
Desanimados com o ritmo de
aplicação da pesquisa acadêmi-
ca, um grupo de profissionais
de diversas áreas decidiu pro-
var que é sim possível colocar
em prática as teorias defendi-
das no meio universitário e com
elas provocar mudanças so-
ciais. Foi assim que nasceu em
2003 o Instituto de Pesquisas
em Tecnologia e Inovação (IP-
TI), uma instituição privada
que se utiliza da ciência, da tec-
nologia e da inovação para pro-
mover o desenvolvimento eco-
nômico e social de comunida-
des pobres no país.

A ideia original era trabalhar
com projetos que funcionassem
como alternativas e até mesmo
portas de saída para os progra-
mas assistenciais do governo fe-
deral, como o Bolsa Família. Pa-
ra isso, os fundadores da entida-
de não hesitaram em mudar até
de endereço, deixando o confor-
tável centro de São Paulo por
uma pequena cidade em Sergi-
pe, Santa Luzia do Itanhy. É lá
que colocam em prática um pro-
jeto que envolve economia cria-
tiva, educação e saúde para pro-
mover o desenvolvimento.

O programa, batizado de Cul-
tura em Foco, é realizado em
parceria com o Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento
(BID) e visa conseguir aumento
da ocupação e renda e garantir
a autossustentabilidade das ati-
vidades praticadas pelos arte-
sãos de Santa Luzia do Itanhy,
qualificando a produção artesa-
nal com base na valorização dos
elementos culturais da região.

E isso não tem a ver com pro-
dução de chaveirinho ou brinco
de feira de artesanato hippie, es-
clarece Renata Piazzalunga, di-
retora presidente e co-fundado-
ra do IPTI, pesquisadora respon-
sável pela linha de projetos rela-
cionados à economia criativa.

A metodologia proposta em
Santa Luzia é o modelo de inclu-
são empreendedora, que partiu
do levantamento do patrimô-
nio material e imaterial da re-
gião e da coleta de dados sobre
indicadores de resultados e im-
pactos do projeto. “Foram oito
meses de pesquisa para analisar
qual o tipo de artesanato que

existia no local e percebemos
que, na verdade, as comunida-
des só trabalhavam com manua-
lidades, que são atividades re-
petitivas sem valor econômi-
co”, conta Renata.

As fibras vegetais, abundan-
tes na região, foram escolhidas
para dar início ao processo de
transformação artesanal. O re-
sultado, dois anos após o início
do programa, é o que Renata
chama de “produto de design
brasileiro com técnicas artesa-
nais”. Persianas, luminárias, jo-
gos americanos, todos de fibras
variadas, juntamente com pro-
dutos de tecidos artesanais de
fuxico (técnica que aproveita
restos de tecido para criar e cus-
tomizar roupas, acessórios e ob-
jetos, em formato parecido com
o de uma flor), fazem parte do
catálogo de produtos oferecidos
na loja própria Fellicia e tem co-
mo foco o público das classes A
e B. “São produtos de design
que conservam técnicas artesa-
nais com rigor e identidade pró-
prias, assim como as marcas de
luxo Hermès e Louis Vuitton”,
compara Renata, cuja intenção
é exportar o artesanato para Eu-
ropa e Estados Unidos.

A parceria com o BID acaba
em novembro, mas o IPTI já de-
senvolve outros projetos na re-
gião em linha com o plano de de-
senvolvimento regional. Ações
de educação, saúde e turismo in-
tegram o projeto, cujo modelo
foi exportado pelo BID para ou-
tras regiões. E para provar que o
trabalho em Santa Luzia não é só
de passagem, o IPTI vai construir
no local um Centro Educacional
Tecnológico, para o qual espera
receber recursos de R$ 3,8 mi-
lhões via Lei Rouanet. ■

Regiane de Oliveira
roliveira@brasileconomico.com.br

De Santa Luzia
do Itanhy para o
mundo do design

O IPTI, em parceria com
Organização Pan-Americana da
Saúde e com o Ministério da
Saúde, investiu na produção de
uma tecnologia para ajudar no
controle e favorecer a diminuição
da anemia de crianças, para
dentro de níveis considerados
aceitáveis pela Organização

Mundial da Saúde. O trabalho
consiste em realizar um
diagnósticos dos problemas
nutricionais mais comuns entre
os alunos do município de
Santa Luzia do Itanhy, utilizando
um equipamento de baixo
custo para detecção nos níveis
de hemoglobina no sangue.

Saúde
Diagnóstico e combate à anemia é uma das ações do IPTI
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Educação
Neurociência é utilizada para ajudar

TERÇA-FEIRA

EMPREENDEDORISMO

“

O projeto desenvolvido com
alunos de 1ª a 5ª séries do ensino
fundamental, em parceria com
a Oi Futuro, tem como objetivo
apoiar o ensino e à aprendizagem
de linguagem e aritmética,
baseada no conhecimento das
neurociências sobre os processos
cerebrais responsáveis pelo

Programa do Instituto de Pesquisas em Tecnologia e Inovação leva
padrão de luxo a artesanato sergipano com foco em exportação
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ECONOMIA CRIATIVA

Inovação em micro
e pequenas empresas
no país é algo muito
difícil. Projetos
que demoram três,
quatros anos para
sair certamente
já deixaram de ser
inovadores por conta
da velocidade no
mundo de hoje.
Não dá para trabalhar
com um modelo de
desenvolvimento
digno do século XIX
querendo resultados
do século XXI.
Por isso, fomos a
campo, literalmente

Renata Piazzalunga
Cofundadora do IPTI
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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. ■

Fotos: divulgação

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

ELAINE COTTA
Editora de Brasil, Mundo
e Inovação em Educação
do BRASIL ECONÔMICO
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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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