renewable energy as well as willing to invest in a generator of this kind, especially in a 

wind power based. Among the objectives chosen for the use of such alternative energy generation, it 

can be highlighted the concern with the environment, besides the economic saving factor compared 

with conventional electricity. Therefore, the process of using secondhand consumer electronic 

components in eco-efficient alternatives is not only valid, but also widely accepted as a design 

process. 

Initially, wind speed measures were taken on different floors of a residential building in the city of Porto 

Alegre - Brazil, in order to determine how the height is a significant variable and how it can provide 

different results. The process of measurement was conducted by using an anemometer to record wind 

speeds every 10 seconds in a 3 cm ventilation opening in a window. Thus, speeds were recorded, 

ranging from 05 to 20 km/h, showing a variation of 90% between the average wind speed on the first 

floor - 7.5 km/h - to the average speed of the top floor - 16 km/h. 

Considering the weather condition of the day of the test, it can be determined that the determined 

variation of the wind speed show a small increase from the first to the tenth floor, at which the speed 

remains between 10 and 15 km/h. On upper floors, the speed recorded was considerably more 

unstable and inconsistent, with both higher and lower peaks. Therefore, for future testing in controlled 

environments, it has been adopted a wind velocity of 15 km/h as significantly representative to the 

natural action in the most diverse situations. 
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Following, some tests were conducted in a controlled environment, to evaluate the capacity of 

generating energy from reused computer fans. Therefore, two models of fans have been used, with 

dimensions of 90 mm and 120 mm, being two of most widespread and commonly found sizes in 

personal computers, both new and old ones. Thus, it may be conceived that the process of reusing 

components can be applied since new generations of this consumer electronic equipment as well as 

outdated models, without compatibility problems, through the design of a part that is already 

consolidated by industry. 

Figure 3 shows the experiments carried out at the Faculty of Architecture of the Federal University of 

Rio Grande do Sul. With a voltmeter, in Figure 3A it was used a drill press with 3 speeds of rotation to 

determine the voltage generated by computer fans when undergo to the same angular velocity. In both 

speeds used, the 120 mm fan generated from 50% to 70% higher electrical potential difference 

compared to the smaller model, meaning that it is more suitable to be included in the design of a 

vertical wind turbine, such as savonius or darrieus type models (Spera, 2011). 

Figure 3: Tests performed with 90 and 120 mm computer fans 

 

In Figure 3B it can be seen the verification process of the electrical potential difference generated by 

the fans in a wind tunnel with a constant speed of 15 km/h, previously adopted and controlled by a 

digital anemometer. Once more, using a voltmeter it was found that the 90 mm fan generated 1.5V in 

the same way that the 120 mm model, subjected to the same conditions, generated 2.5V. So on equal 

weather situations, the larger fan would own a proportionately superior power generation capacity, 

which represents the advantage of using it in a product design, optimizing this process. 

Later a practical test was conducted to assess the ability of more than one fan to operate 

simultaneously to recharge some electronic device. To achieve this, as shown in Figure 4, two 80 mm 

computer fans were connected in series to a battery with nominal voltage of 4V. The electrical potential 

difference of the system was measured using a voltmeter and it was verifying that, as been previously 

utilized, its initial indication was 1.9 V. The fans were placed in the wind tunnel in which was applied a 

speed of 15 km/h, digitally controlled by an anemometer. After 20 seconds of operation, a series of 

fans raised the battery voltage to 2.23 V, corresponding to 8.25% of the total battery charge 
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Figure 4: 80 mm series connected computer fans test 

 

This result showed the effectiveness of using more than one computer fan as power generator. The 

design process can be improved when used a system of fans connected in series, to maximize energy 

absorption. It was found that as the wind speed increase the voltage generated by the fans was 

instantaneously changed, demonstrating that the electrical potential difference supplied by this system 

is very sensitive to the speed of the environment in which it operates. Tests demonstrates that the 

wind power system does not necessary need to immediately charge portable consumer electronic 

produtcs, as the wind action is inconstant. At the same time, besides fitting the computer fans, the 

product would need a protection system against natural gradual actions, such as rain, dust and 

moisture, to allow its use in open environments, without any risk to the equipment. 

Final solution design 

Referencing previous studies of the method of capturing energy, system maintenance and operation 

during adverse conditions, it was developed a design solution that could consider all requirements. 

Therefore, Figure 5 shows the final solution of the proposed household wind generator for secondary 

energies, in order to offer the ability to reuse second hand personal computers components. 

Figure 5: Proposed wind generator design 

 

In Figure 5 it is possible to observe the generated product, which has dimensions of 218 mm diameter 

and 760 mm height. The materials used in the design were Polycarbonate (PC), Acrylonitrile 

Butadiene Styrene (ABS), Polymethyl-methacrylate (PMMA) and steel. The key design principles used 

were the concepts of Design for Assembly and Design for Disassembly. Thus, to meet those principles 
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it was used snap-fit (Candido, 2008) as a main joint element. Therefore, all components could easily 

be assembled and disassembled in order to change batteries and fans, as well as other contingent 

maintenance. 

Solution also features a self-guidable support for the computer fans via a set of brushes, allowing 

wind-capturing system to turn freely, making it stay perpendicular to current action of air, ensuring the 

best absorption of energy. The outside of the system to capture wind is lined with a series of 28 

sheets, radially spread, which can be manually closed in order to protect internal components from 

weather action. At the top, there are two Universal Serial Bus (USB) outputs, capable of delivering up 

to 8W each, surrounded by a dome that allows devices to be safely covered during the charging 

process. These outputs are powered by a set of four 4V batteries located at the bottom of the product, 

that are then connected to the fans, allowing a stable current which does not harm the gadget. 

Finally, the product has three retractable support legs, which allows using stanchions for fixing in 

certain types of soils such as grass and sand, allowing its use in natural environments. The developed 

product is an innovative method of wind power generation, easy to transport and with an intuitive 

handling, capable of using in various types of locations. Solution provides fast refills for small 

appliances, regardless of wind strength at the time of use. 

Conclusions 

Following the proposal to reuse personal computer components that would be eventually discarded, 

accumulating over the nature due to its high commercialization as well as with the promising method 

of power generating through wind, the designed solution is adequate to Ecodesign standards. Thus, it 

can be seen that the designer can use of technical tests and base on the current scenarios status of 

both computer industries and renewable energies, to produce appropriate solutions that add efficiency, 

functionality and sustainability in products. Consequently by connecting these requirements it is 

possible to generate simple and innovative solutions that can positively influence the needs society 

has. 
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Este artigo apresenta o processo de construção do S2 Selo Social que é uma certificação de 
empreendimentos econômicos solidários dentro dos princípios do Comércio Justo e Solidário e da 
inclusão social através do trabalho. Sua construção esta sendo feita de forma colaborativa baseada no 
Sistema Participativo de Garantia com mais de 20 empreendimentos solidários e organizações sociais, 
sendo que as articuladoras da construção são o Instituto Consulado da Mulher, Associação Design 
Possível e a Rede de Saúde Mental e Economia Solidária. Alguns dos objetivos da construção e 
aplicação do S2 Selo Social são: fortalecer o comércio justo e solidário; garantir a idoneidade das 
entidades e grupos; e nivelar parâmetros como economia solidária, igualdade de gênero, qualidade e 
sustentabilidade. Para a construção foi realizado um levantamento histórico e bibliográfico sobre 
Comércio Justo e Solidário, assim como reuniões entre organizações sociais, empresas e 
empreendimentos solidários, e o desenvolvimento de branding colaborativo para a construção da marca e 
fortalecimento da identidade S2 Selo Social. Sua metodologia pioneira de certificação nessa área está 
sendo construída com os empreendimentos certificados, e o trabalho articula diversas áreas, em uma 
inovadora rede social colaborativa. 

Introdução 

O Brasil é um terreno fértil para o surgimento de pequenos empreendimentos e há muito possui em 

sua trajetória histórias de pessoas que, com esforço próprio, iniciou um pequeno negócio. Uma das 

vertentes de organização e valorização de pequenos empreendimentos é a do Comércio Justo e 

Solidário que busca reunir e valorizar iniciativas de negócios com base na justiça social, no 

autodesenvolvimento e na solidariedade. Problemas como a falta de credibilidade e critérios claros 

levaram a elaboração de meios de certificar os empreendimentos do Comércio Justo de Solidário, 

tornando-se, portanto, uma forma de garantir ao consumidor e à rede de pequenos empreendimentos 

que os produtos e serviços gerados estão de acordo com as premissas dessa vertente. 

O S2 Selo Social foi fundamentado na tecnologia social Sistema Participativo de Garantia e 

idealizado por três organizações sociais sem fins lucrativos: a Associação Design Possível (Design 

Possível), o Instituto Consulado da Mulher (Consulado da Mulher) e a Rede de Saúde Mental e 

Economia Solidária (Rede de Saúde e Ecosol) junto a mais de 20 empreendimentos econômicos 

solidários apoiados por elas. A construção do S2 Selo Social tem como objetivo o incentivo ao 
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comércio justo e solidário e sua difusão, através dos produtos, processos e serviços dos 

empreendimentos solidários envolvidos. 

Para a construção dos parâmetros do S2 Selo Social, as três organizações sociais fizeram um 

levantamento sobre modelos de certificação, assim como o compartilhamento das tecnologias sociais 

e as experiências de cada uma. 

A metodologia do S2 Selo Social foi elaborada a partir de reuniões participativas entre as 

organizações sociais, empreendimentos solidários e empresas, sendo guiada pelos princípios do 

Comércio Justo e da Economia Solidária, da igualdade de gênero, qualidade de serviços e produtos e 

sustentabilidade, e testada por meio de aplicações piloto do questionário base e realização de visitas. 

Sendo que a construção e fortalecimento da identidade da marca foram feitos por meio de branding 

colaborativo entre os integrantes do processo. 

A certificação nesse âmbito é um processo pioneiro e sua construção vem articulando diversas áreas 

distintas como o design, o desenvolvimento social, economia solidária, entre outras de modo 

inovador. 

Desse modo, este artigo relata as experiências em curso para compartilhá-las com a área de design e 

sustentabilidade, entendendo que podem ser úteis referências para o desenvolvimento do tema. 

Comércio Justo e Solidário: a base do S2 Selo Social 

Todo processo de certificação é uma forma de avaliação e como tal depende de uma base conceitual 

bem definida para ser significativo. A construção do S2 Selo Social tem como base o Comércio Justo, 

a Economia Solidária, a igualdade de gênero, qualidade de serviços e produtos e sustentabilidade. A 

seguir serão apresentadas as bases teóricas do S2 Selo Social. 

 Economia Solidária 

A Economia Solidária se caracteriza pela busca da equidade e da valorização do ser humano tendo o 

trabalho coletivo e a solidariedade entre os trabalhadores como forma de atuação. O mutualismo, a 

cooperação, a não alienação do trabalho e a autogestão comunitária são seus princípios 

básicos.Talvez a maior contribuição que a Economia Solidária traz para a mudança de hábitos e 

novas formas de pensar o modo de produção humana, necessárias ao desenvolvimento sustentável, 

seja sua oposição à lógica capitalista de organização do trabalho, uma vez que rompe com a relação 

patrão-empregado e a acumulação de capital por parte da empresa a partir da exploração da mão de 

obra (mais-valia). Nas iniciativas de economia solidária, os ganhos e prejuízos são repartidos entre 

todos, assim como as decisões são tomadas por todos (Gaiger 2006; Mazzei 2006; Barbosa 2007; 

Castanheira &Pereira 2008; Carniatto & Chiara 2009).  

Paul Singer (2002) apresenta um comparativo entre o modo de produção capitalista e o modo de 

produção da economia solidária de forma que este se revela a opção para eliminar as desigualdades 

sociais e econômicas entre pessoas e empresas. Para Singer, os princípios do modo de produção 

capitalista, sejam eles o direito de propriedade individual e o direito à liberdade individual são 

responsáveis por dividir a sociedade em duas classes: a possuidora do capital e a não possuidora, 

que vende sua força de trabalho àquela para conseguir sobreviver. Por outro lado, o modo de 

produção da economia solidária, que possui como princípios básicos propriedade coletiva do capital 

assim como o direito a liberdade individual, garante que todos os trabalhadores produzam como uma 

única classe e sejam possuidores de capital de forma igual. O desafio que a economia solidária impõe 

às pessoas, segundo Singer, é participar do sistema autogestionário de forma consciente, 

participativa e ativa. Este se revela também como desafio para o S2 Selo Social que avalia esse 

princípio de forma aprofundada. 
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Comércio Justo 

O Comércio Justo surgiu no âmbito internacional com objetivo de tornar igual as oportunidades de 

acesso aos mercados entre os países desenvolvidos (Estados Unidos e países europeus) e os países 

entendidos como não desenvolvidos ou em desenvolvimento (países da África, da América Latina 

etc). Este movimento revela bases políticas de submissão entre as nações e a inserção (se não 

imposição) de valores, tais como qualidade de produto e produção, justiça e organização do trabalho, 

dos países ditos centrais em relação aos países ditos periféricos. 

Comércio justo é uma parceria de mercado, baseada no diálogo, transparência e respeito, que 
busca a equidade no mercado internacional. Sua contribuição ao desenvolvimento sustentável se 
dá através do oferecimento de melhores condições de comercialização e garantia dos direitos de 
produtores e trabalhadores marginalizados, especialmente os do Sul. (Flo 2002: 2 apud 
Mascarenhas 2007:6. Tradução do autor) 

No Brasil, o movimento é denominado como Comércio Justo e Solidário e possui bases diferentes. 

Sua ênfase é no mercado local e possui os princípios da Economia Solidária embutidos, além de 

sistemas de certificação mais participativos, o que não ocorre necessariamente no Comércio Justo 

original. Possui a característica ímpar de agregar a participação de outros movimentos sociais e do 

governo (caráter público-privado), além da sociedade civil (Mascarenhas 2007). Ainda de acordo com 

Mascarenhas (Ibid, p. 12), as iniciativas de comércio justo estão ligadas ‗aos sistemas de produção 

alternativos (agricultura orgânica, agroecologia) e comercialização solidária (lojas alternativas, pontos 

de venda da Economia Solidária e de organizações sindicais, cooperativas de produtores)‘.  

O Sistema Nacional de Comércio Justo e Solidário (SCJS) é um sistema que atua em território 

brasileiro buscando promover as práticas do comércio justo e solidário através da articulação dos 

empreendimentos solidários. Alguns de seus objetivos são: incentivar a prática do preço justo para 

consumidores e produtores; fortalecer o comércio justo e solidário nacional e sua identidade; 

divulgando seus conceitos e princípios; e incentivar o relacionamento cooperativo entre os 

empreendimentos. O principal objetivo do SCJS que deu base à construção do S2 Selo Social é o de 

subsidiar organismos de acreditação e avaliação com base na economia solidária e de 

empreendimentos solidários com práticas do comércio justo e solidário reconhecidos pelo SCJS. 

Sustentabilidade 

A busca por uma sociedade justa e solidária passa pelo desenvolvimento sustentável e, por esse 

entendimento, as bases da sustentabilidade também fazem parte da construção do S2 Selo Social. 

Pode-se entender sustentabilidade como formas de pensar e agir pelo desenvolvimento humano 

buscando o respeito ao meio ambiente e sua diversidade, garantindo a sobrevivência das gerações 

atuais e futuras em iguais condições (Brundtland 1987). Os autores consultados nesse estudo 

demonstram que os maiores desafios para se alcançar um desenvolvimento sustentável estão nas 

mudanças de hábito de consumo necessárias e nas pressões políticas para a manutenção do modelo 

de produção vigente (Papanek 1995; Sachs 2002; Vezzoli 2007; Manzini &  Vezzoli 2008; Vezzoli 

2010). Logo, tanto o diálogo no nível pessoal, informando e conscientizando a sociedade sobre seus 

hábitos de consumo e seus impactos, quanto a pressão sobre governo e empresariado tornam-se os 

principais pontos a serem trabalhados. 

Muitas são as dimensões da sustentabilidade que buscam da melhor maneira possível aprofundar 

questões complexas e relacioná-las posteriormente, em um constante exercício de análise e síntese. 

Nesse estudo, as dimensões focadas são a dimensão social e a dimensão ambiental da 

sustentabilidade, sem deixar de considerar a dimensão cultural, esta intimamente ligada e por vezes 

confundida com a dimensão social, e a dimensão institucional, que aborda as questões de 

governança, também de interesse na construção desse projeto. 
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No que tange à dimensão ambiental, nesse estudo ela está relacionada a todas as ações em prol da 

mitigação dos impactos ambientais das atividades dos empreendimentos e demais atores 

relacionados ao S2 Selo Social.  

Por sua vez, a dimensão social é considerada como aquela que busca a equidade de acesso aos 

recursos mundiais com respeito à diversidade cultural e visando o combate à pobreza. Seus 

princípios e critérios estão diretamente relacionados aos do movimento do Comércio Justo e da 

Economia Solidária, vistos anteriormente. 

Do ponto de vista da produção de bens de consumo e prestação de serviços, especialmente aquelas 

relacionadas aos empreendimentos econômicos solidários referentes ao S2 Selo Social, pode-se 

enumerar alguns critérios de sustentabilidade apresentados por Sachs (2002), sendo eles o 

ecologicamente correto, o socialmente justo, o culturalmente aceito e o economicamente viável. Em 

relação ao ambientalmente correto tem-se: planejar o ciclo de vida dos produtos; reduzir impactos 

negativos no ambiente; otimizar a vida dos produtos; estender a vida dos materiais (reciclar, 

reaproveitar, facilitar deposição); facilitar desmontagem; usar fontes de energia renovável. Já para o 

socialmente justo pode-se eleger: minimizar impactos negativos à sociedade; em especial às 

camadas menos favorecidas; favorecer a redução das desigualdades sociais; estar condizente com 

as demandas locais; respeitar as diferenças; garantir igualdade de acesso aos recursos e serviços 

sociais. Com relação ao culturalmente aceito tem-se: equilíbrio entre respeito à tradição e inovação; 

autoconfiança (nacional) combinada com abertura para o mundo; respeito às diferenças culturais 

locais. E para o economicamente viável: ser coerente com a economia local; favorecer o 

desenvolvimento econômico local; gerar renda e melhoria das condições econômicas locais. A 

observância desses princípios contribui para a mitigação dos impactos negativos no meio ambiente e 

na sociedade. 

Qualidade de produto e serviço 

O processo de certificação de produtos e serviços certificados pelo S2 Selo Social tem como objetivo 

criar uma marca forte que potencialize vantagens comparativas, por isso será dada atenção especial 

nos processos de assessoria e parceria com os empreendimentos econômicos solidários, no que se 

refere à qualidade de produtos e serviços. 

De acordo com a NBR ISO 9001: 

A organização deve analisar criticamente os requisitos relacionados ao produto. 
Esta análise crítica deve ser realizada antes da organização assumir o compromisso de fornecer 
um produto para o cliente (por exemplo, apresentação de propostas, aceitação de contratos ou 
pedidos, aceitação de alterações em contratos ou pedidos). (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas 2000: 8) 

Dessa forma, cada produto ou serviço deve ser cuidadosamente planejado e executado pelos 

empreendimentos, seguindo os parâmetros legais de produção e venda, de forma a não trazer riscos 

à saúde do consumidor, a legislação vigente e as recomendações específicas de cada segmento ou 

atividade econômica, assumindo seus compromissos e responsabilidades como empreendimento. 

Caso contrário, não serão certificados os empreendimentos até que sejam corrigidas as não 

conformidades. 

Sistema participativo de garantia (SPG) 

A construção do S2 Selo Social foi fundamentada no Sistema Participativo de Garantia, que diferente 

de outras formas de garantia, onde o processo de atestamento é feito por terceira parte, é uma 

tecnologia social implementada em diversos países é direcionada a oferecer uma forma de garantia 

sobre processos e produtos na qual é feito o compartilhamento de princípios, métodos, experiências, 
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regras e critérios entre técnicos, produtores e consumidores que se auto atestam baseados em um 

processo de relação de colaboração e confiança, diretamente entre produção e consumo.  

Para que um Sistema Participativo de Garantia tenha credibilidade é necessário que haja tanto um 

controle baseado na seriedade onde os membros façam a avaliação sobre os processos e produtos 

seguindo os critérios e regulamentos estabelecidos de forma colaborativa, quanto o cumprimento dos 

princípios e critérios estabelecidos por parte dos participantes.  

Os princípios de Sistemas Participativos de Garantia, que foram sistematizados pela Força Tarefa 

Internacional sobre SPGs, são pautados na colaboração, participação, transparência, confiança, 

processo pedagógico e horizontalidade. 

Assim, um SPG deve ser uma forma de garantia baseada no compartilhamento de regras e critérios, 

onde haja o entendimento de todos os participantes, em um relacionamento de confiança, em que o 

poder de decisão e de avaliação não seja concentrado na minoria. 

Processo de organização institucional de inicialização do S2 Selo Social 

O S2 Selo Social foi idealizado, e está sendo desenvolvido, pelas organizações sem fins lucrativos 

Rede de Saúde Mental e Economia Solidária do Estado de São Paulo, o Instituto Consulado da 

Mulher e a Associação Design Possível. Essas entidades, na observância de sua atuação junto a 

empreendimentos econômicos solidários há pelo menos 10 anos, perceberam a importância de ter 

um processo que garantisse a boa comunicação das atividades, produtos e serviços de 

empreendimentos visando melhor atuação no mercado formal, bem como a demonstração para o 

público em geral dos aspectos sociais e sustentáveis desses grupos. A partir da percepção dessa 

necessidade e após longa discussão sobre o assunto, chegou-se à definição de que uma forma de 

alcançar esse objetivo fosse via um selo de certificação de empreendimentos sociais. Tendo em vista 

essa definição, empreendimentos e organizações parceiras foram participar da construção do S2 Selo 

Social dentro do Sistema Participativo de Garantia, o que vem ocorrendo desde julho de 2012. 

As entidades responsáveis pela organização e articulação do S2 Selo Social são organizações sem 

fins lucrativos que possuem como princípios comuns a busca do desenvolvimento local sustentável, 

tendo o fim da pobreza como meta. Elas são entidades do terceiro setor, objetivam a promoção da 

sociedade civil, tendo principal orientação às camadas menos assistidas da sociedade, e possuem 

caráter participativo em suas tomadas de decisão. As organizações do terceiro setor desempenham 

importante papel na sociedade por buscar resolver as lacunas que tanto governo como empresariado 

(segundo setor) não conseguem resolver (Vargas 2008; Gidron 2010; Rölver 2010; Weerawardena et 

al, 2010). A seguir, cada entidade, bem como seus papeis nesse projeto, serão apresentadas. 

A Rede de Saúde Mental e Economia Solidária desenvolve com os usuários da Rede de Saúde 

Mental do Estado de São Paulo diversas atividades como formação e comercialização buscando a 

inserção deles na sociedade através do trabalho. Com a luta antimanicomial, a Rede vem buscando 

inserir o usuário de saúde mental à sociedade resgatando sua cidadania. Os usuários participam da 

rede indo nas reuniões mensais e participando das atividades oferecidas. 

A Rede busca oferecer suporte aos projetos e empreendimentos de modo a consolidá-los, promovê-

los e divulgá-los, através de captação de recursos, da organização banco de dados e criando campos 

para a discussão sobre produção teórica, entre outros objetivos. 

O Instituto Consulado da Mulher assessora mulheres de pouca escolaridade e de baixa renda com o 

objetivo de proporcionar uma melhor qualidade de vida a elas e a suas famílias através da formação e 

consolidação de empreendimentos formados por mulheres potencialmente empreendedoras, 



 

584 

 

buscando oportunidades comerciais que possam gerar renda em diversas áreas como o artesanato, 

alimentação, costura, entre outras.  

O trabalho que é feito com as mulheres pelo Instituto Consulado da Mulher acaba também atingindo 

suas famílias e suas comunidades através do reflexo das conquistas alcançadas por elas. 

O Design Possível é uma associação sem fins lucrativos, composta por estudantes, designers e 

educadores sociais e tem como um de seus objetivos a aplicação do design como ferramenta de 

transformação social. A organização tem como princípios promover um design ecologicamente 

correto, socialmente justo e economicamente viável, no desenvolvimento de produtos, na 

comunicação e na gestão de processos produtivos promovendo o combate a pobreza através da 

geração de renda, com base no empreendedorismo. 

O Design Possível atende grupos de artesãos buscando sua formação, desenvolvimento e 

fortalecimento por meio da formação ―Possíveis Empreendedores‖, proporcionando novas 

oportunidades empreendedoras, de geração de renda e de inclusão social por meio do trabalho.  

Objetivos da construção e consolidação do S2 Selo Social 

O SPG S2 Selo Social foi construído visando, principalmente, a certificação de empreendimentos que, 

dentro do Comercio Justo e Solidário, promovam a inclusão social através do trabalho. 

Como visto anteriormente, a construção do S2 Selo Social foi elaborada pelas organizações sociais, 

apresentas anteriormente, junto à alguns dos empreendimentos econômicos solidários apoiados por 

elas, tendo em vista a necessidade de comprovar e tornar visível o trabalho de caráter inclusivo e 

social desses empreendimentos, garantir processos, serviços e produtos, devidamente qualificados, 

assim como proporcionar bases para a adequação aos princípios estabelecidos e fortalecimento 

através da comunicação em rede, estimulando uma relação colaborativa.  

Dessa forma, alguns dos objetivos que se pretende alcançar com a construção e consolidação do S2 

Selo Social, e como poderão ser atingidos serão expostos a seguir. 

Um dos principais objetivos do S2 Selo Social é fortalecer, através da garantia e difusão de seus 

princípios, a pratica do Comércio Justo e Solidário tendo como ponto de partida os empreendimentos 

solidários envolvidos, assim como divulgar produtos e processos dos empreendimentos certificados, 

garantindo a idoneidade de empreendimentos e organizações sociais; consolidar parâmetros e 

princípios como economia solidária, sustentabilidade, qualidade de serviços e produtos e igualdade 

de gênero promovendo a educação e adoção de critérios pré-estabelecidos pela metodologia a ser 

aplicada através da verificação por meio de aplicação de questionário, realização de visitas e da 

construção de um plano de melhoria junto aos empreendimentos solidários envolvidos; incentivar o 

relacionamento colaborativo entre os empreendimentos através da aproximação por reuniões, 

debates e discussões promovidas; entre outros. 

Processo de construção do S2 Selo Social 

Dinâmicas e reuniões 

O processo de construção participativa do S2 Selo Social foi composto basicamente por 5 reuniões, 

iniciadas em julho de 2012, que contaram com a participação das organizações sociais, de cerca de 

20 empreendimentos econômicos solidários localizados na Grande São Paulo e dos municípios de 

Guarulhos e Campinas, e de algumas empresas ligadas aos empreendimentos e às organizações 

sociais. 
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As primeiras reuniões serviram para introdução da proposta de construção da certificação de modo 

participativo, de conceitos como Comércio Justo e Solidário e apresentação do cenário que seria 

construído ao longo do processo. Também nos primeiros encontros, os membros puderam se 

apresentar e apresentar os projetos e empreendimentos aos quais fazem parte, assim como o 

trabalho, serviços e produtos que empreendem, ampliando o conhecimento sobre o cenário de 

Comércio Justo e Solidário e da inclusão através do trabalho, propiciando aos empreendimentos 

solidários a interação entre eles, incentivando a colaboração mútua e abrindo possibilidades a um 

relacionamento em rede. 

Figura 1: 1ª reunião do S2 Selo Social – apresentação dos participantes (Cortesia do Design Possível)

 

Com um relacionamento que passou a ser colaborativo entre empreendimentos e organizações, 

assim como a introdução de temas e conceitos relacionados ao processo de certificação proposto, foi 

possível dar início ao processo da branding (gestão da marca), também colaborativo, detalhado mais 

à frente, e principalmente da identidade que seria construída. Para a construção e fortalecimento da 

marca de forma colaborativa era muito importante que os membros dos empreendimentos solidários 

envolvidos compartilhassem suas vivências através de ideias, imagens e palavras sobre o que o 

processo da construção de uma certificação pelo Comércio Justo e Solidário representava para eles. 

Ao longo das reuniões as ideias e imagens propostas foram expostas, e em uma parceria com o S2 

Selo Social, a agência de branding e design CEB+D traduziu todo o material compartilhado nas 

reuniões em uma marca que representasse todo o processo e os membros envolvidos em uma única 

identidade. 

A metodologia base da certificação foi proposta e discutida nas reuniões de modo que o método e o 

formato do questionário a ser aplicado foram construídos no ambiente colaborativo das dinâmicas 

propostas, como a leitura de questionários embasados no comércio justo e solidário, abordando 

temas como a igualdade de gênero e sustentabilidade. 

No dia 29 de novembro de 2013, ocorreu o evento de lançamento do S2 Selo Social. Nele foi 

apresentado o processo de construção do Selo, incluindo sua identidade visual e sua metodologia, e 

foram feitos depoimentos de representantes de alguns dos empreendimentos solidários sobre o que o 

S2 Selo Social e a participação em sua construção representariam para seu empreendimento. Na 
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ocasião, foram convidadas empresas que já possuíam algum relacionamento com os 

empreendimentos e com as organizações sociais e que pudessem contribuir para o processo de sua 

construção através de críticas, sugestões, dúvidas, exposição de possíveis dificuldades que seriam 

encontradas, entre outras questões levantadas.  

Figura 2: Lançameto do S2 Selo Social (Cortesia do Design Possível)

 

O método de construção participativa do S2 Selo Social possibilitou uma abordagem com os 

empreendimentos solidários de modo a proporcionar um amplo aprendizado sobre os temas 

abordados articulando diversas áreas simultaneamente, como Economia Solidária, design e 

sustentabilidade, traduzidas em uma certificação pioneira, construindo um relacionamento de 

cooperativismo dentro de uma rede inovadora.  

Entre as reuniões em que participavam os empreendimentos econômicos solidários, as organizações 

sociais a frente do projeto, Consulado da Mulher, Design Possível e Rede de Saúde Mental e 

Economia Solidária, se organizavam e discutiam as pautas a serem levadas nas reuniões gerais entre 

outros tópicos, como a metodologia.  

Branding do S2 Selo Social 

O Branding do S2 Selo Social foi feito de modo colaborativo entre as organizações sociais e os 

empreendimentos econômicos solidários em parceria com a agência de branding e design CEB+D. 

De acordo com Rosa (2011), o branding colaborativo é caracterizado pela atribuição à coletividade a 

gestão da imagem de uma marca, seu valor e significado, aproveitando-se dos conhecimentos e 

experiências da comunidade para gerar repertórios, ideias e soluções. 

Dessa forma, o branding colaborativo é caracterizado pela atribuição da construção, gestão e 

fortalecimento de uma marca e de sua identidade a várias pessoas contextualizadas. Ou seja, a 

responsabilidade do branding da marca é transferida aos membros que compõem o coletivo, 

utilizando-o como fonte de repertório e possibilitando a geração de um maior número de ideias e 

soluções. 
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Para o branding do S2 Selo Social, primeiro foi feito uma introdução básica dos conceitos de branding 

aos participantes, e como o processo seria realizado. Assim, entre as reuniões e dinâmicas de 

construção do S2 Selo Social, foi proposto aos membros o compartilhamento de imagens, ideias e 

palavras que, para eles, representassem esse processo, de modo que fosse possível a abertura de 

discussões e propostas.  

Nas reuniões que se seguiram foram feitas as apresentações das imagens, e ideias solicitadas dando 

seguimento a um debate. Dessas reuniões, foram tirados os conceitos chave para a construção da 

marca. 

O desenvolvimento do partido gráfico para a marca que refletisse todo o processo colaborativo e a 

proposta do S2 Selo Social foi realizado pela CEB+D a partir do material gerado pelas reuniões 

anteriores.  

Figura 3: Marca do S2 Selo Social elaborada através de branding colaborativo (Cortesia de Caio Esteves CEB+D)

 

A proposta foi apresentada na reunião do dia 25 de outubro de 2013 aos grupos, organizações 

sociais e empresas convidadas que puderam conhecer o processo participativo de construção da 

certificação. A proposta também foi apresentada no dia do lançamento do S2 Selo Social a todos os 

convidados presentes. 
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Figura 4: Lançamento do S2 Selo Social – apresentação da marca (Cortesia do Design Possível)

 

 

Aplicação piloto do questionário 

Como forma de construção da metodologia do S2 Selo Social e verificação de sua aplicabilidade, 

viabilidade e funcionalidade foram feitas três aplicações pilotos do questionário, que é a ferramenta 

de verificação dos critérios adotados de modo participativo, em três empreendimentos solidários 

diferentes, sendo cada um apoiado por uma das organizações sociais, podendo-se averiguar se as 

questões abordadas possuem linguagem adequada e inteligível e se são aplicáveis em 

empreendimentos com diferentes finalidades. 

Figura 5: Aplicação piloto do questionário (Cortesia do Design Possível)

 

Através da aplicação piloto do questionário foi possível dar continuidade a construção da metodologia 

de certificação do S2 Selo Social, fazendo as modificações necessárias e a sua adequação ao 

processo.  
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Metodologia S2 Selo Social 

A metodologia de certificação do S2 Selo Social esta em desenvolvimento por meio de um 

levantamento pautado nos princípios do Comércio Justo e Solidário, das reuniões participativas, nas 

quais foram compartilhadas experiências, ideais e valores coletivos, e da aplicação do questionário e 

visitas pilotos. O processo de certificação será composto pelas etapas e princípios descritos a seguir. 

Etapas para a certificação 

Etapa 1: eleição de um representante por empreendimento 

Como primeira etapa, cada empreendimento econômico solidário deve eleger um representante que 

responda pelo grupo, que se responsabilize e se comprometa a fornecer qualquer documento 

necessário, a comparecer nas reuniões e fazer a interlocução com os outros empreendimentos e 

organizações sociais. 

Etapa 2: auto declaração 

Na etapa de auto declaração os empreendimentos se auto declaram interessados a participar do 

processo de certificação, comprometendo-se a colaborar com qualquer documento solicitado e 

declarando pleno conhecimento dos princípios do comércio justo e solidário. 

 

 

Etapa 3: aplicação do questionário 

Esta etapa é composta pela aplicação de um questionário pautado nos princípios e critérios 

estabelecidos de modo participativo. 

Etapa 4: reuniões 

As reuniões ocorrerão durante todo o processo de certificação para a discussão das etapas propostas 

e sobre seus andamentos. 

Etapa 5: visitas 

As visitas são a etapa de verificação do processo, de modo que uma equipe, composta por um 

representante de outro empreendimento dentro do S2 Selo Social e por um membro da organização 

social que apoia o empreendimento a ser visitado, executará a visita de verificação, ao 

empreendimento solidário, guiada por um roteiro. 

Etapa 6: avaliação 

Esta etapa é voltada a avaliação dos resultados tanto das aplicações do questionário, como das 

visitas de verificação para que se tenha compilado quais requisitos foram atingidos e quais não foram 

por cada empreendimento econômico solidário envolvido, podendo-se verificar quais serão 

certificados. 

Etapa 7: plano de melhoria 

Com base nos resultados e nos níveis atingidos será feito um plano de melhoria para cada 

empreendimento. 
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Princípios: 

O S2 Selo Social possui como pilares o Comércio Justo e Solidário, a Igualdade de Gênero, a 

Qualidade de Produto ou Serviço e a Sustentabilidade. 

O questionário base do S2 Selo Social aborda diferentes questões divididos entre os princípios, 

sendo um modo de diagnosticar cada empreendimento sobre cada um dos princípios, podendo 

verificar em quais prontos é preciso haver uma melhoria ou não.  

No questionário são abordadas questões sobre: autogestão e cooperativismo, buscando verificar 

como é feita a gestão dos empreendimentos, por exemplo, como são tomadas as decisões e como é 

feita a divisão das tarefas; sustentabilidade e cuidado ao meio ambiente questionando sobre como é 

feito o descarte e gestão de resíduos; sobre humanização do trabalho e igualdade de gênero 

examinando como é o ambiente de trabalho, se há crianças indevidamente presentes no local de 

trabalho, se os cargos, tarefas e oportunidades são igualmente distribuídos entre homens e mulheres 

independentemente de sua etnia, entre outras questões; há também questões relacionadas ao 

comércio justo como politicas de compra junto à fornecedores, transparência sobre processos 

produtivos, composição dos produtos e dos preços e gestão financeira, benefícios gerados, 

formalização e legalidade dos empreendimentos; e sobre a qualidade de produtos e serviços 

questionando suas condições de replicação, através de ficha técnica, e suas conformidades perante a 

legislação.   

Cada empreendimento, através do questionário, deve atingir uma pontuação mínima em cada um dos 

princípios abordados, devendo melhorá-la ao longo do tempo, através de um plano de melhoria, 

paramanter sua certificação.   

Considerações finais 

A partir do desenvolvimento do S2 Selo Social de forma participativa entre organizações sociais e 

empreendimentos econômicos solidários foi possível fazer a articulação de diversas áreas na 

construção de um método pioneiro de certificação e reconhecimento, dando abertura à consolidação 

de uma rede social inovadora, possibilitando um espaço para discussões, geração de oportunidades 

e de um relacionamento economicamente colaborativo, além de oferecer suporte para o 

fortalecimento, adequação, segundo os critérios estabelecidos, e consolidação dos 

empreendimentos. 

A construção do S2 Selo Social não representa apenas a construção de uma certificação pioneira na 

área que garante processos, produtos e serviços de empreendimentos econômicos solidários dentro 

dos princípios do Comércio Justo da Economia Solidaria, mas também representa um processo de 

crescimento, e fortalecimento dos empreendimentos solidários através do apoio e assessoria 

oferecidos pela a metodologia do S2 Selo Social. 

Desse modo, o S2 Selo Social não busca apenas certificar seus empreendimentos, mas sim estimulá-

los e ajudá-los a atingir as melhorias necessárias, quebrando barreiras impostas pela a sociedade e 

caminhando sempre para condições ideias de trabalho, comercialização, gestão e qualidade 

embasadas em sua metodologia e princípios. 

Referências 

Associação Brasileira de Normas Técnicas. 2000. NBR ISO 9001: Sistemas de gestão da qualidade – 

Requisitos. Rio de Janeiro, p. 4. 

Barbosa, R. N. C. 2007. A Economia Solidária como Política Pública: uma tendência de geração de renda e 



 

591 

 

ressignificação do trabalho no Brasil. São Paulo: Cortez. 

Bezençon, V. & Blili, S. 2010. Ethical products and consumer involvement: what‘s new?. European Journal 

of Marketing, 44, 9/10, pp. 1305-1321.  

Brasil. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.  Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e 

Cooperativismo.2008. Produtos orgânicos : sistemas participativos de garantia. Brasília: Mapa/ACS, 44 

p. 

Brasil. Ministério do Trabalho e Emprego. Secretaria Nacional de Economia Solidária. Conhecendo a Prática 

do Comércio Justo: Base Conceitual e Legal do sistema Nacional de Comércio Justo e Solidário - SCJS.  

Brundtland G. H. (Org.) 1987. Our Common Future: Report of the World Commission on Environment and 

Development. In: <http://worldinbalance.net/pdf/1987-brundtland.pdf>, 25/01/2011. 

Carniatto, I. V. & Chiara, E. 2009. Design nas iniciativas de Economia Solidária: o confronto da experiência 

brasileira e italiana. Estudos em Design. Rio de Janeiro, 16.1. 

Castanheira, M. E. M. & Pereira, J. R. 2008. Ação coletiva no âmbito da economia solidária e da autogestão. 

Rev. Katál. Florianópolis ,11, 1, pp. 116-122. 

Consulado Da Mulher. O que é o Consulado. In: Home: Consulado da Mulher. 

<http://consuladodamulher.org.br/o-que-e-o-consulado/>, 01/05/2013. 

Design Possível. Quem Somos. In: Home: Design 

Possível.<http://www.designpossivel.org/sitedp/sobre-2/>, 06/05/2013. 

Gaiger, L. I. 2006. A Racionalidade dos formatos produtivos autogestionários. Sociedade e Estado, 21, 2, 

pp.513-545. 

Gidron, B. 2010. Promoting civil society in Third Sector organizations through participatory management 

patterns. European Management Journal, 28, 6, pp. 403-412.  

Grankvist, G., Lekedal, H. & Marmendal, M. 2007. Values and eco- and fair-trade labelled products. British 

Food Journal, 109, 2, pp. 169-181.  

Manzini, E. & Vezzoli, C. 2008O Desenvolvimento de Produtos Sustentáveis: Os requisitos ambientais dos 

produtos industriais. 1a ed., 2a reimpressão. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo. 

Mascarenhas, G. C. C. 2007. O MOVIMENTO DO COMÉRCIO JUSTO E SOLIDÁRIO NO BRASIL: ENTRE 

A SOLIDARIEDADE E O MERCADO. Tese de doutorado não publicada, Universidade Federal Rural do 

Rio de Janeiro. 

Mazzei, B. B. 2006. Autogestão em empreendimentos econômicos solidários: um estudo comparativo de 

casos em cooperativas de reciclagem de lixo de Maringá-PR.. Dissertação de mestrado não públicada. , 

Universidade Estadual de Maringá. 

Meirelles, L. 2007. Sistemas Participativos de Garantia: Origem, definição e princípios. Revista de 

Agricultura Ecológica de AGRECOL, 7. 

Papanek, V. 1995. Arquitetura e Design: Ecologia e Ética. Lisboa: edições 70. 

Rede de Saúde Mental e Economia Solidária. Sobre a Rede. In: Home: 

 Saudeecosol.<http://saudeecosol.org/about-2/>, 08/05/2013. 

Rölver, M. 2010.Social Work, the Third Sector and Democratic Aspects in Welfare Provision: Cooperation 

between the City of Gothenburg and Non-Profit Organizations. Relatório de International Master não 

publicado. University of Gothenburg. 

Rosa, I.S. 2011. Processos de Brandign na Web: Gestão Colaborativa da Marca. Trabalho de graduação 

não publicado. Faculdade de biblioteconomia e comunicação, Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul. 

Sachs, I. 2000. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro: Garamond. 

Singer, P. 2002. Introdução à Economia Solidária, 1º ed., São Paulo: Editora 

http://worldinbalance.net/pdf/1987-brundtland.pdf
http://consuladodamulher.org.br/o-que-e-o-consulado/
http://www.designpossivel.org/sitedp/sobre-2/
http://saudeecosol.org/about-2/


 

592 

 

Fundação Perseu Abramo. 

Vargas, S. I. 2008. Governança nas Entidades do Terceiro Setor – uma análise dos princípios de boa 

governança definidos pelo IBGC nas ONGs associadas à ABONG sediadas nas regiões Sul e Sudeste 

do Brasil. Dissertação de mestrado não publicada.  USP São Paulo. 

Vezzoli, C. 2007. System Design for Sustainability: Theory, methods and tools for a sustainable ―satisfaction-

system‖ design. Milano: Maggioli Editore. 

Vezzoli, C. 2010. Design de sistemas para a sustentabilidade: teoria, métodos e ferramentas para o design 

sustentável de ―sistemas de satisfação‖. Salvador: EDUFBA. 

Weerawardena, J., McDonald, R. E. & Mort, G. S. 2010. Sustainability of nonprofit organizations: An 

empirical investigation. Journal of World Business, 45, 4, pp. 346-356. 

 



 

593 

 

Sementes Amazônicas: design como alternativa para criação de 
produtos sustentáveis 
 
MACHADO, Jamile; Graduanda; Universidade do Estado do Pará; 
jamilefreitasmachado@live.com 
 
OLIVEIRA, Marina; Graduanda; Universidade do Estado do Pará; 
mari_gouvea77@hotmail.com 
 
PINHEIRO, Marina; Graduanda; Universidade do Estado do Pará; 
marippinheiro1@gmail.com 
 
FARIAS, Thaise; Graduanda; Universidade do Estado do Pará; 
thaise.rfarias@yahoo.com.br 
 
SANTOS, Nubia; Doutora; Universidade do Estado do Pará. 
nubiatrib@yahoo.com.br 

 
Palavras-chave: Sustentabilidade, sementes, cultura, design. 

As diferentes cores, formas e texturas proporcionadas pelas sementes, oferecem infinitas possibilidades 
criativas, que influenciam na cultura amazônica. Esta pesquisa pretende abordar as dificuldades de 
aplicação deste material na elaboração de produtos sustentáveis. Serão discutidos temas relacionados à 
cultura, ao conceito de sustentabilidade e de produto sustentável, e também à tecnologia utilizada no 
tratamento das sementes e outros.Serão feitas pesquisas bibliográficas, pesquisas de campo, além de 
análise de similares e tendências e um levantamento de sementes amazônicas utilizadas no artesanato 
regional, que auxiliarão na busca por resultados. Serão obtidos ao final da pesquisa os problemas 
relacionados à aplicação de sementes em produtos sustentáveis e algumas propostas para a solução 
desses problemas, que servirão como incentivos a novas pesquisas na área de materiais com foco em 
sementes amazônicas. Além de pesquisas sobre o consumo sustentável e suas influências na cultura e 
na população. 

Introdução 

Em uma época em que os problemas ambientais só estão se agravando, é necessário pensar em 

sustentabilidade, é preciso diminuir o consumo, e aproveitar melhor os recursos. Porém, esta não é 

uma tarefa fácil, pois muito deste consumo desenfreado está ligado à cultura dos indivíduos, que em 

sua maioria, rejeitam a ideia de deixar de consumir seus bens materiais em busca de um mundo 

melhor. 

Estas mudanças não ocorrem de maneira rápida, mas devem ser estimuladas de diversas formas. 

Muitas são as dificuldades no surgimento de uma sociedade sustentável, porém o designer, que é um 

profissional que está sempre em busca de novas soluções e que é tão reconhecido por sua 

criatividade e capacidade de inovação, pode ajudar de várias maneiras. 

Segundo Manzini e Vezzoli (2008) uma sociedade sustentável é uma construção humana que pode 

ser modificada e transformada. É praticamente impossível chegar a uma sociedade perfeita, por isso 

sempre serão necessárias mudanças, adaptações, para que a sociedade continue evoluindo. 

Entre as várias possibilidades em sustentabilidade, a utilização de matérias primas naturais 

renováveis serão abordadas ao longo do texto, mostrando as várias possibilidades em relação às 

sementes paraenses, tão diversas e ainda pouco exploradas em produtos, que se restringe, muitas 

das vezes, à produção artesanal. 

1. Design, cultura e sustentabilidade 

Atualmente é perceptível que o consumo não se restringe à satisfação das necessidades básicas dos 

seres humanos, trata-se de uma forma de afirmação na sociedade. O indivíduo faz dos produtos que 

consome parte de sua personalidade, uma forma de se encaixar em determinado grupo social. Desta 
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forma, o consumo está diretamente ligado à nossa cultura (Faggiane, 2006). O grande problema é 

que isto aumenta de forma exagerada o consumo, o que também aumenta o gasto de matérias 

primas retiradas da natureza, além de maior quantidade de rejeitos lançados ao meio ambiente. E 

com o rápido crescimento da população mundial, os problemas são ainda maiores, e no final das 

contas, uma pequena parte da população detém grande parte dos recursos, enquanto uma grande 

parcela dos indivíduos não tem acesso à quantidade suficiente de produtos ou serviços. 

Em meio à esta grande onda de consumo, a sustentabilidade, segundo Bonsiep (2011), têm sido uma 

das sete estratégias empresariais para competir em mercados internacionais. Porém, segundo 

Manzini e Vezzoli (2008) ― a sustentabilidade ambiental é um objetivo a ser atingido e não, como hoje 

muitas vezes é entendido, uma direção a ser seguida‖. Ou seja, não é a estética, ou um material 

diferenciado, de forma isolada que será verdadeiramente sustentável. É necessário um estudo muito 

mais profundo para a criação de produtos realmente sustentáveis. 

Isto mostra que mesmo com a grande quantidade de produtos sustentáveis existentes, os problemas 

estão longe de desaparecer. Além disso, uma boa parte das tecnologias atuais não são ecoeficientes, 

e ainda gastam demasiada quantidade de matéria prima e criam grande quantidade de rejeitos. Além 

disso, a quantidade de produtos sustentáveis não é suficiente para toda a população. Também se 

pode perceber que este tipo de produto é consumido por um determinado público-alvo, por conta da 

estética aplicada ao produto, porém, esta não é a situação ideal, é necessário que todos os produtos 

sejam, na medida do possível, sustentáveis, e que esses produtos sejam consumidos por todos, e 

não apenas por uma pequena parcela da população.  

Os produtos sustentáveis também são pouco consumidos por não serem acessíveis a todas as 

classes sociais, isto é causado pelo seu elevado custo, pois a tecnologia aplicada para este tipo de 

produto ainda é muito cara, e necessita de mais investimentos. Os carros elétricos, por exemplo, 

ainda são muito mais caros se comparados aos modelos de carros convencionais, movidos à 

gasolina e álcool. Além de que o conceito sustentável presente no produto também pode elevar o seu 

custo. De forma resumida, grande parte dos produtos sustentáveis é consumida por um pequeno 

grupo presente nas classes econômicas mais elevadas. 

São muitos os problemas para o surgimento de uma sociedade sustentável, mas o designer, sendo 

um profissional criativo, está sempre em busca de novas soluções, de forma a contribuir 

positivamente para a sociedade. Primeiramente com a criação de produtos que sejam sustentáveis, 

que gastem uma menor quantidade de matérias primas, que de preferência, sejam construídas 

utilizando um único material, que sejam mais duráveis e que utilizem matérias primas naturais e 

renováveis. E com estes produtos o designer pode atender a diversos públicos de uma forma 

sustentável, criando, aos poucos, uma nova sociedade de consumo, que seja menos vinculada com 

bens materiais e que seja capaz de substituí-los por serviços (Alcoforado e Silva, 2009). Os serviços 

também pode ter contribuição do designer, através da tão pouco explorada área de design de 

serviços que pode ser compreendida como a área em que os projetos possuem o intuito de prover 

benefícios entre as partes envolvidas, de forma eficiente e eficaz, estimulando a participação ativa 

das pessoas e oferecendo a elas a oportunidade de agir (Buchanan apud Castillo e Santos, 2010). 

Outra prática do designer que pode ajudar para a criação de uma sociedade sustentável é o redesign, 

ou o reprojeto de produtos já existentes, observando seu ciclo de vida e melhorando o produto de 

forma que ele se torne menos agressivo ao meio ambiente, gaste menos materiais, e crie menos 

rejeitos. 

Para que no futuro possa haver uma sociedade sustentável, é necessário que ocorram várias 

mudanças como na tecnologia, na forma de aproveitar os recursos e na distribuição destes e 

mudanças na cultura. É impossível que estas ocorram do dia para noite, mas se profissionais de 

diversas áreas, e a sociedade em geral começarem a agir desde agora, em alguns anos teremos 

avanços significativos.  

 

 

 



 

595 

 

2. Design de Joias 

2.1 Adorno: símbolo de uma cultura  

O conceito de joia pode ser identificado como adorno produzido com materiais raros e preciosos, e 

etimologicamente a palavra ―joia‖, em sua origem, significa algo relacionado a enigma, jogo e gracejo. 

Nas palavras de Gola (2008): 

(...) é fundamental chegar à definição de joia e, principalmente, do de joia como adorno. Ser 
adorno-geralmente usado no corpo- é uma das primeiras características da joia, ao servir-se de 
materiais preciosos, metais e pedrarias(ou a tentar imitá-los). E essa característica faz com que ela 
possa ser um artefato portador de significativo valor estético, ou seja, de valores considerados 
embelezadores na época em que foi realizado(pg. 16). 

A joia carrega consigo valores de poder, religião, e de riqueza material, e pode também representar 

futilidade, além de ter valores ligados à força sobrenatural e sorte. Logo, pode-se concluir que ela 

carrega consigo valores que a tornam altamente simbólica. 

A joia foi encontrada desde os períodos mais remotos da existência humana. Inicialmente, na pré-

história, as joias detinham o poder de serem amuletos, devidos às intempéries do clima. E por conta 

disso não perde seu valor imaterial, afinal, durante toda a história a produção de joias refletiu na 

sociedade em que foram produzidas. Elas podiam representar valores religiosos ou fatos cotidianos, 

além de seu valor, relacionado à preciosidade e raridade que sempre foi notável.  

Estas, mesmo quando serviam de adorno eram características intangíveis de um tempo histórico e a 

relação de seus a habitantes. As joias podem ser distinguidas de acordo com o local e época em que 

em que são usadas e com os materiais utilizados para sua confecção, dentre outras características. 

Nas palavras de Loureiro (2010), este valor intransferível se torna mais notável: 

 
Fundamental será a obra de arte (joia) resultar de modo como o artista (artesão) conferiu forma 
simbólica ao objeto-signo criado. Mesmo que ele utilize o assunto mais local, uma pessoa 
vivenciada em outra cultura vai reconhecer-lhe o valor artístico pelo o que foi materializado em 
uma obra. (pg.64) 

 

Dentre este panorama, a produção de joias no cenário amazônico pode ser encarada desde o 

período das civilizações pré-colombianas e neste contexto destaca-se a produção dos muiraquitãs no 

curso do baixo amazonas. Geralmente relacionados às índias guerreiras, icambiabas, descritas pelos 

desbravadores de trazidos por Orellana, que buscavam El Dorado, nos anos de 1540 a 1542, 

aproximadamente. Tais joias eram confeccionadas em material precioso da cor verde, sejam 

esmeraldas, jades.(Neves et al., 2008) 

Os muiraquitãs sempre estiveram tiveram várias lendas ligadas a eles e estas sempre estiveram 

relacionadas ao caráter místico. Eles desde que foram ―descobertos‖ causaram furor nos 

pesquisadores afinal os detalhes neles feitos são de grande dificuldade de produção, até mesmo se 

comparados às técnicas vigentes atualmente. 

Podem-se destacar também as joias indígenas, que são os trabalhos em plumagens, que tem 

características tipicamente brasileiras e amazônicas. 

Todavia, a produção de joias de no cenário amazônico se perde no meio dessas infinitas referências, 

devido a certo preconceito e até mesmo falta de conhecimento da cultura popular.  Porém, peças com 

essa referência amazônica causa frenesi no público de outras regiões devido seu caráter exótico, 

misterioso e peculiar. 

2.2 Artesanato 

Um fator desencadeante na área de pesquisas no setor de gemas no norte do Brasil, mais 

especificamente no estado do Pará, foi a implantação do Programa Paraense de Gemas e Joias do 

Pará, denominado Polo Joalheiro, em 1998. Esta instituição não só trouxe benefícios na área 

relacionada às pesquisas, mas também na capacitação de profissionais relacionados a essa área, 

desde ourives, até designers. Houve inúmeras palestras e workshop com esses profissionais a fim de 
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transmitir uma nova visão da cultura da região e dos materiais nela encontrados, que muitas vezes 

fogem do comum, como fibras, madeiras e sementes. 

Outro fator que fortaleceu a pesquisa nessa área foi a implementação do curso de Design de Produto 

na Universidade do Estado do Pará, que dentro do seu currículo capacita os discentes na área de 

design de joias. As gemas vêm sendo usadas desde as mais antigas culturas, como a egípcia, fenícia 

e grega, devido sua raridade e beleza. O conceito de gemas fica explícito nas palavras de Neves et 

al, (2008): 

Gema é conceituada pela gemologia como fenômeno de origem mineral ou orgânica. As gemas 
minerais são formadas pela natureza, sem interferência humana, em rochas e cascalhos, sendo 
denominadas também de pedras preciosas. As mais conhecidas, dentre outras, são as que 
seguem: diamante, esmeralda, rubi, turmalina, safira, granada, topázio, ametista e quartzo. As 
gemas orgânicas são produzidas por seres vivos, por meio de processos biológicos, ou seja, por 
meio de animais e vegetais, sendo o caso das seguintes gemas: pérola, azeviche, coral, âmbar e 
marfim, dentre outras (pg. 95). 

Na região amazônica, encontra-se uma rica diversidade de gemas, mas não de forma abundantes. As 

gemas que são encontradas com maior frequência são os quartzos, do tipo ametista, citrino e rosa. 

Diante disso, os profissionais da área desenvolveram uma pesquisa que consiste em fabricar gemas 

orgânicas com sedimentos da floresta, ‗produzida com resina e pigmentos extraídos de plantas, flores 

e frutos, que são descartados espontaneamente pela natureza‘(Neves et al., 2008). 

Um fato a ser destacado na produção de joias é a criatividade que os profissionais se apropriam para 

conseguir resultados satisfatórios. Exemplo disso é o uso da técnica chamada ―Incrustação 

Paraense‖, que consiste em triturar a matéria prima e misturá-la com uma resina e o catalisador, a fim 

de dar um colorido impensado a peça e poder dar efeitos degradê. Tal técnica permite o uso de 

materiais orgânicos encontrados na região, que agregam valor e dão outra impressão estética. A 

lapidação da região também é destacada nesse quesito, afinal ela é feita de forma diferenciada para 

poder se adequar ao uso não só de gemas, mas de materiais regionais. 

2.3 A utilização de materiais não convencionais no mundo das joias. 

 As mudanças de valores não são aleatórias, ao longo da história sempre existiram diferentes estilos, 

tendências, convivendo simultaneamente carregados de conceitos, conteúdos e contextos 

expressivos e isto é reflexo da mudança sociocultural de uma sociedade que se espelha na escolha 

do consumidor, e este busca nos produtos que reflitam e os mostrem como extensão de sua 

personalidade. Segundo Gola (2008), ao analisar as atitudes da humanidade diante do contexto 

social, nota-se o quanto a aparência está atrelada às ideias. Posturas físicas, penteado, indumentária 

e acessórios, tendem a ser a linguagem que informa o grupo e o momento a qual pertence. Deste 

modo, observa-se que a todo o momento surgem as chamadas tendências, as quais são 

responsáveis pela movimentação e os estímulos do mercado, incentivando a criação de novos 

produtos, melhores e mais completos. A partir disto, a área de joias mostra-se como exemplo desta 

realidade. 

Durante muito tempo a joia esteve relacionada à ideia de riqueza, raridade e poder, no qual pode-se 

associar esta responsabilidade devido aos materiais empregados, pois caracterizava-se somente pela 

utilização de gemas e pedras preciosas, firmado em um contexto histórico caracterizado pelo uso 

desregrado dos recursos naturais e sem preocupação com os problemas que este consumo poderia 

causar ao meio ambiente.  

Em frente à ideia de um novo modelo de desenvolvimento, baseado em políticas de desenvolvimento 

sustentável e que também seja caracterizado pela inovação e por ser altamente mutável, pode-se 

perceber a existência de uma nova tendência no ―mundo‖ das joias, baseada na utilização de 

materiais alternativos, que de acordo com Leão (2008) define uma nova dinâmica no design de jóias: 

sem abrir mão do luxo de alguns materiais, passando a incorporar estes novos elementos não 

convencionais, no qual inicia um novo movimento em direção à moda, rompendo as fronteiras que 

associavam à eternidade  em oposição à efemeridade que caracteriza a segunda. 

A utilização de materiais alternativos nesta área configura um novo cenário de jóias e usuários, 

caracterizando-se por produtos diferenciados e criativos. De acordo com Freitas & Acioly (2008) a 

adoção destes novos materiais, está diretamente ligada a mudança de comportamento da sociedade 
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contemporânea, devido a diversos fatores como: o novo perfil do consumidor, preocupação com o 

meio ambiente entre outros. Portanto, percebe-se a jóia como um objeto que reflete a pensamento 

atual de um grupo de pessoas e que podem atingir um número maior de consumidores assim como a 

moda. 

Estes materiais, segundo Freitas & Acioly (2008) vem para agregar valor, atribuindo significância das 

mais diversas: identidade, devoção, consciência, dentre outros. A partir disto, é interessante perceber 

que a opção da utilização por estes tipos de materiais não delimita as possibilidades de criação e sim 

abre um ―leque‖ de alternativas para pesquisas e estudos para aplicações inovadoras. De acordo com 

o levantamento de dados feito pelos autores citados anteriormente, podemos destacar os materiais 

não convencionais mais utilizados que são: madeiras, acrílicos, titânio, concreto celular, reciclado, 

couros, cornos, chifres, propileno, fibras têxteis e o que foi utilizado como objeto de estudo em nossa 

pesquisa que são as sementes. 

A adoção deste tipo de materiais configura o Brasil como um cenário que apresenta um grande 

potencial para o segmento joalheiro mundial, pois de acordo com o (IBMG, 2013) o design brasileiro 

é, hoje, reconhecido internacionalmente por sua imagem alegre, colorida e criativa, com movimento e 

sensualidade, no qual soube desenvolver estilo e design próprios, explorando símbolos da cultura, 

fauna e flora nacionais, além da variedade das pedras preciosas e matérias-primas existentes no 

país. 

Tendo conhecimento disto, pode-se destacar a Amazônia como uma região de grande importância 

para pesquisas e levantamento de possibilidades de materiais alternativos, já que se trata de uma 

região rica em biodiversidade e também em relação ao seu artesanato que é reconhecido 

regionalmente pela utilização de diversos tipos de sementes em sua confecção. É importante 

salientar que a valorização destes materiais destaca o trabalho artesão, que ao se agregar ao Design, 

aponta para existência de um produto exclusivo e único com técnicas de confecção exclusivas e 

inovadoras. 

3. Sementes: uma possibilidade criativa 

Na cultura indígena, as sementes sempre foram de grande importância cultural, seja por ter o 

significado de adorno, seja por questões relacionadas à proteção espiritual. Por ser marca desta 

cultura, estaria ‗‘isolada‘‘, havendo uma demora no reconhecimento e adoção destes materiais por 

designers e a moda.  A partir dessa visão, Leão et al (2008). afirma que há uma dinamicidade no 

campo das joias através do emprego de materiais não convencionais como o Titânio, alumínio, 

silicone, fibras, sementes e resinas, a fim de romper com fronteiras entre o eterno (pedras) e o 

enfermo (novos materiais), sem deixar de abrir mão do luxo, característico das joias. 

A autora também explica que é possível usar as sementes, agregadas a outros materiais já 
conhecidos no Design de joias, sem que a sua essência seja perdida. É a união de uma cultura até 
então isolada a outra que é movida pela inovação acelerada do século XXI.  Em seu livro, Leão et al. 
mostra uma pesquisa realizada em 2004 feita pelo Observatório de Sinais, a pedido do Instituto 
Brasileiro de Gemas e Metais, em que ‗‘a joia contemporânea seguiria duas grandes tendências: a ‗‘ 
‘‘lógica do eterno‘‘, em que a joalheria corresponde aos modelos mais tradicionais e luxuosos, e a 
‗‘lógica da moda‘‘, ligada ao ritmo acelerado das mudanças, das tendências e da inovação‘‘ (Leão et 
al., 2008). 
 
Levando em consideração as duas ‗‘grandes tendências‘‘, desenvolvemos uma lista com as sementes 
pesquisadas pela turma de Design da Universidade do Estado do Pará em parceria do Deproma 
(Desenvolvimento de Produtos com Materiais Amazônicos), a fim de informar as caraterísticas e 
possibilidades de uso das sementes amazônicas em biojoias. Estas, são facilmente encontradas no 
maior feira livre da América Latina, o Ver-o-peso, localizado em Belém do Pará.  
Banhado pelo rio Guajará, o mercado fornece diversas opções de sementes e fibras para a confecção 
de joias e artesanato em geral. A maioria dos materiais são próprios da região amazônica, o que 
possibilita a movimentação da economia local, gerando lucros para as pessoas que moram no interior 
paraense.   
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3.1 Características das sementes amazônicas 

Cada semente possui uma característica particular, muito importante para quem trabalha com 

artesanato e design de joias. A seguir serão fornecidas informações básicas sobre as sementes, a fim 

causar um fácil entendimento e sabedoria no uso. Como são materiais naturais, merecem uma maior 

atenção quanto ao armazenamento e manuseamento das mesmas. 

Buriti 

Encontrada na floresta Amazônica e no Cerrado, o buriti é um material natural de origem vegetal, 

obtido da espécie Mauritia flexuosa. É também conhecida como buritizeiro, miriti e Canadá-guaçu. A 

palmeira alcança de 23 a 50 metros de altura, podendo ser usada no paisagismo. Seus frutos são 

globosos cobertos por escamas de cor avermelhada e lustrosa. O famoso ‗‘vinho-do-buriti‘‘, é extraído 

da polpa do fruto, sendo muito apreciada pelos nordestinos. Os pecíolos das folhas e as sementes 

são utilizadas no artesanato, na construção de brincos, colares, pulseiras e anéis. 

 

Figura 1: sementes de buriti (fonte: arquivo pessoal, 2013) 

 
 

Jarina 

Encontrada em florestas tropicais, a Jarina é um material natural de origem vegetal, obtida da espécie 

Phytelephas aequatorialis. É também conhecida como marfim vegetal da Amazônia, pois a sua 

semente é semelhante ao marfim animal. Entre os muitos produtos feitos com a Jarina estão joias, 

peças de xadrez, palhetas para instrumentos de sopro, teclas de piano, cabos de guarda-chuva e 

artesanato em geral. Dentre as principais indústrias utilizadoras da Jarina como matéria-prima está a 

indústria de acessórios pela aparência refinada de marfim que a semente apresenta após algum 

tratamento. 

 

Figura 2: semente da Jarina (fonte: arquivo pessoal, 2012) 

 
 

Jupati 

Encontrada na região Norte do Brasil, especialmente no estado do Pará, o Jutati é um material natural 

de origem vegetal, obtido da espécie Raphia taedigera. A palmeira alcança de 1 a 4 metros de altura. 

Seus frutos elipsoides são cobertos com escamas, numa coloração castanho-avermelhada. Da polpa 
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de seus frutos é extraído um óleo (de cor vermelha) que é usado na medicina no tratamento contra 

reumatismo, e na indústria, para a fabricação de sabão. O cacho, os frutos e as sementes são 

destinados ao artesanato em geral, dando ênfase à criação de colares, pulseiras e anéis. 

 

Figura 3: semente de jupati (fonte: arquivo pessoal, 2013) 

 

Paxiúba 

Encontrada no perímetro que vai desde a América Central até a bacia Amazônica, a Paxiúba é um 

material natural de origem vegetal, da espécie Socratea exorrhiza. É também conhecida como 

baxiúba, castiçal, zancona, barriguda ou bombom.Seu estipe produz raízes aéreas que podem atingir 

2 metros de altura que juntando ao resto da árvore, chega a 20 metros. Do caule é tirado o palmito, 

utilizado na culinária e os frutos são bastante apreciados pelas aves. As sementes são utilizadas para 

o artesanato, na criação de brincos, pulseiras e colares. 

 

Figura 4: semente de paxiúba (fonte: arquivo pessoal, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento-Carolina 

Encontrada no cerrado e litoral brasileiro, o Tento-carolina é um material natural de origem vegetal, 

obtido da espécie Adenanthera pavonina. A árvore alcança até 15 metros de altura, sendo assim 

importante no uso de arborização de cidades. A madeira de Carolina é pesada, compacta, de 

coloração marrom-avermelhada; O tronco caracteriza-se por possuir uma casca parda e lisa enquanto 

que a ramagem é longa e esparsa formando copa aberta. As inflorescências de pedúnculos longos, 

axilares ou terminais, em racemos curtos, com flores amarelas, são formadas principalmente no 

período março-abril. Os frutos são vagens estreitas, achatadas, marrons, espiraladas quando se 

abrem, expondo as sementes globosas, achatadas, duras, vermelho-brilhantes. Não são comestíveis. 

 

 
 
 
 
 



 

600 

 

 
 
 
Figura 5: Sementes de Tento- Carolina (fonte: arquivo pessoal, 2012) 

 

 

Tucumã 

Encontrada na região Amazônica, o Tucumã é um material natural de origem vegetal, obtido da 

espécie Astrocaryum aculeatum. É também conhecido como Tucumã-da-amazônia. A palmeira é um 

tronco solitário, ereto, com regiões espinhosas. A casca dos frutos são duras e a polpa é carnosa, rica 

em pro-vitamina A, sendo muito apreciada na culinária pelo seu cheiro e paladar (levemente doce). As 

sementes são muito utilizadas na criação de adornos dos mais diferentes tipos, como brincos, 

pulseiras e colares. Para a tribo dos Apurinãs, a casca preta do fruto é tradicionalmente utilizada no 

artesanato. Diz-se que esta espécie possui propriedades energéticas e é um protetor espiritual. 

Figura 6: semente de tucumã (fonte: arquivo pessoal, 2013) 

 

 

4.Conclusão 

Com estes dados, conclui-se que o design na Amazônia aos poucos toma reconhecimento, 

principalmente na área das joias. A busca pelo uso de sementes, a união do luxo com materiais 

tradicionalmente ligados à cultura indígena transferem ao design no Brasil, características inovadoras. 

Espera-se que o setor de gemas naturais venha a ser aperfeiçoado, para que se torna em mais uma 

alternativa bastante viável na fabricação de biojoias. Quanto às sementes em si, há certa dificuldade 

em encontrar materiais didáticos que expliquem para o artesão e o designer como deve ser 

manuseado e armazenado esses materiais naturais. São necessárias mais informações técnicas a 

respeito da produção e armazenamento, como o emprego de produtos químicos que conservem a 

semente.  
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O Design na região amazônica possui aparatos que podem destacar imensamente o Design brasileiro 

como inovador e criativo. Infelizmente, ainda faltam investimentos na área de ensino e pesquisas 

voltadas para a área de materiais.  
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Introduction 
 
This ongoing experience is transmitted as the articulation between the Cooperativa Creando 
Conciencia (Creating Awareness Cooperative), Zumdisegno, The Industrial Design Study, and the 
Argentine Ministry of Industry. For the designing and manufacturing of two machines for  the 
processing of recuperated materials. Creando Conciencia is a self managed  company that works  in 
the gathering and processing of reprocessing of wastes, for a twofold purpose: the reincorporation and 
training of  Cartoneros (Urban  Recuperators ), and the protection of the environment, by reducing the 
volume of wastes taken to waste land fillings. Zumdisegno focuses on products for  small and medium 
companies, creating added value for groups with a high social impact, in which designing is used as a 
tool to better the quality of life .   
 
Through an investment of the Ministry of Industry, the Cooperative purchases the folding, punching  
and welding machines , as well as designing and manufacturing jointly with Zumdisegno, machines for 
grinding glass and Styrofoam, designed from a productive perspective on a local scale, within the 
framework of a small business association, and with the purpose of producing a broader chain value of 
processed materials, as well as to technically enhance the cooperative, professionalizing the activity of 
its members, add new ones, and incorporate strategic intellectual capital. Finally, develop a new 
business unit for the marketing of these machines with a direct impact on the generation of added 
value in other recycling organizations. (Over a 100 in Buenos Aires city, the Province of Buenos Aires, 
the rest of the country and neighboring countries).     
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Introduction. Framework of the problem 

Though the génesis of the Project presented here originates in the wish to improve the economic and 
social position of a group of members of the Cooperative Creando Conciencia,  the end result is due to 
the joint efforts of the cooperative, Zumdisegno Bureau, and the Ministry of Industry of Argentina. In a 
further instance, it was highly favourable for the greater visibility of the project, the association with a 
researcher of the Centro de Proyecto, Diseño y Desarrollo (1) (CEPRODIDE) from the University of 
Buenos Aires,  which offers a  theoretical framework, thus strengthening and helping to position the 
problem and limit the subject.      

The CEPRODIDE is directed by Beatriz Galán, who is also a professor, director and researcher of the 
UBACyT Project: ―Studies on the field and development of the project. Intelligent territories and local 
resources‖, in which this project is considered within the framework of the problem, management 
profile, and expected results. Following, a synthesis representing the conceptual frame of the project:  

 ―In the year 2006 several events occur, of great disciplinary import  and with a great impact in   
academic circles : Designing also leads in the field of  assistance to sectors of social and 
solidary economies, enhancing the visibility of emerging communities (…) These communities 
promote a new type of development, carrying out projects confronting certain positions 
concerning cultural, environmental, and social problems. <marginality is assumed as a 
phenomena arising from globalization , and an awareness takes place in its symbolic aspects in 
which Designing intervenes supporting identity dynamics in the local communities.       

During this period  certain approaches towards social technologies appear, and the aspects 
related to its significance , the cultural features of technology, its character as an 
unquestionable symbolic mediator, and its objects as the ―Trojan Horse‖ of the globalized 
culture. Upon this scenario, the concept of endogenous development appears as a conceptual 
matrix for the discipline, which recuperates the control for the local communities, and represents 
the frame work within which the resulting tensions are resolved between aspirations  and 
conflicts arising through communications hazards. The project establishes the space where this 
encounter occurs between the coded knowledge of science and technology, with the dynamic 
network of every day life, which constitutes the necessary condition for intelligent learning.‖[2)        

Designing as an integration tool for symbolic social and technical knowledge and as a generating 
device of value, actually functions factually: The article presented here is an indicative as to the 
movements of the gear wheels of the system.  Having submitted the project to the Ministry of Industry, 
the acceptance of it, and financing such a project indicates per se a stronger position of the 
Cooperative, in relation to its strategic position as well as its traction strength in relation to other similar 
enterprises.    

Following, we introduce the main actors involved in this project: Creando Conciencia, Zumdisegno, 
and the Ministry of Industry with its Strengthening of Local Production Systems Program.  

 

 

[1]www.ceprodide.com.ar 

[2]UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, Secretaría de Ciencia y Técnica. Proyectos de Investigación Científica, de Innovación 
Tecnológica e Interdisciplinarios.  Programación Científica 2011-2014 Titulo: Estudios del desarrollo y campo del proyecto. 
Territorios inteligentes  y recursos locales. Directora: DI Beatriz Galán Área: Hábitat edilicio y Urbano Rama: Tecnología y 
gestión 

http://www.ceprodide.com.ar/
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Actors 
 

Creando Conciencia (Creating Awareness) 
 
The Creando Conciencia working society deals with the care of the environment and social inclusion 
as the only possible way of constructing a more equitable society. The territorial work is paramount, 
through the interaction with government offices, and including all social actors in order to generate 
larger inclusion spaces. It is a social enterprise, and in that sense, the growth, both at the economic as 
well as the infrastructure levels, aims at a balanced betterment among all members of the 
organization. It does not seek great profits, but rather a necessary surplus.  
 
 

 
 
It was founded in 2005, by six members working on the final disposal of solid urban waste, as well as 
in the reincorporation of workers (former urban recuperators and Cardbox collectors.) of the Benavidez 
area, within a framework of participation and growth, under social responsibility and sustainability 
guidelines.    
 
In the year 2006, after several awareness campaigns in neighbourhoods and schools of the Tigre 
District in the province of Buenos Aires, in Argentina, Creando Conciencia put together its first 
proposal of a differencial recollection with a separating process in origin within the Privately owned 
enclosed neibourhood of Santa María de Tigre.  This recollection system is swiftly replicated at the 
Complejo Nordelta, another private enclosed neibourhood. Carrying out a door to door gathering, an 
innovating procedure at the time, the organization became a pioneer in these services. Currently, all 
wastes are gathered, and at the same time, a strong effort of awareness and sponsoring of the 
separation at origin of the SUR is carried out. The wet wastes are disposed of at the sanitary landfills, 
and the dry wastes are separated in a professional manner, classified and recycled at the processing 
plant belonging to the Cooperative, with the aim of recuperating the largest amount of dry wastes.  
 
Creando Conciencia offers services of differenciated recollection at Nordelta and another 13 closed 
private neibourhoods, as well as business companies such as Petrobrás Nordelta, Totalgas, Disco 
Nordelta, and Intercontinental – Nordelta Hotel. At the same time, the cooperative receives recycling 
wastes for processing brought in by self-organized neighbors and local schools.    
 

 
 
Good service and the improvement of opportunities for all associates has allowed Creando Conciencia 
to reach the figure of 41 members.  
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Within the framework of this improvement process, work is carried out along two lines: the first one is 
specific and is related to the technical and professional aspects of the cooperative, having lately 
included presses, a classification conveyor belt, a Clark Lift Fork, and current production at the plant  
of exhibitors, recollection spots (ecospots) and billboards. 
 
The second line focuses on the social development and capitalizes the association towards enhancing 
the quality of life of its participants. Two commissions opperate within the cooperative. One dealing 
with community purchases, and another for internal loans. Costs, weather from purchases or loans, 
are deducted from monthly drawings of the associate. 
 
The first commission has enabled members to plan monthly purchases for each home, as well as the 
lowering of prices through the quantity ordered (as the cooperative assumes the AVT of 21%). 
Through the second commission, it deals in assigning internal loans from the association‘s funds to all 
members, normally referring to housing improvements. The commission carries out an assessment on 
priorities and amounts. These commissions are conformed by any member, and not necessarily from 
the Administration Council, nor are they ruled by rank.     
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Zumdisegno 

 

An Industrial and Visual Communications Study, focuses its professional activities in the development 
of products for Small Business. It generates added value in groups of high social impact, in which 
designing is a tool to improve the quality of life.  

It proposes the process of designing in stages, with the purpose of planning, systemizing and 
validating each one of them. Enabling to focus the action of the designer on the needs of the requiring 
company. 

 

Research and analysis. It enables drawing key conclusions in each of the aspects of the Project to be 
developed, and to conduct the rest of the process with efficiency   

Concepts. Alternatives are explored, solutions are proposed from different points of view, offering 
different options to the resolution of the requirement. 

Development. At this stage, once concepts are validated, every detail of the project is addressed, 
together with the technical and production feasibility. Then, the necessary material for the manufacture 
is produced. 

Production follow-up.  Upon the client‘s request or should the Project require it, a strict control of the 
production process is carried out, together with the search of external suppliers, planning of timings 
and resources, following the product until its full completion.   

 

The relationship between Creando Conciencia and Zumdisegno comes from several years back: The 
Study has developed the webpage of the cooperative, has carried out consulting activities related to 
the plant‘s lay-out, has developed devices for the recollection spots, billboards, and graphics in 
general. 

 

Some of the products developed 

 

 
Speed variatorfor the opening and closing of automatic doors, produced by the Wittur Company,  

an elevator manufacturer. Year 2011 
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Machine for administering anesthesia, a devise for the handling by the anesthetists, apt for spaces subjected to X rays; 
produced by Adox Company, year 2009. A design that was the winner at the Innovar 2009 contest.  

 

 
 
Keyboard, mouse and pulsator for phisically handicaped people, marketed by the Lidia Clebañer Foundation.  

 

 
 
Compartments system for toiletsproduced by Iraola Company, year 2010 
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 Ministry of Industry of the Republic of Argentina. Program for the strengthening of local 
Productive Systems 
 
This section will specifically describe the meaning and the way the Local Productive Systems operate, 
lines with the purpose of supporting Investment Projects oriented towards starting Industrial Services 
Centers and Research, Development  and Innovation Laboratories, (R+D+I) in industrial parks, Areas, 
and other industrial clusters.  
 
Following, an abstract of the Operative Rules for the Strengthening of Local Production Systems 
Programs.  
 

―With the purpose of fostering the creation of Associative Groups  made up of Micro, Small, and 
Medium Business Companies, directed towards a collective process of learning to promote the 
dynamics of an innovating context, the sub-Secretary  of Policies and Management of Small and 
Medium  Business Companies, with a federal scope, both in quantity, of scale and invoicing, 
and also in terms of knowledge and technology applied and developed, the quality of the 
products and the merchandizing capabilities available. In short, the focus is set upon increasing 
the added value and know-how applied to products and processes.   
 
In view of these objectives (…), the Program for Strengthening the Local Production Systems, 
aims at the increase of the relationships among companies and their articulation with different 
areas of cooperation of the public and prívate sectors, including different levels of Government, 
Academic and Technical Institutions, Business Associations and other institutions. In this way, a 
contribution will be carried out towards setting into motion a growth cycle within the systemic 
competitiveness as a process in towns , regions, and the national economy in general, where 
positive results of initial competitive effects will form a base on which to build further 
improvements.   
 
Thus, this instrument is consistent with a promotion strategy of economic development founded 
on the functioning of a social system capable of generating inward added value through the 
strengthening of the local production network.‖ 
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Justification of the project 
 
In relation to Industrial Design as a discipline, we may currently observe an important conjunction 
between professionals in this field and the social and solidary economies. Zumdisegno is not alien to 
this new reality and has collaborated in particular with Creando Conciencia Cooperative, in the 
application of the above mentioned project, put forward by the Ministry of Industry, As well as in other 
previous national and international programs, both private and public, focusing on enhancing the 
visibility of these emerging communities, addressing cultural, environmental, technological, and social 
problems. 
 
As for the Cooperative In the year 2010, through the awareness and the commitment of the 
community, 400 tons of recycling materials, mostly cardboard, glass and PET. This enabled the 
inclusion of new members of the cooperative in the area of processing, joining the labor market with 
genuine jobs. In 2011, the recuperated material reached 600 tons, and in 2012, 800 tons were 
processed. These figures indicate that the commitment of all concerned enables a significant reduction 
of the amount of garbage disposed of at the sanitary landfill of CEAMSE (Coordinación Ecológica Area 
Metropolitana Sociedad del Estado)  
 
The Cooperative Creando Conciencia ( Creating Awareness Cooperative), carries out a constant 
investment effort  in machinery and venues to improve the quality of the service, the classification of 
dry residues, as well as  the technical level of the process. We can mention the introduction of a 30 ton 
baling machine, and two new state of the art rolling units for the gathering of humid and dry wastes. 
Important improvements have taken place at the processing and classifying plant. This organization is 
working for the reinsertion to the system of at least 25 types of materials: plastics, paper, cardboard, 
glass, cartons, Styrofoam, et al. These are classified, conditioned, and stored.   
 
As the cooperative is in the first stage of the recycling process, important limitations appear in the 
processing of materials, mainly in glass and styrofoam. The classification has a limit in the 
transformation of the material (value chain) and in the labor qualification of the workers in the 
cooperative. Both these data put the organization under the need of diversifying and growth. 
 
Specifically, the adequate machinery (grinders) for the storage of glass and styrofoam is not available, 
because the types to be found in the market cannot deal with the first stage of the processing, but 
rather corresponds to a more industrial instance of great volume of material, in which (in the case of 
glass, for example) it is grinded for the melting process. Besides, due to the processing volume of 
these machines, they are extremely expensive and inapropiate for the actual requirements of this and 
other similar organizations of urban recuperators.   
 
Within this framework, a cooperative of urban recuperators faces diferent posible roads towards 
growth  
 
1º Increase the list of clients 
2º Increase the amount of clients, specifying the recuperated material 
3º Broader chain value of the recuperated materials. Technical enhancement of the process.  
 
These proposed roads may be developed on a step by step line of action, or eventually sidetrack 
some of them and continue on to a superior instance. It is interesting to ponder over the three possible 
roads in order to identify where Creando Conciencia stands in relation to this project.  
 
The cooperative inicially places the increase in the number of clients in adjacent areas , increasing the 
quantity of humid wastes (HW) and dry wastes (DW) currently being recollected in a greater number of 
Closed private Neighborhoods and Companies. This implies recruiting more members equally trained, 
more transport units such as recollection trucks with compacting devices, and trucks with dry loading 
space for recyclable materials. This requires either more storage space at the processing plant, or 
more technically advanced processes of separating materials, as well as more burying in landfills. This 
line of growth orients the cooperative towards the profile of a Waste Recollecting company, in which 
the strategic   
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Value lies in the transport units and in the expansion of the operating territory. The Creando 
Conciencia Cooperative has mainly a local and social profile, so this line of action pulls it away from its 
current line of action. 
 
The second stage of growth focusses upon increasing solely the recollection of solid waste, working 
on the awareness about the separation of materials at the origin. This improves the position of the 
cooperative but presents a growth of members who separate the material, with an equal level of 
training. The aspect of the social development put forward here is limited only regarding this solution, 
due to the fact that the possibilities of individual and labor growth appears as being strongly curbed.    
 
The challenge that the cooperative is facing now deals with growth from the perspective of the value 
chain. Not only separate and classify materials, but to also include transforming processes of the 
classified materials, enabling the inclusion of machinery, and to diversify and sophisticate the available 
know how. Upon this point, two roads fork out : on one hand the purchase of existing machinery, on 
the other,  the designing, development, and manufacturing of such machines, not only to be used by 
the cooperative, but also to be marketed and bought by other recollecting organizations.   
 
 

 
 
This road towards greater growth allows, in relation to materials, a greater capacity for processing 
recyclables, and to advance a step further in the transformation to which it is subjected. In relation to 
human resources, it means a greater diversity in the qualifications and training of workers. Lastly, from 
the commercial aspects, to conform a new business unit with different functioning lines, 
complementary to the ones currently in place at the cooperative.   
 
It is here where industrial design plays a significant role in the strategic assembly of relations between 
the machinery, the workers, the existing infrastructure, and the projection of an associative criteria 
among the above mentioned actors. 
 
Specifically, this project proposes the designing, manufacturing and marketing of a glass grinding 
machine and a Styrofoam (expanded polyestirene), with a processing capacity in line with the size of 
the current cooperatives of urban recyclers.  
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Developing these machines under the mentioned specifications enables to:  
In the production aspects 
 

 The adaptation of the specific process of grinding for glass and for styrofoam, to the scale of 
cooperatives of urban recyclers. 

 The strengthening of the industrial drive of the cooperative 
 
In the comercial aspect 
 

 The possibility of introducing in the market a type of appropriate machines  for other 
organizations  working on the discerning recollection and re-inclusion of recyclable waste, thus 
contributing towards  an interesting projection. 

 The creation of a new business unit for the marketing of these machines.   
 
In the social aspect 

 The creation of a new working space for new members with greater skills qualifications and 
incentives than the current associates. 
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Goals of the project 
General Goal 
 

 Increase the chain value of the materials being processed at the cooperative, incorporating 
strategic know-how and process techniques. 

 
Specific Objectives  
 

1. To adjourn the characteristics of Creando Conciencia to the specific process of grinding glass 
and Styrofoam. 
2. To create a new working space for new members with greater working skills and to encourage 
current associates towards higher working know-how. 
3. To strengthen the cooperative‘s industrial thrust, by building a manufacturing and repairing 
section within the metal-mechanic industry. 
4. To develop an industrial design of its own of grinding machines for glass and Styrofoam, 
producing a strategic intellectual capital. 
5. To create a new business unit for the marketing of appropriate machines for other 
organizations working on discerning recollections and the re-inclusion of recyclable wastes.     
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Proyect description 
 
The manufacturing of the machines at the cooperative adds added value and fosters job training within 
the ranks of members. It enables growth, recruits new members, expands the importance of recycling 
and environmental sustainability, and to have the possibility of transferring to other similar 
organizations and local governments , not only the know-how for the processes, but  also the  actual 
machines key-in hand.  The manufacturing  in the actual plant of the key parts of the machines, 
enables to control the fundamental parts of the project, control the timing according to demand, and 
reduce costs, with the purpose of reaching regional and social economies with these machines.  
 
The human resources  the cooperative currently has as key players for this Project are its metal 
suppliers. They develop exhibitors, recollection spots, and repair the machines currently in use. They 
have small installations besides the one at the cooperative‘s plant. The new business unit being 
projected includes the inclusion as partners of four of these suppliers which have a long business 
relationship with the cooperative. One of them as area coordinator, another as foreman, and the other 
two, as assistants.    
 
The end results of this investment from the Ministry of Industry, not only has effects on the new 
business unit and the four workers now directly involved, but also contribute to the income of the 41 
current associates. This is because the cooperative divides total incomes among all members. So any 
added value in one area, has a positive effect on all other areas.  
 
The marketing of these two machines proposed here, which currently don`t exist, for the volume of our 
actual market, will have an effect in the generation of added value in organizations of recuperators and 
recyclers, which amount to over 100 in Buenos Aires City, and the province of Buenos Aires, to which 
we may ad the organizations covering the rest of the country. 
 
Following, we number all stages needed to carry out this project, associated players, and the 
economic resources needed. We may ad that at present the Ministry of Industry has accepted the 
project , together with the scheduled economic disbursements. 
 
1º   Necessary preparations at the cooperative to start the manufacturing of the machines  
 
Preparations of the premises. The cooperative will refurbish a sector for the manufacturing of the 
machines. Needs: Electric installations as per the power required by the machine tools to be installed, 
a reinforced cement floor, adequate closures. 4 new members will work in this sector.  
Economic and human resources furnished by the cooperative  
 
Purchase and instalation of the machinery.  The organization already has basic machine tools such as 
grinding machines, fixed and portable drills, milling machines, plus many hand tools for wood and 
metal. Trough the SPL program, a  puncher with numerical control, and arc welding machine, as well 
as a folding tool with numerical control. 
Economic resources for the purchase of machines granted by the SPL program.   
Economic and human resources for the installation of such machines put forward by the cooperative. 
 
Human development and training for the manufacturing area.  The cooperative enters in association 
with workers of the metal-mechanic area with the purpose of contributing know-how to the new 
business unit and at the same time, train 2 members joining the team  
Economic and human resources contributed by the cooperative   
 
Functioning and support of the new business unit. During the first few months, the new business unit 
will operate with the manufacturing of eco spots of discerning recollection of wastes (which currently is 
carried out through third parties) as well as repairing machines of the current business unit. 
Economic and human resources contributed by the Cooperative  
 
2º  Designing of grinding machines for glass and Styrofoam. 
 
Research and analysis. Zumdisegno S.R.L. carries out a research on existing products in the market, 
detects their relevant characteristics (amount of component parts, functioning, joints, assembling 
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possibilities, materials, etc.) and weighs the pros and cons of each one of them. Of the analyzed 
products, the most important ones are chosen in order to carry out a reverse engineering as a starting 
point for the new development. Once the existing machines, both domestic and foreign, have been 
explored, and having detected the main articulations of the project, a strategy is devised for each of 
the new machines. 
 
This work is validated with the workers of Creando Conciencia in order to assess the operating 
requirements of the two new machines, their recycling volumen, operation and maintenance. This is 
sumarized in a working brief, with the identification of requisites, conditioning factors, and quantifiers of 
the grinding machine for glass and the styrofoam grinder. 
 
Designing of the new system. Once the strategy is defined, Zumdisegno develops different roads 
leading to a system of a minimal amount of parts, versatile, flexible, easy to assemble and modify, of 
little and easy maintenance, and inexpensive. The definition of the product strategy and the 
positioning of the new machines, are jointly determined by Zumdisegno, Creando Conciencia, and the 
professionals from the Ministry of Industry.   
 
Zumdisegno carries out the search for material and technical resources. Develops through a model, 
various conceptual roads of the new line (preliminary plan). Chooses one of them. Refinement of the 
chosen preliminary plan (project). Development of details, resolving of meetings, materials and the 
technology to be applied. Designing of all parts of the system and selecting standard components in 
the market.    
 
At the same time, the work of an Engineer is required consisting in the research and selecting of the 
system or mechanism that will be most adequate for the machines. From this, a study is carried out of 
the way the different parts are displayed and the connections between them. Besides, he is in charge 
of analyzing tensions and efforts to which each part will be subjected to. He also determines – 
together with the designers and Creando Conciencia – the materials to be used and the more 
convenient type of engine. He carries out a sketch of the functioning of the equipment, in order to 
develop the electronics of control and motion, taking into account the safety of the operating 
personnel.    
 
Product Engineering. Joint work between the Engineer, Zumdisegno and the Cooperative. Final cost 
adjustments for the production of prototypes, and determining the production costs of the actual 
machines. Adjustments and Technical documents.  
 
Prototypes. As from the designing and Engineering documents, the production of a first functional 
prototype is carried out to study the behavior of the whole system. Funtioning tests at Creando 
Conciencia, of the product and its relation with the operating worker. Engineering and design 
adjustments are made on this first structure for the production of a second and final prototype. 
Production of said prototype. Final document.  
Economic resources contributed by the SPL program. Outsourcing to Zumdisegno of the designing 
and development of the machines. 
 
3º  Marketing 
 
Visual Communication. A visual program is developed for the new business unit. The designing of a 
brand, commercial stationary, and a sales brochure. Comercial and technical newsletters to be sent to 
local governments, cooperative organizations, and business companies in the country. 
 
Strategic Communications. Communications and product positioning are determined, as well as for the 
Cooperative, for the national media, both local and for the corresponding sector, through the 
spreading  of this development , development of messages, sending and checking of results.  Also 
interviews, articles, and the backing of the press for the general spreading towards the media. 
Development of other communications channels such as facebook, Twiter and other specific social 
networks.  
Economic resources to be furnished by the SPL program. 
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Partial conclusions and Projections 

It is important to stress that the conclusions here stated are not totalizing, so therefore, not closed. 
These conclusions clearly answer to the initial instances in which this project is anchored to.  Since a 
few years back now, designing has become a component part of public policies, part of the local 
resources management in the environment, patrimony, and social aspects, and in the case of this 
particular project, it is linked to social economy and environmental impact scenarios. These three 
supportive elements of the project: Social Policies, economic growth, and Design, may operate as an 
auspicious launching platform in terms of a social collective growth, reaching a synergy among its 
actors as well as invigorating the productive capacity of the region. The expected results which include 
the designing variable, propose to establish tangible improvements in the quality of life in the 
communities. 

Another interesting aspect of this Project is the involvement of the Industrial Design beyond the 
boundaries of the product (a line that must be kept with specific incumbency).  Its influence within a 
diverse social context and with the framework of a complex system, where interventions broaden 
towards the designing of processes, to the understanding and intervention in complex scenarios, to 
the articulation of actors belonging to different and even antagonic cultural roots and knowledge, 
acting as an institutional agent, of technological changes, strengthening of social networks, as well as 
reconstructing the productive fabric. The designing of this role, ―establishes the space in which the 
encounter of the coded knowledge of Science and Technology, with the fabric of everyday life, which 
is an indispensable condition for an intelligent learning.‖ (Galán, 2011)   

The impact of this Project may be measured within two clearly defined fields. One, environmental, as 
the improvement of the wastes treatment processes, mobilizes the recruiting of actors and therefore, 
generates a real impact in the reduction of the amount of wastes being buried in landfills. And also a 
social one, as it enables the addition within a cooperative of recyclers, an assembly at industrial level 
of the production of machines, transforming the possibilities of growth labor wise, of members, thus 
improving the actual performance of the cooperative.    

An indication of the degree of penetration designing can have, and its positioning as a possible tool of 
strategic improvement of the organization, is the flexibility and interest of the cooperative to be a part 
of projects like these. The possibilities and the multiplying projection of a project, in which designing is 
included as a key factor, is most useful to the cooperative , and is potentially applicable to other actors 
in these sectors. Visualized from the actual growth of the cooperative as an organization, upon 
including designing as a strategic asset, it is granting itself the opportunity of refining its projections 
and broadening its field of action.  

As a manner of ending, the next steps of the Project are expected in anticipation:  Commencement of 
the designing process (research and analysis) of the machines, the conditioning of the specific 
production space within the cooperative‘s premises, and the strategic development of the research 
concerning the potential market for the products.     
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Glossary 
 
The Urban Solid Wastes (USW) are the ones originated in the household and commercial activities in 
towns and cities. They are mostly composed of:   

 Organic matter.- they are the remains of cleaning processes or the preparation of food, 
together with left-overs of such foods. 

 Paper and cardboard - newspapers, magazines, advertising, boxes, packing, and crating, etc.  

 Plastics - Bottles, bags, packing, plates, glasses and cutlery    

 Glass.- Bottles, jars, broken crockery, etc. 

 Metals.- Cans, pots, etc. 

 Others 

Dry wastes (DW) are the non organic ones, nor humid, and may be used for re-cycling or re-used. 
 
Humid wastes (HW) are the ones the generating agent disposes of, without separation at origin. 
To the effect of re-cycling processes, they include wastes actually humid, such as food, as well as any 
other organic element, together with re-cycling material which upon being mixed with humid remains, 
makes the treatment of it as if all of it were HW. 
 
Some data on Argentina 
 
8 kg of waste are disposed of, per person per week 
1 Kg per person, per week is recuperated 
 
The technically re-cyclable wastes are those for whom a processing technology has been developed, 
but it may happen that such technology is not available, or not reachable for the recyclers.   
 
The wastes considered economically reciclable are those for wich the technology exists, it is available, 
and it is profitable, and it is found economically convenient to recycle them. (Its profitability varies 
through market prices and transport possibilities.)  
Wastes that are not recyclable are those for which there is no adequate re-cycling process.   
Separar en origen significa que cada persona debe ser generador responsable de la basura que 
produce. 
 
30 years ago, a person produced 0.40 Kg of waste per day. 
Since the year 2000, a person produces 1.10 Kg of wastes per day. 
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As indústrias têxteis e do vestuário são consideradas uma das principais causadoras de toda poluição industrial, 

uma vez que várias etapas do processamento têxtil são causadoras potenciais de poluição e degradação 

ambiental, caso não sejam tomados os cuidados necessários. Por conta disso, o setor costuma ser pioneiro em 

práticas de produção mais limpa, buscando a melhoria de seu processo produtivo com foco na proteção 

ambiental, visto que atualmente um crescente número de empresas afirmam trabalhar de forma 

sustentável.Buscando investigar as percepções e estratégias de sustentabilidade utilizadas por essas empresas 

que de alguma forma prezam o desenvolvimento sustentável, realizou-se um estudo exploratório qualitativo, com 

dez empresas cadeia têxtil e do vestuário brasileiras.  Igualmente pesquisou-se quais os fatores motivadores 

para a utilização de estratégias de sustentabilidade bem como o foco de atuação de acordo com as diferentes 

dimensões da sustentabilidade: social, econômica, ecológica, espacial, cultural, psicológica e política. Os dados 

coletados nos revelam um panorama otimista: empresas conscientes da necessidade de uma mudança, em 

busca de uma forma sustentável de produção, e mais do que isso, ações que já são implementadas e que estão 

mudando esse cenário e servindo de exemplo para empresas de outros ramos. 

 

Introdução 

 

Moda e sustentabilidade parece ser um paradoxo. Isso por que atualmente a Moda é considerada 

um dos maiores negócios da indústria, devido não só ao volume de vendas, mas também a toda cadeia de 

empresas envolvidas desde a concepção dos produtos até sua distribuição. Esses negócios têm sido 

pautados no aumento da produtividade e na oferta, cada vez mais rápida e mais variada, para atender a 

demanda do consumidor (Feghali; Dwyer, 2004). 

Dentre as atividades industriais, os processamentos têxteis são considerados um dos principais 

causadores da poluição mundial. Isso porque o processo da cadeia têxtil ‗é composto de várias etapas as 

quais podem ser causadoras de degradação ambiental caso não sejam tomados os cuidados necessários‘ 

(Santos, 2007, p.2). 

Schulte e Lopes (2007) afirmam que um paradigma se estabeleceu no século XXI: o 

desenvolvimento ambientalmente sustentável e sua implicação na criação de produtos para o vestuário de 

moda. 

A pesquisa ‗Eco fashion: consolidação de uma tendência ecológica na moda‘, foi o ponto de 

partida para as reflexões sobre o sistema da moda diante dos princípios estabelecidos para um 
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desenvolvimento sustentável: economicamente viável, socialmente justo e ecologicamente correto 

(SCHULTE; LOPES, 2007, p.1). 

 
A palavra sustentabilidade vem sendo discutida mundialmente. Nos últimos anos as pessoas 

estão cada vez mais preocupadas com as consequências do uso inadequado e exploratório da natureza 

(Souza, 2002).A sustentabilidade com todas as suas dimensões – que transcendem o social, econômico e 

ambiental - pode ser a ferramenta para uma mudança nesse cenário da indústria da moda como grande 

poluidora. Esse processo já foi iniciado e o que se vê hoje é uma tendência à mudança. A moda está se 

transformando, em vez dos consumidores dependerem do ciclo da moda, exclusivamente, eles estão 

pensando e adaptando a moda ao seu estilo pessoal.   

Por isso Aguiar, Martins e Matos (2010), comentam que o consumo consciente será tendência 

marcante para novas décadas e por isso ‗ Novas propostas de design, com ciclos de vida mais longos 

para os produtos e movimentos educacionais para um consumo mais intelectualizado serão fundamentais 

para a reformulação do sistema de moda‘ (Aguiar; Martins;  Matos, 2010, p.7).Por ser considerada uma 

das principais causadoras da poluição industrial, a preocupação com formas de minimizar esses impactos 

da indústria têxtil vem crescendo. Isto se deve à contínua procura pela melhoria do processo produtivo 

onde o componente ambiental exerce papel da maior importância, além disso, tem-se notado um 

crescente número de empresas que afirmam trabalhar de forma sustentável. 

O desenvolvimento de produtos e a sustentabilidade são uma recente combinação de condições 

que evoluíram do reconhecimento da importância que o design, a produção, a escolha de material, o tipo 

de produto, o uso e a sua disposição final têm sobre o ambiente, o qual tem vindo desempenhar um 

importante papel no marketing e no design de produtos, tornando-se necessário encontrar critérios e 

desenvolver metodologias para o design de produtos sustentáveis. 

Sendo assim, os esforços para mudar tal situação são válidos a partir do momento em que se 

estuda a possibilidade de desenvolver projetos de produtos industriais mais sustentáveis que envolvem 

toda a cadeia têxtil. Esse trabalho buscou analisar as percepções e estratégias de empresas que 

trabalham com desenvolvimento sustentável. 

Conceito de sustentabilidade  

 

A palavra sustentável tem origem etimológica do latim sustinere, que significa defender ou manter 

vivo e também do latim sustentare encontramos o mesmo sentido em português. No Novo Dicionário 

Aurélio e no Dicionário de Verbos e Regimes encontramos dois sentidos: um passivo e outro ativo. O 

passivo traz o sentido de segurar por baixo, suportar, servir de escora, impedir que caia, impedir a ruína e 

a queda (Boff, 2012). Nesse sentido podemos dizer que sustentabilidade é tudo que fizermos para que um 

ecossistema não decaia e se arruíne. O ativo enfatiza o conservar, manter, proteger, nutrir, alimentar, 

fazer prosperar, substituir, viver, conservar-se sempre à mesma altura e conservar-se sempre bem (Boff, 

2012). Assim sustentabilidade significa todas as providências para manter certo organismo vivo, protegido, 

alimentado a ponto de se conservar bem, a fim de prosperar, fortalecer e evoluir. 
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De acordo com Silva e Souza (2010) sustentabilidade se define por ser um raciocínio sistêmico, 

que propõe três pilares de raciocínio: a simplicidade, a estabilidade e a objetividade. Apresenta-se como 

uma forma de configuração da sociedade que tende crescer ao máximo o potencial de produção e 

eficiência reduzindo ao mínimo os desgastes que o ecossistema ao seu entorno sofre. Sendo assim 

qualquer empresa ou organização que tenha como objetivo ser sustentável, necessita ser culturalmente 

aceito, socialmente equilibrado, economicamente viável e o que o consumidor considera de mais 

importante, ser ecologicamente correto. 

Já o termo sustentabilidade ambiental, segundo Manzini e Vezzoli (2008), refere-se à maneira pela 

qual as atividades humanas necessitam ponderar o período natural que o ambiente necessita para 

recuperar-se, ou seja, o espaço de tempo para repor o que da natureza fora retirado, de forma a não 

empobrecer o capital natural do planeta. 

A atenção para a sustentabilidade começou desde o final da década de 1940 quando as 

discussões sobre a relação entre a ação produtiva do homem começaram a prejudicar relativamente o 

meio ambiente. Diversos acidentes ecológicos ocorridos no pós-guerra foram extremamente importantes 

para que a sociedade voltasse seu olhar para este assunto. 

Esses desastres ocorridos no mundo contribuíram para que em 1972 ocorresse a Conferência de 

Estocolmo, na qual se reuniram 113 países para traçar discussões sobre o Meio Ambiente Humano 

(Mendes, 2009), essa foi considerada a ―Primeira Conferência Mundial sobre o Homem e o Meio 

Ambiente‖ e foi a partir dessa conferência que foi criada a PNUMA (Programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente) (Boff, 2012). Com a evidente necessidade de proteção ao meio ambiente, em 1984, a 

Organização das Nações Unidas (ONU) criou a Comissão Mundial para o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento, cujo lema era ―Uma agenda global para a mudança‖ (Boff, 2012). Essa Comissão 

editou, em 1987, o relatório Brundtland, também conhecido como ―Nosso Futuro Comum‖, aquele que 

ficou conhecido como um dos marcos que preconizaram ―uma nova era de desenvolvimento econômico 

ambientalmente saudável‖ (Ministério Do Meio Ambiente, 2005). De acordo com esse documento, 

desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que garante o atendimento das necessidades do 

presente sem comprometer a habilidade das gerações futuras de atender suas necessidades. Essa 

definição se tornou clássica e se impôs em quase toda literatura que trata a sustentabilidade como tema 

(Boff, 2012). Em seu conceito mais amplo, o desenvolvimento sustentável é entendido como o 

crescimento econômico permanente, unido ao desenvolvimento econômico com vistas a melhorias nos 

indicadores sociais, ao mesmo tempo em que contribui para a preservação ambiental. 

O termo sustentabilidade ambiental, segundo Manzini e Vezzoli (2008), refere-se à maneira pela 

qual as atividades humanas necessitam ponderar o período natural que o ambiente necessita para 

recuperar-se, ou seja, o espaço de tempo para repor o que da natureza fora retirado, de forma a não 

empobrecer o capital natural do planeta. 

Sánchez (2006) nos diz que a palavra ambiente significa o meio de onde a sociedade extrai os 

recursos essenciais à sua sobrevivência, bem como os recursos demandados pelo processo de 

desenvolvimento socioeconômico, como o meio de vida, cuja integridade depende da manutenção de 

funções ecológicas essenciais à vida. 
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As dimensões da sustentabilidade 

 
A sustentabilidade é multidimensional. O tripé da sustentabilidade proposto por John Elkington em 

1997 (figura 1) enfatiza duas questões chave para a sustentabilidade: a integração dos três componentes 

do desenvolvimento sustentável – crescimento econômico, equidade social e proteção ao meio ambiente, 

e a integração entre os aspectos de curto e longo prazo (Elkington apud Almeida, 2006). 

 
Figura 1: Tripé da sustentabilidade 

 
 

Esse modelo tem sido criticado nos últimos anos.Onde há uma preocupação com a degradação 

do meio ambiente desde os anos sessenta em função dos avanços do modelo capitalista. Observa-se que 

as dimensões social, econômica e ecológica de desenvolvimento sustentável são as mais incorporadas 

nos estudos sobre o tema. A análise social é a categoria que reúne análises em relação à sociedade no 

que diz respeito à distribuição de renda, bem-estar social da população, educação, saneamento básico, ou 

seja a estrutura social. Na ambiental tudo que for relacionado ao meio ambiente como recursos naturais, 

degradação e preservação, poluição. Análises relativas à produção, concentração de renda, exploração do 

trabalhador e expansão econômica se encontram na dimensão econômica (Moretto; Giacchini, 2006).  

Mas estas dimensões não se limitam somente a três. Sachs (1993) propõe um modelo com sete 

dimensões da sustentabilidade: social, econômica, ecológica, espacial, cultural, psicológica e política 

(figura 2). 
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Figura 2: As novas dimensões da sustentabilidade 

 
Dimensão ecológica 
 

  
A dimensão ecológica é a mais defendida pela maioria dos autores que tratam o tema da 

sustentabilidade. O avanço nas pesquisas desse tema muito se deu aos diversos congressos já ocorridos 

ao longo dos anos, começando pela Conferência de Estocolmo nos anos 70, onde o assunto se difundiu 

no mundo. Rattner (1999) afirma que para buscar a sustentabilidade ambiental devemos compreender e 

respeitar as dinâmicas do meio ambiente, entendendo que o ser humano é apenas uma das partes deste 

ambiente. 

Para Foladori (2002), a sustentabilidade ecológica é a que envolve menos controvérsias, uma vez 

que se refere a certo equilíbrio e à manutenção dos ecossistemas, conservação e manutenção genética, 

incluindo, também, a manutenção dos recursos abióticos e a integridade climática. Este é um conceito que 

aborda a natureza externa ao ser humano e a concepção de que quanto mais modificações realizadas por 

ele na natureza menor sua sustentabilidade ecológica e quanto menor a interferência humana na 

natureza, maior sua sustentabilidade (Mendes, 2009).  

 

Dimensão econômica 

 

Refere-se aos efeitos das atividades da organização sobre as circunstâncias econômicas 

das partes interessadas e sobre os sistemas econômicos em nível local, nacional e mundial.O 

Capitalismo é um modo de produção pelo qual a economia se dá em unidades chamadas empresas, que 
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são de propriedade privada, embora algumas possam ter o governo como proprietário (Singer, 1998). Esta 

é a forma de organização das atividades produtivas da sociedade baseada no princípio de que os 

indivíduos podem exercer domínio sobre os recursos, com o intuito de transformá-los em bens e serviços, 

agregando sempre um novo valor.  

Essa ação se perpetua por meio de uma cadeia, cujo eixo norteador é o acúmulo privado de 

capital, justificado na máxima do crescimento econômico. Rattner (1999) afirma o argumento de 

economistas a favor da sustentabilidade gira em torno de saber usar os recursos do planeta, com 

alocação eficiente de recursos naturais em um mercado competitivo, no qual pode haver distorções no 

mercado das quais poderiam ser corrigidas pela internacionalização de custos ambientais e reformas 

fiscais.  

1. Dimensão social 

 

Segundo Caporal e Costabeber (2002) essa dimensão representa um dos pilares básicos da 

sustentabilidade, uma vez que a preservação ambiental e a conservação dos recursos naturais somente 

adquirem significado e relevância quando os produtos são gerados em bases renováveis podendo ser 

usufruído pelos diversos segmentos da sociedade. É necessário ter  uma  gestão que  prioriza a relação  

ética  e transparente  com  todos  os  públicos com  os  quais  se  relaciona, respeitando  a  diversidade  e 

adotando práticas  compatíveis com  o  desenvolvimento sustentável da  sociedade.  

2. Dimensão espacial 

 

Significa elencar fatos como concentração populacional, densidade demográfica e urbanização. 

No que diz respeito ao assunto, Leff (2008, p. 340) diz que ―o lugar é o locus das demandas e das 

reivindicações das pessoas pela degradação ambiental, assim como suas capacidades de reconstruir 

seus mundos de vida‖. A sustentabilidade espacial abrange a organização do espaço e obedece a critérios 

superpostos de ocupação territorial e entrelaçados em uma rede natural duradoura para tentar recuperar a 

qualidade de vida, a biodiversidade e a escala humana em cada fragmento, em cada bairro do sistema 

(Mendes, 2009). Consiste na possibilidade da conquista de um equilíbrio entre espaço, crescimento e 

desenvolvimento.  

O espaço é fundamental a todas as necessidades do homem, seja no meio urbano ou rural, porém 

não há sustentabilidade desse espaço quando se questiona o valor do uso especulado ou mesmo as 

relações de produção que determinam os traços fundamentais configurados por uma sociedade em 

desenvolvimento (Araujo, 2004).  

3. Dimensão cultural 

 

A dimensão cultural pode, em muitos aspectos, confundir-se com a social, tendo em vista que 

cultura e sociedade estão diretamente ligadas. A destruição da base dos recursos do planeta e seu 

impacto nos valores culturais e humanos geraram a necessidade de orientar as formas de 
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desenvolvimento para eliminar a pobreza crítica e passar da sobrevivência á melhoria da qualidade de 

vida (Leff, 2008). Faz parte desta concepção promover, preservar e divulgar a história, tradições e valores 

regionais, bem como acompanhar suas transformações. É válido valorizar culturas tradicionais, divulgar a 

história das cidades e garantirem oportunidades de acesso a informação, ao conhecimento a todos, 

investindo na construção, reforma e restauração de equipamentos culturais (Mendes, 2009).  

 

Dimensão política 

 

Na dimensão política, a sustentabilidade é construída através de agentes sociais atuantes em seu 

ambiente sócio-econômico-cultural, recebendo do poder público possibilidades no controle de recursos 

para decisões políticas. Onde na escala local, o desenvolvimento encontra na forma participativa de 

gestão, o instrumento democratizante necessário para sua atuação. Relembrando que modelo de 

desenvolvimento sustentável está baseado na concepção da parceria e da colaboração efetiva entre os 

setores públicos, privado, voluntário e comunitário.  

Mendes (2009) afirma que neste contexto, exige-se um mínimo de consenso e de solidariedade 

entre os membros da sociedade que transcendem aos interesses particulares e que só podem ser 

produzidos em um processo dialógico e interativo de troca de argumentos e posições. Desta forma torna-

se imprescindível que os governos tenham atitudes e estratégias em prol do bem comum, pois a atitude de 

criar um desenvolvimento sustentável democrático exige um Estado ativo e facilitador (Mendes, 2009).  

 

4. Dimensão psicológica 

 

Segundo Mendes (2009) esta dimensão engloba a sensação de bem-estar que transcende o 

aspecto social, pois nela contém a emoção como um atributo que faz parte do inconsciente do indivíduo. 

Onde a sensação interna ao mesmo tempo é inerente e depende da sua própria percepção, e é a partir 

dessa percepção que organiza as sensações do indivíduo e permitindo-o tomar conhecimento da 

realidade (Sillamy, 1998). Para muitas pessoas a percepção varia conforme experiências, expectativas, 

motivações e emoções que influenciam o que é percebido, é um processo muito mais individualista do que 

se costuma acreditar.  

Machado e Fenzel (2001) referem-se à dimensão psicológica como formas de diminuir as 

frustrações e aumentar a satisfação dos indivíduos. Em Bossel (1999), encontramos a inclusão da 

dimensão psicológica na temática da sustentabilidade, onde o mundo em que vivemos é um sistema, 

composto por subsistemas que interagem de muitas formas e se impactam mutuamente.  

 

Metodologia da pesquisa 

 

Essa pesquisa é caracterizada como um estudo exploratório que utiliza uma abordagem 

qualitativa. Para atingir os objetivos da pesquisa, foi necessário, inicialmente a aplicação de um 

instrumento de coleta de dados para identificar as estratégias de sustentabilidade utilizadas pelas 
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empresas brasileiras, analisar seu foco diante das diferentes dimensões da sustentabilidade, bem como 

compreender a motivação dessas empresas que buscam o desenvolvimento sustentável.  

A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário, desenvolvido e enviado via e-mail 

para as empresas. O critério de escolha das empresas foi baseado em pesquisas na internet. Nessa 

pesquisa buscou-se empresas que trabalhassem com a sustentabilidade em pelo menos uma área de 

desenvolvimento e que esse trabalho estivesse disponível nos sites próprios. Os questionários foram 

enviados a vinte empresas, onde dez responderam o mesmo. Informações contidas no questionário tais 

como nome da empresa, nome do respondente, cargo e tempo de empresa foram optativas.  Questões 

como as descritas a seguir foram utilizadas para a análise: 

- O que é e que aspectos estão envolvidos no conceito de sustentabilidade na indústria têxtil? 

- Como você descreveria o foco sustentável utilizado pela empresa?  

- Qual (quais) você descreveria como fatores motivacionais para investir em sustentabilidade? 

 

Análise dos dados coletados 

 

A sustentabilidade, como já foi visto é um meio através do qual nós satisfazemos as necessidades 

atuais e futuras de proteção ambiental, ao mesmo tempo em que desenvolvemos esforços conscientes 

para preservar a biodiversidade e os ecossistemas naturais. A adoção de práticas sustentáveis tem 

implicações não apenas junto às gerações atuais e futuras, mas também dá à sua organização uma 

vantagem competitiva sobre empresas concorrentes que deixam de enfrentar os desafios e não 

satisfazem as exigências cada vez maiores do público em geral. A gestão da sustentabilidade é uma 

ferramenta que ajuda a organização a conquistar esta vantagem competitiva, resultando em diminuição de 

custos, práticas mais eficientes e maior rentabilidade.  

O resultado do estudo mostrou quais são as percepções e as estratégias de sustentabilidade 

utilizadas por empresas da cadeia têxtil e do vestuário que possuem foco no desenvolvimento sustentável. 

Pode-se perceber que a maioria tem uma visão limitada às questões referentes à sustentabilidade, tendo 

em vista que grande parte das empresas considera somente o tripé da sustentabilidade. Este modelo 

enfatiza duas questões chave para a sustentabilidade: a integração dos três componentes do 

desenvolvimento sustentável, o social, o econômico e o ambiental; e a integração entre os aspectos de 

curto e longo prazo (Elkington apud Almeida, 2006). 

Na Questão: O que é e que aspectos estão envolvidos no conceito de sustentabilidade na 

indústria têxtil? Buscou-se identificar a visão de cada um dos entrevistados.  

O Entrevistado 1 considera que sustentabilidade são: ‗Produtos que causam pouco ou nenhum 

impacto ambiental. Parceiros ecologicamente corretos (que tratam seus efluentes) e responsabilidade 

social‘. 

Observamos que esse entrevistado considera em suas repostas apenas aspectos ambientais e 

sociais. Já o Entrevistado 6 considera os aspectos ambientais, sociais, econômicos e culturais: 

A sustentabilidade relaciona-se com a continuidade dos aspectos econômicos, sociais, culturais e 
ambientais da sociedade. Na indústria têxtil, tem-se observado uma crescente preocupação com a 
demanda dos recursos e com os aspectos econômicos neles envolvidos. 
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Diferente do Entrevistado 1 este considera o aspecto cultural que está diretamente relacionado 

com o social e que segundo Sachs (1993) essa dimensão direciona-se aos modelos de modernização e os 

sistemas rurais integrados de produção, traduzindo o conceito normativo de eco desenvolvimento em uma 

pluralidade de soluções particulares, que respeitem as especificidades de cada ecossistema, cultura e 

local.  

Enquanto o Entrevistado 4 também considera os aspectos econômico, social e ambiental, que 

cabe citar, é o único entrevistado que possui em sua empresa um Coordenador de Sustentabilidade: 

 

Sustentabilidade é o desenvolvimento econômico, social e ambiental. Na indústria têxtil a 
sustentabilidade está envolvida diretamente com redução de insumos, desperdícios, consumos, 
desenvolvimento de produtos eco têxteis. Também está ligado em ter um ambiente seguro aos 
trabalhadores, qualidade de vida no trabalho, incentivo a educação e desenvolvimento profissional.  

 

Neste sentido, podemos dizer que dimensões social, econômica e ecológica (ambiental) de 

desenvolvimento sustentável são as mais incorporadas nos estudos sobre o tema. Na qual a dimensão 

social é a categoria que reúne análises em relação à sociedade no que diz respeito à distribuição de 

renda, ao bem-estar social da população, à educação, saneamento básico, ou seja, a estrutura social. A 

ambiental tudo que for relacionado ao meio ambiente como recursos naturais, degradação e preservação, 

poluição. E análises relativas à produção, concentração de renda, exploração do trabalhador e expansão 

econômica se encontram na dimensão econômica (Moretto; Giacchini, 2006). 

Analisando as respostas, poucos entrevistados mostraram-se preocupados com outras dimensões 

como a dimensão cultural, política, psicológica e espacial. A dimensão cultural pode ser facilmente 

confundida com a social, pois faz parte desta concepção promover, preservar e divulgar a história, 

tradições e valores regionais, bem como acompanhar suas transformações. Nessa dimensão é válido 

valorizar culturas tradicionais, divulgar a história das cidades e garantirem oportunidades de acesso a 

informação, ao conhecimento a todos, investindo na construção, reforma e restauração de equipamentos 

culturais (Mendes, 2009). Podemos ver claramente este aspecto no Entrevistado 6 que procurou uma 

comunidade que já havia abrigado indústria coureiro-calçadista, buscamos aproveitar o conhecimento das 

pessoas locais e dar a eles uma opção de trabalho. Nesse caso foi utilizada a experiência e a cultura local 

para a administração de um novo conceito de sustentabilidade. Foi implantado nessa comunidade uma 

nova forma de cultura sustentável. Esse mesmo Entrevistado considera : ‗A sustentabilidade relaciona-se 

com a continuidade dos aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais da sociedade. Na indústria 

têxtil, tem-se observado uma crescente preocupação com a demanda dos recursos e com os aspectos 

econômicos neles envolvidos‘. 

Dentre as ações de sustentabilidade utilizadas pelas empresas podemos citar que: 

- Dez utilizam matérias-primas ecologicamente corretas; 

- Nove disseram fazer o tratamento adequado dos resíduos gerados; 

- Oito reduzem o consumo de água, volume de resíduos e de poluição; 

- Sete fazem pesquisa de tecnologias mais limpas, bem como possuem a definição de regras para 

proteção ambiental; 



 

627 

 

- Seis fazem redução do consumo de energia 

- Cinco empresas têm uma limitação ou substituição de uso dos recursos não-renováveis, fontes de 

energia limpas e renováveis para diminuir o consumo de combustíveis fósseis.  

Quando questionados sobre: Como você descreveria o foco sustentável utilizado pela empresa? 

O Entrevistado 2 considera que o foco de empresa em que atua é: 
 
Utilização de matérias primas eco e divulgação de idéias conscientes e que façam outros 
pensarem em projetos inovadores e sustentáveis. Acima de tudo, propagar uma idéia de ser 
consciente com o que nos cerca e o que está ao nosso redor. 
 

Já para a empresa do Entrevistado 6 o foco é ‗Reaproveitamento e uso responsável de matérias 

primas‘. Segundo o Entrevistado 7, a sustentabilidade é o foco principal da empresa: 

 
Para nós, a sustentabilidade é o foco principal de nosso trabalho. A missão é aliar estilo e 
sustentabilidade; logo, temos diariamente refletido sobre nossas ações tanto em termos de 
produto, como em termos de fabricação e conscientização de nossos colaboradores. 
 

Com isso vemos que as empresas se preocupam com o ciclo de vida de seus produtos em 

diferentes estágios, mostrando que pensar no ciclo de vida dos produtos é gerar soluções que otimizem 

fatores como o uso de materiais não poluentes e de baixo consumo de energia, eficiência e facilidade de 

manutenção do produto, e a reutilização e reciclagem após o descarte (Kikuchi; Silva, 2009).  

A implementação dos 3 R‘s (Reduzir, Reutilizar, Reciclar), também foi observada:  Esse é um 

ponto de partida para colher os benefícios financeiros, sociais e mercadológicos relacionados ao 

desenvolvimento e aplicação de políticas e práticas ambientais. Reduzir está ligado a produção de objetos 

que se converteriam em desperdício, reduzindo o número de resíduos que as indústrias e os próprios 

seres humanos depositam no meio ambiente. Reutilizar se enquadra em dar uma segunda vida aos 

produtos, é dar-lhes uma nova chance de se mostrar útil. E reciclar é fazer com que os tratamentos de 

resíduos permitam reintroduzir os mesmos em um novo ciclo de vida.  

Outros aspectos, que estão ligados ao desenvolvimento sustentável foram comentados entre os 

entrevistados como o reaproveitamento e tratamento dos recursos naturais, como a água, o ar, a flora, a 

fauna e o solo; a diminuição dos impactos que seus produtos causam ao meio ambiente; a utilização de 

matérias-primas consideradas ecologicamente corretas; divulgação de idéias conscientes para seus 

colaboradores, funcionários, comunidade; eficiência produtiva e redução dos desperdícios; inovação e 

controle da poluição. 

Entre os fatores motivadores para um trabalho sustentável, com um percentual acima de 55% 

estão fatores como: 

- Identificação de novas oportunidades de negócio; 

- Redução dos custos decorrente da diminuição de desperdícios; 

- Redução dos custos decorrente da reutilização de recursos (reciclagens); 

- Antecipação a pressões legais e da sociedade; 

- Impacto positivo na imagem da empresa;  

- Consciência ambiental dos gestores; 

- Preocupação com qualidade de vida, a biodiversidade e a população local. 
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Tendo em vista ser o produto de moda, inserido na cadeia têxtil e um produto de consumo no qual 

ganha um espaço cada vez maior na lista de prioridade das pessoas, vemos o crescimento desse 

mercado industrial e junto dele a grande necessidade delas em adequar-se às exigências que o meio 

ambiente impõe.  Espera-se que este estudo auxilie todas as pessoas que prezam por um futuro melhor. 

Contribuindo para o conhecimento e conscientização das pessoas em relação às questões ambientais, 

pois acreditamos que preservar o meio ambiente tornou-se uma iniciativa de primeira necessidade e agir 

para conservá-lo deve ser uma atitude sincera e eficaz. Só assim podemos construir um futuro melhor 

para as próximas gerações que estão por vir.  
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This paperaims to presentthe results of acritical diagnosisabout the presence ofsustainabilitycontentsinto 
theacademic curriculaof industrial/product designinPortugal. This study is part of a PhD research focused 
on product design curricula‘s adequacy to business challenges. Considering that in full 21

st
 century the 

development of societies can only be supported by a sustainability reasoning and practice that articulate 
economic, environmental, social and cultural factors, the design education area must stimulate in students 
a proactive attitude towards a holistic development of products thought as part of a system in search of a 
necessary balance. However, and based on the gathering and interpretation of several portuguese design 
education curricula, it turns out that the introduction of the practice of ecodesign and design for 
sustainability occurs very late in the education process, i.e. at the 2nd cycle (master level). Furthermore, 
this approach is rarely linked with the design studio curricular unit, thus having clear impacts on the quality 
and nature of the proposed design solutions. As previous conclusions of this study one can point out that 
there are better results in the education field when the sustainability orientation occurs earlier in the 
training process; Regarding the markets and the companies, sustainable principles are still not recognized 
as indispensable or as an added value to the final product. 

Introduction 

Over the last decades, humanity has demonstrated to be more consciousaboutthedamages it 

provokes on theenvironment (Vezzoli & Manzini 2008). Nevertheless, although this awareness exists, 

natural resourcescontinue to beused as if they are infinite and the sustainability concept only was 

manifested as opposedto industrialization (Gomes 2006). According to Edwards (2008), sustainability 

is the process/system that involves ecological, economic, social andculturalfactors to achieve 

thesustainable development. It derives from this concept the ambition of achieving results in products 

that seek to minimize or even neutralize impacts in all these areas. 

Thecurrent challenge involves theenhancement ofsustainable developmentin anincreasingly search 

for balance betweeneconomic, social and environmental aspects (Vicente 2012), ensuring and 

promoting the present and future generations (Nations 2012). 

Such assustainability, thedesignalsodemandsthis interactionand harmony, and there should bea 

common efforttowards asustainable society(Amland 2004, apud Vicente 2012), but for this to happen, 

―designers need to be an integral part of the debate rather than remain on the fringe or be subject to 

the whim of the political and commercial forces of the day‖ (Fuad-Luke 2004:8),exercisingtheir 

thinkingin the search formore sustainable solutions.Educationhas a primary rolein the formulationof a 

new mentality.Specifically, the consumer educationisa key elementin theawareness of the population 

for sustainability (Gomes 2006), conveying clearly the ecological principles in the completion of 

projects. This leads toa fundamental questionon whichwe mustreflect: Howcaneducationadvancenew 

waysto design, produce and marketwhen companies arenot that receptiveto change? 
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Educating designers for sustainability 

 
Since mid-century, the world has changed. Since the 1960s, interest in the processes of design has 
grown rapidly under the influence of a number of factors whose importance seems likely to become 
even more drastic in the future. It will be worthwhile to spend some time examining these factors 
because they might expect to accomplish by rational process in design. (Lyle, 1985: 126) 

 

Alreadyin the 80s, Lyle(1985) was concerned withthe issue ofsustainabilityassociated with thedesign. 

Actually, "the connection between ideas, concepts, approaches andvalues, in the frameworkof 

education forsustainable development, generates alearningwhich is usuallybased on thecompletion 

ofprojects‖
1
(Edwards 2005:32). 

Believing thatquality has better probabilities of generating quality, the design with quality is the one 

that proposes sustainable and ethically responsible solutions associating the human, material and 

financial resources (Almendra 2010). In order to ensure a more sustainable production these 

resources have to be mobilized around a production system that enables the maintenance not only of 

the economic but also of  the social and the environmental systems (Ferreira 2010). 

According to Ferreira (2010), the predominanceof leadership, diagnosis, dialogue andevaluation skills 

are thekey-toolsfor asustainableorganizational culture. Thus, the issue of sustainabilityshouldbe 

addressedearlyin thedesign courses, educating forsustainabilitystrategic principlesthat are, according 

to Amado (2009), sustainable useof natural resources;reduction of consumptionand waste; prevention 

ofnatural,economicand cultural diversity in an equitable relationship; promotion of economy andlocal 

employment; the promotion and developmentofrenewable energy; involvement of the local population 

in the process; and promotion and dissemination of development information provided and verified 

throughout the process. 

As stated by Moraes (2011:39) ―the design has broadened its designing focus, once restricted to the 

design of physical products, to a systemic perspective‖
2
, which involve a holistic view of the Design 

process and results. The sustainable thinking, which should be taught during the course, should be 

early instilled and exercised in students, being indispensable the use of  sustainable design 

methodologies as part of the idealization process of design. The curricular unit of Design Studio, being 

the one that occupies the central and most important place in the design courses, should be better 

structured and coordinated with other subjects, promoting the interdisciplinarity of the course and 

establishing the link between pedagogical knowledge and educational practice (Frigotto 2008). 

Based on this argument the programmatic contents of design higher education courses should 

prepare students to respond with projects/designs truly sustainable in order to either pull or respond in 

an adjusted way the market and its demands. 

Sustainability in design higher education in Portugal 

In Portugal, currently, the higher education in industrial/product design offers 29 graduation courses 

and 22 master courses. Integrating the PhD research, it was mapped those courses and it was made 

the gathering and interpretation of their curricula to verify the presence of ecodesign and design for 

sustainability contents. 

Regarding to graduations, only in 12 courses exist the sustainability component. Nevertheless, these 

existence is reduced when we compare the european credit transfer and accumulation system (ECTS) 

of these curricular units (C.U.) concerning to the remaining sum (180 ECTS = 100%). The Figure 1 

and the Table 1 show the results of these analyzed graduation courses, summarizing the C.U. 

contents and objectives, which existence varies between 1,7% and 3,3%, with an average of 2,5%. 

                                                 
1
Free translation: "A conexãoentre as ideias, conceitos, abordagens e valores, no âmbito daeducação para o 

desenvolvimentosustentável, gerauma aprendizagemque costuma serbaseada naconcretização de projetos" (Edwards 
2005:32). 
 
2
Free translation: ―…o design vem ampliando seu foco projetual, antes restrito ao projeto de produtos físicos, para uma 

perspectiva sistêmica‖ (Moraes, 2011:39). 
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As can be seen in Table 1, the C.U. program contents are based on three main approaches – 

Ecological thinking (eco-design, eco-efficiency and eco-materials); Sustainable development and 

production (tools, techniques, technologies and methodologies); and Legislation (ISO14000, lifecycle 

product and 3Rs policy). These approaches occur on the 3
rd

, 5
th
 and 6

th
 semesters of the graduation 

programs, respectively 8%, 42% and 50%, so, mainly (92%) they occur at the last year of the level. 

Concerning the CU program goals these are restricted to the comprehension and use of the program‘s 

contents, i.e. this use implies the development of competencies of reflection, analysis, management of 

resources (material, technical and technological) thus preparing students to find answers to the 

exercises that comply with the definition of a design Project that is ecologically competent, 

economically viable, social fair and culturally accepted.  

 

Figure 1: The existence of sustainability C.U. in industrial/product design graduation programs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 1: Existence of sustainability component in industrial/product design graduation programs in Portugal 
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Guarda | 
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 Legislation 
(ISO14000). 

streamlining 
production systems, 
use of natural 
resources and 
safeguarding 
environmental 
protection. 

Castelo 
Branco | 
IPCB 

Conforto 
ambiental 
(Environmental 
Comfort) | 6

th
 

2,2% no info no info 

Leiria | 
ESAD – 
Caldas da 
Rainha 

Design e 
desenvolvimento 
sustentável 
(Design and 
sustainable 
development) | 5

th
 

1,7% 

 Eco-design. 

 Lifecycle product. 

 Eco-efficiency.  

 Eco-materials. 

 Sustainable system 
(System-Product-
Service).  

 Reflect on the 
practices of eco-
design and design for 
sustainability in design 
practice. 

 Develop technical 
skills that help enable 
sustainable decision-
making. 

Viseu | IPV Eco-design | 6
th

 3,3% 

 Development of 
furniture products: 
tools, techniques 
and technologies. 

 Understand uses and 
limits of the materials. 

 Develop creative and 
management skills 
(based on engineering, 
production and 
material technology). 

Braga | 
IPCA 

Eco-design e 
desenvolvimento 
sustentável 
(Eco-design and 
sustainable 
development) | 5

th
 

2,2% 

 Design for 
sustainability. 
(Brundtland Repport; 
Agenda 21; ENDS 
2015) 

 Legislation 
(ISO14000). 

 Lifecycle product. 

 Eco-design and 3Rs 
policy. 

 Integration of 
concepts, strategies 
and methods of eco-
design and sustainable 
development in design 
process. 

 Critical and pro-active 
awareness to develop 
sustainable products, 
goods and services: 
add value and 
integrate the national 
business. 

Porto | IPP 
– ESEIG 

Design no futuro 
(Design in the 
future) | 3

rd
 

3,3% 

 Design and 
production (new 
Technologies to 
create design 
solutions that attend 
to the future needs). 

 Understanding 
cultures / 
contemporary 
lifestyles. 

 Recycle old 
technologies and 
materials to find new 
and interesting 
applications. 

Lisboa | 
FBAUL 

Eco-design e 
sustentabilidade 
(Eco- Design and 
sustainability) | 6

th
 

1,7% no info no info 

Braga | UM Eco-design | 5
th

 2,8% no info no info 

Castelo 
Branco | 
UBI 

Design 
sustentável 
(Sustainable 
Design) | 6

th
 

3,3% 

 Sustainable design 
(techniques and 
methodologies). 

 Lifecycle product. 

 Legislation and 
certification. 

 Know sustainable 
design techniques and 
methodologies. 

 Develop for quality, 
environment, security 
and social 
responsibility. 

Évora | UE 

Design e 
natureza 
(Design and 
Nature) | 6

th
 

2,2% 

 Concepts and 
methodologies that 
provide the study of 
the nature. 

 Know bio-design 
methodologies, such 
as inspired for creating 
innovative and 
sustainable design 
products. 

 

Regarding the masters, only in 9 programs the sustainability component is present. It is to notice 

thatthere is a significant existenceofcomponentsofsustainability intoacademiccurricula, however this 

existence is reduced when we compare the European credit transfer and accumulation system (ECTS) 

of these curricular units (C.U.) to the remaining sum (120 ECTS). The Figure 2 and Table 2 show the 
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results of these analyzed master programs, summarizing the C.U. contents and objectives, which 

existence varies between 3,3% and 15%, with an average of 7%. 

Regarding graduations, one acknowledge in Table 2 that the C.U. program contents are based on the 

same three main approaches – Ecological thinking (eco-design, eco-efficiency and eco-materials); 

Sustainable development and production (tools, techniques, technologies and methodologies); and 

Legislation (ISO14000, lifecycle product and 3Rs policy).These approaches occur on 1
st
, 2

rd
 and 3

rd
 

semesters of the master, respectively 50%, 42% and 8%, so, mainly (92%) they occur at the first year 

of this level. With respect to the CU program‘s goals as it happens in the graduation programs. In the 

masters these are ruled by the understanding and use of the CU program contents. 
 

Figure 2: The existence of sustainability C.U. in industrial/product design master programs

 
 

Table 2: Existence of sustainability component in industrial/product design master programs in Portugal 
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management, eco-
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Aveiro | UA 
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(opcional) 
(Eco-design and 
eco-efficiency 
(optional)) | 1
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planeamento e 
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 Eco-efficiency 
(tools). 
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 Environmental 
impact. 

 Lifecycle product. 

 Sustainable design 
strategies. 

 Integrate 
methodologies for 
eco-design and eco-
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the chain of 
production and 
marketing. 
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desenvolvimento 
sustentável 
(opcional) 
(Design, planning 
and sustainable 
development 
(optional)) | 2

nd
 

 Green marketing. 

 Eco-design 
practices. 

Lisboa | FA-
UTL 

Design 
sustentável I 
(Sustainable 
design I) | 2

nd
; 

Design 
sustentável II 
(Sustainable 
design II) | 3

rd
 

7,5% 

 Artificial environment 
and natural 
environment. 

 Socio-cultural 
dimensions of 
sustainable design 
(ecological 
economics; solidarity 
economy; natural 
capitalism; 
environmental 
management). 

 Design and green 
marketing. 

 Sustainable projects 
– case studies. 

 Design for 
sustainability: 
methods and 
models. 

 Promote ethical, 
critical and pro-
active attitude facing 
the challenges of our 
societies in terms of 
sustainability. 

Lisboa | 
Universidade 
Lusófona 

Eco-design | 2
nd

 3,3% 

 Eco-design 
(strategies, tools and 
technologies). 

 Lifecycle products. 

 Relation product-
environment. 

 Eco-materials 

 Sustainable 
development and 
management. 

 Analyze processes 
and products by eco-
economic criteria. 

 Develop 
products/services 
compatible with the 
environment. 

 Implement the eco-
design concept in a 
company. 

 Develop an eco-
design strategy. 

Braga | 
Lusíada 

Sustentabilidade 
(Sustainability) | 1

st
 
6,25% no info no info 

Porto | 
Lusíada 

Sustentabilidade 
(Sustainability) | 1

st
 
6,25% no info no info 

Lisboa | 
Lusíada 

Sustentabilidade 
(Sustainability) | 1

st
 
6,25% no info no info 

Lisboa | 
IADE 

Design e 
sustentabilidade 
(Design and 
sustainability) | 1

st
 

5% 

 Design for 
sustainability. 

 Eco-design. 

 Lifecycle product. 

 Eco-materials. 

 System solutions 
oriented to 
sustainability. 

no info 

Leiria | IPL 

Design 
sustentável 
(Sustainable 
design) | 1

st
; 

Reciclagem de 
materiais 
(Recycling of 
materials) | 2

nd
; 

Eficiência 
energética e 
ambiente (Energy 
efficiency and 
environment) | 2

nd
 

8,3% no info no info 

Discussion and Conclusions 

The result of this study aims to identify the given importance of sustainable thinkinginthe development 
of design projects on the part of the Portuguese Design Education system. Based on the gathering 
and interpretation of industrial/product design graduation and master portuguese curricula, it turns out 
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that the introduction of the practice of ecodesign and design for sustainability occurs late in the 
formation process, with an emphasis on the master program. However, it is important to refer that the 
concerns about sustainability training should beanticipated to the beginning oftraining. It would bemore 
reasonableif one caninstillin studentssuch concernsas somethingnatural thatcomesearlyon(normal) 
development of(any) design project, because, only this way, the curriculum ensuresstudents 
torespond with more sustainableprojects(respecting the N14000; having preoccupation withthe 
lifecycle ofproducts; etc.). If that is done the  higher the chances of being more preparedand 
adjustedto themarketand itsdemands. The courses that addresssustainability(eco-design, design for 
sustainability, etc.) must be articulatedwith the main C.U. (Design Studio). According to Casais & 
Almendra (2012:6), who studied the gap of sustainability contents in design and sustainability courses 
in EU countries, ―design education often does not contemplate a complete approach on the issue of 
sustainability, confining it to ecological matters and failing in expanding it to a broad concept that also 
includes human context‖. Moreover, the authors underline that this gap has consequences on the 
quality of the student‘s instruction. This study is aligned with the idea that ―investing in education and 
training provides a direct channel to advancing the sustainable development agenda‖ (NATIONS 
2012:30). On the side of companies and according to Nevado (et.al. 2008), the evolution of the 
concept of design in terms of sustainability should be valued. Designers can fulfill needs, creating new 
solutions and solving some problems with maximum benefit jointly for consumers, producers and the 
natural resources. This is possible because companies all over the world increasingly need to innovate 
on their products and processes, keeping up with competitive pressure, increasing productivity within 
the region or worldwide, defending or expanding market share, and creating the ability to attract 
foreign investments (Crul & Diehl 2006). So, companies can have a key role in promoting sustainable 
products and services, benefiting themselves and the environment (Hitchins& et.al. 2004). Human 
being need to learn to reduce the consumption of natural resources, readjusting their physical and 
social contexts of life (Manzini 2006). Being so it is imperative that design education trains the 
students in sustainable thinking and sustainable design projects development 
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Palavras-chave: sustentabilidade, inclusão e moda 

O design e a sustentabilidade na moda é assunto de grande relevância, fruto do descarte desenfreado 
que agride o meio ambiente.  Este trabalho relata a experiência de um projeto de extensão em um curso 
de Design de Moda, que tem como temática a sustentabilidade. O mesmo é desenvolvido numa 

comunidade econômica e socialmente vulnerável na cidade de Cabedelo – PB, e objetiva 

proporcionar por meio do artesanato, design e cultura, o estímulo à criatividade, através de oficinas de 

design para criação de produtos. Essa ação é relevante, pois além de oferecer e aprimorar técnicas 

manuais, prioriza temáticas de reutilização como intervenção cidadã de preservação ambiental.  O projeto 

enfrenta desafios como a baixa autoestima dos moradores, além da imprevisibilidade da matéria prima 

que dificulta a continuidade na produção. Após um ano de projeto, conclui-se com resultados satisfatórios 
o desenvolvimento de acessórios de moda, auxiliando na geração de renda da comunidade. 
 

           Key words: sustentability, inclusion and fashion. 

Design and sustentability n fashion is an issue of great relevance as a result of aggressions to natural 
environment. This paper deals with the experience of a project of extension in a Fashion Design course 
which has sustentatbility as its main focus. It has been developed in a socially  and economically 
vulnerable, in the municipality of Cabedelo– PB, and aims at providing through handicrafts, design and 
culture, stimulus for creativity through  design workshops for the creation of products. This action is 
relevant, for besides offering and improving manual techniques, giving priority to themes of reutilization as 
a citizenship intervention of ambiental preservation. The project faces challenges such as the low self-
esteem of the subjects, besides the imprevisibility of raw materials which makes difficult the continuation of 
production. After a year a project, we arrive to satisfactory results the development of fashion accessories, 
contributing to the generation of income to the community. 

 

Introdução 

 
Sabe-se que os olhos do mundo estão voltados para uma correção dos erros do passado. Ou seja, as 
crises econômicas, questões ambientais, guerras étnicas, problemas religiosos, corrupção e 
degradação do meio ambiente são preocupações universais. As novas políticas pretendem frear o 
desenvolvimento desencadeado que levou a estes problemas. Aqui focamos no viés sustentável, 
principalmente na indústria da moda.  
Moda e sustentabilidade são elementos difíceis de serem conceituados de maneira completa. Moda 
pode ser um comportamento, é a tendência de cosumo da atualidade, repetição e proliferação do 
comportamento e do vestir. Na maioria das vezes está associada a roupas, mas a moda se manifesta 
a outros produtos como utensílios domésticos, móveis, eletrônicos, carros, arquitetura e até a 
tecnologia.  Por outro lado a sustentabilidade é um conceito difícil, relaciona-se com uso consciente, 
retroalimentação do sistema, produção consciente, inserção social, etc. Para Rocha (2012) 
sustentabilidade é um valor, ou seja, seria errado falar sobre consumo sustentável de moda. Ela 
evidencia que a sustentabilidade agregada é também um valor e que deveríamos falar sobre moda 
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com valor sustentável. Isto é, sugere que sustentabilidade é um valor agregado aos produtos. O autor 
faz o mesmo raciocínio quando apresenta a moda como valor, ou seja, diferencia moda e vestuário, 
de maneira que vestuário referira-se a roupa e moda seria o valor sob a mercadoria. Concorda-se 
com esta visão sobre moda, percebendo a moda como algo completamente intangível. Por outro lado, 
apesar de sustentabilidade agregar valor aos produtos e aos consumidores, não podemos perceber o 
processo sustentável apenas como algo intangível. Pois para ser sustentável os produtos têm que 
passar por processos de produção físicos e reais, que ultrapassam o universo simbólico. 
Sustentabilidade não é apenas imaterial, mas se materializa na composição dos produtos. 
A moda e a sustentabilidade possuem objetivos oposto e processos de desenvolvimento que podem 
divergir em determinados pontos, como por exemplo, na constante necessidade de matéria-prima e 
materiais que originem os produtos de vestuário com valor de moda, processo esse que contraria os 
princípios de economia e melhor uso do meio ambiente inerentes a sustentabilidade. Dessa maneira, 
um dos problemas a serem enfrentados pelos estudiosos e pesquisadores da relação desses 
fenômenos, é exatamente como manter a moda e a economia que depende dela estáveis e ainda 
assim seguir os princípios intrínsecos aos processos ecologicamente corretos. 
Os problemas causados pelo ‗design convencional‘, onde não são considerados os impactos 
ambientais de produção, exigem um repensar urgente dos seus métodos e formas de criação. A 
indústria de maneira geral ainda está focada apenas na redução de custos com matérias primas e de 
mão de obra. A busca pela redução de investimentos faz com que a produção seja mais agressiva, 
com produtos sintéticos e ao não reconhecimento do trabalho humano, que muitas vezes são ―semi-
escravizados‖, se é que isso existe. Não existe uma preocupação com às futuras gerações e não se 
pensa no ciclo de vida dos produtos e muito menos na sua forma de descarte. Segundo Vezzoli 
(2008) é necessário rever a fabricação de modo a conceber o design sustentável através do baixo 
impacto ambiental e uma alta qualidade social, além de ser viável economicamente. 
Em 2012, no Rio de Janeiro, aconteceu a Rio +20, Conferência das Nações Unidas sobre 
Desenvolvimento Sustentável.Neste evento traçaram-se novos objetivos e diretrizes na luta pela 
sustentabilidade. Na convenção com 193 países foi criado o tripé da sustentabilidade, também 
conhecido como ―Triple Botton Line‖ que tem se baseia em três pontos: ser economicamente viável, 
ser socialmente justo e ambientalmente correto.Isto é, ser economicamente viável protege as 
empresas mostrando que é preciso manter a economia das mesmas, por outro lado, a busca por 
maiores lucros não pode interferir naquilo que é socialmente justo. Reduzir salários, manter uma 
produção com condições inadequadas ou que prejudiquem um ou mais grupos sociais, não é aceito 
pela ideia sustentável. Por fim, é preciso unir o desenvolvimento da economia, a produção 
socialmente consciente e o desenvolvimento ambientalmente correto de maneira a não agredir ou 
reduzir a ação do homem sob a natureza. Com esses três pilares se responde à uma produção 
realmente sustentável. Mas o que se vê são empresas que absorvem apenas uma dessas práticas e 
colocam um selo verde nas suas mercadorias como um apelo de marketing. 
Neste panorama percebem-se diversos desafios para o designer de moda, no tocante a inserção da 
produção sustentável, é nossa proposta apresentar o trabalho desenvolvido junto com uma 
comunidade carente em uma pequena cidade da Paraíba, contemplando os três pilares acima 
propostos. O estudo de caso é fruto de um projeto de extensão da instituição de ensino superior 
Unipê, professores e alunos que desenvolveram um trabalho de inserção social e produção 
sustentável para acessórios de moda, a partir de oficinas criativas com algumas artesãs da 
comunidade. As atividades, bem como as dificuldades do processo e foco do trabalho serão relatados 
ao longo do texto. A seção a seguir apresenta a pesquisa teórica que sustenta o tema em questão. 

 
 

O que é sustentabilidade? 
 
A preocupação em torno de uma melhor qualidade ambiental é tema mundial, e não é de hoje a 
tentativa de sanar ou diminuir prejuízos causados por uma produção agressiva. Vários encontros 
formados por governantes globais já ocorreram em prol do meio ambiente. Em 1972, foi realizada 
pela Organização das Nações Unidas, a primeira Conferência Mundial sobre o Homem e o Meio 
Ambiente, em Estocolmo, Suécia, onde foram discutidos os grandes problemas por razão da poluição 
atmosférica gerada pelas indústrias (DENARDIN, 2012). Dentre as ações para salvaguardar o 
planeta, surge na década de 80 o termo sustentabilidade que ―está diretamente ligada ao respeito à 
interdependência dos seres vivos entre si e também em relação ao meio‖ (SAVITZ, apud DENARDIN, 
2012: 159). A sustentabilidade visa abranger três dimensões: a social, que está ligada ao respeito 
pelo trabalhador, seja ao incentivo a empregabilidade, à inclusão no mercado, à capacitação 
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profissional, ao salário justo, entre outros; a ambiental que trata de buscar um equilíbrio dos 
ecossistemas, além de tentar abolir e/ou substituir agente poluidores para reduzir o impacto ambiental 
do sistema industrial estabelecido; e, por fim, o econômico que preocupa-se com a eficiência dos 
processos produtivos, atentando as tendências de maior geração de benefícios, com o baixo uso de 
recursos (DE CARLI, 2012). Logo, a busca pelo desenvolvimento sustentável é extremamente 
importante e se faz necessário na contemporaneidade.  

 
Sustentabilidade e a moda 

 
Como forma de elucidar a contramão do desenvolvimento sustentável advindo do atual sistema de 
produção industrial, sobretudo o da moda, ressalta-se os danos causados pelos processos industriais, 
seja em sua pré -produção, produção ou pós- produção, além do consumo exacerbado e descarte de 
produtos em geral, constituindo um sistema incompatível com a sustentabilidade. Na indústria da 
moda, o setor de vestuário e confecções apresenta uma série de impactos ambientais, que vai desde 
o grande consumo de matéria-prima e energia ao descarte de resíduos (MARTINS et al., 2012a).  
Segundo a organização não-governamental Environmental Justice Foundation, o uso excessivo ou 
incorreto de agrotóxicos no setor agrícola de fibras vegetais, intoxicam anualmente cerca de 25 
milhões de pessoas (MARTINS, 2012b). O processo de fabricação de fibras sintéticas decorridas de 
hidrocarbonetos aumenta o esgotamento do petróleo suscitando numa quantidade considerável de 
resíduos não biodegradáveis e difíceis para reciclar (MARTINS, 2012b). Entretanto, grande parte 
destes impactos são ignorados e/ou desconhecidos por parte dos profissionais responsáveis pela 
cadeia produtiva da moda. 
Dentro dessa realidade, o agravante na moda é a sua efemeridade e transitoriedade, que contribui 
bastante para o descarte precoce de produtos. De acordo com Calanca (2008:13), ―a moda é um 
dispositivo social definido por uma temporalidade muito breve e por mudanças rápidas, que envolvem 
diferentes setores da vida coletiva‖. As rápidas mudanças nas tendências da moda contribuem e 
aceleram a demanda por novos produtos e acabam por induzir as pessoas a comprarem 
constantemente roupas novas, atendendo aos seus anseios materiais e não materiais, mesmo que 
ainda estejam em bom estado e sejam utilizáveis.  
Martins (2012b) coloca que para compreender as necessidades relacionadas à sustentabilidade, é 
importante compreender a distinção entre os anseios materiais (físicas) e não materiais 
(psicológicas), inseridas na ambição do vestir e obter produtos de moda. Portanto, o entendimento da 
complexidade dessas necessidades, é importante para reorientar o setor de vestuário para 
sustentabilidade. Percebe-se neste cenário, que a inserção da sustentabilidade para o setor de 
indústrias têxtis e confecções, bem como a moda em geral é bastante desafiador.  
Um estudo levantado por Martins (2012b) aponta que as empresas de confecção do Distrito Federal 
geram anualmente 1.397,2 kg de resíduos têxteis conforme estatística apresentada pelo Sebrae 
(2004). Embora se saiba que a redução de resíduos se dará a partir de medidas de prevenção, é 
importante otimizar as medidas para redução de gastos, reciclando ou reutilizando matérias primas 
que iriam para o lixo (MARTINS, 2012b). Essas estratégias de reaproveitamento são medidas mais 
simplificadas, geralmente adotadas pelas empresas num primeiro momento, visando introduzir nas 
organizações a ideia de produção mais limpa, para em seguida, serem aplicadas medidas de 
prevenção de resíduos (MARTINS, 2012b). 
Diante dessa conjuntura, cita-se o projeto de Bancos Sociais1 como um excelente exemplo de 

preocupação ambiental, social e econômica (DENARDIN, 2012). Esses bancos existem em diversos 
segmentos sociais: bancos de livros, alimentos, vestuário, medicamentos e computadores, que têm 
como objetivo atender ao Terceiro Setor, apoiando e fortalecendo de maneira eficaz, na promoção e 
geração de emprego, no combate a fome, à violência e a miséria (DE ROSS, et al, 2012).  
O banco de vestuário em particular, tem operado de forma importante no setor têxtil. Ele identifica e 
encarrega-se de recolher excedentes industriais têxteis e de empresas de confecções locais, para a 
redistribuição entre comunidades que já tenham serviços na área de costura, e que necessitam de 
doações como tecidos retalhos, sobras de materiais têxteis, linhas, entre outros materiais 
(DENARDIN, 2012).  
O exemplo acima citado além de atuar na sustentabilidade ambiental, redirecionando os resíduos 
têxteis das empresas, ao invés dos descartes, descobre junto à comunidade, maneiras de reduzir, 
reutilizar e reciclar (DE ROSS, et al, 2012). Atua também nas esferas social e econômica, na medida 

                                                 
1
 Coordenado pelo conselho de cidadania da Federação das indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), 

com sede em Porto Alegre. 
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em que oferece orientação para criação de micro e pequenas empresas, bem como cursos de 
capacitação para as comunidades, dando-lhes a possibilidade de inclusão social através do trabalho, 
como também provendo a economia solidária entre os cidadãos beneficiados, uma vez que os 
produtos criados serão vendidos gerando rendas paras famílias (DENARDIN, 2012). 

 
 
O design e o designer 

 
Design ―deriva do latim designo e significa idear, designar, marcar, eleger, destinar, empreender, 
determinar. A palavra design está associada à concepção de produto, ao projeto e planejamento‖ 
(MOURA , 2008: 69). Ou seja, o design refere-se à ideia e desenvolvimento de um projeto que tem 
como objetivo a realização de um produto.  
Reforçando as palavras de Moura, vale destacar o conceito de design, segundo Maldonado, 

 
―O desenho industrial (ou design) é uma atividade projetual que consiste em determinar 
propriedades formais dos objetos produzidos industrialmente. Por propriedades formais não se 
entende apenas as características exteriores, senão, sobretudo, as relações funcionais e 
estruturais que fazem com que um produto tenha unidade coerente do ponto de vista, tanto do 

produtor quanto do consumidor‖. (MALDONADO, apud BOMFIM, 10;1998) 
 
Ao compreender o campo do design, é importante saber que o mesmo necessita de um profissional 
chamado designer, que é o responsável por todos os processos. Estes, por sua vez, normalmente 
atendem as demandas industriais, comerciais ou setor de serviços, visando à solução de problemas e 
propondo recursos inovadores antes de uma pretensão de demandas (CHRISTO, 2008). Porém, no 
contemporâneo, o designer é ―aquele que, a partir de um panorama sócio cultural, apresenta 
propostas visando melhorias da qualidade de vida do ser humano em seus núcleos socioculturais e 
econômicos‖ (MOURA, 2008: 40).  Neste sentido, a ação do profissional de designer é fundamental 
na absorção dos processos sustentáveis, pois este é capaz de estudar as melhores maneiras e 
soluções no desenvolvimento de projetos. Cabe ao designer saber que ―o projetar deve adotar uma 
relação sistêmica: o projetista precisa ampliar a sua atenção para todas as fases do ciclo de vida do 
produto‖ (VEZOLLI 2008: 197), que começam desde a extração da matéria prima apropriada para a 
produção dos materiais, até o descarte. Uma das abordagens possíveis em design para a 
sustentabilidade, focalizado especificamente na redução de impactos ambientais gerados pelos 
produtos, ou considerando o sistema como um todo, é agir a partir do redesign ou do design de novos 
produtos intrinsecamente sustentáveis (MARTINS 2012b).  
Além do vasto universo que permeia a indústria da moda, é também competência do designer de 
moda, buscar meios sustentáveis a fim de alcançar melhorias ambientais. Sabe-se que a indústria 
têxtil e as empresas de confecções são responsáveis por significativos danos ambientais decorrentes 
de seus processos produtivos e do alto índice de consumo de seus produtos, conforme menção 
anterior. Portanto, convém dizer que, além desses problemas citados, os resíduos também 
contribuem significativamente para esses danos (MARTINS, 2012b).  
Transformar resíduos em produtos não é uma tarefa fácil, mas é sem dúvida, uma forma de reduzir 
impactos ambientais agregando valor aos resíduos que se tornaria insumo de uma nova produção, 
além de permitir conquistas de novos mercados, inserção de novos trabalhos, favorecendo a inclusão 
social e economia solidária.  
 
 
Inclusão social e o artesanato  
 
Perante essa conjuntura, evidencia-se a necessidade de mudança desse paradigma, oferecendo aos 
menos favorecidos oportunidades de inclusão em setores produtivos da sociedade. Ressalta-se que a 
moda é um campo fértil para a inclusão. Diversas práticas podem existir em prol da inclusão, é o caso 
das cooperativas de artesanatos, parcerias com comunidades que desenvolvem técnicas de costura, 
projetos de extensão em universidades e instituições, entre outros. 
Pode-se citar ainda o exemplo de vários estilistas e designers de moda conceituados que 
desenvolvem coleções em parcerias com artesãs, como é o caso de Ronaldo Fraga2, Marta 

                                                 
2
 Estilista conceituado que desenvolve coleções  temáticas, usando técnicas manuais de artesanato de vários 

locais do Brasil, como a renda, bordados, entre outros.  
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Medeiros3, Helen Rodel4, entre outros designers, que encontram no artesanato o diferencial para 
moda, além de agregar valor ao produto e gerar renda para as famílias carentes. Abaixo uma citação 
de Ronaldo Fraga (2008) sobre o seu compromisso com o social: 

 
―Cada peça tem uma tag especial com nome do grupo, localidade e artesão que a desenvolveu. 
Esta é a forma que encontrei para disseminar os produtos desenvolvidos por grupos que possuem 
ainda grande dificuldade de distribuição e comercialização de tanta coisa linda, emocionante e 
singela. [...] A renda labirinto e o bordado do agreste paraibano, o couro de peixe em bolsas e 
acessórios do Pantanal, a crina de cavalo e a lã do Rio Grande do Sul são os valores culturais 
revisitados e atualizados‖. (RONALDO, 2008 apud DE CARLI, et al, 2011, 435) 

 
Logo, no cenário atual o artesanato tem sido bastante valorizado em diversos âmbitos da moda. A 
procura por parcerias entre designers e cooperativas / associação de artesanato tem crescido 
consideravelmente nesses últimos anos. Os designers buscam no artesanato a possibilidade de 
produzir produtos sustentáveis, inovadores e com diferencial no mercado, visando à inclusão social e 
a economia criativa. É o caso do design de moda que atualmente firma parcerias entre designers, 
artesãos e indústria, na busca de soluções inovadoras (SILVA, 2009). 
Por possui valores simbólicos e de identidade cultural, o artesanato tem sido resgatado como meio de 
diferenciação na moda, suscitando numa crescente demanda de mercado por produtos artesanais 
(SILVA, 2009). 

 
 Alguns desafios do design sustentável 
 
Apesar das vantagens existentes na relação moda e artesanato, faz-se necessário mencionar que 
não é uma tarefa fácil absorver o conceito sustentável de moda. Alguns desafios e dificuldades são 
encontrados ao implantar o processo sustentável de produção. 
Por se tratar de processos de produção artesanal é preciso levar em consideração fatores relevantes 
que fazem parte da realidade dos artesãos, e que influenciam no resultado dos seus trabalhos. Um 
dos problemas encontrados, talvez o maior problema, seja o fato do artesanato doméstico possuir 
―um caráter de atividade secundária, complementar, individual, descontinuada e de difícil 
organização‖ (BARROSO, apud SILVA, 2009, s/p). É um desafio manter a motivação e o nível alto de 
presenças, geralmente os grupos são formados por mulheres, e colocam em primeiro lugar as 
funções familiares, deixando em segundo lugar o seu trabalho com o artesanato (SILVA, 2009). 
O trabalho de conscientização do artesão em relação ao comprometimento e a responsabilidade 
profissional é extremamente importante, pois em muitos casos acarreta no atraso da entrega das 
produções nos  períodos estimados e diante disso tem distanciado as empresas em firmar parcerias 
com os artesãos ( DE CARLI, 2012). Outro fato diz respeito à dificuldade encontrada no artesão em 
medir o tempo/hora de confecção gasto num determinado produto para análise de custos. Essa é 
uma questão cultural e, portanto difícil de mudar porque está atrelada às obrigações da mulher – 
dona de casa. Além disso, o processo de produção artesanal é muito lento, retardando, portanto os 
ganhos financeiros. Deste modo artesãs e principalmente os jovens não tem interesse em dar 
continuidade ao artesanato passado por gerações, causando muitas vezes, um rompimento com a 
tradição.  
Acrescenta-se a isso a dificuldade em trabalhar com materiais reciclados, retraços e matéria prima. 
Nem sempre é possível encontrar ou recebem uma grande quantidade de material capaz de 
desenvolver e/ou dar continuidade a uma coleção. Ou seja, materiais preciosos e interessantes 
podem chegar aos designers e artesãos em pequenas quantidades, impedindo assim de criar uma 
identidade de coleção ou marca. 
Muitos consumidores, com uma visão distorcida, se perguntam, porque os produtos reciclados são 
tão caros já que são feitos de ―lixo‖? E não compreendem que criar a partir de produtos já existentes 
é mais difícil do que inventar um novo produto, e não percebem a arte e o trabalho minucioso desta 
técnica. 
Vê-se que de maneira geral ainda há certo preconceito com produtos sustentáveis, alguns porque 
são mais caros, outros porque são feitos de ―lixo‖, mas também por uma falta de visão de designers 
não profissionais. Quer dizer, alguns artesãos criam produtos a partir de materiais reciclados 
existentes no momento, sem antes pensar numa identidade para os mesmos.  Onde o mais coerente 

                                                 
3
 Estilista Alagoana que usa a renda irlandesa em seus trabalhos, parcerias com artesãs do Estado de Alagoas. 

4
 Designer gaúcha que usa o crochê construído de forma artística nas suas coleções. 
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seria criar/planejar primeiro o produto e sem seguida encontrar os materiais adequados para a 
confecção.  
Neste sentido, foi intenção do projeto de pesquisa em questão, trabalhar com todos os pilares da 
sustentabilidade (econômico, social e ambiental), desmistificando ou, pelo menos, combatendo os 
desafios do design sustentável. A seguir apresenta-se a descrição do projeto, atividades 
desenvolvidas e conclusão do mesmo. 
 

Tecendo Cores e Formas- estudo de caso 

Este trabalho é a descrição de um projeto de extensão desenvolvido por professores e alunos junto à 
uma comunidade carente, onde os principais objetivos foram promover uma integração entre artesãs 
e a sociedade, enquanto produtoras, e abordar o uso de materiais sustentáveis na confecção de 
acessórios de moda. O projeto de extensão Tecendo Cores e Formas é uma iniciativa do Curso de 
Design de Moda do Unipê – Instituto Paraibano de João Pessoa e teve duração de 12 meses. 
Durante este período, em parceria com a Associação Nova Paisagem foram desenvolvidas atividades 
em uma comunidade chamada Jardim Alfa. A equipe integrante deste projeto foi composta de: 03 
acadêmicos extencionistas e 03 professores orientadores. 
A Associação Nova Paisagem, também conhecida como Associação de Arte e Cultura Nova 
Paisagem, é um órgão que existe desde Julho de 2008, e com o passar dos anos vem 
desenvolvendo um trabalho específico de profissionalização e de promoção social, artística e 
sustentável em áreas de exclusão social. Esta associação atende a comunidade Jardim Alfa e seus 
arredores (Jardim Beta e Jardim Gama), que fica situada entre a BR 230 e o rio Jaguaribe no 
município de Cabedelo, Paraíba. Há aproximadamente 20 anos a comunidade começou a se instalar 
nestas terras públicas e hoje integra mais de 20 favelas em estado de vulnerabilidade social.  
Ciente da situação em que a comunidade se encontrava a associação em parceria com o Unipê 
realizou, através deste projeto de extensão, atividades comprometidas com a responsabilidade 
socioambiental tendo em vista o desenvolvimento de práticas de qualificação dos membros da 
comunidade, para que com o passar do tempo ela se mostre preparada para enfrentar os desafios do 
mercado de trabalho local. A ação principal destas atividades está relacionada com trabalho manual 
em tear de prego denominado como tecelagem artesanal. Sendo assim, os moradores da 
comunidade Jardim Alfa tiveram a oportunidade, por meio da arte e da cultura, de fazerem uso da 
criatividade em ações alternativas que os integrem à sociedade.  O projeto surgiu da necessidade de 
uma intervenção na população da comunidade que objetivasse não somente o desenvolvimento nos 
âmbitos artístico e sustentável, mas também nos âmbitos social e econômico através da elaboração 
de produtos geradores de renda que garantam elementos de sobrevivência econômica e retire a 
população da comunidade da situação de vulnerabilidade social em que se encontram atualmente. 
O objetivo geral do projeto foi criar produtos de moda com a utilização do artesanato já desenvolvido 
na comunidade, conscientizando-se do reaproveitamento de materiais adquiridos através de indústria 
de confecção da região local, retalhos de tecidos e linhas. Para isto, foram realizadas atividades como 
oficinas de arte e design, debates e discussões, com intuito de aprimorar o conhecimento artístico dos 
jovens e adultos favorecendo a produção artesanal de adornos mesclando a tecelagem, a cerâmica, 
retalhos, cordões, etc. Em paralelo a estas atividades, o projeto também teve como objetivo 
consolidar a cultura sustentável da comunidade mostrando aos moradores que a reutilização e 
reciclagem da matéria prima excedente e de materiais descartáveis são métodos eficazes de 
intervenção cidadã nos cuidados com o meio ambiente em geral. 
A compreensão do projeto fortalece o diálogo como processo educativo cultural e científico, 
viabilizando assim, encontros entre alunos, professores e a sociedade, possibilitando a produção de 
novos conhecimentos. Através do curso de Design de Moda, pretende-se associar o conhecimento do 
design ao cunho cultural na produção das peças da comunidade com o objetivo de intervir de forma 
positiva auxiliando na geração de renda. 
Por meio de algumas atividades de humanização do grupo, sentimos a necessidade de introduzir 
práticas de oficinas para um melhor direcionamento do grupo e das atividades, antes de iniciar o 
processo de produção da coleção. Assim, partindo do ponto de vista sustentável, planejamos  oficinas 
que viabilizasse um melhor entendimento sobre a manipulação de materiais e de suas texturas. 
As oficinas foram distribuídas por especificidades conforme a necessidade e conhecimento 
do grupo.  Na primeira oficina, foi realizada uma dinâmica com exercícios de desenvoltura para extrair 
das artesãs os seus sonhos e o que desejavam com o artesanato e com o seu futuro. No segundo 
momento dessa oficina foi atribuído à tarefa do estudo da cor.  Por meio de exercícios cognitivos 
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estimulando os sentidos através do olhar, foi construído um círculo  cromático utilizando recortes de 
revistas para a criação de painéis temáticos visando  trabalhar a harmonia das cores.  
A segunda oficina foi direcionada a sensibilização para percepção e compreensão de uma nova visão  
dos produtos já existentes (tapetes),  cujos mesmos eram repetitivos, sem criatividade e sem 
inovação. Assim,  foi apresentado imagens de produtos contemporâneos e elaborado atividades de 
manuseios e  colagens de recortes de revistas,  despertando no grupo o desejo de criar um novo 
conceito sem perder a característica e identidade do tear manual. A proposta desse conceito  surgiu  
através de experimentos com pequenos  teares, na descoberta de novas possibilidades de feitura e 
criação, e ao mesmo tempo correlacioná-los com a cultura e identidade local. 
Após essas práticas e com os resultados obtidos das experiências, foi descoberto um grande desejo 
e anseio na maioria dos participantes em adquirir uma casa própria para moradia. Logo, foi dado 
início as atividades de criação para o desenvolvimento de uma pequena coleção de acessório tendo 
como conceito a ―casa‖. Desta forma, foi utilizado como referência principal  as formas geométricas 
das casas populares. Em seguida,  através de um planejamento para um melhor desempenho das 
ações, foi iniciado o processo dos estudos, (desenhos), criação e desenvolvimento dos produtos que 
aconteciam semanalmente com as artesãs e os alunos acompanhados da supervisão dos 
professores do projeto. Assim,  foram confeccionados, colares, bolsas e palas para vestidos.  
Foi considerado que o processo de desenvolvimento das peças em alguns casos, foi dificultado pela 
deficiência de manuseio no tear tornando impossível a execução de alguns protótipos. 
A perspectiva do projeto também foi à divulgação dos produtos e a formação de agentes 
multiplicadores da renda local. Neste sentido, participamos da Feira do Empreendedor/ Sebrae-2012 
através de uma exposição in loco e participação de desfiles. E em relação aos agentes 
multiplicadores apoiamos duas artesãs interessadas em repassar à comunidade as ações 
desenvolvidas no projeto. O maior desafio do design foi transformar os protótipos em produtos 
inovadores através de acessórios de moda voltados para as necessidades e desejos do mercado. 

 
 
 
Figura 1: Colares e bolsa desenvolvidos pelas artesãs da comunidade Jardim Alfa (cortesia Larissa Uchoa) 
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Figura 2: Colares, blusas e bracelete desenvolvidos pelas artesãs da comunidade Jardim Alfa (cortesia Larissa Uchoa) 
 

 
 
 
 
 
Figura 3: Acessórios de moda desenvolvido no projeto de extensão Tecendo Cores e Formas (cortesia Larissa Uchoa) 
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O projeto visou a articulações de parcerias buscando a ampliação de oportunidades em participação 
de feiras de artesanato e eventos afins. Podemos acreditar que é possível tornar um produto 
competitivo não pelo seu valor estético, mas também pelo seu valor cultural, social e econômico. A 
comunidade participante do projeto vive uma realidade de vulnerabilidade. Desta forma é possível 
compreender a necessidade de pensar novas perspectivas para as famílias de baixa renda para que 
essas diferenças sociais sejam minimizadas. Sendo assim, se houver um envolvimento de agentes 
locais, o processo ocorre de forma mais clara, motivada e duradora. 

 
7.Conclusão 

Este trabalho de extensão foi muito válido para professores, alunos e artesãs atendidas. Houve uma 
troca de informações e experiências sobre as várias perspectivas da criação, mas também sobre a 
realidade onde o trabalho estava sendo desenvolvido. Percebeu-se que vários fatores influenciam as 
atividades do designer, neste caso podemos citar: (1) o processo criativo que é difícil para artesãs 
que nunca foram apresentadas à técnicas de criação e portanto muitas vezes confeccionam sempre 
os mesmos produtos sem nenhuma alteração e sem acrescentar valor às peças, (2) o uso de 
materiais reaproveitados e doados dificulta o processo de criação e produção, por não permitir uma 
continuidade de coleção e (3) é preciso compreender as limitações e realidade em que a comunidade 
se encontra para então desenvolver um trabalho que seja novo e estimulante para todos. 
Percebeu-se um ciclo de desafios e dificuldades no processo de desenvolvimento deste projeto, e 
acredita-se que essas dificuldades sejam reais também em outros trabalhos semelhantes. Mas o 
projeto foi válido ao perceber o crescimento dos envolvidos, professores, alunos e artesãs. 
Professores e alunos aprenderam a respeitar os limites da realidade imposta, principalmente alunos 
que na graduação estão ávidos por criarem produtos ricos em detalhes e criatividade e acreditam que 
não existem barreiras entre criar e produzir. Por outro lado, as artesãs tiveram contato com novas 
maneiras de criar, aprenderam novas técnicas de produção e tiveram a autoestima elevada ao verem 
suas peças sendo expostas em desfiles e compradas em feiras. Estas que antes criavam apenas 
pequenos tapetes passaram a confeccionar produtos de moda, abrindo o leque de visão e de 
possibilidades de mercado. Esperamos que após esse compartilhamento de saber todas as partes se 
especializem em suas atividades e que empresas privadas acreditem mais na necessidade e no 
processo de produção sustentável. É possível desenvolver novas maneiras de produzir, introduzindo 
o re-design no que já existe e parece imutável.  
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Palavras-chave: design, codesign, negócios, sustentabilidade, sociedade em rede.  

O paradigma da rede está moldando as formas de organização social, e o design também muda: ao invés 
de simplesmente projetar mercadorias, se aproxima das pessoas e as envolvem nos processos projetuais, 
identificando questões críticas do cotidiano e prospectando soluções para seu bem-estar. Como resultado, 
obtêm novos produtos, sistemas produtos-serviços ou até novos negócios que devem considerar as 
diversas dimensões da sustentabilidade. O objetivo deste trabalho é discutir a transformação de 
necessidades sociais em negócios sustentáveis por meio de processos de codesign. Para tanto, estuda-
se o projeto DREAM:IN™, o qual visa a construção de soluções inovadoras inspiradas nos ―sonhos‖ da 
população, por meio de processos de codesign abertos para não-designers. Como resultado, identifica-se 
a necessidade de compartilhar múltiplos conhecimentos e experiências para a geração de ideias 
efetivamente implementáveis e sustentáveis no âmbito da complexidade social contemporânea. Conclui-
se que a colaboração entre designers, outros profissionais e representantes da sociedade civil, é muito 
importante no desenvolvimento de negócios que atendam às necessidades atuais e futuras da população.  

Introdução 

Ao partir do novo formato social em rede e, por conseguinte, do novo contexto projetual do design, 

denominado codesign, entende-se que este apresenta vertentes interligadas compostas por um grupo 

interdisciplinar atuando em conjunto na compreensão dos problemas globais e na busca por formas 

inovadoras de preencher as lacunas de cunho social, econômico e político na atualidade.  

O objetivo deste trabalho é discutir sobre as formas de transformar as necessidades em negócios 

sustentáveis a partir das metodologias processuais do design colaborativo. Para isso, realizou-se um 

estudo de caso de natureza exploratória do projeto DREAM:IN™, que parte de uma metodologia de 

projeto com o pressuposto de elaborar soluções através da coleta de sonhos da população. A escolha 

por este projeto se deu pelos pilares que o baseiam: design colaborativo, empreendedorismo, 

inovação social e sustentabilidade ambiental. Estes são os pontos de interesse desta pesquisa. 

Propõe-se em um primeiro momento explanar sobre as colaborações projetuais para um futuro 

sustentável. A partir da visão de Castells (2002), Sanders e Stappers (2008), Morelli (2007) e Manzini 

(2003), direciona-se a compreensão para o formato social em rede, o design colaborativo e seus 

prospectos a geração de ideias harmonizadas com a sustentabilidade. Em seguida, aborda-se a 

inovação social e o empreendedorismo, entendendo seus conceitos e empregos para também discutir 

a relação entre o processo de design thinking e o processo de codesign . A seguir desta etapa, 

discorreu-se sobre a metodologia adotada para a análise do projeto DREAM:IN™. Por fim, tem-se o 

relato do estudo de caso do DREAM:IN™, seguido da ambientação da relação entre todos os 

elementos levantados, chegando a visualização de como as necessidades podem se tornar 

oportunidades de negócios. 

mailto:your_email_address@provider.com
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Portanto, vê-se que foco principal dos projetos de design não se restringe apenas na direção de 

suprir as necessidades através de bens matérias e serviços, mas sim em pensar maneiras de 

responder aos problemas emergentes, trazendo a sustentabilidade e o bem-estar social aos 

indivíduos e a sua comunidade, a fim de proporcionar melhorias nos estilos de vidas e nos negócios. 

Desta forma, compreende que a aliança entre a inovação social, o empreendedorismo e o codesign, 

podem promover melhores ideias e resultados como novos produtos, sistemas produtos-serviços ou 

novos negócios. 

Colaborações projetuais para um futuro sustentável 

A sociedade pós-industrial é caracterizada por uma crescente importância da informação e das novas 

formas de organização em rede (CASTELLS, 2002). Nessa perspectiva, a rede pode ser entendida 

como um conjunto maleável e flexível de nós interconectados para trocar fluxos de informações e 

compartilhar conhecimento. 

Sanders e Stappers (2008) ressaltam ainda a complexidade em que vivemos, ao afirmar que não 

projetamos mais simplesmente produtos para as pessoas,mas para as futuras experiências de 

pessoas, comunidades e culturas, que agora estão conectados e informados de maneiras que eram 

antes inimagináveis. Em consequência, novas formas de projetar começaram a surgir, e estamos 

passando do design de categorias de produtos para o design que visa os propósitos das pessoas, 

baseado em práticas participativas juntamente a métodos centrados no usuário.  

O desenvolvimento das soluções sociais contemporâneas é promovido por colaborações integradas 

entre múltiplos atores. O design também está se adaptando a essas mudanças, procurando envolver 

um amplo sistema de atores interligados nos processos projetuais. Para designar essa ação, a 

expressão ―codesign‖ refere-se à criatividade de designers e pessoas não treinadas em design 

trabalhando juntas no processo de desenvolvimento de projeto (SANDERS e STAPPERS, 2008). 

Nessas situações projetuais, as fronteiras entre designers, empreendedores e usuários se mesclam 

(MORELLI, 2007). O espaço projetual toma dimensões de experimento social, onde visões são 

compartilhadas, discutidas e combinadas em novas visões para a elaboração de soluções 

sustentáveis. Na busca por novas definições de bem-estar social, no qual o foco não é a aquisição de 

bens e serviços, mas sim proporcionar o livre acesso a eles, bem como, a qualidade de vida, a 

sociabilidade e a qualidade do tempo livre. (MANZINI, 2003) 

Através da identificação de necessidades, e da colaboração de diversos atores motivados por um 

objetivo comum, podem-se encontrar maneiras de suprir tais necessidades de forma que estejam em 

sintonia com ideias de sustentabilidade e bem-estar social, promovendo estilos de vida e 

empreendimentos condizentes com as novas demandas emergentes. A inovação social, associada ao 

empreendedorismo, pode contribuir para construção de soluções para essas necessidades. 

Inovação social e empreendedorismo 

Para Manzini (2008, p.61-62), ―inovação social refere-se a mudanças no modo como indivíduos ou 

comunidades agem para resolver seus problemas ou criar novas oportunidades. Tais inovações são 

guiadas mais por mudanças de comportamento do que por mudanças tecnológicas ou de mercado‖. 

As novas tecnologias tornam-se importantes aliadas para construir ambientes propícios à construção 

do conhecimento, principalmente, para ligar diversos contextos, mas sua fundamental contribuição 

pode ser desencadear uma nova maneira de resolver os problemas, algo semelhante à ideia de rede, 

em que pessoas se unem com o objetivo de somarem diferentes conhecimentos e habilidades para 

encontrarem a melhor solução para os problemas. 

A transição rumo à sustentabilidade [...] será um processo de aprendizagem social 

largamente difuso no qual as mais diversificadas formas de criatividade, 

conhecimento e capacidades organizacionais deverão ser valorizadas do modo mais 

aberto e flexível possível (MANZINI, 2008, p. 61). 

Segundo o autor, essa transição encontra no projeto sua principal forma processual. Por isso, os 

designers podem disponibilizar a bagagem de competências estratégicas, metodológicas e 
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instrumentais, desenvolvidas no âmbito empresarial. As habilidades de mediação do design tornam-

se relevantes para permitir a colaboração de atores com diversas culturas disciplinares. 

A extrapolação dos limites empresariais comporta um novo desafio para os designers, que não 

podem contar mais com uma plataforma organizacional que incorporava uma atitude empreendedora 

e uma tensão inovadora. Quem leva adiante seus projetos, e como isso ocorre, tornam-se questões 

imprescindíveis. Para alcançar a efetiva implementação de um projeto com finalidades sociais, é 

necessário considerar não somente seus efeitos sócio-ambientais, mas também econômicos.  

Nesse sentido, Osterwalder e Pigneur (2011) apresentam propostas para o desenvolvimento de um 

modelo de negócios, na lógica de como uma organização pretende gerar valor. Para isso, os autores 

apresentam um quadro que reúne nove elementos: Segmentos de Clientes; Proposta de Valor; 

Canais; Relacionamento com Clientes; Fontes de Receita; Recursos Principais; Atividades Chaves; 

Parcerias Principais; Estrutura de Custo.  

Esses elementos são familiares aos profissionais da área de gestão. O mérito dos autores está em 

reunir todos esses elementos em um único instrumento que permite visualizá-los conjuntamente. 

Ambos os quadros funcionam como uma ferramenta para facilitar o processo de cocriação 

possibilitando a apreciação e discussão em grupo. Nesse momento, a atitude e as ferramentas da 

área do design tornam-se importantes para encontrar soluções inovadoras: 

O trabalho de um designer é estender os limites do pensamento, apresentar novas 

opções e [...] criar valor para os usuários. Isso exige a capacidade de imaginar aquilo 

que não existe. Estamos convencidos de que as ferramentas e a atitude da profissão 

do design são requisitos para o sucesso na geração de Modelos de Negócios. [...] 

Do que os administradores carecem é de ferramentas de design que complementem 

suas habilidades de negócio. (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011, p. 125). 

Algumas dessas ferramentas utilizadas para construir uma proposta diferenciada são apresentadas 

por Osterwalder e Pigneur (2011): insights dos clientes, ideação, pensamento visual, prototipação, 

narração de histórias e cenários. Essas ferramentas subsidiam o empreendedorismo para alcançar a 

inovação social, criando valor para as empresas, clientes e sociedade. 

O processo de projeto 

As ferramentas mencionadas no parágrafo anterior são consideradas no método de design thinking 

proposto por Tim Brown (2008). É importante revisar a proposta de Brown, pois foi uma das 

inspirações do método de projeto usado no âmbito do DREAM:IN™. 

Design thinking é uma abordagem para a inovação que permite que novas ideias transformem 

aspectos do cotidiano e da vida dos indivíduos. Em todos os tipos de problemas percebe-se a 

profunda presença de pessoas, as quais necessitam de uma abordagem centrada no ser humano, 

criativa, interativa e prática para encontrar as melhores soluções. (BROWN, 2008) 

Brown (2008) aborda os elementos que fazem o design thinking gerar e impulsionar a inovação: 

a) Começar pelo começo: envolver os atores desde o início do processo de inovação.  

b) Ter uma abordagem centrada no ser humano: a inovação deve considerar as necessidades e 

preferências do ser humano em conjunto com as considerações de negócios e tecnologia. O design 

thinking centrado no ser humano – especialmente quando se inclui a pesquisa com base em 

observação direta – irá capturar insights inesperados e produzir a inovação que mais reflete 

precisamente no que as pessoas querem. 

c) Tentar cedo e muitas vezes: incentivar as equipes a desenvolverem rápidos experimentos e 

protótipos no início do projeto. 

d) Procurar ajuda de fora: expandir a inovação do ecossistema, procurando oportunidades para co-

criar com clientes e consumidores. 

A partir da visão de Brown (2008) o processo de design é melhor descrito metaforicamente como um 

sistema de espaços, em vez de uma série de etapas predefinidas e ordenadas. Os espaços 

demarcam diferentes tipos de atividades relacionadas que, juntas, formam o contínuo da inovação.  
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Brown (2008) contribui com uma metodologia para realizar projetos de design, e define que ela deve 

passar por três fases que estão interligadas: inspiração (um problema e/ou uma oportunidade que 

motivam a busca de soluções); ideação (o processo de geração, desenvolvimento e teste de ideias 

que podem levar a soluções); e implementação (mapeamento de um caminho para o mercado). Os 

projetos giram em torno desses espaços - particularmente os dois primeiros. Depois, mais uma vez as 

ideias são refinadas e novas direções são tomadas. 

Figure 1: Esquema do processo de design thinking usado na consultoria em design IDEO (BROWN, 2008, P.88-89) 
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Brown (2008) acredita que os indivíduos esperam cada vez mais experiências emocionalmente 

satisfatórias e significativas à medida que as necessidades básicas das pessoas são atendidas. 

Design thinking é uma ferramenta para imaginar essas experiências, bem como dar-lhes uma forma 

desejável. 

A maioria dos negócios mais bem sucedidos surgem de ideias inspirados por uma profunda 

compreensão da vida dos consumidores e usam os princípios de design para inovar. Em alguns 

casos, a inovação busca encontrar respostas para as grandes diferenças nas condições 

socioeconômicas e culturais. O design thinking pode sugerir alternativas criativas para as suposições 

feitas nas sociedades. (BROWN, 2008) 

Cabe ressaltar que o processo de design thinking de Brown pode ser complementar ao processo de 

codesign de Sanders e Stappers (2008), pela importância que as duas propostas atribuem a 

contribuições externas, procedentes de outros profissionais ou dos usuários finais dos produtos e 

serviços em desenvolvimento. Além disso, as duas propostas sugerem envolver os atores 

necessários para o desenvolvimento do processo de projeto e inovação. 

 

Figura 2. Esquema do processo de codesign (SANDERS e STAPPERS, 2008, p. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura 2 apresenta o processo de codesign proposto por Sanders e Stappers (2008). Na parte inicial 

do processo, chamada de ―fuzzy front end‖, é realizada uma série de atividades que informam e 

inspiram a exploração de problemas abertos, ambíguos e caóticos. Nessa parte inicial do processo de 

projeto, normalmente não se sabe o que será entregue no final: pode ser um produto, um serviço ou 

uma interface. Considerações de diversas naturezas surgem nessa fase, como o entendimento dos 

usuários e contextos de uso, exploração e seleção de oportunidades tecnológicas como novos 

materiais e tecnologias de informação. O objetivo dessa fase é determinar o que será projetado. Após 

a ―fuzzy front end‖, ocorre a sequência do processo de projeto tradicional, em que as ideias 

resultantes são desenvolvidas em conceitos, e depois em protótipos. 

A diferença entre as duas propostas está no envolvimento do usuário. A primeira considera as 

observações efetuadas sobre os usuários e seus feedbacks direcionam o processo de projeto. Na 

segunda, o usuário participa ativamente do processo de projeto assumindo a função de codesigner. 

Metodologia  

Para responder ao objetivo deste artigo, foi realizado um estudo de caso de natureza exploratória. O 

estudo de caso é uma forma de pesquisa que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu 

contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão bem 

definidos. (YIN, 2005) 

A unidade de análise considerada é a edição brasileira do projeto DREAM:IN™ Brasil, concebido pelo 

prof. Carlos Teixeira da Parsons - The New School for Design, de New York e pela designer Sonia 
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Manchanda da agência de consultoria em design Idiom Design and Consulting, de Bangalore. Este 

projeto foi escolhido, pois visa à aplicação de princípios de design thinking e codesign na ideação e 

implementação de novos negócios sustentáveis, a partir de diversos depoimentos audiovisuais de 

pessoas aleatoriamente encontradas nas ruas, em resposta à pergunta ―qual é seu sonho?‖. Em 

outras palavras, design (e especialmente design colaborativo), empreendedorismo e inovação social, 

sustentabilidade ambiental são pilares que fundamentam o projeto em análise. 

O projeto foi desenvolvido simultaneamente por seis universidades brasileiras que trabalharam nos 

respectivos âmbitos urbanos: PUC no Rio de Janeiro, UNISINOS em Porto Alegre, UEMG em Belo 

Horizonte, UNB em Brasília, UFMA em São Luís e ESPM em São Paulo. Ao final, houve um workshop 

que juntou todas as universidades e os parceiros internacionais.  

Consideraram-se em particular as atividades desenvolvidas na PUC e na UNISINOS, pela 

disponibilidade de dados e porque a análise conjunta dos trabalhos desenvolvidos nestes dois 

contextos é suficiente para perpassar todas as fases previstas pelo projeto. 

Para a realização do estudo foi coletado material documental relativo à edição brasileira como um 

todo e às atividades desenvolvidas nas duas universidades selecionadas, e foram realizadas 

entrevistas de profundidade com participantes do projeto. Além disso, o estudo conta com a 

observação participante de um dos autores do artigo. A análise foi orientada por cinco critérios 

norteadores: desdobramento em etapas; uso de ferramentas; inserção dos atores; tipos de 

colaborações; passagem das necessidades para as oportunidades. Logo, os dados e as evidências 

mais significativas foram triangulados e discutidos. 

Análise do caso DREAM:IN™ 

Conforme os relatórios de descrição da iniciativa, o objetivo do projeto DREAM:IN™ é a aplicação do 

design thinking no desenvolvimento de um método com aspectos inovadores e com dinâmica distinta 

na criação, desenvolvimento e implementação de políticas e negócios empreendedores. Ainda nos 

relatórios, é feita referência explícita ao caráter sustentável dessas políticas e desses negócios que o 

DREAM:IN™ procura desenvolver. O mesmo é apresentado como ―um método sofisticado de design 

thinking para o desenvolvimento inovador e sustentável nos países emergentes‖.  

O projeto é destinado aos países emergentes, pois neles já começa a se formar uma base sócio-

econômica que permite a implementação de soluções que finalmente deem conta das necessidades 

básicas da população. Pela escala e rapidez do crescimento de nações como a Índia e o Brasil, torna-

se necessário seguir modelos de desenvolvimento diferentes dos praticados na Europa ou nos 

Estados Unidos. Por isso, essas soluções não são importáveis, mas devem ser projetadas ad hoc. 

Neste sentido, segundo os ideadores do projeto, o design pode se tornar um instrumento para a 

inovação social. 

O método se desdobra em três fases: sonhar, acreditar e realizar. Cada um destes pilares se traduz 

em uma fase do projeto: jornada, conclave e empreender.  

A primeira fase, sonhar, corresponde à jornada e consiste na captação de sonhos no contexto do 

sonhador. Utiliza-se a filmagem para captar o ambiente no qual a pessoa está inserida de forma mais 

completa. Como o objetivo da jornada é captar o sonho mais profundo de pessoas de todas as 

classes sociais, foi desenvolvido o método Captando Sonhos. Para isso, grupos de universitários 

denominados Captadores de Sonhos e um Líder viajam após receberem um treinamento pré-jornada 

no método de Captando Sonhos. Após a captação dos sonhos, os mesmos passam por uma fase de 

edição e classificação, de modo que os sonhos sejam então agrupados em Cápsulas de Sonhos. 

A segunda fase, acreditar, corresponde ao conclave, uma oficina cujo objetivo é o trabalho em 

sistema colaborativo, sem autoria individualizada para a discussão e identificação de oportunidades 

com base nos sonhos captados. No conclave participam pessoas de diferentes áreas e experiências, 

com o objetivo de ter um grupo de qualidade que represente os mais variados campos profissionais, 

idades, origens e experiências para que desta diversidade surja a inovação. É no conclave que as 

cápsulas de sonhos são assistidas, analisadas, e quando as oportunidades são identificadas. Neste 

momento, utilizam-se ferramentas que auxiliam na tangibilização das seguintes características: 

oportunidade, características dos executores, clientes, parceiros, investidores que conduzem a 
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elaboração e documentação detalhada da oportunidade com suas características inovadoras. As 

oportunidades mais inovadoras são elegidas pelo grupo, e o produto final do conclave é a compilação 

de todas as oportunidades em um Livro de Oportunidades. 

A terceira fase, realizar, corresponde ao empreender, ou seja, implementar as oportunidades 

identificadas. Nesta fase, é de extrema importância a realização de parcerias com organizações que 

forneçam o know-how e os recursos para que isto aconteça. Três tipos de organizações são 

essenciais para o sucesso desta última etapa: organizações que estimulam e apoiam 

empreendedorismo; organizações que estimulam, apoiam e implementam negócios sociais; 

organizações ligadas ao governo ou à implementação de políticas públicas. 

Da necessidade à oportunidade 

Se na proposta de Brown (2008) o processo de design thinking pode ser subdividido em três fases – 

inspiração, ideação e implementação – de forma parecida o método DREAM:IN™ desdobra-se nas 

fases ―sonhar‖, ―acreditar‖ e ―realizar‖.  

Na fase ―sonhar‖ são prospectadas as necessidades da população. Os entrevistadores são instruídos 

para investigar a fundo os sonhos das pessoas entrevistadas. Nesses depoimentos as necessidades 

podem ser explicitadas ou ficar latentes. 

Os sonhos são analisados, editados e divididos por tema. No caso da experiência desenvolvida na 

UNISINOS, por exemplo, foram criados conjuntos de sonhos ligados à infância, à natureza, ao 

esporte, ao conhecimento, à cultura, entre outros. Essa categorização possibilita unir ideias 

semelhantes para serem discutidas na fase subsequente. 

Na fase ―acreditar‖, o conclave proporciona um processo de projeto colaborativo entre designers, 

empreendedores, investidores e especialistas de setor. Para tanto, no conclave nacional foram 

formados grupos multidisciplinares de cerca de oito integrantes, buscando mesclar pessoas de 

diferentes idades, áreas disciplinares e funções. 

O conclave é conduzido por um líder. O conclave nacional, por exemplo, foi conduzido pelo prof. 

Carlos Teixeira. Ainda, cada grupo conta com a liderança interna de profissionais com experiência em 

gestão de projeto e design estratégico, que cumpriram o papel de procurar e gerir os conhecimentos 

dos demais integrantes e articulá-los na concepção de ideias inovadoras. 

A forma como esta etapa se organizou está fortemente alinhada aos conceitos de codesign propostos 

por Sanders e Stappers (2008), que ressaltam a importância de projetar de forma colaborativa em um 

contexto em que projeta-se para as futuras experiências de pessoas, comunidades e culturas.  

A colaboração no conclave do projeto DREAM:IN™ possibilitou a evolução das ideias iniciais, que 

chegaram aos participantes em forma de sonhos, irem além, pensando em como esse sonho poderia 

se concretizar em um negócio que gerasse benefícios sociais. 

Neste momento, foi utilizada uma ferramenta que auxiliou os participantes na tangibilização desses 

possíveis negócios, o ―formulário de ideação‖. Guiados por esta ferramenta, os grupos deviam 

descrever brevemente os elementos mais importantes para descrever as ideias: síntese da ideia; 

quais os conjuntos de descobertas observadas nos vídeos que motivam a busca pela solução; qual a 

missão da solução; qual o investimento necessário; o que faz e para que serve; quem são os 

envolvidos; quais materiais e recursos são necessários; quais são os custos envolvidos. 

O formulário de ideação está bastante alinhado com o instrumento elaborado por Osterwalder e 

Pigneur (2011). O quadro proposto pelos autores, popularmente conhecido como Canvas, auxilia 

tradicionalmente na concepção de modelos de negócios inovadores. O objetivo central no exercício 

de preenchimento do painel é extrair propostas de valor que atendam e potencializem os principais 

objetivos desejados, antes de partir para a formatação do produto ou serviço. 

Na última fase, ―realizar‖, o DREAM:IN™ teria como objetivo fazer um processo de seleção das 

melhores ideias e empreendedores. Estes passariam por um processo de mentoria pela Equipe 

DREAM:IN™ com o intuito de aumentar as chances de sucesso do novo empreendimento. O 

empreendedor interessado conta com uma rede internacional de profissionais de diversas áreas 

ligados à rede DREAM:IN™ que podem ajudá-lo na estruturação, implementação e financiamento 
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desta start-up. No entanto, a coleta de dados possibilitou perceber que essa etapa não se concretizou 

por completo, pois, das ideias concebidas nos diversos conclaves, poucas chegaram à efetiva 

implementação.  

A análise do DREAM:IN™ possibilitou o entendimento de que o projeto como um todo se baseou em 

codesign e colaboração. O codesign aconteceu com a participação de designers e pessoas não 

treinadas em design, o que trata-se de um pressuposto do conceito. Observou-se também que o 

processo inicial do projeto caracterizou-se por ser aberto e complexo, ou seja, identificar os sonhos 

da população. Assim como esse início é também o processo de design que Sanders e Stappers 

(2008) apresentam, cujo início é vago e impreciso.  

Um exemplo de necessidades transformadas em negócio através do DREAM:IN™ é a plataforma de 

informação CAIS, que visa difundir a arte e cultura no Rio de Janeiro, de forma colaborativa. O projeto 

busca facilitar o acesso a informações, através de ferramentas que visam fomentar as conexões entre 

pessoas através da cultura, estimulando também o conhecimento territorial da cidade. O projeto está 

presente em forma de site, em plataformas sociais e aplicativo mobile.  

O processo de ideação do projeto CAIS iniciou-se na primeira etapa do projeto DREAM:IN™. As 

estudantes de design, que atuaram como Captadoras de Sonho na primeira fase do projeto, no Rio 

de Janeiro, desenvolveram também o negócio, assumindo assim um papel empreendedor. Durante a 

captação de sonhos, foi observada uma necessidade de incentivo à cultura e valorização da Zona 

Portuária da cidade. Em entrevista, as estudantes afirmam: ―Tivemos uma base muito grande (para o 

projeto CAIS) da nossa pesquisa. Fomos em um espaço que reunia muita gente... e eles tinham muito 

a acrescentar. Todos os funcionários (do instituto no bairro da Gamboa, onde foram feitas as 

entrevistas) tinham uma filosofia colaborativa, um sonho que partia do coletivo. Todos tinham suas 

diferenças individuais (como suas áreas de atuação: esporte, educação, teatro, por exemplo), mas 

tinham esta base em comum‖.  

Cerca de 25% das ideias geradas no Livro de Oportunidades do Rio de Janeiro diz respeito à cultura 

em conexão com a Zona Portuária, e a ideia para o projeto CAIS surgiu da combinação de diversas 

oportunidades apresentadas no livro. As estudantes levaram o protótipo do negócio para o Conclave 

Nacional realizado em São Paulo, onde encontraram colaboradores que auxiliaram na estruturação 

da ideia com seus conhecimentos de empreendedorismo e conexões com possíveis colaboradores. 

Sobre a importância do Conclave para o cais, as estudantes afirmam que "ele foi um somatório. Para 

a gerar boas ideias no conclave, a gente precisou dessa estratégia importante. O conclave teve mais 

sentido para a gente porque já tínhamos uma base boa da coleta de sonhos, já estávamos 

entendendo o que estávamos fazendo". 

Através do Conclave as estudantes também conheceram a empresa responsável pelo 

desenvolvimento do aplicativo de dispositivos móveis. Após sua implementação, o projeto CAIS 

agregou à equipe profissionais das áreas da comunicação, administração e geografia, que entraram 

em contato com o projeto através da rede de contatos das estudantes. 

Neste projeto, as estudantes de design tornaram-se empreendedoras, e transformaram uma 

necessidade detectada em negócio. O processo de inspiração e ideação aconteceu durante a 

primeira e a segunda fases do projeto, e a implementação do negócio foi possibilitada através de 

colaborações importantes: de empreendedores e professores de diversas áreas, através das 

mentorias, e da empresa que desenvolve o  aplicativo.  As estudantes afirmam, sobre a importância 

da metodologia do DREAM:IN™: ―A gente precisou muito base do DREAM:IN™. Tenho certeza que 

se a gente não passasse por todo este processo a gente não teria sucesso, não iria nem chegar 

nessa oportunidade‖. Até agora, o projeto CAIS não gerou retorno financeiro, mas gera valor na forma 

de divulgação de informações culturais, e capta valor através de sua difusão e de um crescente 

banco de dados. 

Embora as etapas de desenvolvimento do projeto CAIS possam ser definidas, suas divisões não são 

tão distintas como sugerido na metodologia DREAM:IN™. A necessidade detectada na fase da 

ideação desenvolveu-se a partir de um somatório de ideias, usando a plataforma do DREAM:IN™ 

também como espaço de relacionamentos e troca de conhecimentos com empresas, comunidades e 

profissionais de diversas áreas. As interações e trocas ocorridas através do DREAM:IN™ foram vitais 

desde a ideação até a concretização deste projeto específico, assim comprovando a eficácia da 
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metodologia, embora poucos protótipos de negócio tenham passado para a terceira fase, 

possivelmente por falta de financiadores.  

A metodologia do projeto, embora apresente passos definidos e estruturados para a transformação de 

necessidades em negócios, também possibilita uma flexibilidade de papéis e trocas, em uma gama 

de combinações que são possíveis através da coletividade de suas redes projetuais. 

Conclusões 

A análise do caso DREAM:IN™ mostra que é possível co-projetar novos empreendimentos sociais a 

partir da identificação das necessidades da população. 

Todavia, a experiência da plataforma CAIS sugere que o papel do designer permaneça central, desde 

as pesquisas pre-projetuais, até o detalhamento do projeto. CAIS foi concebido e desenvolvido no 

diálogo com a população e os especialistas de outras disciplinas, mas a autoria do projeto fica 

fortemente ligada a um grupo restrito de designers. Não houve uma relação colaborativa entre os 

designers e os demais atores, ainda se pode se afirmar que CAIS seja efetivamente o fruto de um 

conjunto plural de visões. Para CAIS, o prefixo ―co-‖ da expressão ―codesign‖ está relacionado mais 

com o conceito de ―coletivo‖, do que com o conceito de ―colaborativo‖. 

No projeto CAIS, por exemplo, as interações não foram necessariamente baseadas em codesign, que 

significa a coletividade criativa de designers e não-designers dentro de todo o processo de design. 

Por ser um projeto de natureza multidisciplinar, os atores envolvidos no projeto contribuem com suas 

expertises de diversas formas, mas isso não necessariamente ocorre durante o processo todo de 

design. Plataformas em rede como o DREAM:IN™ encorajam trocas e networking, criando um 

espaço propício para a criatividade coletiva. 

Por outro lado, a análise documental indica diversas questões que apontam para atividades de 

codesign, possibilitando inferir que as duas formas de organização projetual são possíveis no 

DREAM:IN™, permitindo a transformação de necessidades em negócios sustentáveis. 

Este trabalho atentou também para um aprofundamento da relação entre design, empreendedorismo 

e inovação. A atitude para empreender e inovar é própria do administrador, não do designer. Quando, 

porém, o design se afasta do âmbito empresarial vem a faltar o apoio de uma organização que leve 

adiante os conceitos para novos produtos e serviços.  

O designer poderia atuar em outros tipos de organizações como, por exemplo, ONG‘s ou 

administrações públicas. Mas o projeto DREAM:IN™ sinaliza a necessidade de agir com urgência e 

agilidade para intervir nas questões críticas que afetam os países emergentes. Há tempo para a 

profissão do designer ser aceita e assimilada em organizações sem finalidades lucrativas? Há tempo 

para essas organizações amadurecerem uma cultura voltada ao empreendedorismo e a inovação? 

A proposta do DREAM:IN tenta solucionar estes problemas, proporcionando dinâmicas similares às 

rodadas de negócios para o empreendedorismo e a inovação. O projeto resulta em uma plataforma 

com um escopo duplo: de um lado promove processos de codesign, de outro proporciona o 

estabelecimento de parcerias e trocas de conhecimento, necessárias para conceber o negócio e para 

dar-lhe continuidade. Dessa forma, o designer pode preencher suas lacunas de empreendedorismo e 

inovação, através de parcerias e mentores para suprir o conhecimento que lhes falta. 

Mas o estudo aponta para outra possibilidade para o designer enfrentar o desafio do 

empreendedorismo e da inovação social: o projeto CAIS sugere a possibilidade que o mesmo 

designer encabece a implementação de seus projeto. Se esse caminho fosse realmente praticável, 

poderia surgir um novo perfil profissional com competências de design, empreendedorismo e 

inovação. Sugere-se o desenvolvimento de estudos específicos nesta direção. 
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Materiais, Design sustentável,Inovação,Fibras,Acústica.  

O ruído urbano é hoje a causa de grandes danos a saúde, causando desde estresse a sérias 

complicações auditivas irreversíveis. O que antes era um problema restrito a ambientes de trabalho como 

construções e indústrias por conta do maquinário usado nas fabricas, vem se tornando um problema 

freqüente nas grandes cidades devido ao excesso de poluição sonora, por tráfego urbano e por diferentes 

emissores de ruído nas grandes cidades. O objetivo deste trabalho é desenvolver uma alternativa para 

absorção acústica de ruído em ambientes internos, a partir da fibra vegetal proveniente da palmeira do 

Buriti (Mauritia Flexuosa), também chamado Miriti. Utilizando fonte renovável, a pesquisa tem intuito de 

desenvolver um produto para combater efeitos sonoros através da criação de mantas para absorção 

acústica, gerando uma nova aplicação ao material que é utilizado no Pará apenas para confecção de 

brinquedos artesanais. Em sua nova aplicação, a pesquisa traz resultados que se relacionam aos 

conceitos de sustentabilidade, inovação e novas tecnologias em materiais. O desenvolvimento de mantas 

confeccionadas a partir do Miriti pode ser uma alternativa sustentável para substituição dos atuais 

materiais absorventes, por ser biodegradável, de baixo custo, e também pela baixa toxidade do material, 

diferenciando-se dos materiais existentes no mercado. 

 

Introdução 

O ruído emitido por maquinário e equipamento usado em fabricas produz ruídos que podem ter 

elevados níveis, podendo em pouco tempo gerar prejuízos à saúde.O ouvido humano,quando 

submetido altos níveis de ruído, podem ser fisiológico ou psicologicamente lesionado, podendo 

apresentar estresse, dificuldades mentais e emocionais, perdas auditivas progressivas, e em alguns 

casos até mesmo perdas irreversíveis. Importante ressaltar que o ruído tem entre definições 

subjetivas como nada mais do que o som indesejado, o ruído, de forma mais formal, pode ser 

classificado como um fenômeno físico vibratório que possui características indefinidas tanto de 

variação quanto de pressão (no caso ar). Pode ser contínuo, intermitente ou de impacto 

Para proporcionar um maior controle de ruídos em ambientes fechados, utiliza-se de materiais de 

absorção sonora, onde a parte da energia acústica se transforma em energia térmica, pela 

viscosidade do ar, que ocorre tanto em materiais porosos quanto em fibrosos. A atenção para a 

sustentabilidade tem sido uma das principais pautas de discussão em todo mundo, problemas 

ambientais e necessidades de novos produtos têm prosseguido junto a conseguir o mesmo interesse, 

remediar os transtornos sonoros causados pelo próprio desenvolvimento da sociedade,utilizando de 

fontes renováveis como resposta ao problema. A resposta à situação do planeta é gerar através de 

produtos,serviços e alternativas um novo pensamento e novos hábitos na vida das pessoas de forma 

a cooperar com o planeta para uma vida mais saudável e de qualidade. 

Segundo Bastos (2009) atualmente a poluição sonora, em nível mundial, só não é mais grave do que 

a poluição do ar e da água. No Brasil a situação não é diferente, pois se estima que mais de 15 
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milhões de pessoas apresentem algum grau de deficiência auditiva devido a este problema 

ambiental. Com o crescimento das grandes cidades, houve também um aumento de casas noturnas e 

bares com alta rotatividade de eventos e com alto índice de ruído sonoro emitido pelos shows e 

também o excesso de ruído causado pelo trafego urbano e seu fluxo constante. De maneira mais 

formal, pode ser classificado como um fenômeno físico vibratório que possui características 

indefinidas tanto de variação quanto de pressão (no caso ar). Pode ser contínuo, intermitente ou até 

mesmo de impacto. 

 

Segundo Aviz,(2006) o ruído é um contaminante que deteriora o equilíbrio natural e ecológico 

fazendo com que as pessoas expostas ao mesmo tornem-se estressadas. As conseqüências 

negativas provocadas pelo ruído ao ser humano sejam elas patológicas ou psicoemocionais já foram 

comprovadas cientificamente e revisadas em revistas cientificas nos últimos 20 anos. 

 

Em ambientes internos de edificações devem possuir condições acústicas de acordo as normas 

propostas. Em igrejas, salas de aula, ou em auditórios precisam ter inteligibilidade máxima. O limite 

permitido que é de oito horas diárias, ou seja, 85 dBA ou seja o ouvido humano,não devendo 

ultrapassar esse valor em risco de danos maiores a saúde. 

 

 

Sustentabilidade, Materiais e Design 

 

Na proposta de desenvolver novos produtos sustentáveis, é de grande importância a escolha do 

material e do processo que será utilizado, e para gerar um pensamento voltado para a 

sustentabilidade o estudo em novas aplicações de materiais é uma ferramenta de apoio, e na 

conquista de uma produção menos agressiva no meio ambiente o torna fundamental. 

 

Para alcançarmos a sustentabilidade deverá ocorrer um grande e articulado 
processo de inovação social, cultural e tecnológica, resultando em uma sociedade 
onde seja possível viver melhor consumindo menos e desenvolver a economia 
reduzindo a produção de produtos materiais, além deaumentar a inteligência do 
sistema produtivo, diminuindo o fluxo de matérias e energias necessárias ao seu 
funcionamento (VEZZOLI; MANZINI, 2008). 

 

Assim o processo de inovação gera na sociedade um despertar para um consumo de produtos que 

contribuam para melhoria do planeta, logo, o material, o design e a inovação contribuirão para um 

novo processo comportamental de consumo. A concepção de um produto deve incluir a criação do 

produto desde sua criação até o seu uso final, seu ciclo de vida. 

 

A levar em consideração esta abordagem ecológica do design, faz-se necessário utilizar-se de novos 

modelos em metodologia projetual, estes devem ter como objetivo adequar os bens de consumos às 

demandas contemporâneas, ou seja, à redução do volume de materiais utilizados durante a fase de 

concepção destes; assim como a pesquisa de novas matérias-primas que possam ser aplicadas ao 

processo de fabricação, realizado na indústria. 

 

 Uma das metodologias em questão chama-se.  Análise do Ciclo de Vida (ACV) . Abordada em 

primeira instância por Mancini e Zanin (2004), segundo os autores, a ACV é uma metodologia de 

gestão ambiental empregada para avaliar os efeitos de um produto, processo ou serviço sobre o meio 

ambiente, ao longo de todas as etapas envolvidas. Comparando o produto como um organismo que 

possui um ciclo de vida, logo, tal procedimento faz com que todas as atividades necessárias para 
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produzir, distribuir, utilizar e descartar qualquer bem de consumido produzido em escala industrial, 

sejam consideradas como parte de uma unidade. 

  

O objetivo do Life Cycle Design (LCD) ou Análise do Ciclo de Vida (ACV) é o de reduzir os impactos 

ambientais associados a todo o ciclo de vida do produto, dessa forma:  

 

―a intenção é criar uma idéia sistêmica de produto, em que os inputs de materiais e 
de energia bem como o impacto de todas as emissões e refugos sejam reduzidos ao 
mínimo possível‖. (Manzini e Vezzoli, 2008, p. 100) 

 

A utilização dessa metodologia permite a otimização ambiental de cada etapa do ciclo de vida de um 

produto e a retroalimentação do próprio ciclo através da reutilização e/ou reciclagem de componentes 

do produto favorecendo a redução de busca de matéria-prima na fonte e energia. 

 

É a partir desses novos paradigmas e metodologias no design que torna-se necessária não apenas a 

redução no uso de matéria-prima, mas também a pesquisa por novos materiais e fontes de energia 

renováveis que possam substituir os existentes, diminuindo impactos causados ao meio ambiente e 

podendo ser aplicadas no planejamento de novos produtos 

 

O pensamento sobre o ciclo de vida torna-se então, necessário para o desenvolvimento de um 

produto sustentável, ou de baixo impacto ao meio ambiente, quer seja na escolha de materiais e 

insumos, no baixo consumo de energia durante o processamento ou uso, ou na reciclagem do 

produto após o descarte (VEZZOLI; MANZINI, 2008). 

 

Portanto, a pesquisa de novas matérias-primas e suas devidas utilização a partir do uso do design, 

tornam-se necessárias devido toda atual conjuntura apresentada, que visa pensar em novos produtos 

a relacioná-los com a forma qual estes causam impacto ao mesmo ambiente, fazendo com que o 

estudo de fibras e a aplicação destas em projetos de acústica, seja uma inovação pertinente no 

campo do eco design.  

 

O Miriti 

O Miriti, ( Mauritia flexuosa L.), também comumente chamado de ―Buriti‖ em algumas regiões, é uma 

das maiores palmeiras 

da região Amazônica,em média encontramos de 30 a 50 centímetros de diâmetro e de 20 a 35 metros 

de altura. Seu fruto é tem valores nutritivos e é utilizado para diversas receitas, entre elas a extração 

de sua polpa para suco,a fabricação do doce,sorvetes e demais sobremesas. 

Segundo Shanley(1998) a distribuição geográfica do buritizeiro abrange toda a região amazônica, o 

Norte da América do Sul e estendes e pelo Nordeste e Centro-Sul do Brasil. Essa palmeira prefere 

áreas alagadas, igapós, beira de igarapés e rios, onde é encontrada em grandes concentrações. 

Shanley(1998)afirma que na área de Belém, o buritizeiro floresce de setembro a dezembro e frutifica 

de janeiro a julho e, por vezes, a partir de novembro ou dezembro. Os buritizais do Acre florescem 

entre abril e outubro. A maturação dos frutos pode ser bem heterogênea dentro de um mesmo 

buritizal, variando de 7 a 11 meses. Os frutos maduros podem ser encontrados entre março e 

outubro. Portanto o material Miriti é muito conhecido na região amazônica, possui uma forte 

identificação com a cultura local, o que pode gerar uma maior aceitação de um produto oriundo do 

mesmo. 

 

Fibras e acústica 
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Segundo Bastos (2009) fibras são materiais muito finos e alongados, como filamentos, que podem ser 

contínuos ou cortados. Também são muito importantes como matéria-prima para manufatura, 

podendo ser fiadas, para a formação de fios, linhas ou cordas ou dispostas em mantas, para a 

produção de papel, feltro ou outros produtos. Para o controle de ruídos é fundamental dispor de 

materiais que absorvam energia sonora. Os materiais que são absorvedores acústicos normalmente 

são fibrosos ou porosos. Algumas fibras vem sendo objeto de estudo, usadas para absorver 

ruído,tendo resultados satisfatórios em testes acústicos. 

A região amazônica, o cenário de abundantes recursos naturais contrasta com a pobreza em que 

vivem muitas comunidades, especialmente as que praticam como fonte de subsistência a atividade 

extrativista. No entanto, é crescente o interesse no aproveitamento da biodiversidade da região para 

o uso em diversos ramos de produção.  

Encontram-se no meio destes ramos de produção, comunidades voltadas especialmente para à 

produção de fibras naturais existentes na região amazônica, dentre estas, destaca-se a fibra de miriti, 

utilizada, por exemplo, na concepção de artesanato popular. Como afirma Santos (2010). 

 

―A fibra de Miriti é proveniente do pecíolo da palmeira de Buriti (Mauritia flexuosa L.), palmeira 

abundante na região amazônica, utilizada na alimentação e na produção de artesanato popular‖  

Segundo Vieira( 2008) nos materiais fibrosos a energia acústica incidente entra pelos interstícios das 

fibras, fazendo-as vibrar junto com o ar, dissipando-se assim por transformação em energia térmica 

por atrito entre as fibras excitadas. 

A partir desta linha de raciocínio, torna-se possível afirmar que a fibra de miriti é uma matéria-prima 

passível de ser utilizada em projetos acústicos, uma vez que esta faz parte da classe de materiais 

evidenciada por Vieira (2008), possuindo propriedades semelhantes que podem ser comprovadas a 

partir dos testes feitos com as mantas criadas. 

 
Materiais e Métodos 

 

A primeira amostra em tamanho real da manta de fibra de Miriti foi confeccionada em 50 cm  por 

60cm de largura com 5cm de espessura,feita em 4 camadas sobrepostas. Para obter diferentes  

resultados de absorção na manta,se faz necessário a confecção de diferentes amostras com 

diferentes espessuras. 

A fibra passou por diferentes etapas para obter seu resultado, passando por cozimento médio de 4 

horas na temperatura de 150º e pelo seu desfibramento manual. 

Para alinhar as mesmas e uni-las foi utilizado como aglomerante a solução de poli vinil álcool, por ser 

atóxica e diluente em água, podendo ser encontrada em cores diferentes. 
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Figura1- amostra da manta de Miriti 

 

 

Os primeiros ensaios fora feitos numa câmara reverberante reduzida do laboratório de mecânica na 

Universidade Federal do Para 

 

 Figura 2-Câmara reverberante reduzida 

 

 

A amostra foi inserida no lugar demarcado e foi feito o primeiro ensaio de absorção, utilizando apenas 

uma posição de microfone e apenas uma posição do emissor de ruído, para fazer a primeira medição. 
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Figura 3-Amostra da manta de Miriti para inicio do teste 

 

 

O som é emitido pelo computador e amplificador por um amplificador, esse sinal é transmitido até a 

fonte sonora que emite som para a câmera que em seguida será capturado e pelo microfone e o sinal 

recebido pelo computado e analisado e comparado com o sinal da câmara vazia. 

 

Figura 4: Equipamentos utilizados para analise, computador e amplificador. 

 

 

Resultados Preliminares: 
 

Observando o gráfico 1, é possível observar uma grande absorção com uma freqüência de 1600 Hz 

aproximadamente e acima de 4000 Hz 
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Figura 4: Gráfico do coeficiente de absorção sonora para amostra de fibra de miriti

 

 

Figura 5:Valor alfa encontrado 

 

 

Comparando os resultados obtidos da manta de miriti com um painel de lã de vidro revestido filme 

plástico auto-extinguível. Na Tabela 1 é possível observar esses resultados, a 125 Hz de freqüência o 

coeficiente alfa é próximo com a manta de miriti com uma capacidade de absorção um pouco maior, 

porém o valor alfa fica abaixo no decorrer das freqüências intermediaria voltando a ter um valor 

comparável com 2000 Hz, chegando a ultrapassar novamente o painel de lã de vidro com 4000 Hz. 
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Tabela 1: Comparação entre manta de miriti e painel de lã de vidro  

Manta de Miriti 
125 250 500 1000 2000 4000 

0,25 0,08 0,25 0,67 0,61 0,74 

Feltro ou painel em lã de vidro 
125 250 500 1000 2000 4000 

0,15 0,45 0,75 0,90 0,69 0,63 

 

Os valores alfa encontrados, foram obtidos na medição primeiro com a câmara vazia, e em seguida a 

medição feita com a amostra dentro, desde a freqüência 100 Hz até 5000 Hz. 

Para que a aplicação seja de fato concluída é necessário ainda vários testes,entre eles o indicado 

pela ISO 354 ,e outros teste modificando as posições de microfones e das fontes de ruídos em 

lugares diferentes para tirar a medição mais precisa. 

Outros testes térmicos e químicos também precisaram ser feitos,e em diferentes espessuras de 

amostras e aplicações,esse trabalho ainda está em andamento para conseguir as demais etapas a 

serem concluídas.  

 

Considerações Finais 

 

Pela coleta de dados, testes iniciais e pesquisas a respeito de inovação em materiais, conclui-se a 

eficácia e importância do material aplicado. O que antes era apenas de um valor simbólico e cultural 

por se tornar um artefato regional alcança uma nova esfera de possibilidade no quesito tecnologia e 

sustentabilidade. 

A criação de um produto com características próprias e renováveis vem como proposta a substituição 

cada mais intensa de utilização de produtos tóxicos,de alto custo como os materiais utilizados comolã 

de vidro; lã de rocha; vermiculita; espumas elastoméricas. 

A proposta de produtos sustentáveis, de materiais alternativos e estudos que possam trazer 

benefícios e maior bem estar para a sociedade fazem parte de uma visão de design mais ampla, que 

inclui todos os processos de fabricação como foi citado anteriormente. 

O design e a sustentabilidade cooperam de maneira criar alternativas que traduzam as necessidades 

contemporâneas, e por conseqüência minimiza os efeitos futuros do mundo. 
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