
roches, bolsas, caixas para jóias, jogos 

americanos e toalhas de bandeja feitos de 

materiais como jornal, saco de cimento e 

sobras de couro de curtume. Estes são apenas 

alguns dos produtos disponibil izados pela Loja 

da Sustentabilidade do Banco do Brasil, um ca-

nal inovador que tem o objetivo de comercializar 

produtos de origem sustentável. Funciona da se-

guinte maneira: os clientes do banco podem tro-

car seus pontos do Programa de Relacionamento 

"Ponto pra Você", do cartão Ourocard, por produ-

tos produzidos pelos beneficiários da Estratégia 

Nacional de Desenvolvimento Regional Sustentá-

vel (DRS). Desde 2003, a DRS aplicou mais de R$ 

5 bilhões em 3.641 planos de negócios em quatro 

mi l municípios brasileiros. 

Além das vantagens de adquirir produtos ar-

tesanais fabricados em regiões remotas do Bra-

sil por meio do cartão de crédito, os clientes que 

aderem à ideia apoiam atividades produtivas que 

aliam retorno econômico, desenvolvimento so-

cial e preservação ambiental e cultural. "Os pro-

dutores parceiros desse projeto são selecionados 

através das agências e superintendências do Ban-

co do Brasil nos estados", explica a assessoria do 

Banco do Brasil. Depois da eleição inicial, os for-

necedores e seus produtos são indicados para in-

serção no site da Loja da Sustentabil idade (www. 

bb.com.br/lojadasustentabil idade). 

A Cooperativa de Bordadeiras do Seridó (Co-

barts), localizada na cidade de Caicó, no Rio 

Grande do Norte, é parceira do projeto com bor-



dados reconhecidos pela perfeição de seu acaba-

mento. Criada em 1990, a associação organizou 

e resgatou esse trabalho manual minucioso que 

chegou ao Brasil pelas mãos das esposas dos co-

lonizadores ainda no século XVIII. A Cooperativa 

de Artesãos das Indústrias de Artefatos de Couro 

da região de Presidente Prudente (Coop-Couro), 

fundada em 2007, contou com o apoio do Sebrae 

para profissionalizar os artesãos de artefatos de 

couro. Os trabalhadores são treinados para apro-

veitar todos os retalhos dos produtos maiores. 

Nas mãos das mulheres que trabalham na Co-

operativa de Artesãos Futurarte (da Instituição 

Ramacrisna) da cidade de Betim, em Minas Ge-

rais, papel jornal e garrafas de PET se transfor-

mam em bolsas e acessórios surpreendentes. A 

Futurarte se orgulha de ter entre suas criações a 

bolsa vencedora de um concurso, na Alemanha, 

feita de jornal e chita. Dentre as 117 concorrentes 

de diversos países, ela foi escolhida por atender 

a requisitos como solução inovadora de criação, 

tratamento adequado dos produtos, funciona-

lidade e concepção convincente. Para finalizar, 

o Núcleo Cooperativo de Artesãos Dom Aquino 

(Dom & Arte), do Mato Grosso, produz e comer-

cializa bonecas de pano que resgatam a história 

e a cultura do estado. A primeira coleção home-

nageia personagens representativos da região, 

como o Pescador, o Pantaneiro, a Algodoeira, a 

Dança do Chorado, a Dança do Congo, a Siriri, o 

Cururu, a Piladeira e o Mutum - pássaro da região 

e antigo nome da cidade de Dom A q u i n o . • 

Text Box
Fonte: Cardnews Magazine, São Paulo, ano 15, n. 176, p. 40-41, out. 2010.




