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A RELEVÂNCIA DO CONCEITO DE DESIGN ORIENTADO AO AMBIENTE EM 
INDÚSTRIAS GAÚCHAS. Mariana de Oliveira Reis, Fernanda Seligman, Tiago Rodrigues de 
Azevedo, Martina Mohr (orient.) (UniRitter). 

Somos uma espécie antropocêntrica que se define como a única, entre os seres vivos, a possuir inteligência e 
raciocínio. Entretanto, contraditoriamente, nossas atitudes nos colocam diante de uma crise ambiental sem 
precedentes. Para que seja possível reverter este quadro, é imperativa a redução do impacto sobre o meio ambiente. 
O conceito de sustentabilidade nos processos produtivos deve ser assumido como o único modelo viável de 
organização dos sistemas industriais. O designer é um profissional fundamental na busca por este novo paradigma 
pois deve, em seus projetos, avaliar todo o ciclo de vida dos produtos que concebe. O objetivo deste trabalho é, pois, 
vislumbrar perspectivas e discutir acerca do papel, atual e futuro, do profissional de design e, ao mesmo tempo, 
estabelecer o patamar em que se encontram as indústrias gaúchas no que tange ao tema. A coleta de dados se 
fundamenta nas pesquisas quantitativa e qualitativa, abrangendo os setores industriais que representem importante 
campo de atuação de designers. A análise quantitativa se baseia, via questionário, na abordagem dos parâmetros de 
concepção e projeto de produto, bem como no sistema de gestão ambiental. Já a análise qualitativa contempla visita 
detalhada e levantamento “in loco”. Podemos destacar que tem havido uma crescente preocupação, aliada às 
necessidades de atendimento à legislação, no que se refere às ações ambientais das empresas. Entretanto, estas ações 
têm ficado restritas aos processos de produção propriamente ditos, através do reaproveitamento de materiais, da 
redução da perda de matérias-primas e do redimensionamento dos gastos com energia. A preocupação com relação à 
concepção de produtos que contemplem critérios ambientais não tem sido verificada como prática comum. 
(FAPERGS). 
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