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A Multiartes nasceu após 
uma oficina de pintura de 
ovos de avestruzes realizada 
em fevereiro de 2003, pelo 
Sebrae, Senai e Multiaves. 
De acordo com Carlos Melo, 
Consultor do Sebrae em 
Alagoas, a parceria com 
artistas locais permitiu a 
produção artesanal e 
artística a partir de ovos de 

avestruz.  
 
Segundo o consultor, a iniciativa tem mostrado que
o ovo de avestruz é um excelente material para 
pinturas artísticas, luminárias esculpidas, 
bijuterias, utilitários, etc. “Os resultados têm 
agradado os profissionais da área, sendo enviados 
para outras regiões do Brasil e exterior os produtos 
desenvolvidos pelos artistas”, afirmou.  
 
Isso mostra que quando a visão 
empresarial vai além dos lucros 
a social predomina. O retorno 
pode ser um trabalho que além 
de valorizar a cultura local, dá 
oportunidades para a classe 
artística e artesã, gera renda 
para essa população, 
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valorizando o trabalho e oferece condições de 
crescer artisticamente, melhorando suas condições 
de vida.  
 
”Nosso trabalho é voltado para o treinamento e 
aproveitamento da mão-de-obra local, valorizando 
as raízes culturais do Estado de Alagoas. Por este 
motivo nossos produtos são inspirados em temas 
regionais como: Quilombo, rendas, praias, entre 
outros”, explicou Carlos Mello.  
 

Dentro dessa filosofia social de 
não interferir na identidade e 
nas origens, a empresa vem 
desenvolvendo um trabalha 
com índios da tribo Karapotó. O 
índio Raurã, desenhista e 
artesão, tornou-se o primeiro 
multiplicador a desenvolver o 
treinamento para formação do 
grupo indígena de sua aldeia.  

 
A capacidade de produção hoje é de 100 luminárias
e 100 ovos pintados por mês, podendo aumentar 
de acordo com a demanda de pedidos. “Nossa 
equipe está multiplicando técnicas através de 
treinamentos aos novos integrantes e capacitando 
em pouco tempo novos artesãos”, ressaltou o 
consultor.  
 
 
Contatos:  
ralgraffit@bol.com.br  
celbravida@uol.com.br  
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