‘Tramando’ o sucesso no Mundial

Tramas da Terra produz artesanatos em fibra natural para comercializar na
Copa do Mundo da FIFA 2014
Pufes, suplá (suportes para panelas e pratos), cesto

“Esperamos que no Mundial as pessoas deem preferência

de pão, abajur e porta-guardanapo. Esses são os itens

aos nossos produtos e valorizem o nosso trabalho, pois

selecionados pelo Programa Talentos do Brasil Rural para

muitos dependem das vendas da Cooperativa”, ratifica.

que a Cooperativa Tramas da Terra possa comercializálos na Copa do Mundo da FIFA 2014. A oportunidade

Sobre a Tramas da Terra

possibilitará a divulgação do trabalho e o comércio dos
artesanatos de fibra natural de taboa nas cidades-sede
do Mundial.

Além do Talentos do Brasil Rural, a Tramas da Terra
foi selecionada para o programa Petrobrás Fome Zero.

Fotos: divulgação

A oportunidade surgiu logo no início das atividades da
Cooperativa e, de acordo com Selma, forneceu subsídios
para o incremento da estrutura, como a aquisição de
computadores e um veículo para o transporte tanto das
pessoas quanto das peças confeccionadas.
A Cooperativa foi criada oficialmente em 2006,
mas sua história iniciou cinco anos antes. Preocupados
com a qualidade de vida dos moradores da cidade, os

Cooperativa produz desde cadeiras a bolsas em fibra de taboa

Situada em Andradas (MG), a Cooperativa irá produzir
mais de 18 mil peças para o megaevento. Em breve,

proprietários de uma pousada local solicitaram oficinas
de artesanato à Comissão Municipal de Emprego e
Renda, com o objetivo de gerar renda aos agricultores
nas entressafras. Assim, surgiu o Tramas da Terra.

terá início a produção e será necessária a contratação

A inspiração para criar novos itens vem dos próprios

de mais profissionais. E engana-se quem pensa que os

artesãos ou por meio de solicitações de empresas por

colaboradores serão desligados ao término do torneio.

produtos específicos. A partir daí, protótipos são criados

Após o evento, eles poderão fazer parte do grupo e

até que se chegue a um consenso. A peça é comercializada

comercializar suas peças na sede da Instituição.

pela empresa requerente e também pela Tramas da Terra.

Segundo a secretária da Cooperativa, Selma

Um passo importante nas ações desenvolvidas pela

Vincentin, está previsto um crescimento substancial nos

cooperativa mineira foi o fechamento de um contrato

lucros. “A expectativa é de que as vendas aumentem

com uma grande rede de cosméticos. Nela, os produtos

em 50% e que seja possível firmar parcerias e novos

feitos pelos artesãos cooperados são expostos nas lojas

contratos”, diz.

e nas franquias da marca no Brasil - que reúne mais de

De acordo com Selma, a renda obtida por meio
do artesanato representa 60% do ganho das famílias.

cem unidades. “Esse negócio é o que movimenta a
Cooperativa, é o que nos sustenta”, explica a secretária.

‘Tramando’ o sucesso no Mundial

Com o espaço conquistado e as peças artesanais
ganhando visibilidade em diferentes locais do país, o
próximo passo é conquistar os turistas de todas as partes
do mundo. E para 2014, trabalho e empenho não faltarão.

Pufes produzidos pelos artesãos da Cooperativa

Cestos de pão também estão entre os produtos artesanais
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