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DA AGÊNCIA SEBRAE

Turistas do Brasil e do
mundo inteiro pode-
rão conhecer e  levar
para casa durante a Co-

pa das Confederações e a Co-
pa do Mundo de 2014 um
pouco da beleza e diversida-
de do artesanato nacional.
Para incentivar o desenvolvi-
mento desse mercado e mos-
trar aos turistas a qualidade
do artesanato brasileiro, o
Sebrae vai  montar  sho-
wrooms em cinco cidades-
sede dos jogos (Brasília, For-
taleza, Belo Horizonte, Salva-
dor e Rio de Janeiro). “Nossa
estimativa é receber, em cada
showroom, pelo menos 60
mil visitantes e alcançar mais
de R$ 500 mil em volume de
negócios”, afirma o presiden-
te do Sebrae, Luiz Barretto.

A iniciativa permitirá ao vi-
sitante conferir de perto pe-
ças originais produzidas em
todo o País, como tapeçarias,
rendas, cestaria, cerâmica,
marchetaria e produtos em fi-
bras naturais. Os showrooms
têm como público-alvo a po-
pulação local e os turistas
atraídos pelos grandes even-
tos esportivos. Pensando nos
visitantes, o número mais sig-
nificativo das peças deve reu-
nir objetos de tamanho pe-
queno e médio, o que vai faci-
litar o transporte, principal-
mente para aqueles que via-
jam grandes distâncias.

Durante a Copa das Con-
federações – que começa no
dia 15 –,  os showrooms do
Brasil Original vão funcionar
em Brasíl ia,  no ParkShop-

Artesanato em evidência
COPA DAS CONFEDERAÇÕES 

Ensino médio
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Os alunos do ensino médio
das escolas públicas brasileiras
terão a oportunidade de apren-
derem sobre empreendedorismo.
O projeto Despertar,oferecido pe-
lo Sebrae do Rio Grande do Nor-
te,será aplicado em todos os esta-
dos por meio do Sebrae Nacio-
nal. O projeto surgiu em 2003 e
nesses dez anos já capacitou mais
de 26 mil alunos e 573 professo-
res das escolas públicas do estado
potiguar. Futuramente, a inten-
ção é que os alunos do ensino
médio particular também te-
nham acesso.

O anúncio foi feito durante o
Encontro Nacional de Educação
Empreendedora que ocorreu em
Brasília, na semana passada. A
capacitação é promovida nos
horários em que os alunos não
têm aula e tem uma carga horá-
ria de 96 horas, sendo aplicada
por aproximadamente três me-
ses. O projeto é desenvolvido em
parceria com as secretarias esta-

duais de educação e, de acordo
com o gerente da Unidade de
Educação Empreendedora do
Sebrae do Rio Grande do Norte,
Antônio Carlos Liberato, a meto-
dologia utilizada é simples, prá-
tica e não exige muitos recursos.

Acre, Rio Grande do Sul e Ro-
raima já estão aplicando a meto-
dologia que pretende ensinar os
estudantes a adquirirem compe-
tências para conhecer oportuni-
dades, buscar informações e pen-
sarem de forma criativa e crítica.
“Eles passam a ter outro olhar de
mundo.Adquirem uma nova for-
ma de ver a sua vida e a de seus
familiares”,afirmou Liberato.

Ele ainda destacou que o pro-
jeto não prevê apenas a criação
de futuros empresários,mas tam-
bém de pessoas que tenham uma
visão de mercado,planejamento,
iniciativa e cooperação.“O Des-
pertar faz com que os jovens sai-
bam como enfrentar as adversi-
dades da vida e os conscientizam
de que eles são os responsáveis
pelo seu próprio futuro”.

Projeto ensina
empreendedorismo 
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Barretto: expectativa de 60 mil visitantes e R$ 500 mil em negócios

ping; em Fortaleza, na Aveni-
da Monsenhor Tabosa;  em
Belo Horizonte,  no Boule-
vard Shopping ; em Salvador,
no Shopping Barra; e, no Rio
de Janeiro, o showroom será
montado no Shopping Rio

Sul. Os ambientes exibirão
trabalhos do Brasil inteiro.

Os showrooms estão rela-
cionados com a estratégia de
reposicionamento do artesa-
nato brasileiro adotada pelo
Sebrae, que busca a elevação

da produção artesanal brasi-
leira a um patamar de sofisti-
cação e agregação de valor.
Os turistas poderão apreciar
o design contemporâneo e a
decoração sofisticada dos
próprios showrooms, situa-

dos em locais privilegiados
do ponto de vista do fluxo tu-
rístico. Os ambientes trazem
em seu conceito a ideia de
que o artesanato representa
a cultura e beleza das tradi-
ções brasileiras.

Em Salvador, o espaço fun-
cionará em uma área de 360
metros quadrados, dentro do
Shopping Barra. O espaço te-
rá peças de cem artesãos aten-
didos pelo Sebrae na Bahia e
pelo Instituto Mauá, órgão do
governo estadual. O projeto
Brasil Original em Salvador
também exibirá trabalhos de
outros sete estados. Ainda
nesse showroom, haverá áreas
destinadas a produtos certifi-
cados pelo Instituto Baiano
de Metrologia e Qualidade
(Ibametro) e selecionados pe-
la 3ª Edição do Prêmio Sebrae
TOP 100 de Artesanato.

Em Belo Horizonte, o sho-
wroom do Brasil Original fica-
rá no Centro de Referência em
Economia Criativa. O espaço
será organizado no estilo de
uma galeria, com uma ilumi-
nação especial. Terá apenas
obras de mineiros, para valo-
rizar a diversidade e a riqueza
do artesanato do estado.

Outro aspecto que eviden-
cia a profissionalização da
arte popular diz respeito à
formalização dos artesãos.
Todos os grupos que foram
selecionados para participar
precisaram, como um dos
requisitos, possuir o Cadas-
tro Nacional da Pessoa Jurí-
dica (CNPJ), garantia da for-
malização. Além de realizar
as exposições com os arte-
sãos,  o  Sebrae promoveu
uma série de atividades de
capacitação junto aos profis-
sionais. Eles passaram por
cursos sobre otimização da
produção, desenvolvimento
de coleções, gestão empresa-
rial e outros temas.

Brasil Original, projeto elaborado pelo Sebrae durante eventos esportivos, desenvolve espaço nas cidades-sede para artesãos

Nas ruas, a nova campanha da

Agência3 para a operadora de

turismo Urbi et Orbi. Com o mote

"Aproveite as férias e fuja de você",

a ideia é fazer um convite a todos se

livrarem do sufoco causado pela

rotina e aproveitar as férias da

melhor forma possível. As peças

destacam os destinos de verão e inverno. A mídia envolve anúncios de

jornal e painéis de Metrô nas  estações da Cinelândia e da Carioca. Criação

de Luis Claudio Salvestroni (dir. Criação), Cadu Vigilia (redator) e Frederico

Vegele (dir. Arte).

Esta coluna é uma realização da ABAP-Rio (Associação Brasileira de Agências de Publicidade - capítulo Rio - www.abap-rio.com.br)
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Qual o objetivo do Yunus ESPM Social Business Center?
O Prof. Yunus possui centros como o que se inaugura agora na ESPM em sete
países. O objetivo é disseminar o conceito de Social Business. A escolha de
uma instituição de ensino superior para suportar o Centro é uma pratica que
também acontece nos sete países onde ele se encontra. No Brasil, o foco será
ensino, pesquisa e o suporte para que iniciativas em Negócios Sociais
possam ser incubadas, ou seja, que tenham as orientações necessárias para
seu desenvolvimento através de uma Incubadora de Negócios Sociais.

O Brasil é um bom celeiro de negócios sociais?
Certamente o Brasil e a América Latina se constituem um fértil celeiro para
negócios sociais. Quando a sociedade civil passou a se organizar, fenômeno
este que acontece assim que a atual Constituição foi promulgada oferendo
condições para que as ONGs pudessem  se estabelecer judicialmente,
tivemos um explosão de iniciativas em todas as direções. É fato que muitas
não sobreviveram e que algumas, infelizmente, não estavam eticamente
comprometidas, mas o fenômeno aponta a existência de uma cultura e uma
percepção da realidade social que culmina com este elevado número de
iniciativas. Creio que com Negócios Sociais o mesmo fenômeno tem chance
de acontecer.

Como deve ser pensado, idealmente, um "negócio social" e qual o seu futuro?
Diferentemente de empresas instituídas que já fazem projetos sociais, ou de
investimento social privado através de suas fundações ou institutos, o
conceito de negócio social privilegia iniciativas que surgem a partir da
sociedade civil, quando empresas são constituídas para trazer um ganho
para a sociedade e obter lucro, este investido no próprio negócio. Este moto
continuo, onde o recurso gerado produz novos negócios e aumenta o ganho
para a sociedade, se chama negócio social.

Coca-Cola e Shell
Select lançam
promoção
A Raízen dá início ao projeto especial
voltado para seu apoio ao Rock in Rio,
festival que será realizado em setembro:
iniciou a ativação da primeira promoção
entre o patrocinador Coca-Cola Zero e
as lojas Shell Select. Durante um mês, os
interessados em assistir ao Rock in Rio
concorrerão a 100 pares de ingressos.
Para participar, é preciso comprar seis
latinhas de Coca-Cola Zero em umas das
800 lojas de conveniência Shell Select.
No caixa, será entregue uma
"rasgadinha", uma espécie de cupom,
com o qual o comprador poderá ser
premiado com um par de ingressos para
o evento. Para divulgar a ação, a Artplan
criou uma campanha que inclui ações
na internet (nacional), em rádios jovens
nas principais capitais e mídia exterior
(ônibus envelopado). Além disso, as
lojas Shell Select estão com o visual
diferente. Utilizando peças de PDV, a
agência reproduziu o espírito "Rock 'n'
Roll" no interior das lojas, que trazem
toda a sinalização da promoção através
de adesivos de geladeira, topo de
gôndola, cartazes e móbiles. 

URBI ET ORBI SUGERE: FUJA DE VOCÊ

Palestra - Glauco Cavalcanti, professor

de negociação do FGV Management,

ministra a palestra Decolando para o

Futuro, no dia 27/6, no Espaço Ideal.

Inscrições pelo telefone: (21) 2533-1878

ou pelo email comercial@espacoidea-

leventos.com.br.

Gastronomia - Chega à 12ª edição o

Festival Gastronômico de Búzios, este

ano marcado para 5 a 13 de julho. O

evento lançou aplicativo para celular,

que pode ser baixado através do site,

com o mapa do evento, restaurantes

participantes e pratos a serem degusta-

dos pelo público. O patrocínio este ano

é dos Azeites Cardeal. Mais em:

www.festbuzios.com.br. 

Wireless - A 3 telecomunicações nesta

segunda e terça-feiras no Hotel Pesta-

na, em Copacabana. Mais em: www.ne-

tworkeventos.com.br

Campanha 1 - A Giovanni+Draftfcb

criou para Nivea Sun um anúncio que

utiliza energia solar para carregar te-

lefones celulares. O anúncio foi veicu-

lado na Veja Rio para um mailing sele-

cionado. 

Campanha 2 – A Binder assina a cam-

panha "Você na Torcida" para oito sho-

ppings da Ancar Ivanhoe em todo o

Brasil.

Livro - Nessa quinta-feira, lança-

mento do livro "A propaganda bra-

sileira depois de Washington Oli-

vetto", do João Renha. Na livraria

da Travessa do Leblon.

MIX

A era dos ‘negócios sociais’

❞

Grupo de Mídia promove curso

Já estão abertas as inscrições para o curso de Conceitos Básicos de Mídia, do
Grupo de Mídia RJ. As aulas serão de 11 a 20 de junho, na Escola Superior de
Propaganda e Marketing (ESPM), no centro. O curso tem como objetivo
solidificar a base de conhecimento em mídia no mercado, e é voltado para
profissionais de agência, veículo, anunciantes, além de estudantes da área.
A carga horária é de 10 horas. As aulas serão ministradas pelos professores
Thiago Rodrigues e Clarice Auto, respectivamente gerente e supervisora de
mídia da Ogilvy & Mather. Mais em: www.grupodemidiarj.com.br

Professor Ismael Rocha Junior,
coordenador da ESPM Social

Negócios  &  Propaganda
por Claudia Penteado » claudia@claudiapenteado.com.br

A ESPM lançou o primeiro centro de estudos em negócios sociais da América
Latina, baseado no Yunus Social Business Center, instituição internacional
criada pelo professor Muhammad Yunus, conhecido como o “pai” do
microcrédito e eleito Nobel da Paz em 2006.
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 3 jun. 2013, Seudinheiro, p. B10. 




