
A experiência do 
empreendedorismo no 

associativismo



Localização:

• Teresina, capital do Piauí, nordeste do 
Brasil uma cidade nova de apenas 154 
anos e localizada entre os dois rios, 
Parnaiba e o Poty.

• População de 800 mil pessoas, onde se 
destacam o pólo de saúde e educação.

• É também referência no artesanato: palha, 
madeira, tecelagem, opalas e cerâmica.



ORIGEM

• A arte da cerâmica do Poty Velho é
herança dos primeiros habitantes desta
região, os índios Poti.

• Eles já frabricavam panelas, potes e 
alguidar ( bacias ) de cerâmica usando a 
argila da região, como utencílios
domésticos.



Histórico:

• Na década de 60 foi iniciado a produção
de potes utilizando o torno;

• O primeiro cerâmista foi o Sr. Raimundo
Nonato da Paz – Raimundo Camburão;

• ARCEPOTI – Associação dos artesões em
Cerâmica do Poty Velho – 1998.

• Pólo Cerâmico - 2006



Empreendedor

• Existem empreendedores de grande 
sucesso sem uma formação 
acadêmica, que começaram suas 
indústrias no fundo do quintal de casa 
e que hoje são empresas de sucesso. 
Que lutaram com garra, disposição e 
muita obstinação.



O porque da Associação?



Os parceiros

• Governo estadual e municipal;
• Sebrae
• Senai
• UFPI
• InArt



O crescimento do grupo

• Início: 12 oficinas de produção com 48 
famílias

• Hoje: 30 oficinas de produção com 138 
famílias.



Feiras:

• Local
• Regional
• Nacional



Missão técnica

• São Raimundo Nontato
• Pará
• Minas
• Paraiba
• Recife



Integração

• Artesão x arquitetos x decoradores x 
estilistas



Referência

• As peças de cerâmica do Poty Velho já
são reconhecidas em todo o Brasil e 
também no exterior.



OBRIGADA!

RAIMUNDA TEIXEIRA DA SILVA
86-9926-3505
86-3215-7983

incubadorainart@bol.com.br
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