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Artenegócios. É assim que muitos profissionais estão chamando o lucrativo ofício do 
artesanato.  
 
A atividade há muito deixou de ser apenas um complemento de renda. De acordo com 
pesquisa da Mídiagrupo Eventos Comerciais, responsável pela feira Hobbyart Brasil, o setor 
responde por uma movimentação anual de aproximadamente R$ 37 bilhões em todo o País.  
 
Além disso, calcula-se que cerca de 11,5 milhões de pessoas trabalhem com atividades 
artesanais.  
 
De acordo com Eduardo Vidal, presidente do Mídiagrupo, para 84% dos entrevistados o 
resultado da venda dos produtos é uma atividade complementar ou principal fonte de renda da 
família. "Isso mostra que o artesanato está ocupando uma função importante na geração de 
recursos", afirma, ressaltando que 16% das pessoas entrevistadas consideram o ofício apenas 
um hobby.  
 
Há mais de dez anos na organização da Hobbyart, Vidal explica que mudou muito a forma 
como o artesanato é encarado. "Hoje é antes de mais nada um negócio, que depende de 
escala e novas tecnologias para crescer", diz. Muitas empresas nasceram e cresceram 
investindo na fabricação, em escala industrial, de produtos que atendam a demanda dos 
artesãos, especialmente os urbanos.  
 
Em sua opinião, é um equívoco atribuir o artesanato apenas a uma atividade familiar de 
tradição rural. "São Paulo, por exemplo, é paradoxalmente um grande pólo de produção 
artesanal", afirma Vidal.  
 
Entretanto, a produção brasileira ainda é pequena quando comparada aos grandes 
exportadores de produtos artesanais, como China, Índia e Vietnã. Dados do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, de 2001, mostram que o volume de produtos 
artesanais exportados foi de R$ 1,5 bilhão ao ano. Número pequeno quando comparado com a 
China, por exemplo, que chega a exportar mais de US$ 25 bilhões, afirma Vidal.  
 
Mulheres lideram  
 
O levantamento feito pela Mídiagrupo aponta que 90% dos profissionais artesãos são mulheres 
com idade entre 35 e 44 anos. Entre os entrevistados cuja principal atividade é o artesanato, 
58% tem uma renda familiar entre R$ 500 e R$ 1,7 mil e 41% acima de R$ 1,7 mil. Apenas 
1% dos pesquisados recusaram-se a responder.  
 
A pesquisa mostra ainda que os artesãos estão longe de serem todos artistas. Apesar da 
vocação, o estudo aponta que 17% dos pesquisados são profissionais liberais, 15% educadores 
e 11% profissionais do lar. Além de estudantes, técnicos, arquitetos, entre outros.  
 
Arte e desenho (pintura, pátina e restauração), são as preferidas de 37% dos entrevistados. Já 
o artesanato em papel (découpage, scrapbook, EVA) é praticado por 26% desse público, 
seguido de modelagem (mosaicos, velas, biscuit e cerâmica), com 24%, bordados e costura 
(8%) e artes em madeira (4%).  
 
A Hobbyart Brasil 2007 acontece entre os dias 28 e 31 de março, no pavilhão de exposições do 
Transamérica Expo Center, em São Paulo. A feira vai reunir mais de 500 marcas e expositores 
e prevê receber 75 mil visitantes durante os quatro dias do evento. A expectativa é gerar, a 
partir da realização da feira, negócios da ordem de R$ 930 milhões, volume 10% maior que o 
registrado na edição de 2006.  
 



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 26 fev. 2007. Administração & Serviços, p. C8. 
 


