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Oskar Metsavaht e Marco Capellini: pensadores da sustentabilidade
aplicada ao design
Oskar Metsavaht e o designer italiano Marco Capellini foram os convidados do encontro “Brasil-Itália, Diálogo Sustentável”,
que aconteceu nesta quinta-feira, 20, no auditório do Centro de Estudos da Sustentabilidade (CES), da Fundação Getúlio
Vargas, em São Paulo.
O evento integra a agenda da Câmara Italiana de Comércio da cidade e inaugurou uma série de outras atividades que
incluem uma exposição em São Paulo em novembro deste ano, o ano da Itália no Brasil, em 2011, e a participação de
designers brasileiros na Expo Milano, em 2015.
Em síntese, o encontro colocou no palco duas jovens cabeças pensantes do design sustentável mundial. O brasileiro
Metsavaht falou sobre a construção de sua marca de roupas, a Osklen, o trabalho do instituto e, criado por ele, e de como o
Brasil pode e deve ser protagonista mundial neste tema. Já Capellini mostrou a atuação de sua empresa, a Capellini Design,
na criação de estratégias de marketing para a divulgação de produtos e serviços no segmento green.
Metsavaht defendeu a tese de que o Brasil tem como principal patrimônio de exportação neste mercado o seu lifestyle. E que
deve lucrar em cima disso, criando marcas e conceitos fortes. “Todos querem experimentar nosso jeito de viver, alegre,
sensual. O produto Made in Brazil é emocional mais do que tudo. Precisamos desenvolver o Created in Brazil, com
criatividade e sustentabilidade. É o que o mundo deseja de nós”, avaliou ele.
A grande chave neste processo, porém, é que todo ele seja acompanhado por um grande senso estético, afim de que os
produtos sustentáveis tenham, também, um apelo de compra. “Não é comprando por caridade que as coisas vão mudar. A
maioria dos produtos sustentáveis que se tem hoje não é bem feita mesmo. É preciso melhorar o design para criar o desejo
nas pessoas”, afirmou.
Etiqueta eco
Com escritórios em Roma e Milão, a Capellini Design & Consulting especializou-se em estratégias de marketing e
comunicação para o segmento sustentável. Dentre os projetos apresentados em São Paulo, Marco Capellini destacou o
ReMade in Italy, focado nos produtos recicláveis; o do site Matrec, uma espécie de suporte técnico para empresas que
querem desenvolver suas linhas sustentáveis; e o livro Design Italiano pela Sustentabilidade, editado por ele, onde mostra
que é possível criar objetos de desejo neste setor.
Outra inovação criada pelo escritório são etiquetas informativas anexadas aos produtos com informações sobre a
procedência do material utilizado, consumo de energia economizado, nível de emissão de CO² evitado, entre outros. “É
muito importante que haja um diálogo sincero entre o produto e o consumidor. E que as informações contidas ali sejam
seguras e confiáveis”, concluiu Capellini.
www.ces.fgvsp.br
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Luxo sustentável
Compre um apê nos EUA e ganhe um Smart de brinde! http://bit.ly/tFvmL 1 week ago
Designer inglesa cria bar sustentável com restos de barris de carvalho: http://bit.ly/13GNzU 1 week ago
Restaurante Le Bernardin-NY adota sustentabilidade no menu: http://bit.ly/34RR7u 1 week ago

Últimos posts
Making of do novo Toyota Prius 2010
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