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eu sou artesanato!
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design + artesanato

trabalho conjunto

melhoria

percepção
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combinação

adaptação

deslocamento

intermediação
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design + artesanato

trabalho conjunto qual a relação?



“O PRODUTO DO ARTESÃO DEVE SER 
VISTO COMO MATERIALIZAÇÃO DE SEU 
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cuidado!

o artesanato é vivo

respeito

capacidade de autoria

apropriação

patrimônio cultural?
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anteprojeto

eu sou 
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variáveis

eu sou
artesanato

eu sou
do papai

eu sou
para presente!

eu sou
de Natal

eu sou
reciclado

eu sou
de todos



variáveis

fonte auxiliar

dialogar com a marca

texto corrido (info)

diferentes pesos

Aller Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Aller Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Aller Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
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“O CORRETO É PROPOR PRODUTOS 
DE MAIOR VALOR AGREGADO, EM QUE 
A EXPERTISE DO ARTESÃO POSSA 
SE REVELAR POR INTEIRO, [...] EM 
PEÇAS ÚNICAS, [...] E QUE CONTÊM 
UM HISTÓRIA.”

EDUARDO BARROSO

mobiliário 

experiência

COLETIVO, CONVIVÊNCIA, INTERAÇÃO

sENTAR
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ajustes

banco de três lugares

mobilidade das peças

fixação do tecido 

trava interna
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LINHA caminhos

ajustes

banco circular

desenho dos ângulos

mobilidade das peças

travas perpendiculares

execução

aço carbono

tubo circular

tecido em ráfia

pintura eletrostática
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comercialização

questÕes

estereótipo

limitação dos canais de venda

novo nicho de mercado

alternativas?

divulgação

promoção

competição por preço

atribuição de valor



obrigada!


