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O ano de 2014 foi repleto de novas parcerias e aprendizados que possibilitaram o 
desenvolvimento institucional da ArteSol, premissa sempre no foco dos associados e 
dos Conselhos Diretor e Fiscal.  

A atuação da ArteSol teve o compromisso de seguir valores éticos e rigor técnico, tendo em 
vista processos inovadores e a ampliação do trabalho em rede de cooperação. 

Foi mais um ano em que acreditamos no potencial das artesãs e artesãos brasileiros 
como guardiões da identidade cultural por meio de seus saberes artesanais, confiante 
nesse setor criativo como fonte de desenvolvimento socioeconômico para o Brasil.  

Nossa gratidão àqueles que durante todo o ano ou em ações pontuais, somaram 
conhecimentos, recursos humanos e financeiros para o alcance desses resultados.  

Para 2015, espero que as parcerias construídas com os artesãos, associações, 
cooperativas, profissionais, fornecedores, empresas e organizações sociais, 
consolidem-se e tragam novos e frutíferos encontros, ampliando e fortalecendo a 
ArteSol em seu compromisso social.  

 

 

Josiane Masson 

Coordenação Executiva 

  

Apresentação 
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Eixos de Atuação 
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Tecnologia Social 
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Rede ArteSol 

O projeto Rede ArteSol foi idealizado em 2013. Visa promover a conexão entre os 
agentes da cadeia produtiva do setor artesanal para ampliar e fortalecer parcerias. 

A Rede opera por meio de uma plataforma virtual que tem um mapeamento de 
mestres, artesãos, associações e cooperativas, classificadas por tipologias artesanais e 
localidades. 

ArteSol atua como agente animador da Rede, divulgando os grupos cadastrados com 
estratégias de valorização dos produtos artesanais por eles produzidos. Atua também 
na prospecção de parcerias para o fomento dessa atividade e a ampliação de mercado 
para comercialização da produção. 

A Rede já possui 60 grupos mapeados e seus principais resultados são: 

 124% mais acessos em relação a 2013 na plataforma; 

 60 comerciantes adquiriram produtos para revenda; 

 106 pessoas compraram diretamente dos grupos; 

 114 artesãos receberam orientação; 

 Irmãos Campana desenvolveram uma nova linha com o mestre Espedito Seleiro, artesão 
membro da Rede ArteSol; 

 Iguatemi realizou a produção do vídeo “Amo Moda Amo o Brasil: Artesanato” com o 
grupo OCA, membro da Rede Artesol. 

 101 pessoas foram auxiliadas pela Equipe ArteSol em pesquisas sobre temas como: 
Comércio Justo; Artesanato de Tradição; Povos Tradicionais e Técnicas Artesanais; Design 
de Produtos; Sustentabilidade, etc.  

http://www.artesol.org.br/site/rede/
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Criqué Caiçara 
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Impacto no faturamento da associação 

 

  
Foram capacitados 30 artesãos integrantes da Associação 

Jovens da Juréia, em temas como: manejo sustentável, 

gestão empreendedora, desenvolvimento de produtos, 

comunicação e comercialização. 

A participação na Feira Craft + Design foi um marco para 

o posicionamento do grupo no mercado do artesanato 

tradicional, dialogando com o design, o que gerou 

excelentes resultados de venda. 

O grupo ainda conquistou o 2º lugar do prêmio A CASA – Museu do objeto brasileiro, na 

categoria produto sustentável: http://www.acasa.org.br/colecao/crique-caicara 

O vídeo https://www.youtube.com/watch?v=OVQXFESUaf4 é um material de avaliação do 

projeto, na voz dos integrantes do grupo. 

http://www.acasa.org.br/colecao/crique-caicara
https://www.youtube.com/watch?v=OVQXFESUaf4
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Estande da Criqué na feira Craft + Design. 

Página da Associação de Jovens da Jureia na Rede ArteSol. 
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Sesc Santana 

 

 

 

 

O projeto Artesanato Tradicional no Espaço Urbano contou com a parceria e investimento do 

SESC Santana. 

Durante três meses foram realizadas diversas atividades de sensibilização, fomento e 

capacitação: oficinas para crianças e jovens, oficinas vivenciais em  técnicas artesanais, rodas 

de conversa com mestres, artesãos e especialistas e curso de formação em como empreender 

no setor artesanal. 

Resultados: 

 618 Participantes; 

 56 Oficinas de técnicas artesanais; 

 40 Artesãos convidados; 

 12 Profissionais do setor convidados para mediação; 

 20 Pessoas concluíram o Curso de Empreendedorismo.  

Roda de conversa com Mestre Nado. Oficina de renda irlandesa com artesã de Divina Pastora. 
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Oficina de bordado com artesã de Alagoa Nova. 

Oficina de brinquedos com Mestre Saúba. 
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Exposições 

 

  
A Exposição Mão Brasileira foi 

realizada pelo shoppings Iguatemi 

Brasília (09 a 22 de abril de 2014) e 

JK Iguatemi (13 a 28 de outubro 

de 2014). 

Participaram do projeto 80 grupos 

artesãos dos 27 Estados brasileiros, 

somando um total de 130 peças. 

Como resultado, além de divulgar o 

artesanato brasileiro para um 

grande público, ArteSol atendeu 31 

profissionais e estudantes que 

receberam orientação institucional 

e 67 atendimentos a consumidores 

e lojistas. 
Inauguração da exposição Mão Brasileira no Iguatemi Brasília. 

Exposição Mão Brasileira no Iguatemi Brasília. 
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ArteSol esteve presente na Feira MADE – MERCADO, ARTE E DESIGN a convite de seu 

idealizador e curador Waldick Jatobá.  

O tema para essa edição foi: “Artesanato Indígena – Puro Design Brasileiro”, na qual 5 etnias 

foram representadas. 

A repercussão da participação ArteSol na MADE foi significativa e gerou mais dois convites de 

parceria para novas exposições em 2015: 

 Feira Craft +Design no Shopping Frei Caneca em fevereiro de 2015 e   

 Exposição Design + Têxtil no Conjunto Nacional em abril de 2015. 
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Eventos 
Internacionais 

Festival Internacional do Patrimônio Imaterial 
 

  
De 8 A 12 de outubro, ArteSol realizou a exposição 

e comercialização de produtos artesanais 

brasileiros na cidade de Esfahan, no Irã.   

O evento foi promovido pelo ICCN – Inter City 

Cultural Network – organização internacional 

que articula agentes que trabalham na 

salvaguarda do patrimônio cultural imaterial 

no mundo.  

O SEBRAE MG, representado pela consultora 

Adenilce Moreira de Souza foi parceiro nessa 

ação, patrocinando a participação de 2 artesãs 

do Polo Veredas convidadas pela ArteSol:  

A fiandeira e tecelã Maria Nadir Mendes e a 

bordadeira Maria Rosecley, artesãs que 

produzem artesanato tradicional – herança 

cultural da região do Vale do Urucuia. 

Resultado de vendas: R$ 11.960,00. 

Visitante iraniana observando o artesanato brasileiro. 

 

Estande da ArteSol no Festival. 
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Eventos 
Internacionais 

Intercâmbio Cultural e Conexões 
 

  
De 06 a 08 de novembro, a ArteSol 

participou do evento “Intercâmbio 

Cultural e Conexões” em comemoração ao 

Ano Cultural Qatar-Brasil, na cidade de 

Doha, que contou com diversas atividades 

envolvendo manifestações artísticas, 

esportivas e culturais. 

Foram três dias de evento com a 

realização de uma exposição e 

comercialização de produtos artesanais de 

10 grupos da Rede ArteSol e a participação 

de 2 artesãs:  

Maria das Dores Ramos Silva, rendeira do 

Ateliê Renascença de São Sebastião do 

Umbuzeiro e Raimunda Nonato Silva 

Pinheiro da etnia kawinauá, 

representando o artesanato indígena.  

Resultado das vendas: R$ 8.640,00 

Estande da Artesol no Festival, divulgando o artesanato brasileiro e gerando renda. 

Visitantes conhecendo o artesanato brasileiro. 
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Representações 
Internacionais 

I Fórum Internacional de Mulheres 
 

  
De 8 a 12 de outubro, aconteceu o II Festival 

Internacional do Patrimônio Cultural Imaterial 

realizado na cidade de Esfahan, no Irã. 

O evento que teve como tema “Preservação e 

Importância das Culturas Tradicionais e 

Desenvolvimento Local Sustentável”, foi 

promovido pelo ICCN | Inter City Cultural Network. 

O ICCN é uma rede internacional credenciada 

pela UNESCO que congrega organizações 

culturais, especialistas e instituições de 

pesquisas, ligadas à salvaguarda do patrimônio 

cultural imaterial no mundo.  

Sendo membro dessa Rede, a ArteSol foi mais uma 

vez convidada a participar do evento de  

frequência anual. A coordenadora executiva 

Josiane Masson e a consultora técnica Luciana 

Vale, participaram das conferências e trocaram 

experiências de práticas de salvaguarda com 

instituições de vários países.  

Além das conferências, elas participaram do  I 

Fórum Internacional  de Mulheres com o tema:  

“Papel da mulher na restauração, preservação e 

intercâmbio do patrimônio cultural imaterial”. 

 

No centro, da esquerda para a direita: Josiane Masson, 

Coordenadora de Projetos da Artesol e Luciana Valle, 

Consultora ArteSol com líderes de organizações culturais do Irã. 

ArteSol participou das conferências do Festival. 
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Representações 
Internacionais 

  

De 26 a 28 de julho, a ArteSol, 

representada pelo Professor Antonio 

Arantes, participou da Conferência de 

ONGs ligadas ao Patrimônio Cultural 

Imaterial na cidade de Jeonju, Coreia 

do Sul. Palestrante no evento com o 

tema: “A importância e as 

perspectivas do trabalho em rede das 

ONGs no campo do Patrimônio 

Cultural Imaterial”, o professor 

utilizou o caso prático da atuação da 

Artesol para ilustrar sua fala. 

Realização: ICHCAP – International 

Information and Networking Centre 

for Intangible Cultural Heritage in the 

Asia- Pacific Region. 

De 24 a 27 de novembro, a 

ArteSol esteve presente na 

9.COM – Intergovernmental 

Committee Meeting (9º encontro 

do comitê intergovernamental 

dos Estados Partes da Convenção 

para a Salvaguarda do Patrimônio 

Cultural Intangível) e no ICHNGO 

Fórum Meeting (Fórum das ONGs 

credenciadas pela UNESCO). 

A instituição foi representada 

novamente pelo professor 

Antonio Arantes, que articulou 

parcerias e a candidatura da 

metodologia do Programa 

Artesanato Solidário para a Lista 

de Boas Práticas da UNESCO. 
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5° Jantar de 
Apoio ArteSol 
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5° Jantar de 
Apoio ArteSol 

  

O Leilão foi uma ação de captação de recursos anual que aconteceu durante o 5º Jantar ArteSol. Nesta edição 

foram selecionados 29 produtos produzidos por comunidades da Rede ArteSol em todo o Brasil 

exclusivamente para serem leiloadas. 
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Papo Artesanal 

O Papo Artesanal é uma ação de fomento e divulgação dos grupos da Rede Artesol por meio 

de rodas de conversa com mestres e artesãos que apresentam suas histórias de vida e seus 

modos do fazer. Durante o encontro são promovidas ações de apoio à comercialização.  

07 de março 

28 participantes 

R$ 8.341,00 total de vendas de 

produtos 

02 de junho 

15 participantes  

As vendas foram realizadas na Feira 

Piauí Sampa – Junho de 2014 
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Ações Iguatemi 

  

Durante o ano são 

realizadas diversas ações 

em em parceria com o 

Iguatemi. Uma delas foi o 

evento realizado no dia 13 

de novembro no Lounge 

One do JK Iguatemi com a In 

The Know.  

Foram 80 convidadas 

estrangeiras para conhecer 

o artesanato brasileiro 

produzido por comunidades 

de todo o Brasil. 
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Ações de Comunicação 
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Site Institucional 

A Comunicação institucional da ArteSol é vista como uma 

ferramenta essencial, que está em permanente atualização e 

adaptação para atender às demandas e necessidades da 

instituição. É por meio da comunicação que, de forma 

transparente, abrimos a ArteSol a todos que queriam saber mais 

sobre o nosso trabalho, projetos em andamento (bem como os 

resultados), informações sobre o artesanato brasileiro, comércio 

justo e serviços que oferecemos.  

Nosso público é composto por beneficiados, patrocinadores, financiadores, colaboradores, 

comerciantes e demais interessados no artesanato brasileiro. 

Por meio da Comunicação, interagimos, identificamos e atendemos às demandas do nosso 

público e difundimos informações que valorizem o artesanato brasileiro e beneficiem as 

comunidades artesãs. É uma estratégia para aproximar as pessoas e engajar socialmente, 

promovendo a conscientização da importância da salvaguarda das técnicas do artesanato 

brasileiro. 

Durante o ano de 2014, a ArteSol trabalhou em várias frentes: pesquisas, coleta e organização 

de dados; produção e divulgação de conhecimentos, eventos e notícias sobre setor artesanal 

brasileiro; atendimento ao público em geral: artesãos, estudantes, instituições, comerciantes e 

demais agentes. Assim, compartilhamos os conhecimentos produzidos tanto pela experiência 

de trabalho da ArteSol, quanto as de outras organizações, instituições e profissionais 

engajados no segmento. 

Entendemos o conhecimento produzido pela ArteSol como estratégia fundamental de articulação 

e um dos pilares da comunicação, que tem como objetivo primário posicionar publicamente a 

ArteSol como uma referência de conhecimento em 

Artesanato de Tradição Cultural Brasileira.   

Site Institucional 

www.artesol.org.br 

Média de 20.000 visitas por mês:  

88% novos visitantes e 12% retornam 

Site da Rede ArteSol: 

www.artesol.org.br/site/rede  

Média de 2.000 visitas por mês. 

82% de novos visitantes e 18% de pessoas 

que retornam. 

www.artesol.org.br
http://www.artesol.org.br/site/rede
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Mídias sociais e 
atendimento 

Meios de comunicação 

 Telefone, E-mail, Fale Conosco e Redes Sociais (Facebook, Twitter e Instagram) receberam, 

no total, uma média de 50 contatos por mês. Aumento de 40% em relação a 2013. 

 Boletim Informativo: Ferramenta de divulgação do trabalho realizado pela ArteSol e as 

principais notícias do setor artesanal. É disparado para todo o mailing institucional, 

reforçando nossa política de transparência. O aumento de pessoas que recebem o mailing 

foi de 20%. 

Facebook 

As mídias sociais são uma importante ferramenta tanto na divulgação do trabalho da ArteSol 

quanto de informações sobre o artesanato tradicional.  

Todas as notícias do site institucional www.artesol.org.br são compartilhadas nas redes sociais 

para ampliar sua visibilidade e a difusão das informações. Também mostramos os produtos 

dos artesãos, incentivando que os interessados entrem em contato com eles. O trabalho 

realizado por nossos parceiros também são compartilhados, bem como informações 

relevantes ao setor. 

As plataformas sociais permitem um relacionamento mais próximo e amigável com o público 

em geral, de forma a aumentar o interesse e o conhecimento geral sobre o artesanato 

tradicional. O plano de comunicação leva em conta o perfil do público mais fiel e participativo 

no Facebook.  As pessoas que acompanham nosso trabalho nessa mídia social são 

majoritariamente mulheres (80%), com idade entre 25 e 54 anos.  

No começo do ano de 2014 tínhamos 1.218 curtidas.  

 

 

  

https://www.facebook.com/ArtesanatoSolidario.Artesol
https://twitter.com/artesol
https://instagram.com/artesanatosolidario/
http://www.artesol.org.br/


 

27 
 

Mídias sociais e 
atendimento 

Instagram 

 

  

Conta desde dezembro|2012 

482 seguidores. Aumento de 

141% em relação a 2013. 

Youtube 

300 Inscritos.  

252.541 visualizações desde 2009.  

Aumento de 36% em relação a 2013. 
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Imprensa 

 

A Assessoria de Imprensa da ArteSol é um valioso apoio da CDN Comunicação Corporativa, que 

impulsiona nossos esforços na área de comunicação, fortalece a imagem da instituição e 

amplia a valorização dos artesãos e de seus produtos. 

Durante o ano de 2014 o trabalho foi focado em aumentar a visibilidade da ArteSol e firmar a 

imagem de referência em artesanato de referência cultural. Como consequência do trabalho 

contínuo de relacionamento com a mídia, a ArteSol  conquistou espaços muito qualificados na 

imprensa. Muitas dessas inserções foram resultado de pedidos de jornalistas, mostrando que 

esse público começa a reconhecer de forma mais consistente a ArteSol e os trabalhos 

desenvolvidos pelos artesãos.  

No primeiro semestre, a ArteSol esteve presente em veículos como revista Casa Vogue, Bons 

Fluídos e Casa Cláudia. Destaque para o trabalho da CDN na busca pela qualidade da 

exposição, que culminou com a publicação dos produtos da Criqué Caiçara em um dos 

principais jornais impressos do país: O Estado de S. Paulo, no suplemento Casa.  

Efeito da aposta nos convites a jornalistas para as edições do Papo Artesanal iniciou-se  

contatos com as produtoras do programa Senhor Brasil (TV Cultura), que também são editoras 

do portal Artesanato Sustentável. Ambas participaram da 9ª edição do Papo Artesanal e 

passaram a replicar frequentemente as pautas divulgadas pela CDN nas redes sociais (o 

Facebook do Projeto possui 12 mil likes).  

Entre as edições do ‘Papo Artesanal’, ênfase para a realização do evento no A Casa  museu do 

objeto brasileiro, que contribuiu para o maior volume de publicações, em comparação àqueles 

realizados na sede da ONG, o que aponta que parcerias com espaços como aquele rendem 

maior visibilidade. Nessa mesma linha reforçamos o sucesso da parceria com o SESC Santana 

para a programação ‘Residência Lá e Cá’, que rendeu menções importantes à Artesol nas 

agendas. 

Com a realização da edição da exposição ‘Mão Brasileira’ no shopping Iguatemi Brasília, a 

ArteSol ampliou sua exposição em veículos regionais  

Já no segundo semestre, como é esperado, novamente a 5ª edição do Jantar da Artesol deu a 

ArteSol  espaço significativo nas colunas sociais de veículos da grande imprensa, como Folha 

de S.Paulo e O Estado S.Paulo, além do Glamurama e IG (coluna Vivi Mascaro). 

Assessoras de Imprensa de 2014: Luciana Ferreira e Renata Silveira 

Fonte: CDN www.grupocdn.com.br  

  

http://www.grupocdn.com.br/


 

29 
 

Clipping 
Impresso 

 

  



 

30 
 

Clipping 
Impresso 

 

 

  



 

31 
 

Clipping 
Impresso 

 

  



 

32 
 

Clipping 
Impresso 

 



 

33 
 

  

Demonstrativos 
Financeiros 
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Captação e 
Balanço social 

35% 

40% 

25% 

RECURSOS CAPTADOS EM 2014 

Investimento Iguatemi
5º Jantar ArteSol + Leilão
Pretação de serviços ( curadoria e consultoria)
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Exercício Anual 
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Parceiros 
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Parceiros 

Mantenedores 

Investidores de Projetos 

Pró-Bono 

Internacionais 

Estratégicos 

Apoio 

Apoio ao 5° Jantar ArteSol 
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Equipe 

 

Josiane Masson |Coordenação executiva 

Sheila Maiorali | Finanças e Operações 

Ananda Moraes | Comunicação e difusão até agosto de 2014 

Tatiane Cotrim| Comunicação e difusão  

Consultores de projetos: 

AndressaTrivelli 

Ivo Pontes 

Luciana Vale 

Paula Dib 

Renata Mendes 

 


