
Sebrae abre canal de ligação com as redes de atacado e varejo 
Regiane de Oliveira 
  
Os produtos artesanais se preparam para entrar nas listas de compras de atacadistas e lojistas. O 
Sebrae (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) inaugurou ontem, no bairro paulistano 
da Aclimação, um espaço para exposição e venda do artesanato paulista, com a etiqueta "Arte 
que Vale". Os produtos vêm de 44 grupos de artesãos, atendidos pelo Programa Sebrae de 
Artesanato (PSA).  
 
O espaço, de 200 m, funcionará de segunda a sexta-feira, em horário comercial. Ao todo serão 
mil produtos expostos num showroom e num loft, batizado de Casa Viva conceitual. O loft 
apresentará os produtos inseridos na realidade das consumidores, dentro de um ambiente 
residencial.  
 
São produtos como tapetes, almofadas, utensílios domésticos e objetos de decoração. A produção 
envolve várias técnicas e materiais, com destaque para cerâmica, bambu, fibras naturais e 
barbante.  
 
O espaço para o artesanato paulista é um dos serviços que será oferecido pelo novo Centro do 
Empreendedor, que abrigará ainda o Observatório do Empreendedor e mostras de culturas e 
turismo.  
 
Segundo José Luiz Ricca, superintendente do Sebrae-SP, o objetivo do showroom é testar na 
prática toda a teoria que vem sendo desenvolvida pelo PSA. Desde 2000, o programa atua na 
capacitação técnica e empresarial de artesãos, aprimoramento de design de produtos e 
aproximação com o mercado atacadista.  
 
Estes esforços, porém, não resultaram numa consolidação efetiva de negócios entre os artesãos e 
o mercado. "Faltava uma ligação", diz Ricca. "Um centro que pudesse alcançar os 
empreendedores e também o comércio em geral". E este papel deverá ser preenchido pelo espaço 
de artesanato.  
 
O showroom é aberto ao público, mas a venda de produtos será direcionada exclusivamente para 
lojistas e atacadistas, por encomenda. Os produtos chegarão ao mercado com os preços de 
origem. Outros custos, como frete, serão negociados entre as partes.  
 
Receita  
 
De acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o 
artesanato emprega diretamente 8,5 milhões de pessoas no País. Isso representa uma receita 
anual da ordem de R$ 28 milhões por ano, correspondente a 2,8% do PIB.  
 
Em São Paulo, segundo dados da Sutaco (Superintendência do Trabalho Artesanal nas 
Comunidades), existem cerca de 27 mil artesãos oficiais. Estas pessoas geram renda para outras 
81 mil, levando em conta a média de três dependentes por artesão.  
 
Segundo Ricca, iniciativas como o showroom visam ainda trazer mais trabalhadores para o 
mercado formal. "Hoje qualquer empreendedor artesanal encontra no Sebrae informações sobre a 
transformação de idéias em produtos e a realidade do mercado", conta.  
 
O mercado formal ainda não oferece, porém, as condições ideais para receber estes 
trabalhadores. "A legislação referente às pequenas e médias empresas tem um efeito contrário: 
empurra as pessoas para o mercado informal", alerta Ricca. O Sebrae-SP luta para alterar a 
legislação e desburocratizar a questão da pequena empresa. "Não se trata de diminuição de carga 
tributária e sim de adequação da carga atual às necessidades da pequena empresa".  



 
Associações  
 
No Estado de São Paulo, a profissionalização da atividade artesanal se dá, principalmente, através 
da formação de associações de artesão. Atualmente, 78 grupos vinculados ao Sebrae-SP atuam 
para resgatar elementos da cultura regional, melhorar a auto-estima dos trabalhadores e criar 
uma nova fonte de renda.  
 
Antigas técnicas artesanais, que corriam risco de extinção, são recuperadas e preparadas por 
estas associações para voltarem ao mercado. Um dos exemplos é a técnica Ponto Ajour de Juta, 
também chamada de Panô em Ponto Ajour, da região de São Carlos.  
 
Acredita-se que o trabalho de costura se originou de uma técnica francesa do século XIX. No 
Brasil, recebeu influências dos imigrantes italianos e dos escravos africanos, que usavam a juta de 
sacos danificadas para a confecção de roupas arrematadas com sisal, nas fazendas de café.  
 
A técnica foi recuperada pelo Grupo Raízes do Café, criado em 2002 com o trabalho da mestre-
artesã Nelcy Bastos, que aprendeu o Ajour com nove anos. Hoje o artesanato feito pelo grupo 
utiliza técnicas de costura, bordado e patchwork para aplicar diferentes retalhos de tecido sobre a 
juta manualmente, sem artificio elétrico ou mecânico.  
 
Segundo Estela Regina Silva, coordenadora do grupo, atualmente são 18 bordadeiras que 
produzem peças como galinhas decorativas, caminhos de mesa, almofadas, xales de sofá, colchas 
e cortinas. "Já levamos nossos produtos para grandes varejistas como a Casa & Construção, Tok 
& Stok e Artesanias (Campinas). Além disso atendemos o varejo regional e também projetos 
diferenciados, como arvores de natal", conta.  
 
O grupo sabe das vantagens de levar os produtos para as grandes redes, mas ainda não pode 
contabilizar o lucros destas operações. "Estávamos acostumadas a vender para amigos. 
Encomendas de mil lembrancinhas aconteciam uma vez ou outra. Agora, com a profissionalização, 
ainda estamos aprendendo a criar e atingir metas", diz Estela Silva.  
 
A maior dificuldade do grupo é se adequar às necessidades do varejo nas áreas de embalagens 
especiais para transporte e venda; colocação de código de barra na origem e logística. Em 
contrapartida, o varejo também não sabe ainda como ligar com artesanato.  
 
Segundo Estela Silva, as redes não compreenderam que não podem lidar com o artesão como 
lidam com grandes empresas. Um dos problemas é o pagamento dos produtos após 45 dias de 
entrega. "Neste meio tempo, precisamos pagar as bordadeira e os materiais, mas não temos 
capital de giro e isto dificulta o atendimento de pedidos maiores".  
 
O enxoval, produtos ofertados com descontos ou gratuitamente pelos fornecedores ao varejo, na 
ocasião da abertura de uma loja, também assusta os pequenos empreendedores. Outro problema 
está nos preços: "Seria melhor discutir com toda a cadeia produtiva para definição do preço justo 
que o produto deve ter, desde o início até a venda ao consumidor."  

 
 
Leia Mais 
 
Como criar a arte que vale 
  
A capacitação de comunidades regionais para a produção artesanal nem sempre se vale apenas 
do talento da população. Em muitos casos, o caminho é a criação e vinculação de novos produtos 
à realidade da região. Foi assim que Pilar do Sul ficou conhecida como a cidade do bambu e 
Bananal ganhou destaque pelo artesanato de crochê em barbante.  



 
Em Pilar do Sul, a Associação de Artesãos e Artistas criou, no ano de 2001, o grupo Brotos e 
Gomos. Segundo Paula Dantas dos Santos, presidente da associação, o objetivo era encontrar um 
produto que identificasse o município. "O Sebrae sugeriu a técnica de utilizar o bambu e 
passamos a produzir artefatos como colheres de bambu e itens para a decoração".  
 
Ao todo, o grupo produz mais de 100 itens e quase 2.500 peças por mês. "Hoje já temos escala 
para atender ao grande varejo", comemora Paula. Entre os clientes, está a rede Tok & Stok.  
 
Na mesma linha, o grupo Banart, da cidade de Bananal, no extremo oeste paulista, aproveitou a 
experiência do Sebrae para ampliar sua capacidade empreendedora. A cidade, conhecida pelo 
artesanato de crochê em barbante, buscava um meio de diferenciar seus produtos. A solução veio 
da técnica de tingimento natural do bargante, originada em Roraima.  
 
Segundo Silvia Helena de Oliveira, coordenadora do Banart, o material utilizado para o tingimento 
são sobras de casca de cebola, folhas de macela e pó de serragem. O resultado são bolsas, roupas 
bordadas e utilidades domésticas que já conquistaram o grande varejo e também o mundo 
fashion. No inverno de 2005, o crochê de Bananal vai entrar na nova coleção do estilista Walter 
Rodrigues.  
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