
O Movimento
O Conselho
Parceiros

Sustentabilidade é

Sustentabilidade nas
empresas

Grupo Abril
CPFL Energia
Bunge

Busca avançada

Reprodução

por email
Compartilhe

ECODESIGN

O design sustentável de Marco Capellini
O arquiteto e designer italiano Marco Capellini já se tornou referência
mundial para o ecodesign, não só por criar produtos incríveis a partir de
materiais reciclados, mas também por utilizar sua arte como ferramenta
para a disseminação do conhecimento sobre sustentabilidade
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Considerado uma referência para o movimento latino-americano de ecodesign, o italiano Marco
Capellini ficou famoso no campo do design não só por aderir às tendências sustentáveis – que hoje,
para ele, já deixaram de ser moda e se tornaram uma necessidade –, mas também por utilizar a sua arte
como instrumento social e cultural, que passa “informação verde” para aqueles que consomem seus
produtos. 

Capellini entrou para o mundo do design sustentável graças a um decreto-lei, elaborado pelo Ministério
do Ambiente Italiano, que exige que, pelo menos, 30% dos produtos comprados por entidades públicas e
empresas financiadas pelo Estado sejam fabricados com materiais reciclados, obtidos a partir da coleta
seletiva do país. 

Ao perceber que a demanda por este tipo de produto crescia, mas não era acompanhada por sua oferta,
Capellini criou o “Remade in Italy”, um projeto que visa promover o conceito de design sustentável
entre as empresas. A partir daí, engajado na iniciativa, o designer italiano criou – e continua criando,
porque o projeto está crescendo cada vez mais! – vários produtos feitos com materiais reciclados, entre
eles, banquinhos, latas de lixo e, até mesmo, desktops de computador (veja na nossa galeria!). 

Mas o envolvimento com o design sustentável deu a Capellini uma outra ideia: ao perceber que as
empresas e os próprios consumidores ainda têm uma série de dúvidas a respeito dos produtos feitos com
materiais reciclados, o designer decidiu usar sua arte para transmitir conhecimento sustentável à
sociedade. 

Agora, todos os produtos criados por Capellini vêm com uma etiqueta informativa, que detalha os
materiais usados na confecção dos objetos e, ainda, o quanto o consumidor está economizando em
matéria-prima, CO2, água e energia ao comprar um artigo de design sustentável. “Meu objetivo é criar
um produto ecológico, que tenha, também, valor ambiental”, explica o designer. 

Capellini ainda não possui nenhum grande projeto no Brasil, apenas participa de algumas iniciativas na
área do design sustentável, como o “Diálogo Sustentável Brasil-Itália”, da FGV, mas acredita que o país
está crescendo bastante neste setor. “O Brasil e toda a América Latina estão cada vez mais interessados
em novas técnicas de ecodesign. A diferença é que, na Europa, trabalhamos com o conceito de
‘reciclagem’, enquanto aqui vocês preferem a ‘reutilização’ dos materiais – que, inclusive, diminui o
consumo”, disse ele. Ponto para nós! 
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