


adotava como principais objetivos prestar serviços nas áreas de 
educação ambiental, formação de professores, agentes cultu-
rais e elaboração de projetos para as mais diversas finalidades. 
O aumento da demanda e a necessidade de adequação para 
o atendimento a clientes, tais como SEBRAE, FIEMG, Pre-
feituras Municipais, Governo do Estado de Minas Gerais, 
ONG’s e organizações que atuam no setor artesanal, exigiu a 
ampliação do leque de produtos oferecidos. 
Depois de várias metodologias criadas, projetos, planejamen-
tos, serviços prestados e materiais editados, a Canela de Ema 
consolidou seu nome no mercado. O portfólio de serviços se 
ampliou, novas parcerias e novos rumos vieram se somar às 
experiências adquiridas. São mais de 20 anos de contínua atu-
alização, vontade de realizar o melhor e aprender.

Fundada em 1996, a Canela de Ema



a palavra-chave para quem deseja trabalhar por esse país enor-
me chamado Brasil.
Inaugurada para atender localidades Mineiras da região do 
Vale do Jequitinhonha, atendemos também o Sul de Minas, a 
capital mineira, algumas cidades históricas, São Paulo, Acre, 
Ceará, Bahia e Distrito Federal.
Atuar com criatividade aliada à competência e ao conheci-
mento das necessidades do cliente. Buscar a inovação, manter 
a alegria, a dignidade e a ética em cada ato ou trabalho.
Preservar e reconhecer a capacidade de sucesso em todas as 
pessoas. Compartilhar, coexistir e ser humilde.
Átila Naddeo e Maria Dorotéa de Aguiar, principais articu-
ladores entre equipes, colaboradores e consultores. Átila, co-
municador visual, designer gráfico, formando em Marketing, 
assume as funções de diretor de comunicação e marketing da 
empresa. Dorotéa, reassume a empresa após ter coordenado, 
durante cinco anos, o Programa de Artesanato do Sebrae, em 
Minas Gerais, participado do Grupo para Elaboração do Ter-
mo de Referência do Artesanato junto ao Sebrae Nacional e 
no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Ex-
terior, onde, por mais de três anos foi coordenadora-geral da 
micro, pequena e média empresa industrial e artesanal, coor-
denando o Programa do Artesanato Brasileiro, entre outros.

Multidisciplinaridade,

Estamos no Brasil

Premissa

Cofundadores



Átila Naddeo

Co-founder - Diretor de Comunicação e Marketing

Formado em marketing e comunicação e design, 
vem, desde 1986, atuando em diversas áreas da co-
municação, tais como jornalismo, editoração, foto-
grafia e consultoria. Apaixonado pela imagem se es-
pecializou em design gráfico,” um mundo que pode 
ser infinitamente explorado”, seja buscando soluções 
para interfaces computacionais ou para um cartaz, a 
dedicação, o empenho e a necessidade de obter re-
sultados são os mesmos.” Atender um cliente é co-
nhecê-lo, desvendar suas necessidades e oferecer so-
luções”.

Dorotéa Naddeo

Co-founder - Diretora de Estratégia e Planejamento

A criatividade deve ser usada até o seu limite, res-
peitando as circunstâncias e os objetivos a serem 
atingidos. Caminhar na direção das soluções e for-
mar equipes de trabalho fazem parte da dinâmica de 
atendimento da sua essência. Formada em Pedago-
gia, com lato sensu em Gerência de meio ambiente, 
acumula, em seu currículo o título de Coordenadora 
Geral do PAB (MDIC) para gestão do artesanato e 
da microempresa, tendo atuado, também, como téc-
nica na FIEMG e no SEBRAE, segue como consul-
tora e sócia na Canela de Ema.

Parcerias
As parcerias são o caminho para o desenvolvimen-
to mútuo e para o sucesso de todos. Vemos cada 
cliente como um parceiro.

Amamos nosso trabalho
Amamos o que fazemos. Buscamos os melhores re-
sultados e a satisfação de nossos parceiros e clien-
tes. Somos felizes e impulsionados.

Atenção aos detalhes
A atenção aos detalhes faz de cada trabalho um 
resultado único e uma nova conquista. Damos o 
nosso melhor a todo momento.



Matheus Ferreira

Parceiro – Desenvolvedor – pro-
gramador

Especialista em Administração 
Pública, Planejamento e Gestão 
e Bacharel em Ciência da Com-
putação, atua como consultor em 
automação de processos, pres-
tando serviços em instituições 
e organizações com a finalidade 
de desenvolver soluções para de-
senvolvimento e manutenção de 
sistemas Web, incluindo a cons-
trução, criação e manutenção de 
bancos de dados. Possui domínio 
das seguintes linguagens e ferra-
mentas: UML, Delphi, Java, JSP, 
HTML, PHP, JavaScript, CSS, 
MS Access, SQL Server, MyS-
QL, APACHE (PHP), APACHE 
TOMCAT (Java), Fireworks, en-
tre outras.

Leonardo Volpe

Parceiro - Desenvolvedor e Gerente de Projeto

Com MBA em Gestão de Projetos e bacharelado em 
Programação e Webdesign, é certificado como Scrum 
Master Profissional e como Professional Agile Lea-
der, acumula experiência em desenvolvimento Web 
há mais de uma década como diretor de desenvol-
vimento de soluções custom para clientes de gran-
de e médio porte, implementando plataformas Web, 
coordenando equipes e processos de seleção, além 
de gerenciar projetos. Como desenvolvedor freelan-
cer, desenvolve e executa projetos de websites e pla-
taformas de serviço online. Domina as tecnologias 
PHP, MySQL, Javascript, CSS, HTML e trabalha 
com diversas Plataformas de E-commerce. No mer-
cado editorial / marketing digital atua as ferramentas 
Wordpress, Mautic, Desenvolvimento em MySQL, 
Conhecimento avançado em HTML, CSS e Javas-
cript. Realiza a integração com APIs e SDKs exter-
nas - XML, JSON. (Redes Sociais.) além do seu co-
nhecimento de Infraestrutura e Servidores: CPanel, 
WHM, Digital Ocean / ServerPilot e Dreamhost,

Giovanni Meirelles

Parceiro - Analista SEO, Desen-
volvedor

A pior cegueira é aquela resul-
tante da falta de vontade de en-
xergar. Publicitário e Técnico em 
Informática por formação é um 
colecionador obstinado de frases 
e receitas. Começou sua carreira 
como profissional digital na fa-
mosa cidade do San Pedro Val-
ley, onde reside atualmente. Os 
seus principais questionamentos 
estão voltados para como mudar 
e melhorar a vida das pessoas e 
em suas noites de fim de semana, 
veste uma roupa social, pega seu 
kit de coqueteleiras e vai servir “ 
cocktails “ em algum lugar desse 
Brasil.

Diogo Navarro

Parceiro - Visual Artist, Webde-
signer

Bacharel em Artes Visuais pela 
Universidade Federal do Recôn-
cavo da Bahia, atua no campo do 
design gráfico e web e desenvol-
ve estudos teóricos e práticos no 
campo da Arte Generativa, busca 
a implicação prática dessa forma 
de expressão artística nos proces-
sos e produtos de design. Conti-
nua seu trabalho acadêmico no 
LEAA – RECÔNCAVO (Lab. de 
Etnomusicologia, Antropologia e 
Audiovisual). Parceiro da Canela 
de Ema como freelancer. Suas ha-
bilidades artísticas e criativas se 
estendem também à música.



“Você nunca sabe que resultados virão da sua ação.
Mas se você não fizer nada, não existirão resultados.”

Mahatma Gandhi



CERTIFICAÇÃO. 
D E S E N V O L V I -
MENTO. 
CIDADANIA

Os Diagnósticos, planejamentos 
estratégicos e a Certificação do 
Artesanato são os principais pro-
dutos da empresa Canela de Ema 
relacionados às políticas públicas. 
Os prazos médios e longos, as-
sim como o direcionamento para 
uma parcela maior da população, 
costumam caracterizar os proje-
tos de políticas públicas. Pode-
mos citar ainda a implantação de 
consórcios municipais e planos 
diretores como escopo de proje-
tos realizados.

DIAGNÓSTICO E 
CERTIFICAÇÃO

Iniciamos o processo de certifi-
cação do artesanato para o Esta-
do do Ceará. Resultado possível 
a partir da experiência adquirida 
com diagnósticos e serviços de 
curadoria para clientes governa-
mentais e do Sistema S no Brasil.

CONSÓRCIO 
PÚBLICO

Um consórcio público é uma pes-
soa jurídica criada por lei com a 
finalidade de executar a gestão 
associada de serviços públicos, 
onde os entes consorciados, que 
podem ser a União, os Estados, 
o Distrito Federal ou os municí-
pios. A Canela de Ema atuou na 
implantação do primeiro Con-
sórcio de Ecodesenvolvimento do 
Brasil, envolvendo 5 municípios 
da região sul de Minas Gerais.

PLANEJAR PARA 
DESENVOLVER

Uma grande deficiência da maio-
ria dos municípios no Brasil, des-
tacadamente, os menores, é o pla-
nejamento de ações no âmbito de 
governo. Planejar para desenvol-
ver, essa é a proposta e a ação que 
estamos prontos a apoiar. Seja em 
conjunto com instituições e entes 
federativos, seja a partir de mo-
vimentos em conjunto com seg-
mentos da sociedade.

POLÍTICAS 
EFICAZES, 
MAIS QUALI-
DADE DE VIDA

“A dignidade de um 
povo está intimamente 
ligada à governança es-
tabelecida”



As políticas públicas efica-
zes somam qualidade de 

vida e dignidade à população. 
Transparência e ações parti-

cipativas entre os municípios 
e entidades podem garantir o 
desenvolvimento continuado 

e o sucesso administrativo.

A Canela de Ema se especializou na construção de políticas 
públicas para o desenvolvimento do artesanato, prestando ser-
viços para governos e instituições de fomento deste segmento, 
desenvolvendo metodologias participativas e ferramentas fa-
cilitadoras do diálogo entre os diversos atores do ecossistema 
do artesanato, com a perspectiva de ampliação do espectro de 
abrangência para contemplar todos os elos das cadeias pro-
dutivas do artesanato, e com foco na valorização e reconheci-
mento dos saberes tradicionais e do poder de criação e inova-
ção dos artesãos brasileiros, que constituem parte significativa 
da identidade e da diversidade cultural brasileira.

Comunicação, design gráfi-
co e marketing. Esse trio, a 
criação de materiais e o de-
sempenho das consultorias 
podem definir o sucesso do 
seu empreendimento.



Agostini - Restaurante e Pizzaria, AMAG- Associação dos 
Municípios do Circuito das Águas, CER - Consórcio de Eco-
desenvolvimento Regional da Serra do Papagaio, Convention 
Bureau de Caxambu e Região, Emater-DF, FACCIL - Apoio 
à cura do câncer infanto-juvenil, FIEMG, Fundação Matutu, 
Governo do Estado do Ceará, IBAMA, IDENE - Governo de 
Minas Gerais, Instituto Alto Montana da Serra Fina, Insti-
tuto SuperAÇÃO, Lima & Figueiredo Corretora de Seguros, 
MDIC - Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comér-
cio Exterior, Orto Lake, Prefeitura Municipal de Aiuruoca, 
Prefeitura Municipal de Betim, Prefeitura Municipal de Ita-
monte, Prefeitura Municipal de Juatuba, Prefeitura Municipal 
de Nova Lima, Prefeitura Municipal de Caxambu, Prefeitura 
Municipal de Maria da Fé-MG, SAAE-Alagoinhas-BA, Con-
vention Bureau de São Lourenço, Governo do estado do Acre, 
Ades - agência de Desenvolvimento Econômico e social/Cea-
rá, SEBRAE-AC, SEBRAE-BA, SEBRAE-MG.

Alguns clientes





POLÍTICAS PÚBLICAS



Política Pública de fomento ao artesanato cearense. His-
toricamente o Ceará desponta no cenário nacional como 
um estado que reconhece no artesanato uma das grandes 
vocações produtivas que cumpre importante papel no de-
senvolvimento regional, visto que, além do seu elevado 
potencial de geração de trabalho e renda, promove a in-
serção da mulher e do jovem no setor produtivo e comer-
cial, estimula práticas do Associativismo, fixa o artesão 
em seu lugar de origem e consolida a identidade cultural 
cearense. A partir do reconhecimento e fortalecimento 
da Política de Desenvolvimento do Artesanato Cearen-
se, o Governo do Estado do Ceará assume um conjunto 
de ações que promove transformações estruturantes no 
segmento, ampliando sua capacidade de gestão e sua au-
tonomia, contribuindo para a autossustentabilidade do 
setor e consequente melhoria no nível de renda e quali-
dade de vida do artesão.

Cliente:Governo Estadual do Ceará/Central de Artesnato do Ceará – CEART
Constultora Responsável:Maria Dorotéa





O Consórcio de Ecodesenvolvimento Regional da Serra 
do Papagaio – CER Serra do Papagaio tem o objetivo de 
exercer a cooperação federativa para atuar na gestão am-
biental integrada e no fomento de atividades econômicas 
compatíveis com a conservação ambiental, especialmen-
te no entorno do Parque Estadual da Serra do Papa-
gaio. O CONSÓRCIO se regerá pelo disposto na Lei nº. 
11.107, de 06/04/05, no seu regulamento e pelo contra-
to de consórcio público. 
 
O Protocolo de Intenções foi subscrito pelos prefeitos dos 
cinco municípios (Aiuruoca, Alagoa, Baependi, Ita-
monte e Pouso Alto) e ratificado, por unanimidade, nas 
respectivas Câmaras Municipais. Este será o primeiro 
consórcio público, no Brasil, voltado para o ecodesenvol-
vimento e que contará, em sua estrutura, com um Con-
selho Participativo formado por representantes da socie-
dade civil.

Cliente: Fundação Matutu
Coordenação do Projeto: Fundação Matutu/Canela de ema Ltda
Criação e Design da Marca:Átila Naddeo
Direção de Arte e Comunicação:Átila Naddeo/Diogo Navarro



Implantação das políticas de uso 
e regulamentação para táxis 
na cidade de Itamonte/MG, 
através da Prefeitura Municipal 
de itamonte. Ação decorrente do 
Plano de Desenvolvimento do
Turismo, envolvendo 3 secretarias:
Turismo, Cultra e Desenvolvimento

Cliente:Prefeitura Municipal de Itamonte
Coordenação do Projeto:Lyly Taylor - Secretaria de Turismo do Municícpio de Itamonte
Criação e Design da Marca:Átila Naddeo
Direção de Arte e Comunicação:Átila Naddeo/Secretaria de cultura de Itamonte



PROJETO BASES COMUNITÁRIAS
O projeto teve a duração de seis meses e consistiu na implantação 
de quatro bases de combate a incêndio na região da Serra do Pa-
pagaio, tendo como foco territorial o Parque da Serra do Papa-
gaio que integra os municípios de Aiuruoca, Baependi, Itamonte, 
Pouso Alto e Alagoa. O projeto de comunicação se inicia com a 
criação da marca e se desenvolve através de outras peças e tare-
fas. O monitoramento das redes sociais e o evento Brigadista por 
um dia foram importantes ferramentas de apoio para o sucesso do 
projeto.

Cliente:Fundação Matutu
Financiador:FUNBIO
Coordenação do Projeto:Calrice Silva
Criação e Design da Marca:Diogo Navarro Naddeo
Direção de Arte e Comunicação:Átila Naddeo
Produção Gráfica:Selma Andrade



PESQUISA NAS 70 MAIORES EMPRESAS BRASI-
LEIRAS COM AÇÃO DIRETA NO MERCOSUL

Através de sua principal consultora para políticas pú-
blicas, Maria Dorotéa de Aguiar, a Canela de Ema foi 
contratada para fazer o levantamento e reconhecimento 
das 70 maiores empresas brasileiras que se relacionam 
comercialmente com o Mercosul. O Projeto do Banco In-
teramericano de Desenvolvimento – BID, visava a pros-
pecção de possíveis investimentos e criação de linhas de 
ação para o Brasil, Paraguai e Argentina. O trabalho foi 
realizado durante seis meses no ano de 2013/2014.

Cliente:Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – FLACSO
Contato:OBSERVATORIO DE EMPRENDIMIENTOS EMPRESARIALES E INTE-
GRACIÓN PRODUCTIVA REGIONAL – FLACSO – BID



Além da atuação da empresa e dos 
seus sócios nas associações empre-
sariais e em projetos de desenvol-
vimento turístico local e regional, 
a partir da cidade de Caxambu-
-MG, em 2018 a Canela de Ema 
foi contratada pela Prefeitura Mu-
nicipal para prestar consultoria e 
coordenar o processo de elaboração 
do Plano Estratégico de Desenvol-
vimento Econômico - PDE Ca-
xambu, com o objetivo de direcio-
nar as ações do poder público para 
o desenvolvimento da cidade para 
os próximos anos. O Plano estabe-
lece uma série de objetivos estraté-
gicos, para que a cidade organize 
seus esforços para um caminho de 
futuro legitimado pela sociedade.

Cliente:Prefeitura Municipal de Caxambu -  Minas Gerais
Contato:Amaro Gadben, Sec. de Desenvolvimento Econô-
mico e Diogo Cury, Prefeito Municipal
Coordenação do Projeto: Maria Dorotéa e Átila Naddeo
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A MARCA DO CAMINHANTE
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UMA ESTRATÉGIA DE MARKETING





















Info
http://caneladeema.com/
Instagram: @canelahomp
Facebook: @caneladeema1996

Contatos
Maria Dorotéa de Aguiar Barros 
Naddeo
(35) 997557799
dorotea@caneladeema.com

Átila Naddeo
(35) 99930 6170
atilanaddeo@caneladeema.com


