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Artesanato pode, sim,
ser negócio bilionário
A exportação de produtos do artesanato brasileiro
não chegou ontem à pauta comercial do país. Luminá-
rias, esculturas e diversos itens de cama, mesa e ba-
nho desembarcam com sucesso em solo americano
ou europeu há pelo menos 10 anos. Desde 2002, o go-
verno brasileiro tenta estimular as vendas desses pro-
dutos, mas os passos definitivos para que o segmento
vire indústria de fato foram dados no final do ano pas-
sado e início deste ano.

No primeiro caso, com o lançamento em dezembro
de 2010 da Associação Brasileira de Exportação de Arte-
sanato (Abexa), um braço da Agência Brasileira de Pro-
moção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil)
voltado a ajudar especialmente os pequenos artesãos a
abrir mercados lá fora. O outro foi a criação da Secreta-
ria de Economia Criativa, em janeiro deste ano, subordi-
nada ao Ministério da Cultura, mas que trabalha em par-
ceria com outros órgãos do governo (de ministérios a
instituições de fomento como o Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e Social, BNDES) para bus-
car apoio e criar políticas de desenvolvimento regional
a partir, entre outras coisas, da produção de artesanato.

A proposta da secre-
tária da pasta, Cláudia
Leitão, é colocar toda
essa produção sob um
guarda-chuva chama-
do “Brasil Criativo”,
unindo sustentabilida-
de, inovação e criativi-
dade num cesto só que
permita a criação de um
ciclo de produção, dis-
tribuição e consumo ca-
paz de transformar a di-
versidade brasileira em
eixo de desenvolvimen-
to do país — exatamen-
te o que Renata Piazza-

lunga faz com os artesãos de Santa Luzia do Itanhy, em
Sergipe, como mostra a reportagem ao lado.

Os moradores de Santa Luzia, hoje, fabricam produ-
tos que são objeto de desejo das melhores lojas de deco-
ração de Milão e Paris. E eles não são os únicos. Grandes
redes nacionais e internacionais já se renderam à arte
brasileira. Pão de Açúcar e TokStok vendem artesanato
nacional em suas lojas. A europeia El Corte Ingles exibe
bijuterias brasileiras em suas gôndolas. Isso mostra que
o artesanato brasileiro não é periférico. Estima-se que
existam no Brasil cerca de 8,5 milhões de artesãos que
sobrevivem do próprio talento. Juntos, eles faturam cer-
ca de R$ 50 bilhões por ano e gastam outros R$ 20 bi-
lhões com a compra de matérias-primas, de acordo
com pesquisa recente da Vox Populi.

São números que reforçam o peso desse segmento na
economia e que sustentam a tese de Cláudia Leitão de
que o Brasil precisa acabar com a imagem que se faz da
cultura: de item periférico ou apenas cereja do bolo. “A
cultura é o trigo que faz o bolo e não a cereja. A cultura
tem que discutir desenvolvimento e não pode estar à par-
te, periférica. Ela é eixo de desenvolvimento econômico
e social”, diz Cláudia. Para atingir esse objetivo, a Secre-
taria de Economia Criativa se organiza para instalar, ain-
da em setembro e nas principais capitais brasileiras, uni-
dades que servirão como “casas” do trabalhador criati-
vo. Nelas serão realizados cursos, oficinas e disponibiliza-
dos apoio jurídico, consultoria de imagem e marca, além
de linhas de crédito para financiar a produção e até expor-
tações. “Trata-se de um lugar de apoio, que ajudará a re-
duzir informalidade e que vai fazer uma grande diferen-
ça”, diz Cláudia. É o que esperamos. ■
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no desenvolvimento cognitivo
Turismo
Incentivo às ações com base comunitária

desenvolvimento das habilidades
cognitivas. Nesta tecnologia, os
alunos são inicialmente avaliados
por meio de um conjunto de
atividades que caracterizam suas
condições neurocognitivas, as
quais subsidiam a definição do
programa de apoio pedagógico
a ser utilizado por cada aluno.

Paralelamente ao programa de
capacitação artesanal, o IPTI
desenvolve, com recursos do
Ministério do Turismo, um projeto
para identificação e criação de
roteiro turísticos que tenham com
base a ação comunitária, para
implementação até 2014. A ideia
é explorar outras vertentes da

paradisíaca região de Mangue
Seco, no Sergipe, com a
realização de programas de
observação noturna e aulas de
astronomia, passeio pelo mangue
a noite para ver o fenômeno
de bioluminescência (produção
e emissão de luz fria por um
organismo vivo), dentre outros.

O Brasil tem cerca
de 8,5 milhões
de artesãos,
que, por ano,
faturam cerca de
R$ 50 bilhões e
investem outros
R$ 20 bilhões na
compra de insumos
para trabalhar
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1 Artesãs de
Santa Luzia
do Itanhy, em
Sergipe, que
participam
do projeto
Cultura em Foco;
2 Luminária
de chão: cúpula
confeccionada
artesanalmente
em fibra natural,
pedestal em latão
niquelado, vendido
a R$ 2,1 mil;
3 Passafeide
confeccionada
artesanalmente
com as fibras
naturais de Talo
de Dendê, Talisca
do Coqueiro e
algodão, vendido
a R$ 140;
4 Persiana
confeccionada
a partir de
fibra natural.
Preço: R$ 264
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5 set. 2011, Primeiro Caderno, p. 17.




