
Instituto europeu de design firma acordo pioneiro no Brasil 

 

Marco Lorenzi, diretor-geral do Istituto Europeo di Design (IED) no Brasil, anunciou esta 

semana a parceria com Corrado Clini, ex-ministro italiano do Meio Ambiente e atual diretor-

geral pelo Desenvolvimento Sustentável, Clima e Energia, para o lançamento do "Low Carbon 

Design - Design e/é Futuro".  

 

O projeto prevê cooperação para transferência de metodologia de vanguarda do Low Carbon 

Design, programa italiano voltado à formação e incentivo ao desenvolvimento de produtos e 

serviços ambientalmente sustentáveis em países emergentes.  

 

"Nossa meta é promover cursos de educação, informação e formação para o desenvolvimento 

de produtos e serviços com baixo impacto ao ambiente. O acordo com o IED nos permite 

cooperar com uma rede internacional de investigação e formação em design, moda, arte e 

comunicação", diz Clini.  

 

Pioneira no IED e em uma instituição de ensino no Brasil, a parceria, que vem sendo negociada 

há quatro meses, resulta em um projeto com subsídios financeiros do ministério italiano e 

cofinanciamento do IED e visa ao desenvolvimento de atividades teóricas e práticas que 

objetivam propor intervenções para minimizar o impacto ambiental em organizações 

brasileiras.  

 

O projeto "Low Carbon Design - Design e/é Futuro" tem início neste mês com a escolha de 

quatro organizações brasileiras que integram os segmentos de Serviços, Agricultura, Indústria 

e Instituições. 

 

"Sabemos que a Itália é berço e vanguarda da economia verde. Nosso objetivo é trabalhar de 

forma interdisciplinar com quem mais entende do assunto. Por isso, todos os cursos de design 

serão envolvidos no projeto", diz Lorenzi, destacando a participação de mais de 60 pessoas, 

entre alunos, professores, coordenadores, parceiros, fornecedores e técnicos italianos.  

 

Representantes do Ministério do Meio Ambiente italiano, além de lideranças das demais 

unidades do IED Brasil, do Instituto Italiano para o Comércio Exterior e do Centro Ricerche IED 

Brasil (Cried) - também colaboram.  

 

Considerada uma das principais preocupações do IED em todo o mundo, a sustentabilidade é 

tema central do projeto que permitirá, entre outros aspectos, formação de designers 

preocupados em minimizar o impacto das organizações no meio ambiente. "Mesmo já 

trabalhando com esta temática, temos consciência que um projeto internacional deste porte é 

inovador em nossa operação", avalia o executivo, responsável pela introdução do IED no Brasil 

em 2005. 

 

Fonte: DCI, São Paulo, 7 ago. 2013. Caderno C, p. C1. 
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