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RIO DE JANEIRO

Sebrae inaugura centro de referência
PPIRES@JCOM.COM.BR

O

Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae)
inaugurou esta semana
o Centro de Referência do Artesanato Brasileiro (CRAB), na Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro.
A exposição escolhida para a
abertura do espaço foi a “Objeto
Vegetal: a biodiversidade transformada”, apresentando um panorama da produção artesanal
brasileira da atualidade, elaborada por artesãos vivos em atividade. São criações artesanais e artísticas de 27 estados brasileiros.
O Sebrae Nacional desenvolve
34 projetos voltados para o artesanato. “Estamos com um orçamento no valor de R$ 27 milhões
para o ano de 2016”, afirma o presidente do órgão, Guilherme Afif
Domingos. Para ele, o artesanato
brasileiro precisa trabalhar fortemente em seu reposicionamento
no mercado nacional e internacional para obter a valorização
adequada, alcançando melhores
preços no mercado. “Precisamos
oxigenar esses pequenos negócios. Um importante instrumento será oferecido em breve pelo
governo. Trata-se do Programa
de Microcrédito Orientado que
deverá voltar a operar ainda este
mês”, garantiu.
Segundo o Programa do Artesanato Brasileiro (PAB), existem
mais de 92 mil artesãos inseridos no Sistema de Informações
Cadastrais do Artesanato Brasileiro (SICAB). De acordo com a
pesquisa de informações básicas municipais (2014) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o artesanato está presente em 78,6% dos municípios brasileiros como atividade econômica.
O presidente do Sebrae Na-

Os visitantes também poderão adquirir peças na loja Brasil
Original. A expectativa é a geração de R$ 1 milhão em negócios
por ano. Em um primeiro momento, estará à venda grande
parte das peças apresentadas
nessa primeira exposição.
A proposta do Crab é que sejam feitas mais quatro exposições, ao longo deste ano, incluindo dos Irmãos Campana,
que têm reconhecimento internacional por seus trabalhos de
Design-Arte, além da mostra do
Projeto Top 100, com as cem
maiores referências do setor de
artesanato no Brasil.

Objetivo é transformar a atividade em objeto de desejo, acabando com
a imagem de que artesanato é sinônimo de artigo barato e sem qualidade

» PAULA PIRES
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Serviço
A mostra “Origem
Vegetal: a
biodiversidade
transformada” será
aberta ao público
a partir do dia 22
de março e fica
em cartaz até 24
de setembro. A
entrada é gratuita,
terça-feira, das
10h às 19h, quarta
a sábado, das 10h
às 17h.

Patrimônio histórico

Presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos, participou da cerimônia de inauguração do espaço

cional destaca que, para impulsionar o artesanato brasileiro, é
preciso ajudar o artesão a vender mais. “No CRAB, vamos
apresentar o artesanato brasileiro como marca de excelência
por sua atratividade cultural e
artística. Portanto, o objetivo do
Sebrae é transformar a atividade
em objeto de desejo, acabando
aquela imagem de que artesanato é sinônimo de artigo barato
e sem qualidade”.
Afif Domingos também está
negociando com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) para promover o artesanato
brasileiro no exterior.
‘Objeto Vegetal’
Na seleção das peças, com
curadoria de Adélia Borges e Jair
de Souza, predominam trabalhos de autoria coletiva, elaborados por mais de 60 associações

artesanais, tanto rurais como
urbanas, e ainda 19 etnias indígenas, além de 53 autores individuais, entre artesãos formalizados como microempreendedores (MEI) e artistas.
O início da exposição é marcado pela apresentação de imagens — uma seleção de documentação realizada (com rigor
científico desde 1983) pelo Museu de Folclore — exibindo mulheres e homens que, em seu
processo criativo, utilizam mais
de cem espécies vegetais.
Estão expostas, também,
duas obras do colecionador Carlos Augusto Lira, que estiveram
na 56ª edição da Bienal de Artes
de Veneza, no ano passado. São
os trabalhos em madeira de Cícero Alves dos Santos (Véio), artesão sergipano. As peças representam o olhar inusitado do artista sobre as histórias de vida do
homem sertanejo. O valor de
mercado das peças deste artista

chega a R$ 40 mil, segundo o curador Jair de Souza.
Outra obra em destaque é a
“Varinha da Conquista”, que
vem da Ilha de Marajó, no Pará,
feita pelas mãos da artista Edicinamar Rocha. São obras esculpidas em finos galhos de árvores, com inspiração em padrões
gráficos marajoaras, carregados
de significados. Dizem os mais
velhos que tais varinhas trazem
sorte, amor e felicidade às pessoas. Vale dizer que para que tal
encanto funcione, somente as
mulheres podem bordar os talos
de madeira de Santa Clara, Tapiririca e Morototó ainda verde.
Cada peça é esculpida com gilete, canivete ou estilete. Uma tradição passada de mãe para filha.
Em um espaço sensorial, com
o fundo musical de Arnaldo Antunes, os artistas Monica Carvalho e Jair de Souza criaram uma
instalação feita com sementes de
mais de cem espécies vegetais. A

carioca Monica Carvalho trabalha com artesanato desde 1998.
No começo, não pensava em fins
lucrativos; era apenas para tratar
de depressão. De 2000 para cá,
ela começou a aprimorar seu
processo de produção para a comercialização. Ela disse que o seu
trabalho prima pela pesquisa de
materiais que vão ser utilizados
em cada peça. “Hoje, meu diferencial é ter uma cadeia de fornecedores de todo o Brasil com produtos sustentáveis”. A artesã conta com três funcionários fixos,
emprega mais de 30 profissionais
indiretamente e exporta para a
Inglaterra em um lucro mensal
de cerca de R$ 15 mil. Os colares
produzidos pela artesã podem
ser comprados na loja Eskandar,
em Londres.
Em toda o espaço, são mais
de 800 peças, que utilizam como
matéria prima derivados de
plantas e árvores, tais como: madeira, palhas, sementes e resina.

O Crab está instalado em um
conjunto de três prédios históricos, localizado no coração da
Praça Tiradentes, no centro do
Rio de Janeiro, em um total de
4,5 mil metros quadrados. Os
prédios números 67, 69 e 71, que
estavam inabitados há anos, foram construídos antes da chegada da família real portuguesa ao
Brasil. O maior deles, o Solar Visconde do Rio Seco (número 67) é
tombado pelo município, estado
e federação. A construção de três
andares era a residência do Visconde do Rio Seco, à época de
Dom Pedro II. Após a proclamação da República, o local sediou
vários órgãos oficiais, como o
Ministério da Justiça e o Detran.
Ao longo de dois anos, foram
investidos um total de R$ 40 milhões, contando com as obras, o
mobiliário, equipamentos, projetos conceitual e executivo.
Todo o projeto executivo foi
aprovado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Cultural (Iphan), pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural
(Inepac) e pelo Instituto Rio Patrimônio da Humanidade (Irph).
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DIRETORA DE CRIAÇÃO DA WMCCANN

O Brasil está criando um
marco com essa campanha”
No Dia Internacional da Mulher, um comercial criado pela
WMcCann para a L’Oréal
Paris deu voz à luta pela
liberdade feminina através da
história da transgênera
Valentina Sampaio. O filme
mostra Valentina se preparando para a foto que finalmente
documentará seu orgulho de
ser mulher: a do seu novo RG.
Nesta entrevista,Viviane Pepe,
diretora de criação da agência, conta um pouco da
história dessa ideia.
É preciso ser mulher para criar uma
campanha como essa?
Preciso, não é. Mas ajudou muito,
no sentido de que a gente sabia exatamente o que fazer, como dizer, que tom
usar. Fomos cúmplices. Somos quatro
mulheres diretamente envolvidas no
processo, nos emocionando com cada
palavra da criação do texto, com cada
take, junto com um homem de muita
sensibilidade, com muita empatia. Fez
diferença esse olhar atento feminino,
mas é claro que o filme do Dia da Mulher L'Oréal não deveria ser fruto de
quem cria melhor, porque o que importa é que a campanha nasceu de um
olhar cuidadoso e generoso com uma
história humana, que é a história simbolizada pela Valentina. Essa é a histó-

ria que as mulheres reconhecem imediatamente, da força pessoal, da causa
invisível, da beleza de se aceitar e se valorizar, de se respeitar, ter dignidade,
coragem. A adesão total do cliente, confiando do outro lado, com um time de
muitas mulheres e homens de sensibilidade envolvidos, também está presente na campanha. A produção e a
realização também foram de maioria
absoluta de mulheres, mas liderada por
um diretor de filme, um diretor de fotografia, um fotógrafo e um compositor.
Ou seja: não importa o gênero, o que é
preciso é saber olhar com atenção e
sensibilidade, se conectar com o outro,
rever a própria forma de fazer, de pensar. E o que a gente acredita é que esse
tipo de visão seja cada vez mais uma

questão de todos nós, humanos, trabalhando pela diversidade e pela riqueza
de conteúdos na nossa indústria, independentemente do gênero. A Valentina
nos deixa também esse aprendizado.
Como nasceu a ideia e como foi o processo de aprovação?
Foi tudo muito rápido, intenso e totalmente colaborativo. A criação inteira
tinha esse briefing e, mesmo com outras ideias bacanas saindo, essa era a
aposta de todos. Da apresentação da
ideia ao cliente, passando pela expectativa de alguns dias pela aprovação geral,
depois a leitura do roteiro para a Valentina, que não sabia ainda de nada, terminou com nós duas emocionadas –
até o dia de sua realização, tudo levou
uma semana apenas. A aprovação foi
um marco porque os dois lados, cliente
e agência, sabiam do valor contido nesse filme, na força de uma marca como
L’Oréal assumir essa questão tão humana sobre a beleza feminina, o que nos
encheu de coragem para conseguir colocar tudo de pé em pouquíssimo tempo, inspirar as pessoas, receber manifestações de apoio e adesões de parceiros que quiseram muito que o Dia da
Mulher da L’Oréal ganhasse vida. Fora a
motivação interna na agência, fazendo
de cada um de nós produtores, revisores, consultores, influenciadores. Todos
os departamentos vieram unidos em
torno desse projeto. Está sendo muito
especial para todos nós.
Como abraçar tensões sociais dessa
natureza sem parecer forçado ou piegas?
Nossa principal preocupação era
não soar falso, oportunista, caricato e,
obviamente, não expor a Valentina. E esse respeito está presente no filme, refletindo o cuidado que todos nós tivemos
com a escolha das palavras, com a verdade dos sentimentos na locução dela,
com cada imagem. Um exemplo que

mostra o quanto mantivemos a honestidade em tudo: a palavra “transgênera” é
usada no feminino pela própria Valentina e, como ainda não existe um uso oficial na língua portuguesa, fizemos questão manter no filme a maneira como ela
fala. E isso não foi apenas um cuidado
nosso como um pedido do cliente.
Como essa campanha foi recebida
pelas pessoas? Que tipo de retorno houve? Só aplausos ou alguma crítica?
Os aplausos foram muito maiores
do que as críticas, que obviamente
aconteceram. Algumas pessoas disseram que tiveram de rever o filme para
entender essa nova conversa que estávamos trazendo, e depois retornaram,
agradecendo por isso. O engajamento
positivo foi muito grande, com manifestações de agradecimento pela iniciativa em âmbito público por parte de
muita gente no Brasil e no mundo. Ontem, quando medimos as primeiras 24
horas no ar, seu alcance era de
15.157.393 impactos (30% owned do
Facebook), 3.858.865 views, 30.534
compartilhamentos e uma taxa de engajamento de 4.216.820 recorde. O
movimento se replicou no Instagram,
mas ainda não mensuramos todas as
tags e as notícias. O melhor de tudo é
que as pessoas estão conversando e
respondendo umas às outras nas redes
sociais, o que só nos deu a certeza da
importância de um trabalho como esse
envolver a sociedade, sensibilizar,
questionar a mentalidade vigente e virar cultura popular. Como comunicadores, estamos gratos pela oportunidade de usar nossas ferramentas a serviço
de novos valores. Estamos realmente
emocionados por fazer parte desse movimento. Com a correria 24 horas em
que estamos desde que tudo começou,
falei uma frase sem querer aqui na
agência outro dia: “tem uma semana
que a gente sonha, e não dorme”. É a
mais pura verdade.

Artplan e Afroreggae criam
Dicionário de Gêneros
É do Afroreggae um projeto pioneiro no
Brasil que promete mudar a
interpretação e exposição da identidade
de gêneros na língua potuguesa. Tratase do "Dicionário de Gêneros",
idealizado pela agência Artplan e
inserida dentro de uma sequência
maior de ações do Afroreggae chamada
‘Além do Arco-íris’, permeada pelo
conceito “Só quem sente pode definir”.
O projeto contará com um site
colaborativo que aborda e descreve
gêneros que vão além do "tradicional”
masculino e feminino, desmistificando
– sem delimitação e recriminação – as
identidades de cada grupo que ainda
não fazem parte do dicionário de língua
Portuguesa. Um mini-documentário
está sendo gravado pela agência com
personagens de norte a sul do país,
mostrando como a definição de gênero
também é uma forma de preconceito,
uma vez que hoje eles já são
identificados em mais de 60 diferentes
‘categorias’.

A propaganda em análise
A Fenapro, em parceria com o Sinapro
RJ, realizou duas atividades importantes
nos últimos meses: a Pesquisa Nacional
de Perfil da Agências de Propaganda e o
Design Thinking Propaganda. As duas
atividades, somadas, geraram um
interessante retrato sobre a situação
atual das agências e insights para o
futuro, e um evento que será realizado
às 10 horas do próximo dia 22 no Centro
de convenções Botafogo, com o apoio
da Abap-Rio. Além do resultado dessas
duas ações, será apresentada uma visão
do marketing do futuro pela Oracle.
Inscrições até o dia 18/03/2016 nos
telefones 2262-6390 e 2552-0496.
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