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Encontro no Rio reuniu 80 grupos produtivos de 14 estados com 18 pequenos, médios e 
grandes compradores nacionais e estrangeiros 
 
O III Encontro Internacional de Comércio Justo promoveu encontros entre 80 grupos 
produtivos de 14 estados com 18 pequenos, médios e grandes compradores do País, além de 
representantes de países como França, Espanha e Inglaterra. A expectativa de faturamento da 
Rodada de Negócios, realizada nos dois últimos dias do evento, chega a R$ 1,2 milhão. 
 
Para tornar as negociações mais efetivas, os compradores puderam antes visitar cada um dos 
estandes para visualizar os produtos que melhor se adequavam aos seus interesses. 
 
Depois disso, eles solicitavam aos organizadores um agendamento com os representantes dos 
grupos. Ao todo, foram realizados 163 agendamentos durante os dois dias da Rodada de 
Negócios. 
 
Para o gerente de Acesso ao Mercado e Serviços Financeiros do Sebrae do Rio de Janeiro, 
Marcelo Weber, este modelo proporciona uma negociação mais eficiente entre compradores e 
vendedores. 
 
“O evento foi muito positivo e representa mais um passo importante para conferir visibilidade 
a este tipo de produção, além de consolidar o Rio como o principal ponto focal do Comércio 
Justo no Brasil”, disse Weber. 
 
O artesão e ourives, Élson Angelim, da cidade de Cabo Frio, litoral norte fluminense, aprovou a 
aproximação informal que precedeu a negociação, porque dá mais tempo para explicar as 
particularidades do trabalho que cada um desenvolve. Um dos vencedores da 2ª edição do 
prêmio Top 100 de Artesanato, promovido pelo Sebrae em 2009, o artista, que já vende para 
vários estados, chamou atenção de compradores pelas biojoias, que cria com materiais 
inusitados como osso bovino, casca de ovo de avestruz, sementes de azeitona, pistache e 
ameixa, coco, resíduos florestais e fundos de latas de alumínio. 
 
“Tenho perspectivas reais de fechar com uma grande cadeia de produtos naturais, colocar 
meus produtos no Aeroporto Santos Dumont e também exportar. Falei com compradores da 
África do Sul e da Holanda e eles me deram um retorno muito positivo do meu trabalho. 
Considero as perspectivas de negócio muito boas”, avalia. 
 
ARTESÃOS. Com sobras de confecção, o grupo Toca Tapetes, de Araranguá (SC), a pouco 
mais de 200 km de Florianópolis, comercializa tapetes de malha e algodão, resultado do 
trabalho conjunto de mais de 100 artesãos, que vai da coleta da matéria-prima à 
comercialização. 
 
A qualidade e beleza das peças chamaram atenção na rodada de negócios do evento. Uma das 
encomendas de mais de 500 peças foi feita por uma rede nacional de supermercados. 
 
“Fico muito feliz com este resultado. Sinto que o trabalho de todo mundo é valorizado a cada 
compra. Agora, vamos acertar os detalhes dessa venda”, resume a representante do grupo, 
Simone Mateus Reus. “O que procuramos são produtos diferentes, com qualidade e 
acabamento que representem nossa cultura. Com alimentos ou produtos utilitários, o 
consumidor encontra um cantinho do nosso País dentro do supermercado”, explica a 
representante da rede, Patrícia Luísa Santana. 
 
“A Rodada de Negócios também é importante para que os fornecedores troquem idéias 
diretamente com representantes do mercado consumidor. Desta forma, eles podem identificar 
mais rapidamente o que deve ser feito para aprimorar seus produtos e processos”, explica o 
gerente de Acesso a Mercados e Serviços Financeiros do Sebrae no Rio de Janeiro. 
 



MATERIAIS INUSITADOS. Vestidos de noiva com toda a pompa e circunstância que a 
ocasião exige. O inusitado fica por conta do material. O corpete é feito com resíduos de couro 
de cabra usados em confecção, cujas tiras são transformadas em delicadas tramas de crochê. 
 
A beleza e o caimento do trabalho feito por artesãos do Espírito Santo surpreendem. No ateliê 
da Couro e Tramas, em Viana (ES), na Grande Vitória, são desenvolvidas criações de moda, 
acessórios e decoração para grandes marcas, que geram emprego e renda para cerca de 150 
artesãos. 
 
“Estas peças-conceito são para demonstrar que um material pode ser reutilizado e recuperar 
sua nobreza. Faço isso há mais de 20 anos, só que agora virou moda e acho que essa é uma 
tendência que não tem mais volta”, afirma a estilista do grupo, Jacqueline Chiabay. 
 
Outros materiais usados na passarela também surpreendeeram os visitantes do III Encontro 
Internacional de Comércio Justo e Solidário, promovido pelo Sebrae no Rio de Janeiro na 
semana passada. 
 
Saias produzidas com cobertura de guarda-chuvas com imagens ícones do Rio, vestidos e 
bolsas de lacres de alumínio recobertos com crochê, colar de jornal e brincos de papel são 
exemplos da inventividade de grupos do Rio de Janeiro e de outros estados que também 
participaram do evento. 
 
“A proposta é conferir visibilidade a esse tipo de trabalho. Com orientação de design e 
acabamento de consultores profissionais, as peças ganham mais qualidade, o que facilita a 
abertura de novos canais de comercialização”, define Marcelo Weber. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 18 maio. 2011, Seudinheiro, p. B14.   


