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Jovens entre 15 e 25 anos da cidade de São Paulo (SP) terão a oportunidade de receber 
formação em todas as etapas do design, desde a criação até a comercialização, por meio do 
projeto “Design for Life”. O programa é resultado da parceria entre a marca de moda urbana 
Ecko Unlimited Brasil, o Istituto Europeo di Design (IED) e a Associação Cidade Escola 
Aprendiz. 

Durante quatro meses, 20 jovens, selecionados pelo Aprendiz, terão, duas vezes por semana, 
aulas no IED e criarão uma coleção de camisetas para a marca Ecko. No final do trabalho, as 
peças serão comercializadas pela Ecko e parte da renda será revertida ao Aprendiz. O recurso 
será utilizado na continuidade do projeto. 

O programa surgiu do desejo da representante da Ecko no Brasil, a TBC Gestão de Marcas, de 
implantar um programa de responsabilidade social na empresa. Para formatar o projeto 
“Design for Life”, contou com o apoio da Sweet Equity Enterprises (SEE) - ONG criada em 2004 
nos Estados Unidos pelo fundador do grupo Ecko Internacional, o grafiteiro Marc Ecko. 

De acordo com o diretor de estratégia da SEE, Leonardo Bullaro, o objetivo da ONG é formar 
jovens profissionais qualificados, oferecendo ferramentas para que eles possam se auto-
sustentar após a formação. Por isso, a capacitação - teórica e prática - simulará uma situação 
mercadológica. Os estudantes precisarão compreender a proposta da marca, fazer pesquisas e 
apresentar suas ideias para o cliente Ecko. 

“Pretendemos mostrar que é possível aliar corporações, ONGs e instituições de ensino para 
gerar impacto na educação e ajudar os jovens a seguirem seus sonhos”, conta Bullaro. 

“É preciso envolver a cidade em um processo educativo para o desenvolvimento de talentos”, 
reforça o fundador do Aprendiz, o jornalista Gilberto Dimenstein. Enfatiza ainda a importância 
de transformar essa experiência em modelo para multiplicação em escala nacional.  

Expectativa 

Nathália Biondi Borges, 20 anos, e Gracy Karla, 18, selecionadas para participarem do 
programa, estão ansiosas para o início das aulas no dia 16 de março. As duas têm interesse 
pela área de design e moda. Nathália costuma confeccionar bolsas e bijuterias. Gracy já cria 
roupas em sua máquina de costura.  “Será um conhecimento que vou adquirir na prática”, 
comenta Gracy sobre a expectativa do programa. 

O aluno do Design for Life que tiver sua criação eleita pela equipe docente receberá uma bolsa 
de estudos no IED. Para o diretor do IED, Mauro Ponzè, é fundamental o jovem estar 
comprometido com o projeto para que ele possa desenvolver todas as suas habilidades e criar 
um produto final comercialmente viável. “Queremos oferecer um caminho para esse jovem 
entrar na área de design”, complementa. 
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