
Em comemoração ao Dia do Ar-
tesão, o Ministério do Desen-
volvimento, Indústria e Co-
mércio Exterior (MDIC), vai
lançar um novo sistema online
de cadastramento de artesãos.
A ideia, segundo o órgão, é faci-
litar o reconhecimento dos pro-
fissionais que há muito tempo
pleiteiam a formalização do ar-
tesanato como uma atividade
econômica.

O movimento acontece desde
1995, com a criação do Programa
de Artesanato Brasileiro - o PAB.

O objetivo do projeto do
MDIC para o artesão é de poten-
cializar as oportunidades exis-
tentes para o desenvolvimento
do setor, além de estimular as
vocações regionais, e preserva-
ção das culturas locais.

Em 2006, o MDIC iniciou um
processo de elaboração de con-
ceitos sobre o artesanato no Bra-
sil e no Mercosul. A ação estabe-
lece a nomenclatura padroniza-
da que servirá de base para insti-
tuição de legislação regulamen-
tar do setor.

Comemorações
No país, alguns eventos serão
realizados em comemoração à
data de hoje. Na cidade de São
Paulo haverá uma semana de ho-
menagens à profissão. Na quar-
ta (21) será a vez da antiga Feira
de Arte e Artesanato e Cultura
José Bonifácio, que reúne cerca
de 55 expositores e oferece arte-
sanatos, alimentos típicos, pe-
dras trabalhadas e bolsas.

Na quinta-feira será a da Re-
pública, que têm 764 exposito-
res e funciona desde o final da
década de 50. Na Liberdade,
são oferecidos almofadas, lumi-
nárias japonesas, bonsais e bo-

necas típicas da cultura orien-
tal, por 305 expositores. Na re-
gião da Avenida Paulista, os
150 expositores da feira terão
sexta-feira (23) para expor e
vender os seus produtos.

Em Uberaba, no Triângulo
Mineiro, a festa começou no
dia 11, com o Domingo Cultu-
ral, no Mercado Municipal da
cidade. O evento foi o primeiro
da Semana do Artesão e reuniu
centenas de artistas da cidade
dos apaixonados pelo trabalho
manual. Atualmente, Uberava
tem cerca de 400 artesãos ca-
dastrados em cinco associa-
ções. ■ T.M.

Os 8,5 milhões de artesãos brasi-
leiros comemoram hoje o seu
dia. O trabalho manual que con-
siste na transformação da maté-
ria-prima em obra de arte sur-
giu no país junto com os indíge-
nas e, desde então, passou por
muitas mudanças, uma das prin-
cipais delas a mecanização. Po-
rém, a atividade nunca deixou
de pertencer à cultura popular.
Hoje, o artesanato é uma das
áreas de abrangência da econo-
mia criativa, e movimenta
anualmente nada menos do que
R$ 52 bilhões, segundo o institu-
to Vox Populi.

De olho neste bilionário mer-
cado e nas andanças pela Praça
Benedito Calixto, na Vila Mada-
lena - bairro paulistano onde se
concentra parte dos artesãos - é
que o administrador Jaques Velt-
man, de 28 anos, e o engenheiro
Fábio Tran, de 32, resolveram
criar uma comunidade virtual
para a comercialização de obje-
tos artesanais. Foi aí que em no-
vembro do ano passado nasceu
o Airu, site que vende desde pro-
dutos artesanais, arte e design
até artefatos de moda.

O projeto ficou incubado por
dois anos pela alemã Rocket In-
ternet, hoje responsável pelas
operações da empresa, ganhou
corpo e seu time de 40 pessoas
ocupa duas salas no escritório
da empresa em São Paulo. A ale-
mã detém outros modelos de co-
mércio eletrônico, como o site
de compras coletivas Groupon e
o Dafiti, que concede descontos
em roupas e acessórios.

Segundo Jaques Weltman,
presidente da Rocket, são três
pilares que movem a empresa.
O primeiro é a valorização do
trabalho autoral, seguido do res-
gate do trabalho humano e viabi-
lização do comércio desses pro-
dutos. “Queremos incentivar a
produção do artesanato e trans-
formar os artesãos em empreen-
dedores. Identificamos que este
mercado é muito grande e pou-
co desenvolvido”, afirma.

Weltman estima que o Airu
tenha cerca de 350 mil pessoas,
entre clientes, artesãos e pes-
soas que querem apenas pesqui-

sar sobre o assunto. São 40 mil
produtos disponíveis na rede
do empresário, que tira mais de
dez mil pedidos por mês para
todo o país. “A meta é ter um
milhão de artesãos até o próxi-
mo ano”, diz.

Investimentos
Para o artesão, é necessário pa-
gar a taxa simbólica de R$ 9,90
anuais para montar e manter
sua loja hospedada no site. Já a
plataforma, cuida dos assuntos
operacionais, como pagamen-
tos e custo da logística de entre-
gas e oferece a estrutura de co-

municação, destaca produtos
no blog e nas redes socais. O
processo de criação de uma lo-
ja no Airu leva 15 dias. No Face-
book, a marca conta com mais
de 200 mil fãs em sua comuni-
dade e dois blogs para a troca
de ideias. O lucro do site é de
15% sobre a receita total, uma
experiência que, segundo Welt-
man, é como a de todos os gran-
des sites de comércio eletrôni-
co, como Saraiva.com, Ponto
Frio e Submarino.

Paixão e renda
Uma das “lojistas” do Airu é Sel-

ma Cabral Dias, de São Paulo,
artesã de bijuterias, que sem-
pre trabalhou na iniciativa pri-
vada. Ela foi auxiliar adminis-
trativa e trabalhou com ven-
das, mas nunca deixou de lado
a paixão pelo artesanato.

Hoje, com seu espaço na co-
munidade virtual de vendas, vi-
ve apenas com a renda das ven-
das e ganha mais com suas cria-
ções como artesã que como fun-
cionária contratada.

Ela lembra, por exemplo, que
a ideia de criar uma linha de
acessórios só para crianças, foi
uma sugestão da filha. ■

Thais Moreira
tmoreira@brasileconomico.com.br

Artesãos ganham espaço
para montar lojas virtuais

Alexandre Rezende

Ministério lança sistema de cadastro on-line
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A formalização do artesanato
como atividade econômica é uma
das principais reivindicações
do programa elaborado pelas
pessoas ligadas ao segmento

“

Serão realizados
vários eventos
em comemoração
à data de hoje.
Na cidade de São
Paulo, os festejos
acontecem durante
toda a semana

Site Airu, iniciativa lançada em novembro do ano passado pela incubadora alemã Rocket Internet,
fornece suporte aos artistas para que comercializem suas peças artesanais em todo o país
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Queremos incentivar
a produção
do artesanato
e transformar
os artesãos em
empreendedores

Jaques Weltman
Presidente do Airu
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 19 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 18.




