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» REGINA MAMEDE
DA AGÊNCIA SEBRAE

D
ivulgar o Brasil como
um país que produz
um artesanato sofisti-
cado, de alta qualida-

de e com design diferenciado
é o principal objetivo do Brasil
Original. O projeto foi lançado
pelo Serviço de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas (Sebrae)
semana passada, na Casa Cor
Rio de Janeiro, evento de de-
coração que termina nesta
quarta-feira.

O projeto tem como meta
aproveitar a enorme visibili-
dade que o Brasil ganhará nos
próximos anos com a realiza-
ção dos grandes eventos es-
portivos como a Copa das Fe-
derações, em 2013, que servirá
de preparativo para a Copa do
Mundo da FIFA 2014 e para os
Jogos Olímpicos em 2016. 

“O projeto não se limita à
venda de peças,  mas tam-
bém promove a nossa cultu-
ra por meio do que é produ-
zido pelos nossos artesãos
em todas as regiões”, afirma
o coordenador nacional da
carteira de artesanato do Se-
brae, Maurício Tedeschi.

Curadoria

Uma das novidades desse
projeto é um sistema de cura-
doria formado por represen-
tantes do Sebrae, designers,
decoradores, entre outros pro-
fissionais. Eles irão escolher as
peças que serão comercializa-

das em showrooms, seguindo
critérios estabelecidos em um
manual que será elaborado pe-
la instituição para ser utilizado
nacionalmente. Outra inova-
ção desse modelo é que os es-
paços de comercialização se-
rão administrados por empre-
sas do mercado, para estabele-
cer uma forma mais profissio-
nal de exposição e vendas.

No Rio de Janeiro, a primei-
ra exposição do Brasil Original
será realizada de 10 de junho a
10 de julho de 2013. As peças
serão vendidas em pontos no-
bres como o Pão de Açúcar, o
Cristo Redentor, na loja Novo
Desenho, que fica no Museu

do Arte Moderna (MAM), Nor-
te Shopping, Barra Shopping e
num grande espaço na área de
embarque do Aeroporto Inter-
nacional do Galeão.

“O projeto representa um
novo patamar, uma requali-
f icação do artesanato,  ex-
pondo a qualidade com de-
sign e contemporaneidade.
Estarão expostos produtos
com alma,  que expressem
nossa identidade cultural e
territorial, refletindo a diver-
sidade de esti los  do País”,
avalia a gerente de Economia
Criativa do Sebrae no Rio de
Janeiro, Heliana Marinho.

Em 2013 serão montados

showrooms nas seis cidades
que vão sediar a Copa das Con-
federações. A concepção des-
ses espaços de venda vai de-
pender do calendário dos jo-
gos em cada lugar. Para au-
mentar ainda mais a visibili-
dade, foram escolhidas quatro
capitais para comercializar
peças de todo o país a cada
evento – Brasília, Rio de Janei-
ro, Salvador, durante a Copa
das Confederações, e São Pau-
lo, na Copa do Mundo. 

"O Brasil vai estar na mo-
da em todo o mundo e o pró-
pr io  País  vai  se  olhar  com
mais atenção”, reforça Mau-
rício Tedeschi.

Em busca de visibilidade

ARTESANATO

RODRIGO AZEVEDO/CASA COR RIO

No espaço do Sebrae no evento, estão algumas das peças selecionadas para participar do Brasil Original

Projeto Brasil Original do Sebrae vai divulgar qualidade e diversidade do design brasileiro até os Jogos Olímpicos de 2016.
Uma das novidades da iniciativa é o sistema de curadoria, formado por designers e decoradores, entre outros profissionais

Decoração

DA REDAÇÃO

Construído pela prefeitura do Rio de Janeiro em 1922 para as co-
memorações do Centenário da Independência, o prédio onde está
sendo realizada a 22ª edição de Casa Cor Rio funcionou como o Ho-
tel Sete de Setembro durante quatro anos.Localizado na Avenida Rui
Barbosa, o imóvel vinculou-se, de 1926 a 1973, à vida acadêmica da
cidade sediando o Internato da Escola de Enfermagem Anna Nery e,
de 1973 até 1995, abrigou a Casa do Estudante Universitário (CEU).

Em todas suas funções, foi palco de acontecimentos importan-
tes na vida do País e do Rio, e, devido à sua configuração de hotel,
sempre acolheu pessoas de outros estados para temporadas.

Em 2000, a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), pro-
prietária do imóvel, definiu a criação do projeto RB762, cujo obje-
tivo era restaurar o conjunto arquitetônico para reintregá-lo à vi-
da intelectual da cidade, bem como contribuir para desenvolvi-
mento técnico, científico e cultural do estado, por meio de pesqui-
sas e extensão universitária

A proposta de Casa Cor Rio 2012 é resgatar a história do imó-
vel, respeitando as características arquitetônicas do prédio e sua
vocação como um espaço que sempre esteve com portas abertas
para o mundo, assim como o Rio de Janeiro, nesse momento de
tantos acontecimentos de repercussão internacional programa-
dos para a capital fluminense.

O evento ocupa o prédio principal, estendendo-se pelos quatro
pavimentos, e agrupando características temáticas que integrem-se
na sua arquitetura. No térreo, a idéia da decoração foi resgatar a fun-
ção hoteleira do imóvel, montando a recepção, o lobby e algumas sa-
las, além do bar, do restaurante e de um café.

No primeiro pavimento, a residencial e estilo de vida com lofts, es-
túdios e espaços que deem apoio aos moradores como num condo-
mínio completo. No segundo andar, foram montados os espaços co-
merciais (lojas, escritórios, sala de cinema) e, o terceiro foi dedicado
ao lazer com um bar e adega.

Casa Cor Rio termina
nesta quarta-feira

O MDX Medical Center
(www.mdx.com.br),
empreendimento 
da REX, empresa de
desenvolvimento
imobiliário do Grupo EBX, 
do empresário Eike Batista,
tem sua campanha de
lançamento assinada 
pela Agência3. 

Esta coluna é uma realização da ABAP-Rio (Associação Brasileira de Agências de Publicidade - capítulo Rio - www.abap-rio.com.br)

>> B AT EBOLA

Qual é a proposta da ONG Pipa So-
cial?

Apoio técnico e suporte
financeiro para que moradores
de comunidades carentes
possam se dedicar a
desenvolver suas aptidões
artísticas. A ONG Pipa Social
busca artistas nas
comunidades cariocas.
Grafiteiros, poetas, artistas
plásticos, fotógrafos, artesãos,
estilistas, costureiros que
vivam em alguma comunidade
do Rio de Janeiro são
descobertos e convidados a
fazer parte da ONG. Lá, eles
recebem formação técnica e
profissional e todo um
acompanhamento rumo ao
mercado de trabalho. 

Como os grandes eventos podem
ser uma oportunidade para a ONG?

Os grandes eventos serão um
momento de grande
movimentação social e
econômica em nossa cidade e
uma boa hora para projetar os
artistas que não têm
oportunidade de expor seus
talentos/trabalhos. Será uma
oportunidade de geração de

renda e reconhecimento
artístico para os artistas
apoiados pela Pipa. A Copa e as
Olimpíadas irão atrair muita
gente para a cidade. Sendo
assim, a ONG terá grandes
oportunidades de mostrar o
trabalho de seus artistas.
Principalmente para os turistas
é interessante levar um
trabalho genuinamente
carioca e com a qualidade que
o mercado pede, além de peças
que utilizam materiais
reciclados.

Qual será o seu papel e o da Staff
no projeto?

Como parte da diretoria,
participo das decisões da ONG
e levo ideias. Além disso, a Staff
adotou um dos
participantes/artistas da Pipa.
A agência também ajuda na
elaboração de projetos de
comunicação da ONG.

Qual a importância da comuni-
cação em um projeto como esse?

Acelerar o boca a boca,
posicionar a marca, trocar
experiências e ajudar na
geração de renda.

Colunistas
vem aí
No próximo fim de
semana será realizado
o julgamento da
regional carioca do
prêmio Colunistas,
disputado por 31
agências, que
inscreveram 435 peças.
Já confirmaram
presença no júri a
colunista desta coluna,
Felipe Rodrigues
(Giovanni+Draftfcb),
Jomar Pereira da Silva
(Alap), José Luis Vaz (N-
Labs), Karan Novas
(PropMark-SP), Marcio
Ehrlich (Janela
Publicitária) e Renata
Raggi (WMcCann/
CCRJ). No sábado (24)
serão escolhidos os
melhores da publicidade
e no domingo serão
julgadas as peças de
Promo e Design. 
Todas as peças 
inscritas podem ser 
visualizadas  em
www.colunistas.com/pc
2012/rj. 

MDX LANÇA MEDICAL CENTER

Destaques - Já estão no site da Associação Brasileira de
Propangnada (ABP) – www.abp.com.br - para votação do
mercado os profissionais indicados em 20 categorias a
Destaque Profissional do Ano. A votação vai até 29 de no-
vembro e a entrega será em 7 de dezembro, no Copacabana
Palace. A Publicitário do Ano, concorrem Alexandre Gama
(NeogamaBBH), Celso Loducca (Loducca) e Paulo Giovanni
(Leo Burnett Tailor Made), enquanto na categoria Executivo
de Agência foram indicados Luiz Fernando Musa (Ogilvy),

Rodolfo Medina (Artplan) e Sergio Valente (DM9DDB).

Concorrência - A BR Distribuidora - atualmente dividida en-
tre a Master e a Quê - busca duas agências para atender sua
verba anual estimada em R$ 80 milhões. A entrega da docu-
mentação foi marcaro para as 10h do dia 29/11, no auditório
do 7º andar da BR. O e-mail edussouza.cns@br-
petrobras.com.br foi disponibilizado para esclarecer dúvidas.
Concorrência 2 - Outra concorrência que movimenta – e

muito – o mercado publicitário no momento é o Eletrobras,
que vai escolher duas agências que dividirão, em 2013, uma
verba de R$ 35 milhões para atender sua conta institucional.
Atende a conta desde 2009 a carioca Agência3.?Recente-
mente a empresa escolheu a agência gaúcha Escala para
atender o projeto Energia+, um job de R$ 11 milhões.? A en-
trega das propostas técnicas será em 10 de dezembro, às 10h,
na sala de licitação da Eletrobras, à Av. Marechal Floriano, 19
– 17° andar.

MIX

Chegou a hora de projetar nossos artistas”

❞

Fatima Rendeiro empossada
Assumiu oficialmente nesta terça (13) a nova
diretoria do Grupo de Mídia do Rio de Janeiro,
liderada por Fátima Rendeiro, diretora de mídia da
Quê. Deixa o posto Antonio Jorge Alaby Pinheiro,
da Mídia 1. Compõem a nova diretoria a VP e
Diretora Comercial Marilena Geada (Negogama
BBH), o Diretor Financeiro José Carlos Alves
(F/Nazca S&S), a Diretora de Formação
Profissional Amália Bina Machado (DPZ), o Diretor
de Projetos Especiais Renato Annibal (Coca-Cola
Brasil), a Diretora de Integração Erica Campbell
(Giovanni+Draftfcb) e o Diretor de Comunicação
David Coelho (Giovanni+Draftfcb). Comporão o
conselho o próprio Antonio Jorge, Marilene
Fernandes (Heads), Miriam Shirley (Ogilvy) e
Marylena Rosetti Gorayeb (F/Nazca S&S). 

Duda Moncalvo, 
sócio-diretor da Staff 
e da ONG Pipa Social

NEGÓCIOS  &  PROPAGANDA
por Claudia Penteado » claudia@claudiapenteado.com.br

Fenapro  quer mais diálogo 
A Federação Nacional das Agências de
Propaganda (Fenapro) quer ampliar o diálogo
com anunciantes no ano que vem, uma espécie
de  “mesa de conversa permanente”, como
descreveu Ricardo Nabhan, presidente da
entidade, ao final do seu tradicional Encontro
de Lideranças da Propaganda realizado na
semana passada na Bahia. O foco da entidade
para 2013 será promover encontros sempre
com a forte participação da Associação
Brasileira de Anunciantes (ABA). Haverá, a
princípio, três encontros no ano que vem com
este perfil – os chamados ENAA (combinando
Anunciantes e Agências): um norteste (Recife)
em março e outros dois nas regiões Sudeste
(Belo Horizonte) e  sul (Porto Alegre).
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