
 
 

 

Comunicado de Missão Empresarial 
 

Nome da missão 

 
Missão Técnica Empresarial de Artesãos Goianos para o Rio de Janeiro. 

 

Período de duração da missão (datas de início e término) 

 
 27/11/2017 a 30/11/2017 
 

Objetivo(s) da missão 

Proporcionar a um grupo de 10 empresários artesãos, participantes do projeto Brasil Original 
Artesanato Goiano, a participação na missão técnica empresarial ao Rio de Janeiro, com vistas a 
obter acesso a um conteúdo de mercado, com informações qualificadas e referenciais sobre 
agregação de valor ao produto, sustentabilidade, inovação, economia criativa, posicionamento de 
produto, nova lei do artesanato e folclore, além de ativismo social e empreendedorismo, por meio 
de visitas a empresas e instituições que trazem ativa conexão com os agentes do artesanato e o 
público geral no Brasil e no mundo. 
 

Local principal onde ocorrerá a missão 

Rio de Janeiro – RJ. 
  

Informações sobre o(s) evento(s) ou local(is) que será(ão) visitados 

 Rede Asta - Modelo de negócio social que atua na economia circular desenvolvendo artesãs das 
favelas do Rio de Janeiro, em empreendedoras que transformam resíduos em produtos vendáveis 
e ecologicamente corretos. A Rede Asta foi fundada em 2005 por Alice Freitas e Rachel Schettino 
com a missão de empoderar artesãs de áreas vulneráveis do Rio de Janeiro. Desde então o projeto 
cresceu, se espalhou pelo Brasil, beneficiou 1500 pessoas diretamente e transformou 4 toneladas 
de resíduos em produtos feitos à mão.  
 
Ateliê Mônica Carvalho - Uma artesã de expressiva referência, suas obras remetem aos atuais 
problemas ecológicos do planeta e alertam contra o descuido para com a natureza. As peças da 
artesã transformam a matéria prima de pouco ou quase nenhum valor econômico, em peças 
refinadas de elegância e requinte, que traduz a transformação do in natura em produtos de alto 
valor agregado.  
 
CRAB – Centro SEBRAE de Referência do Artesanato Brasileiro - Visita guiada as instalações e 
exposições “Festa Brasileira: Fantasia Feita à Mão”- Exposição estruturada em nove ambientes 
que irão envolver o público em toda a magia, força criativa e inventividade popular na criação de 
objetos, adereços, máscaras, vestimentas e instrumentos musicais para as grandes festas 
brasileiras. As peças reunidas pelos curadores, com apoio do SEBRAE junto a associações de 
artesãos, foram produzidas especialmente para celebrações populares como a Congada, em Minas 
Gerais, as Cavalhadas, no Centro-Oeste, as Folias de Reis fluminenses, os Reisados, em Alagoas, o 
Maracatu Rural, em Pernambuco, o Bumba Meu Boi, no Maranhão, o Boi de Mamão, em Santa 
Catarina, o Carnaval, em várias partes do país, festejos rituais indígenas da região amazônica, 
entre outras manifestações. Exposição Serra da Capivara “Homem e Terra” - A exposição 
apresentará peças de cerâmica produzidas por 32 mestres ceramistas que habitam a região. 
Expostas “de forma lúdica e artística, o ambiente da Serra da Capivara, com sua natureza, 
formações rochosas, inscrições rupestres. São riquezas únicas, que nos remetem a um passado 



 
 

 

bem distante e que servem de inspiração para o artesanato em cerâmica, desenvolvido por 
habilidosos mestres ceramistas que, com terra da sua terra, produzem objetos de alto valor 
agregado” esta exposição é uma viagem ao berço do Homem Americano, com as riquezas 
culturais e artesanais da Serra da Capivara, que possui a maior concentração de sítios 
arqueológicos nas Américas, com datações que atestam a presença do homem pré- histórico no 
continente americano há 48 mil anos. Esta exposição já visitou inúmeros países e apresenta o 
patrimônio de valor inestimável que temos encravado no semiárido piauiense e ainda pouco e 
ainda pouco conhecido no Brasil  
 
Visita técnica à Loja Evento do CRAB – A Loja Evento é o espaço de comercialização dos produtos 
do CRAB. Apresentação de loja conceito para o reposicionamento e qualificação do artesanato 
brasileiro.  
 
Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular - Instituição pública que tem por missão formular, 
fomentar e executar programas e projetos em nível nacional, voltados para pesquisa, 
documentação, difusão e apoio a expressão das culturas populares brasileiras. Visita técnica com 
vistas a conhecer a exposição e narrativas sobre o folclore brasileiro para sensibilizar o artesão 
sobre a cultura popular e suas aplicações ao artesanato como fonte de arte e cultura.  
 
Museu Casa do Pontal  - Situado no Rio de Janeiro, o Museu Casa do Pontal é considerado o maior 
e mais significativo museu de arte popular do País. Seu acervo - resultado de 40 anos de pesquisas 
e viagens por todo país do designer francês Jacques Van de Beuque - é composto por cerca de 
8.500 peças de 300 artistas brasileiros, produzidas a partir do século XX. A exposição permanente 
do Museu reúne, em 1.500 m² de galerias, obras representativas das variadas culturas rurais e 
urbanas do Brasil. Mostradas tematicamente, abrangem as atividades cotidianas, festivas, 
imaginárias e religiosas.  
 
IED – Instituto Europeu de Design - O Instituto Europeu de Design é uma escola internacional com 
sedes na Itália, na Espanha e no Brasil, que une educação, pesquisa e mercado, com enfoque em 
diversas áreas do Design e em gestão de disciplinas criativas. Moda, Gráfico, Produto, Espaço, 
Meio Ambiente, Sustentabilidade, Arte e excelência do made in Italy são alguns dos cenários 
profissionais aos quais se endereçam os novos percursos formativos propostos pelo IED. A visita 
ao IED terá objetivo de inserir o olhar do design ao artesanato, com conhecimento do local, dos 
cursos e programação disponíveis e contemplará palestra de designer para inspirar o olhar para a 
criação, formas e funcionalidade do artefato de artesanato. Diante da programação exposta e 
certos dos resultados que se almeja alcançar com a missão, solicitamos a aprovação e deliberação 
desta Diretoria e Gerências UAC e Regional Metropolitana Goiânia, para a realização da missão de 
artesãos para a cidade do Rio de Janeiro, conforme teor deste processo. Como resultados, a 
Missão oportunizará ao artesão se identificar nos modelos de negócios apresentados e 
possibilitará o acesso a informações relevantes para fomentar empreendedorismo e 
competitividade no segmento. 
 

Número de vagas A quem se destina 

 10 vagas Artesãos goianos  

Data de saída Horário de saída Local de saída 

27/11 07h40 Aeroporto Santa Genoveva (Praça Cap. Frazão, 

913 - Santa Genoveva, CEP 74672-410, Goiânia-
GO). 
 

 



 
 

 

Data de chegada Horário de chegada Local de chegada 

27/11 09h25 Praça Sen. Salgado Filho, s/n - Centro, Rio de 
Janeiro - RJ, 20021-340 

Período de inscrições 

 26 de outubro º a 03 de novembro. 

Data de divulgação da seleção 

 16/11/2017 

Período de contratação 

 16/11 a 20/11 

Responsável(is) 
pela missão 

Fone(s) para 
informações 

E-mail(s) para inscrições e envio da 
documentação 

Karoline Otaviano 
Alexandre de Souza 
 
Vera Lúcia Elias de 
Oliveira  

3250-2397/ 3250-2217 Karoline.souza@sebraego.com.br /  e 
vera.oliveira@sebraego.com.br 

 
   

Valor de investimento 

 R$ 1.150,00 (mil cento e cinquenta reais) possibilidade de parcelamento em até 10x. 

Informações sobre o pacote 

 O pacote inclui: 

 Traslado aéreo Goiânia/Rio de Janeiro/Goiânia; 

 03 (três) diárias em hotel executivo com café-da-manhã, hospedados em quartos single e/ou 
duplos; 

 Ingressos e traslado ao Museu Casa do Pontal; 

 Visitas técnicas |Rede Asta| Ateliê Mônica Carvalho| Museu do Folclore e Cultura Nacional| 
CRAB – Centro Centro Sebrae de Referência do Artesanato Brasileiro| IED – Instituto Europeu 
de Design| 

 

Outras informações complementares 
Critérios para seleção: 

 Ter participação no Projeto Brasil Original Artesanato Goiano; 

 Produto com tradição e linguagem própria e características aderentes ao Termo de Referência 
do Artesanato SEBRAE; 

 Participação em ações de comercialização, ter foco para o mercado; 

 Atendimento por ordem de entrega, desde que haja adesão aos critérios para seleção 
especificados. 

 Documentação a ser apresentada: cópia dos documentos pessoais, carteira de artesão e a 
Ficha de inscrição para Missões Empresariais, devidamente preenchida. 

 
OBS: Programação sujeita a alteração. Valores sujeitos a alteração. 
 

 
Para acessar a Ficha de Inscrição para Missões Empresariais do Sebrae Goiás, acesse no link 
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/go/sebraeaz/missoesempresariais,41dac28
4e4888510VgnVCM1000004c00210aRCRD, e clique no link “Ficha de Inscrição”. 
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