
A tendência do mercado promocional está cada vez mais voltada para as
causas ambientais e para a promoção da sustentabilidade do planeta. Uma
pesquisa realizada pela Market Analysis, em parceria com o Instituto Akatu,
com 1.275 adultos residentes em 11 cidades brasileiras, revela que 33% dos
consumidores adotam atitudes conscientes na hora das compras e 37%
aceitam pagar um pouco rnais por materiais não nocivos ao meio ambiente;
e, deste grupo, oito em cada dez entrevistados aceitariam um sobrepreço
entre 25% e 35% pela mercadoria com selo ambiental.

O comportamento consciente engloba desde atitudes simples, como
manter as lâmpadas apagadas em ambientes desocupados e fechar
as torneiras durante a escovação de dentes, até a compra sustentável,
considerando a opção por produtos orgânicos e fabricados com materiais
recicláveis. Ao analisar 13 comportamentos, a pesquisa segmentou os
brasileiros como consumidores conscientes (5%), engajados (28%),
iniciantes (59%) e indiferentes à questão ambiental (8%|.

Com o aumento da preocupação do consumidor em relação às questões
ambientais, as empresas começam a traçar estratégias que envolvam desde
a conscientização sobre consumo até novas parcerias para incentivar atitudes
condizentes com o desenvolvimento sustentável. O objetivo é conquistar
clientes e estabelecer um elo entre as ações corporativas e as individuais.

É o caso do Grupo Eco, uma empresa brasileira de gestão e princípios
baseados na sustentabilidade. A empresa acredita ser possível criar, gerir
e comercializar produtos e serviços que estabeleçam harmonia entre a
atividade humana, a preservação da biodiversidade brasileira e o uso racional
dos recursos naturais renováveis.

Um dos mais recentes produtos do Grupo Eco é o Papel Semente, destaque
da nova linha de produtos promocionais. Ele é descartado sem causar
nenhum dano ao meio ambiente e ainda gera uma "mudínha". O Papel
Semente é um papel artesanal, 100% biodegradável, que, quando plantado
e cuidado corretamente, tem suas sementes germinadas e brotam hortaliças
como rúcula, agrião e alface.

Em sua produção, fibras da bananeira são selecionadas, cortadas e fervidas;
depois entram em processo de maceração, extraindo, assim, a "pasta"
para ser desenvolvido o papel. Em seguida, as sementes de hortaliças são
incrustadas a essa pasta, que se transformará em folhas de papel após
passarem pelos processos de prensa e de secagem ao sol.
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O Papel Semente é produzido por uma
comunidade empreendedora e parceira do
Grupo Eco em Itariri, no Vale do Ribeira, em São
Paulo, originando 16 empregos diretos. "Fiquei
impressionada com a excelente receptividade
que o Papel Semente teve em São Paulo, no
evento de lançamento da nova linha de produtos
do Grupo Eco. É muito gratificante receber tantos
elogios e incentivos para nosso projeto", declarou
Genilda Morais, líder da comunidade de Itariri.

São inúmeras as possibilidades de uso desse
papel, desde convites e envelopes, kits "Plante &
Cultive", fôlderes, tags, até peças que podem ser

criadas, desenvolvidas e customizadas com
o Papel Semente.

Outra empresa especializada no desenvolvimento
de produtos sustentáveis e inovadores para
presentes corporativos, a Tekoha oferece
diversas opções de produtos sociais, com uma
cadeia produtiva sustentável e um modelo de
comercialização transparente,

A empresa estuda o histórico e a missão de seu
cliente, alinha a solução ao objetivo esperado
e cria um conceito para o presente conforme
o formato proposto e a comunidade.



Um exemplo do trabalho da Tekoha é a Caixa dos Sonhos. Uma caixinha de
sisal feita pela comunidade Fibras do Sertão, na Bahia, com uma mensagem
positiva para o ano-novo e um espaço para escrever seus sonhos. Ao longo
do ano seguinte, cada presenteado poderá ver os sonhos já realizados e os
que ainda pretende realizar.

Outro item ê a Mandala das Decisões, um objeto desenvolvido para ser
colocado no centro da mesa de reuniões com o objetivo de considerar
todas as partes envolvidas nas grandes decisões. E ainda pode ser um
artigo de decoração.

Várias empresas aderiram ao desenvolvimento sustentável desde o início,
como é o caso do Banco Real, que, além de projetos de cunho social
e ambiental, desponta na era do consumo consciente. A empresa utiliza
papel reciclado para enviar correspondências para seus clientes, como
extratos mensais, e incorporou o uso do material até nos talões de cheque.
"Não incentivamos o uso de papel. Mas como precisamos prestar
informações a nossos clientes, optamos por utilizar o reciclado", comenta
Carlos Nomoto, Superintendente de Desenvolvimento Sustentável do
Banco Real. "Até nossos lápis são feitos com madeira certificada e as
canetas com plástico reciclado. Foi preciso criar esta consciência em nossos
fornecedores", completa.

Outro projeto da equipe de Nomoto foi a construção de uma agência
ambientalmente responsável, na cidade de Cotia, São Paulo. O projeto-piloto
mostrou que é possível trazer o ambiente ecologicamente correto para
o mundo real, utilizando o design tradicional e a identidade visual exigida pelo
Banco. Na agência, tudo foi pensado para preservar o meio ambiente.
As tintas utilizadas na fachada e nos interiores são à base de água e não de
solvente químico, as janelas foram projetadas para a utilização máxima da luz
solar, toda a madeira usada é certificada e o carpete foi produzido com fibras
de plástico reciclável. "Além desses cuidados, instalamos painéis de energia
solar e capturamos água da chuva para abastecer os vasos sanitários e regar
as plantas", explica o Superintendente.

Para contemplar todo esse trabalho, criou-se o "Prêmio Sebrae TOP 100 do
Artesanato", idealizado, desenvolvido e realizado em parceria com a Barroso
Design e o Sebrae, responsáveis por criar as ferramentas e a metodologia da
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premiação, e voltado à identificação e promoção
das melhores unidades de produção de artesanato
brasileiro, no qual as cooperativas e associações
podem ser avaliadas e identificadas em suas
melhores práticas de produção.

Foram desenvolvidos dez critérios de
comercialização, e a Artheventos, na pessoa
da Sra. Mareia Martinn, realizou as parcerias
para a inserção no mercado e captação de
investimentos, com os patrocinadores
e apoiadores, para as 100 unidades vencedoras.

A segunda edição do Prêmio Sebrae TOP 100
de Artesanato, realizada no ano passado,
excedeu a meta de inscrições. A previsão de
1.000 participantes foi superada no total de 1.025
artesãos inscritos. A primeira edição do prêmio,
em 2006, contou com mais de 500 unidades
inscritas. Conforme Beatriz Rosseto, da Unidade
de Acesso a Mercados do Sebrae Nacional,
o salto no número de inscrições entre a primeira
e a segunda edição é em virtude de um maior
envolvimento dos Estados. "Na segunda edição,
cada Estado interessado em participar da
premiação assinou um termo de adesão. Com
isso foram desenvolvidas importantes ações com
maior nível de comprometimento", explica.

Entre as ações inovadoras da segunda edição
estava a indicação, em cada Estado, do consultor
que avaliou, in loco, o trabalho dos respectivos
artesãos inscritos. Esses consultores receberam
capacitação do Sebrae para melhor avaliar,
com os artesãos, as respostas no questionário,
preenchido por eles no ato da inscrição. Ainda de
acordo com Beatriz Rosseto, também os gestores
do prêmio nos Estados receberam capacitação
do Sebrae. Na ocasião, foram discutidos
aspectos como critérios do prêmio e quesitos do
questionário.

Outra importante inovação foi o fato de beneficiar
algumas unidades produtivas, ainda que não
estivessem selecionadas entre as 100 melhores.
As 20 unidades com maior pontuação, por
Estado, receberam um bônus de oito horas de
recomendações sobre melhorias de gestão para
aprimoramento de seu desempenho competitivo,
além de ganhar um certificado de premiação, uma
autorização, até março de 2010, de uso do selo
"Prêmio Sebrae TOP 100 de Artesanato"
e a divulgação de três produtos em sites
e materiais promocionais. Os vencedores
participaram, ainda, da "Rodada de Negócios"
promovida pelo Sebrae visando à aproximação
das unidades artesanais produtivas com outros
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empresários para oferta e demanda de produtos.
Seis meses depois, ainda em 2009, uma nova
Rodada será realizada para fortalecer a negociação
comercial dos cem ganhadores.

Os ganhadores participaram da cerimônia de
premiação em março deste ano, em São
Paulo, com as despesas de deslocamento
e hospedagem pagas pela Instituição.

Outro projeto desenvolvido pela Artheventos
em parceria com o Sebrae esteve presente
nos corredores do terceiro andar do shopping
Decoração & Design Center (D&D), localizado
no World Trade Center de São Paulo. Eles foram
ocupados pelo que há de melhor no artesanato de
cinco Estados nordestinos, no período de 9 a 18
de dezembro de 2008, "Mãos que fazem
o Brasil - Edição Nordeste" foi o título do evento
de promoção comercial.

No evento, foram expostas 5 mil peças
selecionadas, oriundas de associações
e entidades de artesãos de Alagoas, Paraíba,
Pernambuco, Piauí e Sergipe, apoiadas pelo
Programa Sebrae de Artesanato - a lnstituição
foi responsável pelo envio das peças dos cinco
Estados à capital paulista. As vendas aconteceram
na loja do piso superior do D&D e o total

arrecadado foi revertido para as comunidades de
artesãos participantes da edição do evento.

"A intenção do evento foi trazer a São Paulo
a produção das comunidades de artesãos no
melhor período de vendas do ano, o Natal", explicou
Márcia Martinn, Diretora da Artheventos. O D&D
é considerado o mais importante shopping de
design da América Latina, segundo a empresária.
"Outro bom resultado que o evento propiciou aos
artesãos foi o contato com decoradores e arquitetos
paulistas", comentou Márcia.

Ao longo do evento, foram realizadas duas
palestras com importantes nomes do design,
da decoração e do artesanato nacionais. Rodadas
de negócios entre expositores, decoradores,
designers, arquitetos, lojistas e empresários
também integraram a programação. Segundo
os organizadores do "Mãos que fazem o Brasil",
o momento foi ótimo para a divulgação e venda
de produtos artesanais com forte identidade
regional. Rendas filé, trabalhos em barro, madeira,
fibras, sementes, tear, tricô, crochê, bordados,
entre outras técnicas manuais típicas do Nordeste
têm sido muito bem assimiladas pelo mercado
interno e pelo internacional.

Aproximadamente 60 comunidades de artesãos
foram beneficiadas pelo evento no D&D em
São Paulo. E, pelo o que tudo indica, o próximo
projeto da Artheventos é uma Banca de Jornais
totalmente ecológica. É espera para ver!
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