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A solução encontrada por ela foi oferecer uma embalagem que dura até 

2 meses, diminuindo muito nosso impacto sobre o meio ambiente. 

Os produtos inovadores foram resultado de seu trabalho de conclusão 

de curso, na Central Saint Martins – Universidade de Artes de Londres.

Desenvolvidos pela designer chinesa Mi Zhou, a ideia é tão simples, 

quanto genial. Pesquisas apontam que uma pessoa utiliza em média 

800 embalagens plásticas de xampu na vida, uma quantidade imensa 

se pensarmos que o mundo hoje abriga mais de 7 bilhões de pessoas. 

Estas embalagens representam uma saída para um mundo mais 

sustentável.

Uma nova filosofia de responsabilidade sócio-ambiental está mudando 
o conceito de design em todo o mundo. Os profissionais e estudiosos 
mais antenados já estão aderindo ao eco-design e ao design 
sustentável para acelerar a mudança nos processos de produção e 
consumo e ajudar a criar alternativas sustentáveis para o 
desenvolvimento.

DesignSustentável

Embalagens que duram até 2 meses.

Design sustentável: inovações mudam tudo!
Novas realidades são criadas 
com ajuda do design.

Este Boletim MarkEsalq apresenta o Design Sustentável como solução e inovação para produtos e processos industriais que podem ser adotados em várias áreas

do consumo.  Desde cosméticos, indústria automotiva até mobiliário, o Design Sustentável não é apenas uma oportunidade mas uma necessidade para um mundo equilibrado.
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Novo material é mais sustentável e com qualidade superior.

Embalagem de xampu 
desaparece no fim do uso
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Carlos Motta, requinte sustentável

Foto 8 : Carlos Motta, designer

A capacidade de misturar mundos diferentes 
é uma marca na sua trajetória.

Arquiteto de formação, Carlos Motta preserva as 
características de ateliê de seu trabalho, pronto para 
projetar qualquer coisa que o cliente queira em madeira. 
Mas há vários criou produtos em linha, como mesas, 
camas, aparadores, escrivaninhas, armários, objetos e 
principalmente cadeiras, sua paixão declarada – já 
desenhou cerca de 25 modelos diferentes. Imune à 
pretensão do vanguardismo, Motta faz móveis belos de 
ver e confortáveis de usar, usando principalmente 
madeiras maciças como amendoim, mogno, cedro e 
cabriúva.
Segundo Carlos Motta, designer brasileiro reconhecido 
internacionalmente, "Não é preciso derrubar árvore". Os 
móveis de madeira velha têm propósito ecológico e 
estético. O primeiro é óbvio. Ao segundo, acrescenta 
responsabilidade social. “Pessoas que trabalham nesses 
móveis têm de ganhar bem”.

Por meio da recuperação de material. Os materiais 
utilizados devem estar o mais próximo possível de 
seu estado natural para que sejam facilmente 
recuperados. 

 Os produtos Desenvolvendo projeto “simples”.
desenvolvido de formas simples – sem descuidar do 
fator estético .

 Essa atitude Reduzindo as matérias-primas na fonte.
visa reduzir o consumo de materiais ao longo do 
ciclo de vida do produto, o que reduz também a 
quantidade de resíduos gerados na hora do descarte.

 É um engano Recuperando e reutilizando os resíduos.
pensar que resíduos só são gerados na hora do 
descarte. Essa é apenas uma fração de tudo o que é 
jogada fora durante todo o processo, o que inclui a 
fabricação e o uso de um produto. 

 Esse é um Utilizando formas de energia renováveis.
dos pressupostos do desenvolvimento sustentável, 
porém é preciso ficar atento ao ciclo de vida dos 
equipamentos.

Design Sustentável: o que é ?

Emilio Moretti, designer
Diretor da Moretti Design

Foto 9
Foldbags 
em tamanhos e cores ideais 
para servirem como 
embalagens de presente.
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