
Candido dos Santos Júnior era
hipertenso. Foi no artesanato
que ele encontrou, há um ano e
meio, o remédio para a pressão
alta. “Comecei a pintar caixi-
nhas, fui me tranquilizando, me
acalmando, o nível de estresse
foi baixando. Isso aqui virou mi-
nha vitamina para relaxar e até
ganhar um dinheiro extra”, dis-
se Candido, enquanto fazia uma
aula de scrapbook (recortes e co-
lagens) na sétima edição da Rio
Artes Manuais, no Centro de
Convenções Sul América, no
Rio de Janeiro.

Outra artesã que aproveitou
o evento para ampliar seus co-
nhecimentos foi Ana Eloy. Ela
mora em Santa Rita, no municí-
pio de Nova Iguaçu, na Baixada
Fluminense, e veio conhecer
uma nova técnica de pintura,
uma vez que já pinta sem pin-
cel. “Temos que nos espe-
cializar em várias coisas. Ficar
somente em uma coisa é engati-
nhar”. Ana vende o artesanato
que faz. “É uma renda adicional
muito boa para mim. Faço fuxi-
co, faço caixinhas, toalhas de la-
vabo, de rosto, de banho, toa-
lha para criança”, contou.

A Rio Artes Manuais é a maior
feira de capacitação em artesa-
nato do estado do Rio de Janeiro
e uma das maiores do país. A ex-
posição é organizada pela em-

presa Caçula, do segmento de ar-
tesanato, aviamentos e papela-
ria, e conta com a parceria da Se-
cretaria Estadual de Desenvolvi-
mento Econômico (Sedeis) e da
Secretaria Especial de Desenvol-
vimento Econômico Solidário
da prefeitura carioca (Sedes). A
feira reúne as maiores indús-
trias nacionais de artesanato,
que promovem aulas gratuitas
para os visitantes. Nesta edição,
serão mais de 20 mil aulas de ca-
pacitação de todos os tipos de
técnicas artesanais.

A diretora de Economia Soli-
dária e Comércio Justo da Se-
des, Ana Asti, também vice-
presidente da Organização
Mundial de Comér-
cio Justo (WFTO,
do nome em in-
glês), disse que a
melhor forma de ge-
rar trabalho e renda
é por meio da inclu-
são produtiva. “E
esse evento é super
importante por tra-
zer o debate do artesanato co-
mo segmento de geração de em-
prego e renda por meio das
mãos das pessoas, do trabalho
artesanal das pessoas. A gente
acredita muito nisso quando fa-
la de economia solidária e de
comércio justo”.

Ela acrescenta ainda que fei-
ras como a Rio Artes Manuais
contribuem para a formação de
uma identidade artesanal para o
estado do Rio de Janeiro.

Diferentemente da Bahia e de
Minas Gerais, por exemplo, que
são identificados pelo artesanato
que produzem, “o Rio de Janeiro
carece disso ainda”, acentuou.

Clarice Cavalcante é secretá-
ria executiva do Fórum de Eco-
nomia Solidária do Rio de Janei-
ro e vice-presidente do grupo
de mulheres trabalhadoras da fa-
vela da Maré (Devas), na zona
norte do Rio, criado em 1998.
“O grande lance da capacitação
é que a gente vai trabalhando a
qualificação junto com a comer-
cialização, dentro dos princí-
pios da economia solidária”.

O Devas entrou no Sistema Na-
cional de Comércio Justo e Soli-

dário e obteve a oita-
va classificação. Em
maio, o grupo vai
participar da Sema-
na Mundial de Co-
mércio Justo, no
Rio. “A gente vê o
progresso do grupo,
vê mulheres rece-
bendo na Maré mais

de R$ 2 mil por mês. Eu acho que
o artesanato é a melhor possibili-
dade de geração de trabalho e
renda, porque todas as pessoas
têm uma habilidade. Precisa só
burilar”, diz. Clarice acredita
que se houver uma integração
da sociedade com esse tipo de
trabalhador, os grupos de arte-
sãos tendem a crescer. “Tenho
certeza absoluta que a via de aca-
bar com a pobreza é arranjando
trabalho para o povo”. ■ ABr

Otimizar o tempo, agilizar o processo de compra,
comparar preços em diversos lugares, não sentir-se
pressionado pelos vendedores na hora da decisão de
compra, fugir das filas e do trânsito são alguns dos
fatores que fizeram do comércio eletrônico o suces-
so atual. A comodidade e facilidade oferecidas pelo
e-commerce faz este segmento crescer a cada dia.

De acordo com a última pesquisa realizada pela
Nielsen Company, a pedido do MercadoLivre, que
fez uma radiografia do impacto econômico e profis-
sional das atividades oferecidas pelo site de e-com-
merce, hoje 145 mil pessoas na América Latina têm
o marketplace como a sua principal fonte de renda.

Realizada em oito países na América Latina (Ar-
gentina, Brasil, México, Venezuela, Peru, Uruguai,
Chile e Colômbia), a pesquisa contou com a partici-
pação de 3,9 mil grandes vendedores da plataforma
e revela que dois em cada dez entrevistados deixa-
ram seu trabalho anterior para dedicar-se às vendas
no site. Para 45% deles sua renda mensal é gerada
por duas frentes de trabalho: o MercadoLivre e seu
trabalho habitual.

A pesquisa aponta que na América Latina houve
um crescimento regional de cerca de 40% nas ven-

das de 2012 do setor e
61,7% do volume de
negócios realizados
pelas empresas cor-
respondem às ven-
das pela internet.

De toda esta movi-
mentação, 89% do
volume de negócios
é realizado através
do MercadoLivre.
No Brasil, por exem-
plo, os empreende-
dores apontaram
que as vendas pela in-
ternet representam
73,5% do volume to-
tal de negócios, e
desse total, 64,1%

são proveniente das vendas através da plataforma.
Já uma pesquisa encomendada pela Visa à empre-

sa América Economia Intelligence aponta que o se-
tor de e-commerce teve um faturamento de US$ 25
bilhões em 2012 e o Brasil, pela primeira vez, passou
a ter 1% de seu PIB voltado a vendas do setor.

Ele é o primeiro país da América Latina a atingir a
marca, demonstrando o potencial de crescimento
do setor em 2013, que tem uma previsão ainda mais
agressiva. Isso se dá também em detrimento da
maior acessibilidade à internet da classe C.

Diante de tais dados, temos que analisar também
que esse crescimento exponencial traz outro tipo de
vantagem: a geração de empregos. O número de
companhias novas focadas no e-commerce cresce a
cada dia por conta da facilidade de acesso às novas
tecnologias e maior familiaridade da população
com a Internet.

Para tanto, as novas empresas precisam de mais co-
laboradores. No que diz respeito à contratação de fun-
cionários, que compõem a estrutura das empresas, a
Nielsen apontou que 52% dos vendedores favorecem
a economia local e geram postos de trabalho, isto é,
86% dos entrevistados têm entre um e cinco funcio-
nários que atuam diretamente nas vendas online.

Agora, quando o assunto é o futuro dos seus negó-
cios, a expectativa de crescimento para o ano é de
35,5%. E para atender a essa crescente demanda,
seis de cada dez vendedores entrevistados aponta-
ram que ainda este ano pretendem ampliar o negó-
cio e contratar novos colaboradores para atuar com
as vendas online. ■

Feira gera trabalho e
renda para artesãos
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Comércio online e
geração de empregos

Iniciativa da Rio Artes Manuais
envolve também a capacitação
dos profissionais
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O número de
companhias
novas focadas no
e-commerce cresce
a cada dia por
conta da facilidade
de acesso às novas
tecnologias e
maior familiaridade
da população
com a Internet

Atividade
artesanal é
vista como
meio para

acabar com
a pobreza

Venda de produtos desenvolvidos manualmente por meio do artesanato traz renda adicional
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8 abr. 2013, Inovação & Economia criativa, p. 21.




