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MÃOS

Mãos que tiram da Natureza a matéria da sobrevivência;
Que cozinham o desejo de vencer e chegar ao sucesso.

Mãos que enrolam a vontade de uma vida melhor;
Que tecem as dificuldades, fazendo-as necessárias e gratificantes.

Mãos que costuram o sofrimento e as alegrias;
Que vendem seus talentos e suas riquezas inovando-as a cada dia.

Mãos estas que alimentam seus filhos, e que por estes e por outros 

motivos esquecem-se de acariciar-se.

Mãos aquelas que aperfeiçoam seu trabalho zelando pela qualidade 

e não pela quantidade.

Mãos nossas que fizeram nosso povo ter e fazer uma identidade 

cultural merecedora de valor e reconhecimento.

Adriana Silva Dias 
Artesã da Associação dos Artesãos de Porto de Sauípe/BA 
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SOBRE ESSA PUBLICAÇÃO

O ArteSol/Artesanato Solidário apresenta seu relatório 

anual de atividades 2010 que sintetiza os resultados alcançados 

ao longo do ano na intenção de potencializar e reforçar os laços 

com seus públicos estratégicos, atuando com transparência ao 

lado de seus parceiros e associados.

A realização das ações e projetos desenvolvidos só foi 

possível graças às parcerias realizadas com instituições públicas, 

privadas e voluntários, que acreditam na causa da valorização da 

cultura e da geração de renda e a mantém como foco 

imprescindível na definição de suas ações sociais. 

À toda essa rede de parceiros, o Artesol manifesta sua 

gratidão pelo compartilhamento de conhecimentos, pela 

confiança e carinho. 



Financiadores

Institucionais

Ministério do 
Desenvolvimento Agrário

PARCEIROS 2010



SOBRE O ARTESOL

Falar da origem do ArteSol é sempre um grande estímulo, pois reafirma sua identidade e o 

ânimo para prosseguir trabalhando em prol da causa e do legado da Dra Ruth Cardoso e dos 

profissionais que ajudaram a construir sua história.
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O ArteSol nasceu da preocupação sensível de pessoas reunidas em torno do desejo 

e da necessidade de oferecer respostas a desafios colocados pela realidade social

brasileira. Suas ações beneficiam particularmente brasileiros situados

nas comunidades mais pobres do país. É uma iniciativa norteada

pela convicção de que as práticas culturais populares,

como o artesanato tradicional, são um poderoso

acervo para transformações sociais.

Movido por essa ideia-força e associado a uma teia de ações solidárias, o ArteSol

valoriza a identidade cultural das comunidades onde atua e possibilita o

florescimento de soluções capazes de mudar o cotidiano de centenas

de brasileiros talentosos – os artesãos, levando trabalho

e renda às famílias mas, sobretudo orgulho,

reconhecimento e inclusão cidadã.

Resgatar e valorizar o artesanato de tradição como patrimônio

cultural brasileiro, promover o desenvolvimento humano e técnico dos

artesãos para ampliar suas oportunidades de trabalho e geração de renda

e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico das localidades onde atua.

SOBRE O ARTESOL

MISSÃO
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VALORIZAÇÃO DAS IDENTIDADES CULTURAIS E DA AUTONOMIA 
DOS GRUPOS ARTESÃOS

Ações que ofereçam aos artesãos a possibilidade de se tornarem protagonistas 
de seu desenvolvimento

RESPEITO ÀS TÉCNICAS E SABERES TRADICIONAIS

Ações que levem mestres artesãos a transmitirem seus conhecimentos aos mais jovens,
em um diálogo entre gerações

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

Ações que disseminem conceitos de sustentabilidade e promovam o manejo sustentado da 
matéria-prima utilizando técnicas tradicionais e científicas e articulando parcerias com 

institutos de pesquisas ambientais

COMÉRCIO ÉTICO E SOLIDÁRIO

Ações que permitam a inserção dos produtos de artesanato em 
mercados consumidores mais amplos

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Ações que rompam com práticas meramente assistencialistas e que efetivamente façam 
diferença nas arenas formuladores de políticas públicas para geração de renda

VALORES E ATITUDES
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ÁREAS DE APOIO

VALORIZAÇÃO DAS IDENTIDADES CULTURAIS, RESPEITO AOS SABERES TRADICIONAIS, COMÉRCIO JUSTO, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

RESULTADOS DO CUMPRIMENTO DA MISSÃO

MACROESTRUTURA DO ARTESOL

ÁREA PROGRAMÁTICA

SISTEMA DE COMUNICAÇÃO

Político - Estratégico
PRINCÍPIOS, CRITÉRIOS E DIRETRIZES

Estratégico - Organizacional
APOIO, ORIENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO

Organizacional - Operacional
PÚBLICO BENEFICIADO
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PROGRAMAS

Equipe de Campo

Comunicação

Mobilização de Recursos
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GALERIA ARTESOL

CENTRAL ARTESOL 
(showroom

e área comercial)

Administrativo Financeiro

COORDENAÇÃO
EXECUTIVA

Gestão dos Programas

CULTURAL 
resgate e valorização

do artesanato de tradição

ECONÔMICO
apoio à comercialização
para geração de renda
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EDUCATIVO 
desenvolvimento

humano e técnico dos artesãos

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

EIXOS E PROGRAMAS

As dimensões de atuação do ArteSol estão organizadas em três programas distintos. Essas 
dimensões podem estar integradas em um mesmo projeto ou serem focos de projetos 

específicos.

1. Cultural
Esse eixo tem como foco ações de revitalização e valorização do artesanato de tradição, que 

buscam fortalecer as identidades culturais das diferentes localidade de atuação do ArteSol. A 

valorização dessa diversidade se dá por meio do resgate e preservação dos saberes e fazeres, 

constituintes do patrimônio cultural imaterial brasileiro. Neste programa, são desenvolvidos projetos 

no âmbito do Pontão de Cultura, com uma série de atividades socioeducativas para crianças, jovens e 

educadores. Este programa também prevê projetos de publicações sobre o artesanato de tradição como 

patrimônio cultural com o objetivo de difundir conhecimentos para o público em geral e um calendário 

de exposições no espaço da galeria ArteSol.
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2. Educativo
É abordada a temática da formação e capacitação técnica dos artesãos 

emancipatórias que promovam seu protagonismo. Para que este processo aconteça, o ArteSol aposta em um 

modelo de desenvolvimento comunitário que evidencia a importância do trabalho coletivo por meio da 

formação de grupos sociais de convivência. A promoção da igualdade social e da preservação do patrimônio 

natural e cultural fortalecem a autoestima dos artesãos e possibilitam o desenvolvimento humano dos mesmos. 

Neste programa, são desenvolvidos projetos de capacitação a partir das seguintes etapas: identificação de 

artesãos locais seguida de diagnóstico socioeconômico; formação do grupo; atividades para o fortalecimento da 

identidade, cultura e cidadania; noções sobre associativismo e trabalho coletivo, repasse do saber, gestão 

produtiva, manejo sustentável dos recursos naturais e visão empreendedora; aprimoramento do produto para o 

mercado, respeitando as técnicas tradicionais; capacitação sobre os princípios do comércio justo e formação de 

preços; técnicas de relacionamento com o mercado e procedimentos comerciais. Esta metodologia pode ser 

aplicada em projetos completos, que duram de 18 a 24 meses, ou segmentada para consultorias especializadas.

3. Econômico
Este eixo sela o cumprimento da missão do ArteSol no que diz respeito à ampliação das oportunidades de 

trabalho e geração de renda. Neste programa, o ArteSol desenvolve ações de apoio à comercialização do 

artesanato de tradição no entendimento de que a mesma é fruto dos dois eixos anteriores, ou seja, a partir da 

revitalização e preservação das técnicas tradicionais e da capacitação dos artesãos é que se cria a possibilidade 

de geração de renda. O programa enfoca o valor social agregado aos produtos tendo em vista os princípios do 

comércio justo, desenvolve projetos de fortalecimento e difusão deste movimento e estimula a criação de 

plataformas comerciais do segmento. Algumas das estratégias adotadas para a ampliação de mercado das 

associações consiste em ferramentas de divulgação como site, catálogos, etiquetas, mídia, showroom, eventos, 

além da mediação das negociações cliente-artesão e da formação de rede de relacionamento para estabelecer 

parcerias e alianças comerciais. 

com foco em políticas 

4 áreas temáticas

Identidade, cultura 
e cidadania

Organização do 
trabalho e gestão

associativa

Produto
aprimoramento e 

formação de preço

Relacionamento 
com o mercado

- Identificação e diagnóstico

- Atividades para o 
fortalecimento

- Formação do grupo

- Capacitação sobre 
associativismo e trabalho 

coletivo

- Capacitação dos artesãos

- Aprimoramento do produto

- Técnicas de relacionamento

- Ampliação dos canais de
comercialização

ESQUEMA DA METODOLOGIA
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AÇÕES E PROJETOS 2010

As ações e projetos de 2010 tiveram seu foco no investimento do trabalho em rede, 
uma vez que a intenção foi potencializar os resultados e congregar atores e conhecimentos 

para fomentar reflexões e discussões no segmento. É com satisfação que mantivemos 
os antigos parceiros e recebemos os novos e valiosos parceiros na rede Artesol. 
Essa rede preza pela preservação e valorização do artesanato cultural brasileiro 

e seu potencial de geração de renda para as comunidades de baixo IDH.
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O ArteSol é membro da WFTO (World Fair Trade Organization) 

desde 2006, e por isso suas ações e projetos desenvolvidos respeitam os 

princípios do comércio justo garantido: boas condições de trabalho, 

igualdade de gênero, combate ao trabalho infantil e respeito ao meio 

ambiente

CENTRAL ARTESOL E TEKOHA

REDE ARTESOL PELO COMÉRCIO JUSTO

A
çõ

e
s d

e
 a

p
o
io

 à
 co

m
e
rcia

liza
çã

o

Compartilhando Ideais

Maximizando Resultados

Tendo em vista que a comercialização 

representa o maior desafio para a maioria dos pequenos 

grupos produtivos, o ArteSol buscou, ao longo dos anos, 

criar oportunidades para que os artesãos e suas 

associações possam fazer parte de redes mais amplas 

de informação, difusão e comercialização de seus 

produtos.
A Tekoha é uma organização que cria canais de 

comercialização para produtos artesanais visando 

conectar comunidades e consumidores numa grande 

Rede. Seu propósito vai muito além da criação de mais 

um canal de comercialização de produtos artesanais - a busca é pela criação de um novo sistema 

comercial, um sistema onde os valores humanos estejam em perfeita harmonia com os valores 

econômicos.
Por compartilharem os mesmos valores e objetivos, em maio de 2010, o ArteSol e a Tekoha  

tornaram-se parceiras com a finalidade de, além de fortalecer e disseminar o conceito do 

comércio justo e solidário no Brasil, criar mecanismos efetivos para que os produtos brasileiros 

sejam competitivos e tenham maior penetração no sistema de comércio justo nacional e 

internacional.
Juntas são, atualmente, a maior organização brasileira especializada na comercialização 

de produtos artesanais feitos por comunidades. Na prática, a Tekoha passou a operacionalizar as 

atividades comerciais da Central Artesol explorando e potencializando ainda mais os canais de 

venda e valorização do artesanato brasileiro dentro e fora do Brasil.

Dois espaços são mantidos para os canais de comercialização direta:

Showroom e loja :
Rua Pamplona, 1005,  4º andar - Jd. Paulista - São Paulo/SP

Loja 2:
Rua Fradique Coutinho, 914 - Vila Madalena (Ekoa café) - São Paulo/SP

Além das ações formativas e de divulgação do comércio justo, o ArteSol também atua no apoio e 

na comercialização dos produtos dos grupos de artesãos por meio da Central ArteSol, que é uma 

estratégia para a escoar a produção, uma das tarefas mais difíceis da cadeia produtiva do 

artesanato. 
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Em 2008, o projeto de geração de trabalho e renda 

a partir do artesanato em cerâmica foi implantado no 

bairro de Caixa D’Água em Olinda/PE pelo ArteSol em 

parceria com o Instituto Walmart. Caixa D’Água é um 

bairro da periferia localizado às margens do Rio Beberibe. 

É conhecido pela feira que nunca acaba, pela oficina do 

mestre Nado e pelo grupo “Mãos no Barro”. 
Para a confecção das peças, o barro em seu estado 

bruto é manuseado até que se obtenha a consistência 
adequada. O produto vai ganhando vida a partir de formas 
e gabaritos ou por modelagem a mão livre até se tornar 
vaso, caixa, colares. Para finalizar, passa por um processo 
de  secagem,  segu indo  ao  fo rno  em a l ta  
temperatura.

Destinado às mulheres e jovens da comunidade, o 

objetivo do projeto foi melhorar as condições de vida e de 

trabalho de artesãos e aprendizes a partir do incentivo à 

produção e à comercialização do artesanato de tradição 

como alternativa de geração de trabalho e renda. 

Os artesãos participaram de capacitação em 

oficinas com ênfase no repasse do saber, no 

desenvolvimento e aprimoramento de produtos, na 

formação de preços, na organização do trabalho coletivo 

e na gestão associativa, dentre outras atividades. Hoje, 

os artesãos estão organizados em um grupo de produção e 

trabalham no espaço cultural de Mestre Nado, mestre-

artesão do projeto e parceiro do grupo.

Olinda/PE
Instituto Walmart

MÃOS NO BARRO

Parceiro financiador:

Parceiro apoiador:
Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj)

Técnica artesanal: Cerâmica

Duração do projeto: 2007-2010

Nº de artesãos: 20

Gênero: mulheres e homens
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O ArteSol, em parceria com o Instituto Société 

Générale, desenvolveu entre abril de 2008 e abril de 2010 

um projeto em  Santa Terezinha/RJ. 

Santa Terezinha tem cerca de 400 moradores e é 

um bairro rural do município de Valença/RJ que já teve 

apogeu econômico na época do café e hoje tem nas antigas 

fazendas da região o seu principal atrativo turístico.

O projeto, voltado para o desenvolvimento de 

artesanato com a fibra da taboa, contou(a) com a 

participação direta de cerca de 10 artesãs que constituem 

o grupo TABOARTE. 

Além de gerar trabalho e renda com reflexos 

diretos na melhoria da qualidade de vida das pessoas 

envolvidas, o projeto também contribuiu para a 

construção de conceitos, relações, condutas e valores 

primordiais para convivência em sociedade e exercício da 

cidadania.

Projetos de Geração de Renda

TABOARTE

Santa Terezinha/RJ
Societé Générale
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Parceiro financiador:

Parceiro apoiador:
Prefeitura Municipal de Salgueiro,
SEBRAE/Serra Talhada

Técnicas artesanais: trançados e 
cestaria em taboa

Duração do projeto: 2008-2010

Nº de artesãos: 20

Gênero: a maioria mulheres
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AÍRA

Santarém/PA
Ministério do Turismo

 A partir de 2010, o ArteSol e o Ministério do Turismo 

desenvolvem junto à Associação das Artesãs Ribeirinhas de 

Santarém - AÍRA - um projeto voltado ao fomento de 

iniciativas de turismo de base comunitária e promoção da 

inserção destas na economia de mercado, com base nos 

princípios de economia solidária.

O projeto busca reforçar a imagem do município de 

Santarém/PA como local de turismo associado à produção e 

à venda do artesanato de tradição para aumentar as 

oportunidades de geração de trabalho e renda para os 

moradores das comunidades ribeirinhas por meio da 

valorização do seu saber fazer e do aprimoramento da 

produção de cuias artesanais da região.

Pretende-se construir um modelo alternativo de 

desenvolvimento do turismo de base comunitária baseado 

na valorização da cultura local, no protagonismo dos 

indivíduos envolvidos e na sustentabilidade da associação 

de artesãos que integrará o projeto.
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Parceiro financiador:

Parceiro apoiador:
Secretaria Municipal de Cultura de
Santarém,Faculdades Integradas
dos Tapajós, Sebrae/PA, IPHAN,
 FUNARTE

Técnicas artesanais: incisões e
desenhos em cuias

Duração do projeto: 2010-2011

Nº de artesãos: 25

Gênero: mulheres

Ministério do 
Turismo

AS CUIAS

Cuias de beber água, de banhar no rio, de 

tomar mingau, cachaça e tacacá, também usadas 

como acessórios decorativos, constituem um dos 

principais signos da identidade e cultura do Pará. São 

feitas do fruto da cuieira, tingidas na cor preta e 

decoradas com incisões ornamentais e desenhos 

diversos, sendo o recipiente ideal para servir o 

tacacá, prato típico paraense.

15



P
ro

je
to

 e
m

 a
n
d
a
m

e
n
to

O município de Jaíba (“rio sujo” ou “rio bravo” na língua 

guarani), está localizado ao norte de Minas Gerais e teve origem 

na sesmaria recebida pelo Conde da Ponte, na época das 

capitanias hereditárias. 

Na localidade de Mocambinho está em andamento o 

“Projeto Jaíba”, implantado pelo Governo Federal e o Governo 

do Estado de Minas Gerais para a agricultura irrigada. A região 

possui lindas paisagens vindas da Mata da Jaíba e do pôr do sol no 

“Velho Chico” (rio São Francisco). 

O uso da fibra de bananeira como matéria-prima do 

artesanato foi influenciado pelo fato de Jaíba ser um dos grandes 

produtores de banana no país. O clima seco da região favorece o 

desenvolvimento da bananicultura.

Após a colheita dos frutos, o tronco (pseudocaule) que 

seria descartado é inteiramente aproveitado pelas habilidosas 

artesãs que produzem pufes, bolsas, mandalas, bandejas, 

sousplats entre outros, e que podem apresentar variação de 

cores e texturas devido às diversas espécies de bananeira 

existentes na região. A diversidade das espécies da matéria-

prima aliada à riqueza de pontos e tramas confere aos produtos 

um diferencial de identidade do Bananarte.

A parceria entre o ArteSol e o Ministério do 

Desenvolvimento Agrário, no âmbito do Programa de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), foi 

fundamental para a consolidação do grupo e para o 

aprimoramento do artesanato em diversos aspectos, como 

acabamento e técnicas de produção. O projeto contempla ainda 

oficinas de técnicas de tingimento com corantes naturais, 

formação de preços, associativismo, comércio justo, 

relacionamento com o mercado, entre outros. 

O Bananarte é formado por 39 artesãs e foi iniciado em 

2008.

P
ro

je
to

s d
e
 G

e
ra

çã
o
 d

e
 R

e
n
d
a

BANANARTE

Mocambinho/MG
Ministério do Desenvolvimento Agrário

Parceiro financiador:

Parceiro apoiador:
EMATER, Prefeitura Municipal de 
Jaíba

Técnica artesanal: Trançado e 
Cestaria em fibras de bananeira

Duração do projeto: 2008-2010

Nº de artesãos: 40

Gênero: mulheres

Ministério do 
Desenvolvimento Agrário
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Dentro deste contexto e diante da preocupação com a 

sustentabilidade das associações, o projeto “Empreendedorismo e 

comércio justo na atividade artesanal no Brasil” foi iniciado em 2009, 

no âmbito de uma parceria entre o ArteSol e o Banco Interamericano 

de Desenvolvimento - BID, com o objetivo de aumentar o 

protagonismo das associações e cooperativas de artesãos na rede do 

comércio justo e do seu empreendedorismo na busca de novos 

mercados.

O projeto conta com ações em 16 associações e cooperativas 

de artesãos vinculadas ao ArteSol localizadas em 9 estados (Bahia, 

Minas Gerais, Pará, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, 

Alagoas e Sergipe).

Para alcançar os resultados esperados, o projeto prevê a  

realização de visitas-convite às associações participantes; o 

desenvolvimento de material didático para oficinas de comércio 

justo e a aplicação de oficinas preparatórias para fórum de artesãos 

pelo comércio justo.

Além das ações formativas, o projeto pretende ampliar os 

canais de comercialização dos produtos de artesanato provenientes 

das associações por meio da criação de uma plataforma comercial 

comum e da prospecção e sistematização destes canais. Ao final, 

pretende-se obter uma tecnologia social inovadora e de fácil 

replicação que permita a outros grupos de artesãos do Brasil 

aprimorar seu processo de comercialização e garantir sua 

sustentabilidade de forma articulada e fortalecida.
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Rede ArteSol pelo Comércio Justo (16 comunidades)
BID

Realizador:

Parceiros financiadores:

Duração do projeto: 2010-2011

Nº de artesãos: 25

Gênero: mulheres

EMPREENDEDORISMO E COMÉRCIO JUSTO

Em seus doze anos de atuação, o 

ArteSol consolidou sua tecnologia social 

entendendo o artesão como protagonista 

do desenvolvimento local. No entanto, a 

experiência acumulada no âmbito dos 

trabalhos em campo mostrou que a 

principal dificuldade enfrentada pela 

maioria das associações de artesãos é a 

comercialização de seus produtos. 

Cartilha do Comércio Justo 
desenvolvida pelo ArteSol para o projeto

A fórmula do Comércio Justo

17



EMPREENDEDORISMO E COMÉRCIO JUSTO
P
ro

je
to

 d
e
 a

p
o
io

 à
 co

m
e
rcia

liza
çã

o

P
ro

je
to

 e
m

 a
n
d
a
m

e
n
to

Associações Participantes

Associação das Artesãs de 
Santarém - Santarém/PA

Associação Tecelagem de 
Veredas - Arinos/MG

Associação Artesãos do 
Sítio do Riacho Fundo 

Esperança/PB

Associação «Cores do
 Cerrado» - Uruana/MG

Associação »Casa das Artes» 
Bonfinópolis de Minas/MG

Associação dos Artesãos de 
Massaranduba - São Gonçalo 

do Amarante/RN

Associação «FioAção»
Natalândia/MG

Associação dos Artesãos de 
Pitombeira - Salgueiro/PE

Associação «Tecendo o 
Sertão de Minas» 

Riachinho/MG

Associação dos Artesãos de
Urucuria -Urucuia/MG

Associação dos Artesãos do 
Bairro de São Vicente de 

Paula - Parnaíba/PI

Associação dos Artesãos
em Trançados da Ilha Grande de

Santa Isabel - Parnaíba/PI

Associação para o Desenvolvimento
de Renda de Divina Pastora - 

Divina Pastora/SE

Companhia de Bordados
de Entremontes

Piranhas/AL

Cerâmica de Coqueiros
Coqueiros/BA

Associação de Artesãos 
de Porto do Sauípe

Entre Rios/BA
18



O 

 teve como proposta fomentar a discussão em torno do 

comércio justo, seu cenário atual e as tendências nacionais e 

internacionais que circundam o tema. Essa iniciativa compôs o 

projeto “Empreendedorismo e Comércio Justo na Atividade 

Artesanal no Brasil”, promovido pela parceria entre 

BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento.

Envolvendo 16 associações de artesãos, especialistas no 

tema do comércio justo e parceiros do projeto, o Fórum foi 

constituído de programação intensa, propondo a realização de 

oficinas, palestras e painéis de discussões, priorizando o canal 

aberto para a troca de experiências. Cerca de oitenta pessoas, 

passando por todos os públicos listados, estiveram presentes no 

evento que foi gratuito.

I Fórum Latino-Americano de Artesãos pelo Comércio 

Justo

o ArteSol e o 

I Fórum Latino-Americano 
de Artesãos pelo Comércio Justo

Em círculo, artesãs discutem conceitos de comércio 

justo e rede e trocam experiências.

Uma das atividades foi a Consultoria Solidária. As 

artesãs se reuniram em grupos e prestaram assessoria 

umas as outras.

«Esse fórum serviu pra eu valorizar mais o meu 

trabalho e também a minha consciência para 

trabalhar seriamente.»

«Para mim foi gratificante dar um pouco da minha 

experiência e poder receber de outras também 

experiência.»  

«O momento mais prazeroso foi o momento em que 

juntos, construímos a nossa bandeira.» 

Depoimentos das artesãs

Artesãs 

trabalham na 

confecção da 

bandeira da 

Rede de Artesãs 

pelo Comércio 

Justo.
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DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Em 2010 o ArteSol promoveu e participou de diversos eventos, contribuindo para uma maior 

valorização do artesanato de tradição e do comércio justo. Parcerias foram reforçadas e 

novas foram conquistadas para possibilitar o cumprimento da sua missão. 

O ArteSol mudou a sua logomarca, mas continua fiel aos seus princípios. A nova logomarca 

reflete o trabalho de atualização institucional pelo qual o Artesol passou durante todo o ano 

de 2010 focando a modernização da sua tecnologia social. Toda a área de comunicação foi 

estrategicamente pensada para atuar na mobilização, difusão de informações e 

conhecimentos no segmento do artesanato cultural, geração de trabalho e renda e políticas 

públicas para o setor. A concepção de um novo site institucional com caráter mais interativo 

e dinâmico, contendo um blog e redes sociais, vai ao encontro desse pensamento para 

ampliar a sua interlocução e relacionamento com seus diversos públicos de interesse.
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As organizações vivem em constantes mudanças. Nesse sentido, as logomarcas também 

precisam, em algum momento, de uma alteração para se adequar a realidade da organização e ao 

contexto ao qual está ligada para continuar comunicando o que se pretende.

Em 2009 o Artesol entendeu que a alteração da sua logomarca era necessária, pois fazia 

parte do processo de atualização pelo qual a organização estava passando. O processo de 

alteração da logomarca foi cuidadosamente pensado pela equipe Artesol e pelos designers 

gráficos da Caus Design, no entendimento de que ela deve ir além do design para poder expressar 

os valores e a missão da causa a qual defende. Assim, o poema de Octavio Paz (1914 - 1998), 

prêmio Nobel da Paz em 1990,  foi o inspirador ponto de partida:

“O artesanato não quer durar milênios nem está possuído da pressa de morrer prontamente. 

Transcorre com os dias, flui conosco, se gasta pouco a pouco, não busca a morte ou tampouco 

a nega, apenas aceita esse destino. Entre o tempo sem tempo do museu e o tempo acelerado 

da tecnologia, o artesanato tem o ritmo do tempo humano. É um objeto útil que também é 

belo; um objeto que dura, mas que um dia, porém se acaba e resigna-se a isto; um objeto 

que não é único como uma obra de arte e pode ser substituído por outro objeto parecido, mas 

não idêntico.  
“O artesanato nos ensina a morrer, e fazendo isto, nos ensina a viver”.

A idéia partiu do princípio de que o artesão é aquele que trabalha com o coração em suas 

mãos, moldando o barro, costurando o tecido que vai fazer a boneca, trançando a palha, tecendo 

o fio, esculpindo o barro, bordando o desenho, pintando os detalhes, expressando o seu estilo de 

vida.

Além disso, as mãos estão presentes em vários outros atos que fazemos no dia-a-dia como 

plantar, tocar, brincar. É das mãos que nascem as obras-primas, a arte, o amor, a vida. É através 

das mãos que podemos alimentar, proteger, confortar, amar, aprender, compartilhar, solidarizar. 

A nova logomarca do ArteSol pretende comunicar a união da força e da simplicidade dos 

artesãos com um desenho simples e significativo, assim como o seu trabalho e tem ainda o sentido 

de agradecer a todos aqueles que contribuem para que o trabalho do ArteSol seja cada vez maior.

”

ARTESOL DE CARA NOVA
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O Promoart, em parceria com BNDES e ArteSol, 

trouxe para São Paulo a exposição “Brinquedos e 

Brincadeiras: artes da infância” que ficou aberta ao 

público, com entrada franca, de 28 de setembro a 29 

de outubro, na Galeria ArteSol.
Participaram 17 comunidades artesãs de 

diferentes estados brasileiros. Toda a verba da venda 

dos artesanatos foi repassada a essas comunidades. 
Nesta exposição, as comunidades foram 

agrupadas em torno da produção de bonecos, louças, 

carrinhos, animais e muitos outros objetos do 

imaginário que dão forma ao lúdico da vida.

Este projeto em parceria com a Galeria 

Arte&Eventos leiloou moringas de barro oriundas de 

São João da Varjota e Campo Alegre. 
As moringas foram pintadas por renomados 

artistas e o arremate das peças foi realizado 

mensalmente em 2010, dentro da programação já 

estabelecida dos leilões da galeria Arte&Eventos. 

EVENTOS INSTITUCIONAIS

Inauguração do Centro Ruth Cardoso
16 de setembro de 2010

Foi inaugurado dia 16 de setembro, em 

São Paulo, o Centro Ruth Cardoso, com a 

presença do prefeito da cidade, Gilberto Kassab, 

e do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.
 O Centro tem como missão preservar a 

memória e a obra acadêmica e social de sua 

titular, assim como disseminar conhecimento 

nas áreas ligadas às políticas sociais e às ciências humanas, para tornar-se armazém, produtor e 

difusor de novas ideias.
Esses objetivos serão cumpridos com a visitação pública para eventos e pesquisas, encontros 

acadêmicos, seminários, publicações e fazendo uso de novas tecnologias, em consonância com o 

pensamento de Ruth Cardoso, sempre voltado para o futuro.  

Leilão de Arte em prol do ArteSol
De junho a dezembro de 2010

Exposição Brinquedos e Brincadeiras: artes da infância
De 28 de setembro a 29 de outubro de 2010
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A loja de decoração Stile d.o.c. promoveu uma venda 

especial no dia 30 de setembro.
Além das peças da loja, também estavam à venda 

artesanatos advindos de comunidades nas quais o 

ArteSol já atuou. Os presentes tiveram a oportunidade 

de contribuir para a valorização e preservação do 

artesanato, pois parte da venda dos produtos foi 

revertida para o ArteSol.

A ONG Brasil 2010 que aconteceu entre os dias 25 e 27 de 

novembro no Expo Center Norte, em São Paulo, superou 

o sucesso da primeira edição e se mostrou como uma 

vitrine para a atuação da sociedade civil organizada no 

Brasil.
O ArteSol esteve presente divulgando para os visitantes 

os projetos  já realizados com as comunidades artesãs 

brasileiras, ajudando com isso, a tornar mais conhecido 

o artesanato de tradição do nosso país e a importância 

do artesanato para a geração de renda em localidades 

de baixo IDH.

Venda Especial Stile d.o.c.
30 de setembro de 2010

ONG Brasil 2010
25, 26 e 27 de novembro de 2010

Polenta Solidária
10 de novembro de 2010

Malu Bresser, associada do Artesanato Solidário, 

promoveu em sua casa um almoço beneficente em prol 

do ArteSol. A Polenta Solidária ainda contou com a 

exposição e venda de vários produtos de comunidades 

ligadas ao ArteSol.

Almoço em prol do ArteSol

Polenta Solidária

EVENTOS INSTITUCIONAIS
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O evento foi aberto ao público apenas no dia 28 de 

setembro. Os dois primeiros dias foram dedicados à 

consolidação da rede dos artesãos participantes do projeto. 
A programação foi muito rica em discussões e na partilha de 

experiências. Participaram como debatedores Ana Asti, 

Fabíola Zerbini, Ruben Tapia (Equador), Carlos Moscoso 

(Bolívia) e Javier Flores (Peru). Os temas debatidos foram 
 “Comércio Justo – cenário atual e tendências” e  

“Comércio Justo e Empreendedorismo – experiências 

latinoamericanas”.

I Fórum Latino-Americano de Artesãos pelo Comércio Justo
26, 27 e 28 de setembro de 2010

Jantar Beneficente Casa Cor
17 de junho de 2010

No dia 17 de junho o ArteSol realizou seu primeiro jantar 

beneficente no restaurante Badebec da Casa Cor para 

150 pessoas. O evento fez parte das diversas ações de 

mobilização de recursos para a sustentabilidade da 

organização.

Na programação, tivemos um jantar do buffet Badebec, o 

pocket-show Violeiros do Brasil e um grande sorteio 

surpresa. A noite foi comandada pelo mestre de 

cerimônias Roberto de Magalhães Gouvêa.

O patrocinador master dessa noite foi a Todeschini, 

grande viabilizadora do evento, e os demais parceiros 

Stella Artois, Mistral, Anna Pegova, Shoestock, Malu, 

Mickey Presentes, Philips, Lês Épices, Radar Passagens e 

Turismo, Studio Flora Sodré e Nespresso.

Os recursos angariados serão direcionados para a 

inauguração da galeria e showroom da nova sede do 

ArteSol no Edifício Ruth Cardoso.

EVENTOS INSTITUCIONAIS 
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O novo site do ArteSol entrou no ar 

no começo do segundo semestre de 2010. 

Desenvolvido pela Mude Publicidade a 

partir de uma plataforma livre, o 

Wordpress, o site é facilmente atualizado 

pela equipe ArteSol que sistematizou todo 

o seu acervo, disponibilizando-o para os 

internautas. 

Em julho de 2010, o ArteSol 

começou uma parceria com o Google 

através do Google Grants, um programa de 

doação exclusivo que oferece publicidade 

gratuita no Google AdWords para 

inst i tu ições  sem f ins  lucrat ivos  

selecionadas. Devido a este mecanismo, o 

site do ArteSol tem tido uma média de 40 

mil visitas mensais, ou seja, mais de 1.000 

visitas diárias.

O ArteSol também está presente nas 

redes sociais facebook e orkut, além de 

manter um perfil no twitter atualizado 

diariamente e seguido por mais de 1.200 

pessoas. 

TECNOLOGIA E WEB 2.0
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Em 2010 o ArteSol teve um resultado bastante 

significativo na mídia tendo figurado em várias 

publicações de relevância nacional. Os produtos 

advindos das comunidades artesanais foram mostrados 

em várias revistas de decoração, turismo e artesanato 

como a Brazil Travel News, Casa & Decoração, Casa 

Cláudia, Caderno Razão Social e guias turísticos. A 

atuação do ArteSol foi destaque em publicações  

especializadas e em jornais, como o Jornal Agora São 

Paulo. Os eventos beneficentes figuraram em colunas 

sociais de diversos jornais, assim como nas revistas Caras 

e Joyce Pascowitch. 

Devido a presença mais intensa nas redes sociais e 

a atualização frequente do website, as notícias sobre o 

ArteSol, seus eventos e projetos pautaram diversos blogs 

e portais de artesanato, sustentabilidade, comércio 

justo cultura e cidadania, atingindo novos públicos.

   Também a Presidente do ArteSol, Carmo Sodré Mineiro, 

foi destaque na Revista Veja sendo considerada um «anjo 

de carne e osso» devido ao seu trabalho desenvolvido 

com o ArteSol.

ARTESOL NA MÍDIA

26



A Lojas Renner apresentou através do 

Instituto Lojas Renner, a campanha “Mais Eu” - 

ação que teve por objetivo capacitar e inserir a 

mulher no mercado de trabalho. A campanha 

aconteceu entre os dias 9 e 12 de agosto, e 5% do 

que foi arrecadado da venda de mercadorias, 

líquida de impostos, nas 125 lojas da rede no País, 

foi revertido para projetos sociais.

Uma das organizações beneficiadas com 

as ações do Instituto Renner é o ArteSol, que em 

2009  ob teve  apo i o  pa ra  o  p ro je to  

“Empreendedorismo e Comércio Justo na 

atividade artesanal do Brasil”.

A ação foi fortemente divulgada nas lojas 

da rede com vitrines ambientadas, material de 

ponto de venda, folders e mídia externa. 

O ArteSol foi convidado pela Philips para 

participar de uma ampla campanha de 

marketing para o lançamento de um novo ferro 

de passar com conceito sustentável, o modelo 

RI3620. A campanha envolveu, primeiramente,  

a distribuição de Bonecas Esperança, feitas pela 

comunidade de Esperança/PB,  para convidados 

em desfile da ACQUASTUDIO no Fashion Rio em 

maio de 2010. 

Durante o mês de dezembro de 2010 a Philips 

lançou - via twitter - a campanha Um Simples Gesto. A 

idéia da campanha foi simples assim como a forma de 

participar: a cada 10 tweets contendo a hashtag 

#philips_ferros, a Philips doou uma Boneca Esperança 

para a Associação Viva e Deixe Viver, contribuindo com o 

tratamento de crianças e adolescentes no hospital.

Foram 2.500 tweets que resultaram na doação de 

250 bonecas da Casa da Boneca Esperança a Associação 

Viva e Deixe Viver, que vão levar alegria para crianças e 

adolescentes em hospitais. Além de contribuir para o 

bem-estar das crianças, a campanha foi muito 

importante para a divulgação das bonecas Esperança pois 

outras 1.800 bonecas foram distribuídas aos funcionários 

da Philips e para convidados de um desfile de moda 

realizado no Rio de Janeiro.

Campanha «Mais Eu»
Instituto Lojas Renner

Campanha «Um Simples Gesto»
Philips

PARCERIAS QUE DIFUNDEM O TRABALHO DO ARTESOL
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DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS
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O Artesanato Solidário/ArteSol é uma associação civil sem fins 

econômicos, tendo a estrutura legal de uma Oscip (Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público), financiada por parceiros 

públicos e privados que apoiam o desenvolvimento de seus projetos 

sociais.

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo 

apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no 

Brasil e com observância às disposições contidas na lei. Representam 

adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 

patrimonial e financeira da organização.

Prestação de Contas à sociedade dos recursos
investidos na causa social 
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Não circulante

Empréstimos 
Projetos

Total do ativo Total do passivo

Patrimônio Líquido

Déficit acumulado
Déficit do Período

66.640
163.565

(59.861)
(10.496)

(70.356)

173.403173.403

230.205

Não circulante

Imobilizado Líquido 2.962

2.962

ATIVO

Circulante

Disponível

Circulante

Fornecedores

Encargos sociais
Encargos fiscais

PASSIVO 

31/12/2010 31/12/2010

  47.929 3.990

2.130

7.435

13.555

117.768

170.441

Maria do Carmo Abreu Sodré Mineiro
Presidente

Maria Aparecida Oliveira
CT CRC 1SP 202.989/O-4

Balanço patrimonial encerrado em 31/12/2010 - R$
Artesanato Solidário: Prog. apoio Art.Ger.Renda CNPJ 05.354.529/0001-27 

Estoques
Aplicações

  4.744
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Doações 

(=) Receita operacional líquida

Vendas de mercadorias

31/12/2010

208.047

104.849

312.895

(=) Resultado líquido 307.084

(=) Resultado Bruto 240.749

(=) Resultado operacional (10.496)

(=) Déficit do exercício

(-) Impostos incidentes

(-) Deduções

5.811

5.811

(-) Custos com produtos vendidos

(-) Custos operacionais

66.335

66.335

(-) Despesas tributárias

(-) Despesas financeiras

(+/-) Despesas e receitas operacionais

(-) Despesas gerais e administrativas

23.719

189.147

38.379

251.245

Maria do Carmo Abreu Sodré Mineiro
Presidente

Maria Aparecida Oliveira
CT CRC 1SP 202.989/O-4

Demonstração do Superávit ou Déficit do exercício - R$ 
Artesanato Soidário: Prog.Apoio Art.Ger.Renda CNPJ 05.354.529/0001-27 

(10.496)
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O ArteSol disponibiliza diversas opções de mobilização de recursos a potenciais parceiros, recebendo doações e 
aportes para projetos tanto de pessoas físicas como jurídicas, garantindo dessa forma a sustentabilidade de seus 
programas. Abaixo, seguem oportunidades diversificadas de parceria para que você ou sua empresa se associem ao 
ArteSol. 

Benefícios Fiscais

As empresas tributadas com base no lucro real podem deduzir as doações para OSCIPs (Organização da 
Sociedade Civil de Interesse Público) até o limite de 2% do lucro operacional – Lei n° 9.249/95.

Projetos de Geração de Renda e Consultorias Especializadas

Com experiência em centenas de localidades e tendo desenvolvido 98 projetos em 17 estados, consolidamos 
nossa tecnologia social entendendo o artesão como protagonista do desenvolvimento local. Outras comunidades 
tradicionais que confeccionam artesanato de tradição já foram mapeadas e precisam de investimento para a execução 
do projeto. Alguns exemplos são Teresina/PI, Batalha/PI, Parnaíba/PI, Senador Eloi de Souza/RN, Serra Negra do 
Norte/RN e Tangará/RN. Também atendemos a projetos de acordo com a demanda do parceiro, podendo desenvolver 
consultorias específicas para sanar necessidades pontuais ou projetos de resgate cultural e geração de renda em 
localidades predeterminadas, com duração de 18 a 24 meses.

Doação de Bens ou Serviços

A doação de produtos e serviços são essenciais para a execução de nossas tarefas cotidianas. A expertise das 
empresas e profissionais parceiros contribuem para a implementação de diversas ferramentas operacionais e também 
para o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis na organização, além de garantir o profissionalismo das  ações 
por conta da terceirização.

Campanhas de Mobilização

A empresa ou indivíduo pode realizar uma campanha de mobilização de recursos e reverter integral ou 
parcialmente o valor arrecadado para o ArteSol. Ela pode acontecer em diferentes formatos, desde a promoção de um 
produto destinando parte da renda à organização, até o incentivo à doação em eventos e festas  para o ArteSol. Alguns 
exemplos de ações que aconteceram em 2010:

· Doação integral do trabalho de pintura de diversos renomados artistas brasileiros em moringas da região de 
Campo Alegre/MG. As obras serão leiloadas mensalmente em evento promovido pela galeria Arte & Eventos e o 
valor com a venda das peças será revertido ao ArteSol. 

· Jantar beneficente na Casa Cor (evento anual de decoração realizado em diversos estados). A venda dos 
convites desse jantar a ser realizado no Badebec será destinada à organização. 

· Festa de aniversário e jantares beneficentes – diversas pessoas incentivaram a doação ao ArteSol promovendo 
festas solidárias. 

Doações Mensais ou Pontuais 

Por meio de doações mensais ou pontuais, o ArteSol angaria recursos essenciais para a execução e a melhoria 
das atividades que realiza. A campanha foi lançada no início de 2010 e tem como objetivo conscientizar empresas e 
pessoas da importância desses recursos para a sustentabilidade da missão da organização. 

PARA SER UM PARCEIRO ARTESOL
 

32



AGRADECIMENTOS
 

O ArteSol agradece o carinho e apoio de: 

Empresas

Organizações

Pessoas

Anna Pegova

Pão de Açúcar - Programa Caras do Brasil
Mistral

Associación Artesanal Boliviana «Señor de Mayo» -Asarbolsen (Bolívia)
Atelier NL
Central Interregional de Artesãos do  Peru - CIAP (Peru)
Corporación Canto del Água (Chile)

Onda Solidária
Organização Internacional do Comércio Justo (WFTO)

Faces do Brasil

Raízes

Amanda Mila Zuñiga
Ana Asti
Cláudia Saad

Luiz Otávio Debeus

Maria Helena Davids
Patrícia Al Wahch

Vanessa Sigolo

Lonny Van Rijswick

Makoto Shimizu

Roberto de Magalhães Gouvêa

Walkiria Rollemberg

Artistas - Leilão de Moringas

Alessandro Jordão
André Crespo
Anna Guerra
David Dalmau
Dominique LeComte
Edu Cardoso
Fang
Graciete Borges
Gregório Gruber 
ngres Speltri
Israel Macedo

Ivald Granato
José Resende
Laís Granato
Márcio Schiaz
Marysia Portinari
Mauricio de Sousa
Paula Kadunc
Roberto Bernardo
Rubens Matuck
Sou Kit
Zé Pedro

33



Relatório de Atividades 2010

Imagens
Acervo ArteSol

Coordenação Geral
Josiane Masson

Diagramação
Lorenza Pozza

Agentes Locais

Rua Pamplona, 1005, 4º andar | Ed. Ruth Cardoso

01405-001 | São Paulo - SP 

Tel: 11 3082-8681

 www.artesol.org.br

http://twitter.com/ArteSol

Artesanato Solidário/ArteSol

Administrativo Financeiro

Victor Trejos
Gestor Administrativo
victor@artesol.org.br

sheila@artesol.org.br

Sheila Maiorali
Assistente Administrativa

Gestão de Projetos

Marcela Hitomi

Gestora de Projetos

Marina Lopes
Estagiária

marcela@artesol.org.br

marina@artesol.org.br

Desenvolvimento Institucional

Juliana Potiens
Assessora de Relações Institucionais

Lorenza Pozza
Assessora de Relações Institucionais

Roberta Bayeux
Assessora de Mobilização de Recursos

julianap@artesol.org.br

lorenza@artesol.org.br

roberta@artesol.org.br 

Showroom

Fran Batista dos Anjos
Assistente de Vendas
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