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2. Apresentação 
Este documento apresenta ao Governo do Estado de Pernambuco, por meio do Sistema de Incentivo 

à Cultura, o resultado da pesquisa fomentada pelo projeto cultural “Modelo de análise da cadeia produtiva 
do artesanato”. 

A pesquisa se propôs fazer o reconhecimento das cadeias produtivas das comunidades produtoras de 
artesanato Ceramistas do Cabo e Cestaria de Cana-brava – Goiana, construir uma base analítica de referência 
e traçar um conjunto de diretrizes para a construção de um modelo da análise da cadeia produtiva do 
artesanato; e é essa lógica que organiza a estrutura do relatório baseada na abordagem dialética, tal como a 
metodologia indicada para a pesquisa. Isto significa que as etapas não têm uma lógica de sequência linear, as 
informações podem transitar entre protocolo de pesquisa e conceitos teóricos. 

3. Objetivos da Pesquisa 
Geral 

 Construir um modelo de análise da cadeia produtiva do artesanato, dentro da visão da 
economia da cultura, a partir do referencial das comunidades produtoras Ceramistas do 
Cabo e Cestaria de Cana-brava, considerando parâmetros de sustentabilidade 
econômica, social, ambiental e cultural visando a agregação de valor, a disseminação, a 
distribuição e o consumo dos produtos. 

Específicos 
 Reconhecer as cadeias produtivas das comunidades produtoras de artesanato 

Ceramistas do Cabo e Cestaria de Cana-brava - Goiana, mapeando os processos, os 
fluxos e os agentes atuantes desde a obtenção da matéria prima até a disseminação e 
comercialização das peças; 

 Construir a base analítica para o reconhecimento da cadeia produtiva do artesanato 
com base nos documentos produzidos em outras cadeias produtivas – cinema e música, e 
no documento referência para premiação do artesanato SEBRAE TOP 100; 

 Identificar, a partir do confronto entre a situação atual e as possibilidades pesquisadas, 
diretrizes para a construção do modelo de análise de cadeia produtiva com base nos 
conceitos da economia da cultura aplicável ao segmento do artesanato.   

4. Metodologia da Pesquisa 
 

Para condução de pesquisa, foram definidas metas e estratégias metodológicas contendo: 

 
 Elaborar roteiro para reconhecimento das cadeias produtivas, a partir de:  

 

 Levantamento de dados relativos à produção, circulação e consumo nas comunidades estudadas;  

 Mapeamento de interações existentes entre a cadeia produtiva do artesanato e outros setores da 
economia (formal ou informal) nas duas comunidades, objeto do estudo de caso proposto;  

 Levantamento das possibilidades de interação da cadeira produtiva das comunidades estudadas 
com outros setores da economia a partir da convergência de interesses com o empresariado local 



e os poderes públicos local, estadual e nacional, tais como programas de prefeituras, de estado e 
de governo que possam ter interface com as questões de crescimento ampliado; 

 
 Construir base analítica de referência, com: 

 

 Análise dos modelos das cadeias produtivas culturais cinema e música; 

 Pesquisa bibliográfica sobre relatórios, dissertações e teses sobre a temática das cadeias 
produtivas culturais;  

 Análise do documento referência da premiação do Concurso SEBRAE TOP 100 Nacional. 

 
 Listar um conjunto de diretrizes para subsidiar a construção de um modelo passível de ser replicável 

ao segmento do artesanato para:  
 

 Sistematizar a experiência visando à construção de diretrizes aplicáveis a outras comunidades 
produtoras de artesanato; 

5. Reconhecimento das Cadeias Produtivas  
 

Comunidades produtoras de artesanato Ceramistas do Cabo e Cestaria de Cana-brava - 
Goiana 
 
Para o reconhecimento das cadeias produtivas das comunidades artesãs Ceramistas do Cabo e 
Cestaria de Cana-brava, foi realizado o levantamento de dados relativos à produção, 
comercialização e consumo e o mapeamento dessas cadeias produtivas do artesanato por meio de 
pesquisa de campo que incluíram entrevistas e registro iconográfico, além de pesquisas 
bibliográficas de suporte. 

Para a pesquisa foram utilizadas basicamente três técnicas de pesquisa:  

A Documentação (coleta de documentos) é uma fonte de coleta restrita a documentos sendo de 
suma importância ao estudo de caso, pois pode ser útil a todos os tópicos e assumir muitas formas: 
cartas, memorandos, fotografias, entre outros. Os documentos adquiridos auxiliaram no processo 
de aquisição das informações e imagens sobre os aspectos culturais da comunidade, enfocando 
história e manifestações folclóricas.  

A Entrevista é uma das mais importantes informações para o estudo de caso. Definida como um 
procedimento interrogativo trata-se do encontro entre duas pessoas, entrevistado e entrevistador, 
para que o entrevistador obtenha informações sobre determinado assunto. Para essa pesquisa 
foram utilizadas entrevistas semiestruturadas, por meio de questionários e gravações.   

A Observação direta se referente à observação realizada diretamente no local investigado, 
sendo úteis para fornecer informações adicionais em ocasiões em que se está coletando outras 
evidências. A observação direta esteve presente em todos os momentos pesquisados junto à 
comunidade, auxiliando no registro das informações de cada etapa.   



5.1. Levantamento de dados junto às comunidades/ mapeamento de 
demais agentes da cadeia produtiva 

a. Cabo de Santo Agostinho 

Geograficamente, o Cabo de Santo Agostinho está localizado na região metropolitana do Recife. A 33 km da 
capital de Pernambuco (www.cabo.pe.gov.br/localizacao.asp, acessado em 02.12.2012), seus limites são, ao 
norte, Moreno e Jaboatão dos Guararapes, ao sul, Ipojuca e Escada, a leste, o oceano Atlântico e a oeste, 
Vitória de Santo Antão; e sua população é de 169.229 habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE 2010). A sua área urbana é composta pela sede e os núcleos urbanos dos 
distritos. E a área rural é constituída por engenhos, pequenas propriedades e latifúndios. 

O município do Cabo de Santo Agostinho congrega atrativos turísticos e potencialidades econômicas que 
repercutem no desenvolvimento de todo o Estado, a exemplo do Complexo Portuário de Suape. Mesmo com 
todo esse potencial o município apresenta índices que apontam a necessidade de geração de emprego e 
renda. A produção de cerâmica no Cabo de Santo Agostinho é uma das atividades que remonta aos tempos da 
colonização. Durante séculos, as olarias de propriedade dos engenhos produziram apenas tijolos e telhas para 
atender, exclusivamente, às necessidades da principal atividade econômica da zona da mata sul de 
Pernambuco. Com o passar do tempo, as olarias começaram a confeccionar moringas, jarras, panelas, potes, 
alguidares e pratos de curau1. 

O processo de produção cerâmica começa na extração da argila na jazida, que pertence ao Complexo 

Industrial de Suape. O transporte é feito em caçambas de caminhões protegida por lonas plásticas e o 

material segue para entrega nas olarias, localizadas no bairro Mauriti, do município do Cabo de Santo 

Agostinho. Nesse momento começa a etapa de beneficiamento, onde a massa é estocada em baias úmidas 

para a estabilização do material orgânico e, logo depois, compactada em um equipamento denominado 

extrusora, também conhecido como maromba. A partir daí é fornecida a quantidade de massa (tarugos) 

necessária para cada artesão por dia. Após a preparação da massa, inicia a etapa de modelagem que consiste 

no desenvolvimento das peças nos tornos cerâmicos. Em seguida, as peças pousam nas prateleiras por até 

quatro dias para secagem e acabamento. Depois de acabadas, as peças seguem para uma área de secagem 

que, dependendo da temperatura, ficam até 10 dias para iniciar a queima. Uma vez isentas de umidade, as 

peças seguem para queima em forno a lenha, com média aproximada de sete horas para queima e mais doze 

horas para esfriar. A temperatura do forno chega, em média, a 650ºC. Ao final, a peça está pronta para ser 

inspecionada e seguir à expedição.           

Em 2007, uma parceria com a Prefeitura do Cabo permitiu a construção de um novo local de produção, e 

foi formatado um projeto de um forno a gás natural (GN) com patamares de queima de até 1200ºC, instalado 

em área com disponibilidade da passagem da tubulação de gás da Companhia Pernambucana de Gás- 

COPERGÁS. O novo espaço de produção foi projetado e construído para contemplar as etapas de 

modelagem, secagem, queima, vitrificação e estoque de produto acabado. Atualmente, o Centro de 

Artesanato do Cabo - Arquiteto Wilson Campos Júnior, está localizado as margens da PE-60, rota turística 

para o litoral sul do Estado.  Com o apoio financeiro do Banco do Nordeste do Brasil – BNB, o forno a gás foi 

construído. Além de possibilitar o aumento controlado da temperatura de combustão em uma atmosfera 

redutora homogênea, o forno também tem a meta de contribuir para a redução do impacto ambiental 

causado pela extração e queima de madeiras.         

Historiando o processo de trabalho do Laboratório de Pesquisa e Design O Imaginário, é preciso destacar 

que com ações junto aos artesãos do grupo Cerâmica do Cabo foram estimulados a desenvolver novos 

                                                 

1 ANDRADE, Ana; CAVALCANTI, Virginia. Imaginário pernambucano: design, cultura, inclusão social e 

desenvolvimento sustentável. Recife: Zoludesign, 2006. P.76. 



produtos e incentivados a conhecer outros universos de criação, participando de feiras, visitas a exposições, 

ampliando o repertório visual, a partir de imagens e conversas sobre a produção cerâmica contemporânea 

nacional e internacional. O grupo já recebeu, em duas edições consecutivas, o Prêmio TOP 100 SEBRAE - 

evento que apresenta a seleção das cem melhores práticas de artesanato no Brasil. 

A melhoria das condições de trabalho nas olarias através da adoção de normas disciplinares para uso dos 

espaços gerando organização e limpeza e a construção de um forno a gás para queima que possibilitará o 

controle da temperatura para uma queima homogênea e uso de esmaltes naturais para a vitrificação das 

peças. O Laboratório também propôs a reorganização do processo produtivo cerâmico, através da 

implementação de novos equipamentos na etapa de beneficiamento, modelagem e queima possibilitando o 

controle do processo e a vitrificação das peças cerâmicas.  

Em 2006, o Imaginário iniciou os testes com esmaltes naturais, sem adição de chumbo, visando ampliar o 

mercado e agregar valor aos produtos e incorporar a etapa ao processo atual de produção cerâmica do Cabo. 

Esta alternativa de vitrificar as peças se traduz em condições de higiene e uso, imprescindíveis para que 

produtos utilitários de mesa alcancem os padrões técnicos exigidos pelo mercado de restaurantes e hotéis, 

tanto o nacional quanto o internacional. 

 

Figura 1 – Produtos desenvolvidos pelos Ceramistas do Cabo 

 
Fonte: Arquivo Laboratório O Imaginário, 2012 

 



Figura 2 – Produtos expostos na Fenearte 2012, em estande conjunto ao Artesanato Cana-brava 

 
Fonte: Arquivo Laboratório O Imaginário, 2012 

 

b. Ponta de Pedras - Goiana 

A praia de Ponta de Pedra está localizada em Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, a 65 

quilômetros do Recife. Ao tempo da colonização, Goiana era habitada pelos índios Caetés e Tabajaras e 

pertencia à antiga Capitania de Itamaracá. Desde a instalação dos primeiros engenhos de açúcar, ainda na 

primeira metade do século XVI, o contato entre diferentes etnias marcou a cultura local. Assim é que ao 

território outrora habitado apenas por nativos indígenas, sobreveio um outro, transformado pelo trabalho do 

escravo africano e do branco. Por se tratar de área de praia, Ponta de Pedras tem na pesca umas das principais 

fontes de emprego e renda. Foi a partir da fundação da colônia “Z-3”, que pescadores da região consolidaram 

a atividade com o uso de covos, armadilha de pesca artesanal que é repassada de pai para filho.  

Segundo o IBGE, em 2010, o município de Goiana tinha uma população de 75.644 habitantes, composta 

por 48,4% de homens e 51,6% de mulheres. A população economicamente ativa (PEA) era de 25.225 

correspondendo a 33,3% da população total, este indicador esta abaixo da média estadual que é 38,7%. Da 

PEA, 56,6% recebia até um salário mínimo (SM) e 81,4% até 2 (SM). Segundo informações do Ministério do 

Desenvolvimento Social, em 2011, 58,5 % da população era beneficiada pelo Programa Bolsa Família. 

O Artesanato Cana-brava iniciou em 2003, com a formação de um grupo de mulheres (filhas e esposas de 

pescadores) que aprenderam o trançado em cana-brava, criaram o Cestaria Cana-Brava. Durante os primeiros 

anos, o foco do trabalho foi o trançado e a produção de moldes de cestas. Com o tempo e a necessidade de 

diferenciação no mercado, novos materiais e técnicas foram incorporadas permitindo o uso do tecido, criação 

de estampas, e o uso da madeira e do coco. 

As parcerias do Laboratório O Imaginário com governo federal (MCTI) e o poder público local permitiram a 

reforma de uma antiga edificação e a instituição do Centro Cultural José Romualdo Maranhão, espaço que 

hoje abriga o grupo que já recebeu, em duas edições consecutivas, o Prêmio TOP 100 SEBRAE evento que 

apresenta a seleção das cem melhores práticas de artesanato no Brasil. 

Outro exemplo de estímulo ao processo criativo compartilhado pode ser observado pela necessidade de 
integração com outros grupos locais. Ao grupo de cestaria, ao longo do tempo, agregaram-se o grupo da 
Terceira Idade e os jovens que trabalham com arte-educação e produção do papel artesanal. 



      

Recentemente, a rede de parceiros e atores envolvidos foi ampliada com a participação de membros da 
comunidade vizinha de São Lourenço e de organizações sociais, como a Sociedade de Amigos de Ponta de 
Pedras; e foi conquistado mais um espaço para comercialização no Mercado Municipal de Ponta de Pedras. 

 
Figura 3 e Figura 4 – Produtos expostos pelo Artesanato Cana-brava, junto aos Ceramistas do Cabo, na Fenearte 

2012 
 

     
Fonte: Arquivo Laboratório O Imaginário, 2012 

 

c. Mapeamento da Cadeia Produtiva Ceramistas do Cabo 

A seguir apresentamos o mapeamento nas suas 3 etapas (Matérias-primas, Processos Produtivos e Acesso a 

Mercados) considerando a agregação das dimensões e dos aspectos da análise estratégica da pesquisa que 

foram definidos na etapa posterior da pesquisa - Modelo de Análise e suas Dimensões, descrito no item 8, que 

em sua aplicação em um caso prático denominamos de Protocolo de Identificação. 

 



P R O T O C O L O  D E  I D E N T I F I C A Ç Ã O  D A S  M A T É R I A S - P R I M A S   
 

DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

ASPECTOS 1) JAZIDA NATURAL 2) REFUGO INDUSTRIAL 3) PARAÍBA 

Fontes Suape Roca Particular 

Forma De Extração Manual Mecanizada Manual 

Impactos Ao Meio 
Ambiente 

Altamente negativo 

Extração não-
planejada e predatória 

Positivo, pois evita o 
descarte inadequado 

deste refugo 

Extração não-planejada 
e predatória 

Organização Da 
Extração 

Praticamente 
inexistente, gerando 

desperdício 
Organizado pela indústria 

Praticamente 
inexistente, gerando 

desperdício 

Geração De 
Resíduo (Não 
Aproveitável) 

Zero Zero Zero 

Geração De 
Refugo 

(Aproveitável) 
Zero Zero Zero 

Destinação De 
Resíduos 

Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

 
 



 

DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA 

ASPECTOS 1) JAZIDA NATURAL 2) REFUGO INDUSTRIAL 3) PARAÍBA 

Disponibilidade 
Média – tendência de 

reduzir 
Alta – tendência a 

aumentar 
Constante 

Custos 

R$ 92/tonelada 
(natural) 

R$ 184/tonelada (do 
estoque do 

transportador) 

R$ 12,5/tonelada R$ 57/tonelada 

Condições de 
acesso 

Ruins – acesso por 
estrada de barro 

Boas – estrada 
pavimentada 

Boas – estrada 
pavimentada 

Período de acesso 
Inacessível no período 

chuvoso 
Indiferente 

Inacessível no período 
chuvoso 

Sazonalidade Atemporal Atemporal Atemporal 

Transporte Caminhão 
Caminhão basculante 

(caçamba) 
Caminhão 

Embalagem 

Sem embalagem 

Opção de usar em 
sacos de rafia de 25kg 

Sem embalagem 

Opção de usar em bags 

Sem embalagem 

Opção de usar em sacos 
de rafia de 25kg 

Processamento 
Processamento desde 

o início (todas as 
etapas) 

Desnecessário 
(previamente realizado 

pela indústria) 

Processamento desde o 
início (todas as etapas) 

Beneficiamento Maromba 

Mistura e diluição em 
água para barbotina ou 

mistura com massa 
natural para torno 

Maromba 

Uso de energia 

Alto consumo de 
energia elétrica 

Trifásica (380KVA) 

Baixo consumo de energia 
elétrica 

Monofásica 

Alto consumo de 
energia elétrica 

Trifásica (380KVA) 

Opções de mix 

Usável pura ou em 
mistura com a fonte 2 
Precisa processar para 

uso como barbotina 

Usável para torno ou 
barbotina apenas em 

mistura com a fonte 1 ou 
com aditivos 

Misturado com a fonte 1 

 



 

DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE SOCIAL 

ASPECTOS 1) JAZIDA NATURAL 2) REFUGO INDUSTRIAL 3) PARAÍBA 

Riscos humanos na 
extração e 

manipulação 

Alto, pela operação 
manual 

Baixo, pela mecanização 
Alto, pela operação 

manual 

 

DIMENSÃO DE FLUXO DE RECURSOS 

ASPECTOS 1) JAZIDA NATURAL 2) REFUGO INDUSTRIAL 3) PARAÍBA 

Apresentação para 
produção 

Bolas de argila 
Pasta de barbotina ou 

bola de argila 
Bolas de argila 

Fornecedores 
Transporte de 

Fernando 
Transporte de Agostinho 

Transporte de 
Agostinho 

Equipamentos de 
extração 

Pás Retroescavadeira Pás 

 

DIMENSÃO DE FLUXO DE CONHECIMENTO 

1) JAZIDA NATURAL 2) REFUGO INDUSTRIAL 3) PARAÍBA 

Sinergia do benefício que o melhor processamento da matéria-prima pode trazer para outros 
produtos, como o filtro 

 



 

DIMENSÃO DE REGULAÇÃO 

ASPECTOS 1) JAZIDA NATURAL 2) REFUGO INDUSTRIAL 3) PARAÍBA 

Riscos à 
disponibilidade 

Alto - Fechamento da 
jazida pela 

administração e/ou 
esgotamento da jazida 

Pequeno – carta de 
intenção com garantia de 

cessão de 2 
toneladas/mês (2 anos)  

Pequeno 

Controle de 
extração 

Suape/CPRH Administração da 
empresa 

Sudema/PB 

Lei de proteção 
ambiental 

Não obedecidos os 
critérios que a CPRH 

exige 

Cumprido pela indústria Não obedecidos os 
critérios que a Sudema 

exige 

Organização para 
produção 

Existência da 
associação enquanto 

instituição para o 
grupo ter acesso de 

extração da argila de 
Suape 

Gerenciado pela empresa Gerenciado pelo 
proprietário da área de 

extração 

 

DIMENSÃO DE IDENTIDADE 

1) JAZIDA NATURAL 2) REFUGO INDUSTRIAL 3) PARAÍBA 

Massa considerada boa por 
queimar na temperatura dos 

fornos de baixa eficiência 
  

 
 
 

 



P R O T O C O L O  D E  I D E N T I F I C A Ç Ã O  D E  P R O C E S S O S  P R O D U T I V O S  
As etapas precedidas de (*) não são obrigatórias  

 

DIMENSÕES ASPECTOS 1)TORNO 2) FUNDIÇÃO 

FLUXO DE 

RECURSOS 

Apresentação para 

produção 
Bolas de argila Barbotina líquida 

FLUXO DE 

CONHECIMENTO 

Fracionamento De acordo com a peça De acordo com a peça 

Pré-produção 
Compactar para retirar o ar 

(“bater”) 

Construção do molde 

Estudo da forma (inteiro ou 

em partes) 

Produzir a caixa 

Posicionar a peça 

Completar com argila 

Encher de gesso 

Preparação 

Escolha do cabeço (disco 

de gesso) 
Preparar e limpar o molde 

Colar o barro no cabeço Organizar a bancada 

Separar ferramentas (bacia 

de agua, nylon, espátula, 

lâmina, compasso, gabarito 

de altura) 

*Espalhar talco no molde 

Conformação 

Centralizar a bola 

(“dominar o barro”) 
Agitar a barbotina 

Levantar Encher o molde 

*Colar as partes 

*Fazer as texturas 

*Fazer alterações na forma 

da peça 

Aguardar formação de 

parede, completando o 

nível, se necessário 

Retirar o excesso de líquido 

Acabamento 1 – alisar a 

peça 

No início da secagem, 

descolar as bordas 

Descolar do cabeço 
Secagem no molde, até 

descolagem 

SUSTENTABILIDADE 

AMBIENTAL 

Controle de 

qualidade 
 

Rejeitado volta como 

reciclagem de matéria-prima 



FLUXO DE 

CONHECIMENTO 
Acabamento 

Pré-secagem Retirada do molde 

Centralizar no torno para 

fazer a raspagem 
Retirada de rebarbas 

*Conformação adicional 

Burnir com um pedaço de 

plástico 

Secagem total 

Secagem para queima Lixar a peça 

SUSTENTABILIDADE 

AMBIENTAL 

Controle de 

qualidade 1 

O rejeitado volta como 

reciclagem 

O rejeitado volta como 

reciclagem 

FLUXO DE 

CONHECIMENTO 
Queima 1 

Mobiliar o forno 

Organizar as peças na mobília 

Controlar o aquecimento 

Resfriar 

Retirar 

SUSTENTABILIDADE 

AMBIENTAL 

Controle de 

qualidade 2 

O rejeitado é descartado – 

pode virar chamote 

O rejeitado é descartado – 

pode virar chamote 

FLUXO DE 

CONHECIMENTO 

*Esmaltação 

Escolha da formulação do esmalte 

Decisão do tipo de aplicação (imersão, banho, 

pulverização, pincel) 

Preparação da quantidade adequada de esmalte 

Lavar a peça e secar 

Agitar o esmalte (desfazer a decantação) 

Raspar o esmalte das áreas de contato com a mobília. Esta 

sobra é reaproveitada integralmente 

Retocar pontos falhos 

Queima 2 

Mobiliar o forno com atenção para não encostar as peças. 

Organizar as peças na mobília 

Controlar o aquecimento 



Resfriar 

Retirar 

SUSTENTABILIDADE 

AMBIENTAL 

Controle de 

qualidade 3 
 Descarte ou tentativa de correção 

FLUXO DE 

CONHECIMENTO 

Estoque Separação por tamanho e autor 

Logística 

Limpeza 

Embalagem individual com jornal 

Embalagem coletiva com madeira e/ou papelão 

REGULAÇÃO 
Organização da 

produção 

Existe de forma informal, baseada na experiência individual 

Depende do objeto a ser produzido, rateando a produção 

Matéria-prima acessada via associação 

SUSTENTABILIDADE 

 AMBIENTAL 

Controle de 

qualidade 
Existe – reflete na imagem do grupo de ceramistas 

Energia Gás e eletricidade 

Resíduo Alta geração de peças quebradas 

Refugo Esmalte bem aproveitado 

SUSTENTABILIDADE 

SOCIAL 

Ergonomia 
Torno adequado 

EPI não usado 

EHS 
Ambiente – manejo adequado do gás natural  

Segurança – não-uso de EPI e ausência de extintor 

SUSTENTABILIDADE 

ECONÔMICA 

Desenvolvimento de 

produtos 

Oficinas de criação 

Criatividade própria 

Sugestões de clientes 

FLUXO DO 

CONHECIMENTO 
Capacitação 

Oficinas de design, gestão, comercialização, novas 

tecnologias 

IDENTIDADE Prática cultural 

Existe a prática local de que o lamujo é individual, outros 

artesãos não devem interferir para “não azedar” 

Organização da comunidade em função da atividade 



artesanal 

Relação de parentesco entre os diversos membros da 

comunidade 

Figura emblemática de seu Celé como patrono da atividade 

no local 

 
 



P R O T O C O L O  D E  I D E N T I F I C A Ç Ã O  D E  A C E S S O  A  M E R C A D O S   
 

DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA 

ASPECTOS 1) TORNO 2) FUNDIÇÃO 

Canais de 
distribuição 

Centro de Artesanato do Cabo - Local de produção – entrega de pedidos 

Lojista 

Centro do Artesanato de Pernambuco 

Brindes/produtos corporativos 

Produtos institucionais 

Encomendas de peças de catálogo (produto existente) 

Encomendas de produtos personalizados 

Feiras e eventos 

Fixação de preço 

Tabela de Cálculo mão de obra, matéria-prima e insumos só quando o 
Imaginário participa 

Via de regra, é por comparação com preço de outras peças já existentes 

Ajuste pelo sentimento de mercado 

Promoção Desconto em peças com baixa rotatividade 

Logística reversa 
Devolução de peças com defeitos 

Aceitação de devolução 

Parcerias 
Governo (Prefeitura, Senai, CPRH, SUAPE, AD/Diper, MinC), instituições 

(Copergás, MCT, BNB, Roca, Sebrae, O Imaginário/UFPE, etc) 

Pós-venda Nada a relatar 

 

DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE SOCIAL 

ASPECTOS 1) TORNO 2) FUNDIÇÃO 

Equidade social Concentração de pedidos e individualização da produção 

Cortes de gênero, 
idade, etnia e 

parentesco 

Prioritariamente masculino 

Grande relação de parentesco entre os membros 

Trabalho em rede Apenas internamente ao grupo do território Mauriti 

 



 

DIMENSÃO DE FLUXO DE INFORMAÇÃO 

ASPECTOS 1) TORNO 2) FUNDIÇÃO 

Recomendar/ 

Disseminação 
(idéia) 

Designers, arquitetos e decoradores 

Próprio grupo 

Imaginário 

Sebrae e Parceiros 

Redes sociais e blogs 

Alavancar/ 

Divulgação 
(material) 

Imprensa 

Lojsta,/formadores de opinião (lojas como a Sine QuaNon) 

Empetur 

Veículos 

Jornal/revista/ radio 

Exposição, feiras e congressos 

Experiência de consumo 

Consumo 

Consumidor final 

Lojista 

Cliente corporativo 

Interação com o 
mercado/ analise 

de tendências 
Reativa – não proativa 

 

 
DIMENSÃO DE IDENTIDADE 

ASPECTOS 1) TORNO 2) FUNDIÇÃO 

Práticas culturais e 
organizacionais 

Produto vinculado a um artesão (reconhecimento de autoria) – para outro 
artesão fazer a mesma peça, pede-se autorização 

 

Especialização em peças grandes ou em peças pequenas; ou só cria e não 
reproduz (ou vice-versa) 

 

Participação com outros artesãos em eventos e feiras 

Elementos de Raiz 

Torno 

Produtos utilitários/não figurativo 

Território Mauriti  

 



 

DIMENSÃO DE REPRESENTAÇÃO 

ASPECTOS 1) TORNO 2) FUNDIÇÃO 

Material de 
suporte 

Marca, folder, banner, catalogo, embalagem, avental, camisa 

Reforço na 
Experiência de 

compra 

Expografia, etiqueta, catálogos, vídeo, presença nas redes sociais, discurso de 
representante em eventos 

 

DIMENSÃO DE REGULAÇÃO 

ASPECTOS 1) TORNO 2) FUNDIÇÃO 

Prêmios Top 100 Sebrae de Artesanato em 2009 e 2012 

Bienal de Design 

 



 

d. Mapeamento da Cadeia Produtiva Artesanato Cana-Brava 

A seguir apresentamos o mapeamento nas suas 3 etapas (Matérias-primas, Processos Produtivos e Acesso a 
Mercados) considerando a agregação das dimensões e dos aspectos da análise estratégica da pesquisa que 
foram definidos na etapa posterior da pesquisa - Modelo de Análise e suas Dimensões, descrito no item 8, que 
em sua aplicação em um caso prático denominamos de Protocolo de Identificação. 



P R O T O C O L O  D E  I D E N T I F I C A Ç Ã O  D A S  M A T É R I A S - P R I M A S   
 

DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

ASPECTOS Cana-brava Coco Tecidos 100% algodão 

Fontes 
Sítio 

Não plantado 
(selvagem) 

Doação de vendedores de 
coco ralado 

Coleta em feiras, etc 

Comércio local 

Forma de extração Manual/Facão Manual Industrializado 

Impactos ao meio 
ambiente 

Neutro 
Recurso renovável 

Área de várzea 

Positivo (recolhimento de 
restos) 

Não se aplica 

Organização da 
extração 

Organizado pelo 
extrator/dono do sítio 

Seleção por 
tamanhos/formas 

Não se aplica 

Geração de resíduo 
(não aproveitável) 

Miolo e folhas da cana 
Polpa do coco 

“Pelos” externos 

Sobras do corte 

Aparas, tinta, emulsão, 
nylon de telas 

Geração de refugo 
(aproveitável) 

Aparas da cana Pó do corte e lixa Retalhos 

Destinação de 
resíduos 

Papel artesanal (nível 
de experimento) 

Própria produção Própria produção 

 



 

DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA 

ASPECTOS Cana-brava Coco Tecidos 100% algodão 

Disponibilidade 
Alta – mas não 

imediata 
Alta 

Grande – limitado pela 
cor e tom dos tecidos 

Custos 
R$ 70 por milheiro de 
paletas com 2 a 2,5m 

de comprimento 
Zero De 4 a 7 reais por metro 

Rentabilidade Grande (aprox. 90%) Média (aprox. 60%) Alta 

Condições de 
acesso 

Limitado pelo período 
chuvoso e queimadas 

no verão 
Não se aplica Não se aplica 

Período de acesso Tempo todo Não se aplica Não se aplica 

Sazonalidade Atemporal Atemporal Não se aplica 

Transporte Manual Manual 
Kombi de goiana para 

ponta de pedras 

Embalagem 
Feixes amarrados com 

cordão 
Sacolas Sacolas 

Beneficiamento 

Seleção 
Umidificação 

Desbaste/Limpeza 

Padronização de 
largura e comprimento 

Seleção 

Limpeza interna 
Desnecessário 

Processamento  Necessário Necessário Desnecessário 

Uso de energia Força braçal Elétrico 220v Não se aplica 

Opções de mix 

Sozinho 
Com coco 

Com tecido 
Com madeira 

Sozinho 
Com cana-brava 

Com tecido 

Sozinho 
Com cana-brava 

Com coco 

 



 

DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE SOCIAL 

ASPECTOS Cana-brava Coco Tecidos 100% algodão 

Riscos humanos na 
extração e 

manipulação 

Alto risco – pela 
operação manual 

Alto risco – pela operação 
manual 

Baixo – limitado pela 
operação de corte 

manual 

 

DIMENSÃO DE FLUXOS DE RECURSOS 

ASPECTOS Cana-brava Coco Tecidos 100% algodão 

Apresentação para 
produção 

Paletas Discos ou perfis Rolo 

Fornecedores Dono do sítio Padaria/coleta Comércio 

Equipamentos de 
extração 

Facão Nenhum Nenhum 

 

DIMENSÃO DE FLUXO DE CONHECIMENTO 

Cana-brava Coco Tecidos 100% algodão 

Evolução de produtos a partir de um artefato rústico (covo – armadilha de pesca de origem indígena) 

 

DIMENSÃO DE REGULAÇÃO 

ASPECTOS Cana-brava Coco Tecidos 100% algodão 

Riscos à 
disponibilidade 

Médio – único 
fornecedor 

A área pode ser 
vendida por conta da 

especulação 
imobiliária 

Baixo Baixo 

Controle de 
extração 

Baixo Baixo Não se aplica 

Lei de proteção 
ambiental 

Inexistente Não se aplica Não se aplica 

 



 

DIMENSÃO DE IDENTIDADE 

Cana-brava Coco Tecidos 100% algodão 

 
A identidade do grupo é associada à cana-brava 

O coco foi introduzido como substituo à madeira como complementos 
O tecido foi utilizado para agregar valor aos produtos de cana-brava 

As estampas dos tecidos foram desenvolvidas a partir do olhar das artesãs 

 
 



P R O T O C O L O  D E  I D E N T I F I C A Ç Ã O  D E  P R O C E S S O S  P R O D U T I V O S  
As etapas precedidas de (*) não são obrigatórias  
 

DIMENSÕES ASPECTOS 1)CANA -BRAVA 2) TECIDO 3) COCO 

FLUXO DE 

RECURSOS 

 

Apresentação para 

produção 
Paletas Rolo de tecido Perfis, discos e cones 

FLUXO DE 

CONHECIMENTO 

 

Fracionamento 
Separação por 

tamanho e largura 

Corte amplo 

(além do molde) 

Separação por tamanho e 

forma 

Pré-produção 

Escolher a peça-

molde (só 

produzida por uma 

artesã) 

Molhar as paletas 

grossas 

Desbaste fino para 

retirada do excesso 

de miolo (na perna) 

Lavar e passar o 

tecido de algodão 

cru, para retirar a 

goma e encolher 

 

Modelagem 

(racionalizar os 

moldes no tecido) 

Lixamento lixa grossa (40 

a 80) 

 

Aparamento das bordas 

 

 

Preparação 

Corte em 

espessuras 

padronizadas 

SERIGRAFIA  
Produção da 

matriz 

Esticar o nylon na 

moldura 

Preparar emulsão 

e sensibilizante 

Aplicar mistura 

na tela 

Seca no escuro 

Coloca o fotolito 

na mesa de 

revelação e 

posiciona a tela 

Leva a tela para 

tirar o excesso da 

mistura 

Aplica o 

sensibilizante 

para fixar o 

desenho na  tela 

 

 

(*) colagem com Araldite 

e pó de serra 

 

(*) furação para 

passagem de cordões 

Lixamento 2 – lixa fina 

200 a 400 

 

Polimento com cera de 

carnaúba  e disco de pano 

 

Controle de qualidade 

 

Segue para cana-brava 

ou tecido (quando 

acessório) 

 

Para montagem quando 

peça 

Controle de qualidade 



 

SERIGRAFIA  
estampagem 

Mistura de cores 

para formar o 

tom 

Posicionar o 

tecido na mesa 

com cola 

permanente 

Marcar a mesa 

Ajusta o registro 

na tela 

Impressão 

Secagem e 

lavagem da tela 

Controle de 

qualidade 

Sobras de restos 

de químicos e uso 

excessivo de água 

 

Controle de qualidade 

Conformação 

Sobrepor e trançar 

sobre uma peça-

molde 

Corte em 

máquina reta 

Cortar o cordão/cabo de 

aço 

Separar discos por 

formato/qtd necessária 

Fixar disco nos cordões 

(nó ou cola) 

Colocar os separadores 

(miçangas) 

Montagem dos 

fechadores 

Acabamento 

Virar as pontas das 

paletas de 

confecção e colocar 

a paleta extra de 

acabamento na 

borda da peça 

Remoção de 

*Colocação de 

alça, botão 

cordão de 

fechamento, 

elástico, etc 

Cortar os excessos 



excessos e fiapos 

SUSTENTABILIDA

DE AMBIENTAL 

Sobras 

Opção de usar as 

aparas na massa do 

papel 

Usado em outras 

peças ou 

descartado 

Pó de serra é reusado 

Controle de 

qualidade 

Rejeitado volta 

para linha de 

produção 

Se acessório, segue para produção de 

Canabrava; 

Se produto, segue para logística 

FLUXO DE 

CONHECIMENTO 

 

Pós-produção 
*Colocação de acessórios, como forro, implementos elétricos, partes 

de coco ou madeira 

Estoque 

Embalado em saco plástico ou caixa 

Aproveitamento de espaço, colocando peças menores dentro de 

peças maiores 

Logística 

Embalagem individual com jornal 

Embalagem coletiva com madeira e/ou papelão 

SUSTENTABILIDA

DE 

SOCIAL 

Práticas culturais e 

organizacionais 

Produção individual em detrimento de linha de produção 

Alto planejamento/organização do grupo 

Trabalho no chão, conversando 

Ausência de LER/DORT 

Repasse de informações entre os membros 

Relutância em agregar novos participantes 

Similaridades entre cooperativa (ganho por produção; nome do 

grupo, produção individual) e empresa (figura central de diretoria) 

Ergonomia 

Organização dos espaços 

Risco iminente de corte 

Ausência de doença ocupacional 

EHS Segurança – não-uso de proteções em atividades de risco 

Recorte de 

gênero/idade 

Gênero – falta de opção de mercado de trabalho 

Idade – Prioritariamente adulto 

Equipamentos de 

produção 

Máquinas de maior produtividade e segurança não foram usadas por 

não respeitar as práticas culturais 

SUSTENTABILIDA Controle de Atenção constante 



DE AMBIENTAL qualidade Inserção de outras técnicas 

Energia Elétrica comum 

Resíduo Volta para outras produções 

Refugo Descartado 

SUSTENTABILIDA

DE ECONÔMICA 

Desenvolvimento 

de produtos 

Oficinas de criação 

Criatividade própria 

Sugestões de clientes 

FLUXO DE 

CONHECIMENTO 

Capacitação Oficinas de design, gestão, comercialização, novas tecnologias 

Comunicação Comunicação pela internet 

 
 



P R O T O C O L O  D E  I D E N T I F I C A Ç Ã O  D E  A C E S S O  A  M E R C A D O S   
 

DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA 

ASPECTOS Cana-brava Coco Tecidos 100% algodão 

Canais de 
distribuição 

Local de produção – entrega de pedidos 

Box no mercado publico 

Intermediários 

Centro do Artesanato de Pernambuco 

Pedido de consumidor final 

Brindes/produtos corporativos 

Feiras e eventos 

Fixação de preço 

Estruturado 

Cálculo mão de obra, matéria-prima e insumos 

Ajuste de preço sobre implementos ou percentuais do grupo 

Ajuste/adequações de uso para valorizar peças com baixa rotatividade 

Promoção 

Amostras grátis de outras peças em pedidos 

Brindes em compras – venda direta 

Desconto de fim de feira 

Logística reversa 

Devolução de peças falhas 

O grupo assume o prejuízo, independente do artesão causador da falha 

Aceitação de devolução 

Parcerias Sebrae 

Prefeitura (box no mercado) 

Imaginário 

Pós-vendas Acompanhamento dos intermediários 

Envio de novidades 

 
DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE SOCIAL 

ASPECTOS Cana-brava Coco Tecidos 100% algodão 

Cortes de gênero, 
idade, etnia e 

parentesco 
Prioritariamente feminino 

Trabalho em rede Internamente ao grupo e com outros grupos, geralmente em feiras 



 

DIMENSÃO DE FLUXO DA INFORMAÇÃO 

ASPECTOS Cana-brava Coco Tecidos 100% algodão 

Recomendar/ 

Disseminação 
(ideia) 

Próprio grupo 

Imaginário 

Sebrae e Parceiros 

Clientes 

Alavancar/ 

Divulgação 
(material) 

Imprensa 

Redes sociais 

Designers, arquitetos e decoradores 

Veículos 

Jornal/revista 

Exposição, feiras e congressos 

Experiência de consumo 

Consumo 

Consumidor final 

Varejistas 

Atacadista 

Empresa/cliente corporativo 

Interação com o 
mercado/ análise de 

tendências 

Registro de ocorrência não-estruturado - conversa 

Análise em feiras (preço, materiais, acabamentos, prospecção de 
oportunidades) 

 

DIMENSÃO DE IDENTIDADE 

ASPECTOS Cana-brava Coco Tecidos 100% algodão 

Práticas culturais e 
organizacionais 

Compartilhamento de espaço e mix de produtos com outros grupos 

Só recebe se produzir 

Reconhecimento 

Outdoor institucional da prefeitura usa a imagem da cestaria como 
representação do município de Goiana  

Identidade do grupo na matéria-prima e nas práticas do fazer e conviver 

Produto reconhecido pelo design com apoio de instituições externas 

Diferenciação da produção concorrente (que usa verniz) 

 



 

DIMENSÃO DE REPRESENTAÇÃO 

ASPECTOS Cana-brava Coco Tecidos 100% algodão 

Material de suporte Marca, folder, banner, catalogo, embalagem, avental, camisa 

Reforço na 
Experiência de 

compra 

Expografia, etiqueta, catálogos, vídeo, presença nas redes sociais, discurso de 
representante em eventos 

 

DIMENSÃO DE REGULAÇÃO 

ASPECTOS Cana-brava Coco Tecidos 100% algodão 

Princípios 

Indícios, ainda que não formais, de comércio justo e economia solidária 

Equidade dos participantes 

Fazer análise fitossanitária por fazer 

Transparência de informações 

Prêmios TOP100 Sebrae em 2009 e 2012 

 
 



5.2. Entrevistas com lideranças comunitárias / especialista em design e 
artesanato 

As entrevistas tiveram um caráter qualitativo e foram realizadas com as principais lideranças das 
comunidades produtoras de artesanato Ceramistas do Cabo e Cestaria de Cana-Brava – Goiana e com 
experiente especialista no campo do design e artesanato no Estado de Pernambuco. 

Foram entrevistados 3 artesãos das duas comunidades, sendo um deles o mestre artesão fundador e os 
outros dois lideranças dos grupos produtivos. As entrevistas na íntegra estão transcritas no apêndice do 
relatório. 

O processo das entrevistas observou os seguintes aspectos: 

 Na transcrição, procura-se respeitar ao máximo, na íntegra, a fala dos entrevistados, mesmo quando 

incorrem em erros morfológicos e sintáticos. Nesses casos, de acordo com as normas, é mais 

importante privilegiar a semântica – o conteúdo e não a forma. 

 Os diálogos de terceiros reproduzidos durante a entrevista aparecerão em colchetes, entre aspas. 

 Os diálogos referentes ao pensamento do interlocutor aparecerão entre chaves. 

 As reticências indicam a não conclusão do pensamento/fala. 

 Todo texto será transcrito obedecendo ao Novo Acordo Ortográfico. 

De uma forma geral, as perguntas circundavam questões relativas à história de formação do grupo e a lógica 
da formação da cadeia produtiva de cada comunidade produtora, incluindo informações sobre matéria-prima, 
meios produtivos, distribuição e comercialização, formação e gestão do grupo.  

Os grupos, no que se refere ao seu processo de formação, têm características bem distintas, os ceramistas 
contam com uma tradição local de mais de quarenta (40) anos e tem na atividade artesanal sua fonte 
econômica primária, sendo formado basicamente por homens. A Cestaria Cana-Brava é um grupo recente 
com aproximadamente oito (8) anos de existência, composto majoritariamente por mulheres, mas cuja renda 
principal vem dos conjugues em sua maioria de pescadores. A liderança em Ponta de Pedras tem sido 
representada por uma mulher e no Cabo por homens. Os dois grupos receberam o prêmio Sebrae TOP 100 em 
duas ocasiões. 

Os dois grupos identificam basicamente os mesmos pontos críticos em sua cadeia produtiva, a obtenção da 
matéria-prima, que nos dois casos já foi abundante, e os canais de distribuição e comercialização. A cana-
brava, tipo de bambu, utilizada pelo artesanato cana-brava como matéria prima primária, tem seu plantio 
descontinuado o que vem gerando dificuldades em obter com regularidade a fibra. Os Ceramistas do Cabo 
enfrentam dificuldades em relação à extração do barro na jazida de Suape, condicionada a um termo de 
concessão que se renova a cada dez (10) anos.  

“(....) essa matéria-prima... (...) a gente encontrava ela em várias regiões aqui perto. Só que agora ta mais difícil. 

A gente só encontra ela em dois lugares, que é São Lourenço e Tejucupapo e aqui em Pontas de Pedra não existe 

essa plantação”.2 

O processo de distribuição e comercialização, por sua vez, está direcionado em três (3) frentes: a venda direta 

nos Centros de Produção Artesanal; a participação em feiras sendo a de maior referência a FENEARTE; a 

venda no Centro de Artesanato de Pernambuco. A Cestaria Cana-brava possui ainda um Box no Mercado 

                                                 

2 Trecho de entrevista concedida por Maria Adélia Tavares, liderança da comunidade produtora Artesanato Cana-brava a 

Ana Maria Queiroz de Andrade, em junho de 2013. 



Municipal de Ponta de Pedras. Outras dificuldades relatadas são a falta de engajamento e união interna dos 

grupos e a dificuldades de patrocínios que garantam a continuidade das ações nas comunidades. 

 

“Na área de artesanato fica a desejar e eu gosto de trabalhar e a dificuldade que tem aqui é essa: capital de giro, 

fazer estoque e cliente, que eu não tenho condições, porque tem gente que trabalha com barro, mas tem um 

vendedor lá fora e sai arrumando encomenda. Eu não tenho aqui. Se o cliente não vem aqui, eu não tenho onde ir 

ao cliente”.3 

As preocupações da experiente especialista em design e artesanato, se referem predominantemente a uma 
visão de futuro para os grupos produtores de artesanato do Estado, especialmente em relação a sua 
sustentabilidade social, cultural e econômica; e neste sentido, a discussão fortemente balizada sobre o alcance 
das políticas públicas de incremento ao artesanato no País e no Estado. Nessa esfera de discussão, se 
expressou o Centro Pernambucano de Design. 

 “No início tinha bastante apoio ao artesanato. Tinham os órgãos de fomento naquela época, no início de 2005, e nós 
pegamos um boom grande, aonde várias instituições no Brasil estavam apoiando o artesanato. Hoje não temos mais 
essa realidade. Houve, parece, um cansaço, de investirem no artesanato. Então, foi um período muito de capacitação 
junto ao artesanato.”4 

De uma forma massiva, a percepção dos entrevistados está dirigida nos aspectos dos fluxos econômicos 
(objetivos) da cadeia produtiva do artesanato ficando totalmente obscurecidos os fluxos simbólicos 
(subjetivos), tão característicos dos artefatos culturais artesanais que são fundamentais para a assimilação 
coletiva, apropriação e incorporação aos produtos para sua agregação de valor, disseminação e consumo por 
aqueles consumidores dispostos a reconhecer e pagar pelo produto ampliado. 

5.3 Beneficiários impactados indiretamente no local 

No decorrer da pesquisa, foram identificados os seguintes beneficiários indiretos nas duas 
unidades de análise: 

5.3.1 Ceramistas do Cabo. 

 Transportador do barro 

 Carregador e descarregador do caminhão. 

 Operador de forno no Mauriti 

 Fornecedor de material de embalagem jornais e caixas usadas. 

 Fornecedor de sacos usados para o transporte de barro 

 Fornecedor de material gráfico 

 Fornecedor de camisetas 

 Fornecedor de aventais 

 Fornecedor de serviços de internet 

 Fornecedores de energia elétrica, água e gás  
 

                                                 

3 Trecho de entrevista concedida por Nena, Ceramistas do Cabo a Ana Maria Queiroz de Andrade, em junho de 2013. 

4 Trecho de entrevista concedida por Luciene Torres, superintendente do CPD, a Ana Maria Queiroz de Andrade, em junho 

de 2013. 



5.3.2 Artesanato Cana-brava 
  

 Coletador e tratador da Cana-brava 

 Transportador da Cana-brava 

 Fornecedor das madeiras 

 Fornecedor dos tecidos 

 Fornecedor dos materiais para serigrafia 

 Fornecedor dos materiais elétricos 

 Fornecedor de material gráfico  

 Fornecedor de camisetas 

 Fornecedor de aventais 

 Fornecedor de serviços de internet 

 Fornecedores de energia elétrica e água 

 Fornecedora de serviços de costura 
 



6. Construção de Base Analítica de 
Referência  
Reconhecimento da cadeia produtiva do artesanato  

Para a construção de uma base analítica para o reconhecimento das especificidades da cadeia produtiva do 
artesanato, as estratégias de ação incluíram buscar referência nas cadeias produtivas do cinema, áudio e TV, 
música e indústrias criativas (campo da economia da cultura) e outras seis cadeias produtivas tradicionais, 
visando entender dinâmicas estruturais de setores produtivos, indústrias e produtos e suas respectivas 
estratégias de ação. Além disto, foi analisado o documento referência para premiação do artesanato SEBRAE 
TOP 100 nacional; realizada pesquisa bibliográfica e aplicadas entrevistas com artesãos e especialista na área. 

6.1.Cadeias Produtivas de Referência 
 

Figura 5 - Cadeia Produtiva da Música 
 

 
Fonte: Nogueira [2013] 

 
 



Figura 6 - Cadeia Produtiva do Cinema, Vídeo e TV 
 

 
Fonte: CGEE, 2011 

 
 
 

Figura 7 - Cadeia Produtiva da Indústria Criativa 

 
 

Fonte: CGEE, 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 



6.2. Outras Cadeias Produtivas 

 
Figura 8 - Cadeia Produtiva da Indústria Moveleira 

 

 
Fonte: CGEE,2011 

 
 
 
 

Figura 9 - Cadeia Produtiva da Indústria de Confecções 

 

 
Fonte: CGEE, 2011 

 
 
 
 



Figura 10 - Cadeia Produtiva do Gesso 

 

 
Fonte: CGEE, 2011 

 
 
 

Figura 11 - Cadeia Produtiva de Petróleo e Gás 

 

 
 

Fonte: CGEE, 2011 

 
 
 
 
 
 
 



Figura 12 - Cadeia Produtiva de Fármacos 

 
 

Fonte: CGEE, 2011 

 
 
 
 
 

Figura 13 - Cadeia Produtiva de Metal-Mecânica 

 
Fonte: CGEE, 2011 

 



6.3. A referência do Prêmio TOP100 Sebrae de Artesanato 

Foco da análise 

O Prêmio Top 100 de Artesanato foi criado em 2006 pelo SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas tendo como objetivo reconhecer e valorizar o trabalho realizado por artesãos de todo o 
País selecionando as 100 unidades produtivas mais competitivas do Brasil. A premiação foi esquematizada sob 
a consultoria do designer Eduardo Barroso quebrando o paradigma do foco no artefato artesanal produto final 
e expandindo a visão para as práticas sociais envolvidas no fazer, no conviver, no disseminar e no consumir o 
que evidencia o estabelecimento de critérios nas dimensões social, cultural, econômica e ambiental. 

Estética, arte e cultura continuam importantes para a confecção das peças artesanais, porém o que 
distingue o Top 100 da quase totalidade das premiações na área é o fato da avaliação ir além destes requisitos 
e levar em conta processos integrados tendo como foco o mercado, mas, sobretudo entendendo que o 
consumidor não é um ser passivo e que interage continuamente com o produtor artesanal através da cadeia 
de mediações dos intermediários, da mídia e dos formadores de opinião. 

Desde a sua implantação em 2006 a premiação ocorreu em mais duas ocasiões em 2009 e 2012 sempre sob 
a coordenação de Eduardo Barroso. Recebendo ao longo das três edições pequenos ajustes de procedimentos 
notadamente no referente aos critérios e formas de avaliação pela equipe de avaliadores externos que são 
contratados para visitar in loco as diversas unidades produtivas pré-selecionadas observando os 
procedimentos descritos na etapa de pré-inscrição. 

Nessas visitas os avaliadores fazem a avaliação da documentação comprobatória dos processos, políticas, 
planejamentos, procedimentos, metodologias, mapas de acompanhamento de desempenho e produtividade, 
protótipos, fichas de desenvolvimento de produtos, talonários, contratos, estatutos, embalagens, material de 
divulgação e promoção, catálogos, sites, blogs, manual de identidade visual, organograma, atas de reuniões, 
planejamento da produção, acompanhamento de atendimento de pedidos, listagem dos equipamentos e seus 
planos de manutenção, planos de desenvolvimento de novos produtos, EPIs, etc. 

Critérios de Seleção e Pontuação - Primeira Edição – 2006 (10) 

1- Grau de inovação e diferenciação mercadológica; 

2- Adequação econômica dos produtos ao público-alvo; 

3- Aspectos ergonômicos e funcionais na unidade de produção e seus produtos; 

4- Adequação ao meio-ambiente; 

5- Capacidade produtiva; 

6- Adequação com a cultura local; 

7- Adequação logística; 

8- Identidade e agregação de valor; 

9- Práticas comerciais justas; 

10- Responsabilidade Social. 

Critérios de Seleção e Pontuação - Segunda Edição – 2009 (11) 

1- Grau de inovação dos produtos. 

2- Adequação econômica dos produtos. 

3- Adequação ergonômica dos postos de trabalho. 

4- Adequação ambiental. 

5- Eficiência produtiva. 

6- Adequação cultural.  



7- Adequação logística. 

8- Qualidade percebida/ Valor intangível. 

9- Práticas comerciais. 

10- Responsabilidade social. 

11- Gestão estratégica.  

Critérios de Seleção e Pontuação - Terceira Edição – 2012 (11) 

1-  Grau de inovação dos produtos. 

2-  Adequação econômica. 

3-  Adequação ergonômica dos postos de trabalho. 

4-  Adequação ambiental. 

5-  Eficiência produtiva. 

6-  Adequação cultural. 

7-  Embalagem. 

8-  Qualidade percebida - valor intangível. 

9.  Práticas comerciais. 

10-Responsabilidade social. 

11-Gestão estratégica. 

Definição dos Critérios de Avaliação para a Terceira Edição 

1 - Grau de inovação dos produtos 
Critério que trata da diferenciação qualitativa do produto em relação ao mercado e à concorrência. A inovação 
pode ser na forma e aparência, no processo de produção, no uso de novos materiais e novas técnicas ou na 
destinação do produto. Inovação e design caminham juntos, portanto, o grau de inovação também aborda o 
processo de desenvolvimento dos produtos, sua origem e as premissas de projeto. 

2 - Adequação econômica dos produtos 
A adequação econômica dos produtos é determinada em função do modo como são definidos os preços dos 
produtos e sua aceitação pelo público-alvo, visado consumidores de bens simbólicos dispostos a pagar um 
valor maior por um produto que não seja apenas utilitário. 

3 - Adequação ergonômica dos postos de trabalho 
As condições de segurança e de conforto ambiental são de fundamental importância para definir o grau de 
eficiência e desempenho de uma empresa. Iluminação, ventilação e climatização adequada são deveres da 
corporação para com seus funcionários e trabalhadores. Negligenciar os aspectos relativos à segurança no 
trabalho, tal como não oferecer equipamento de proteção individual - EPIs é ilegal e contraproducente. 

4 - Adequação ambiental 
Cuidar do meio ambiente não é um luxo e sim uma necessidade para a sobrevivência da espécie humana. A 
origem das matérias-primas e a destinação dos resíduos sólidos e líquidos gerados no beneficiamento e 
transformação são fatores decisivos para a aceitação de uma empresa no mercado internacional. 

5 - Eficiência produtiva 
Eficiência produtiva não é somente cumprir os prazos estabelecidos em contratos. Consiste também em ter 
preparo para um possível incremento de demanda, dispondo de recursos instrumentais e humanos 
qualificados, preparados, com maior grau de eficiência e bom desempenho, assim como a racionalização das 
rotinas de trabalho e a definição das atribuições de cada trabalhador envolvido. 



6 - Adequação cultural 
A adequação cultural de uma empresa, seus produtos e serviços podem ser mensurados por meio de seu 
relacionamento com o entorno. Quanto maiores os vínculos com a cultura de sua região de origem, melhor 
posicionados estes produtos estarão no mercado. A adequação pode ser percebida tanto nos produtos, 
através do uso de elementos pictóricos que configuram um painel visual da região, como na relação com as 
práticas culturais da comunidade. 

7 – Embalagem 
Além de proteger o conteúdo do produto, deve conter todos os elementos que permitam identificar 
procedência, matérias primas utilizadas e informações técnicas. Este requisito analisa se as embalagens são 
adequadas e se foram especialmente projetadas. 

8 - Qualidade percebida - valor intangível 
A qualidade percebida é o valor que o consumidor atribui ao produto. Esta pode ser obtida pelas resultantes da 
fruição, da contemplação estética, da satisfação no uso e dos atributos intrínsecos aos mesmos ou ainda das 
relações entre o produto, expectativas e desejo de consumo. 

9 - Práticas comerciais 
Este critério procura analisar as estratégias de venda direcionadas ao varejo ou ao atacado, as formas e 
veículos de divulgação e promoção, e a participação em feiras e rodadas de negócios, fatores que definem a 
visão de futuro do negócio e do mercado. 

10 - Responsabilidade social 
A avaliação quanto à responsabilidade social trata da política de recursos humanos da unidade produtiva e seu 
compromisso com o entorno social. Capacitar pessoas para serem aproveitadas na unidade representa um 
postura pró-ativa. Este critério analisa também os vínculos entre os trabalhadores e a unidade e como esta se 
apropria ou compartilha dos resultados financeiros auferidos. 

11 - Gestão estratégica 
Visa analisar o modo como a unidade planeja suas atividades e, consequentemente, seus compromissos e 
visão de futuro. 
 
Fonte: Sebrae Nacional (2013) 
 
O entendimento da metodologia, da abordagem e dos critérios do Top 100 SEBRAE bem como 
essencialmente dos seus critérios de avaliação é um elemento importante como insight para 
a definição do modelo analítico da cadeia de produção, disseminação e consumo do artesanato objeto deste 
projeto de pesquisa. 

As duas unidades produtivas escolhidas para fornecer elementos para a construção e validação do modelo 
proposto, Ceramistas do Cabo de Santo Agostinho e Cestaria Cana-brava de Goiana foram premiadas nas 
duas últimas duas edições do Top 100 SEBRAE, razão da sua escolha e justificativa da potencialidade de 
agregação de valor de suas experiências à funcionalidade analítica do modelo desenvolvido. 
 



6.4. Pesquisa Bibliográfica 
Para realização da pesquisa, foi levantada e consultada uma extensa base de informações de 
diferentes fontes. Este levantamento permitiu confrontar diversas correntes de pensamento e 
estudos de caso para formatar um modelo consonante com a teoria e a prática mais atuais. 
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6.5. Entrevista com Especialistas 
Para construir uma base analítica de referência a partir do estudo de outras cadeias produtivas e de pesquisa 
bibliográfica, foram realizados três focus groups com especialistas do Laboratório de Pesquisa e 
Desenvolvimento em Design O Imaginário com o uso de registros, inclusive em road maps. O objetivo foi o de 
discutir conceitos e ferramentas para aplicação a uma cadeia produtiva do artesanato, bem como levantar 
informações relativas às cadeias produtivas do artesanato das comunidades produtoras - Ceramistas do Cabo 
e Artesanato Cana-brava. 

 
Figura 14 e Figura 15 - Focus groups com especialistas e registro em road map sobre Cadeia Produtiva do 

Artesanato 

 

 
 

Fonte: Arquivo Laboratório O Imaginário, 2013 

 



 

6.6. Validação de dados nas comunidades 
A consolidação do material documentado no focus groups com especialistas, posteriormente foi 
complementado com duas dinâmicas realizadas nas duas comunidades com seus membros para validação dos 
conceitos, níveis de abrangência e formas de apresentação da cadeia. 

 
Figura 16 e Figura 17 – Validação dos dados coletados na comunidade de Ceramistas do Cabo 

 

 
 



Figura 18 e Figura 19 – Validação dos dados coletados na comunidade de Artesanato Cana-brava 

 
 

 
Fonte: Arquivo Laboratório O Imaginário, 2013 



7. Formulação de Diretrizes  
Modelo de análise de cadeia produtiva 

Para a formulação de diretrizes e elaboração do modelo de análise da cadeia produtiva do artesanato foi 

realizada uma síntese dos principais elementos de análise constituídos para cadeia produtiva, uma 

sistematização dessa experiência e a validação e avaliação dos resultados. 

7.1. Elementos para análise da Cadeia Produtiva do Artesanato 
Foco da análise: os processos, os fluxos, os agentes envolvidos e a geração dos impactos econômicos, sociais, 
culturais e ambientais ocorridos na cadeia produtiva com foco na geração de emprego e renda e na melhoria 
da qualidade de vida do artesão. 

Sujeito da análise: 

O artesão 

Objeto da análise:  

Cadeia produtiva artesanal 

Agentes intervenientes:  

O artesão, os fornecedores, os parceiros (governos, universidade), os disseminadores, os reguladores, 
os distribuidores, os comercializadores, os promotores e os consumidores 

7.2 A visão da economia da cultura 
Diante do processo da globalização, com o advento da era da comunicação e da informação, estamos 
acessando novos patamares da centralidade do subjetivo para os conteúdos dos produtos. A nossa vida que 
estava organizada há séculos e talvez milênios no entorno do material, dos conteúdos tangíveis muda 
bruscamente para uma situação em que o subjetivo passa a ter um papel preponderante. 

Isso porque, no tempo em que os recursos naturais estão em perspectiva de esgotamento é também o 
tempo onde se fortalece a importância dos recursos intangíveis. Conhecimento, cultura e criatividade não são 
somente recursos inesgotáveis, mas os únicos que são renovados e multiplicados pelo uso intensivo 
(DEHEINZELIN, 2010). 

Estamos nos tempos dos artefatos culturais e o artesanato tem em potencialidade as características de 
capitalizar estas novas oportunidades de nichos de mercado denominados por ANDERSON, 2006 de cauda 
longa e que são direcionados a consumidores que reconhecem valor agregado aos produtos e serviços e estão 
dispostos a pagar por eles. 

A economia da cultura especificamente se dedica ao estudo dos fluxos econômicos dos produtos e serviços 
culturais (objetivo) que seguem uma dimensão paralela ao fluxo dos benefícios simbólicos (subjetivo) gerados 
nas respectivas relações de trocas sociais (REIS, 2007) 



7.3. Entendendo o Produto Ampliado  

 
Figura 20 – Entendendo o produto ampliado 

 

 
 

Fonte: Arquivo Laboratório O Imaginário, 2013 

 
 

7.3.1 Frases sintéticas 
 

As pessoas não compram os produtos pelo que eles são, mas pelo que significam para elas. 

As pessoas não compram o que você faz e sim porque você faz. 

As pessoas compram, na verdade, os benefícios que os produtos oferecem. 

O Artesão produz algo inteiriço que é percebido aos pedaços que são por sua vez comercializados. 

 



7.3.2 A visão de marketing para o artesanato 
 

Figura 21 - Marketing para artesanato 
 

 
Fonte: Tabosa & Cavalcanti, 2012 

7.3.3 A visão do produto artesanal ampliado 

  
Figura 22 - Produto Ampliado 

 
Fonte: Tabosa, 2011 

 
 
 
 



Figura 23 - Artefato Artesanal Ampliado 

 
 

Fonte: Tabosa, 2011 

 
 

Figura 24 - Relação entre produto ampliado e agregação de valor 

 
 

Fonte: Tabosa, 2011 

 



7.3.4 Cadeia de produção disseminação e consumo para o artesanato: a visão dos estudos 
culturais – O Circuito da Cultura 

 
Figura 25 - Cadeia de produção, disseminação e consumo para artesanato 

 
Fonte: Du GAY, 1997 

 
Entendendo o artefato artesanal com todos os seus atributos e componentes objetivos e subjetivos – e por 

sua vez imersos no ambiente cheio de subjetividades dos consumidores – no contexto do circuito da cultura 
assume-se que o artefato artesanal está codificado de certos significados e signos que estabelecem 
identificação entre o artefato e seus particulares e envolvidos grupos ativos de atores sociais, em particular 
seus consumidores meta. 

Esta forma articulada de ver o artefato artesanal está implicada, por exemplo, na análise do processo da 
PRODUÇÃO de um artefato, quando temos que ir além da compreensão dos processos técnicos e padrões 
econômicos de manufatura, organização e distribuição – envolvendo a compreensão da cultura, das formas de 
vida, através e dentro das quais o produto é criado e dado significado, como também os sentidos que movem 
as ações ou inações dos agentes sociais dessas práticas. 

No que concerne ao processo do CONSUMO de um artefato artesanal, o mesmo deve ser visto fora da 
posição de simples reflexo da produção, ultrapassando a análise utilitarista e instrumentalista que constitui o 
enfoque mais tradicional.  

O consumo do artefato artesanal deve ser visto pelas dimensões sociais e simbólicas, fugindo das 
simplificações da usabilidade e funcionalidade, avançando em direção da distinção, sociabilidade e do gosto 
denotando o nível de disponibilidade dos capitais econômicos, sociais e culturais e, pela prática ativa e 
recorrente, o consumo alavanca o senso de pertencimento o que, por sua vez, implicitamente é uma ponte 
para a introdução na temática da identidade. 

Para os estudos culturais, a IDENTIDADE ou - para ser mais preciso - as identidades culturais dos artefatos 
artesanais são construtos que, sem negar a existência de passado, sofrem modificações quando reivindicados 
no presente, ou seja, na visão histórica o passado é reconstituído num processo de contínua reinterpretação. 
Entramos então no conceito de identidades fluidas inseridas na modernidade líquida. 

Na perspectiva dos estudos culturais, a REPRESENTAÇÃO é uma prática social importante dentro do 
processo de construção e troca de significados entre os membros de uma sociedade e, assim, está inserida 
como um dos momentum do circuito da cultura. A representação se expressa através de uma dimensão do 
significante, ou seja, um traço material visível como uma marca, um folder, um depoimento de integrantes de 



uma comunidade produtora, uma exposição temática em uma loja ou em um museu, uma embalagem 
temática, um vídeo promocional, etc. 

Outro processo imerso no circuito da cultura é a REGULAÇÃO, o conceito é amplo e pode variar a 
depender do contexto da análise das oportunidades de comercialização do artefato artesanal. Em 
determinadas situações, o conceito de regulação pode remeter a políticas e regulamentos governamentais 
específicos de instituições com renome e credibilidade ou entidades privadas, com dimensão material, qual 
seja, conteúdos concretos como são as certificações e denominações de origem, autenticações de “feito à 
mão", autorizações fitossanitárias para exportação e premiações, em concursos nacionais caso do Top 100 
Brasil do SEBRAE. Em outros cenários, o processo da regulação pode referir-se à atuação de regras de conduta 
social ou moral como é o caso dos cenários institucionalizados e em pouquíssimos casos naturalizadas da 
economia solidária ou do comércio justo. 

7.3.5 A visão da sustentabilidade 

O campo de sustentabilidade pode ser entendido a partir de quatro dimensões (DEHEINZELIN, 2010), 
relatando as relações sociais estabelecidas na cadeia de pré-produção, produção, distribuição, comunicação e 
consumo conforme apresentado a seguir: 

1. Econômica - através da formação e expansão dos mercados, buscando o economicamente justo; 

2. Social – através do fortalecimento das redes e dos laços sociais, buscando o socialmente inclusivo; 

3. Ambiental – através do aproveitamento máximo das matérias-primas, reciclagem e 
reaproveitamento, buscando o ambientalmente respeitoso: 

4. Cultural – através da geração e troca de conhecimentos e habilidades que se acumulam e se 
transmitem, buscando o culturalmente diverso. 

Uma visão muito prática da sustentabilidade dentro de um ambiente de um projeto de desenvolvimento e 
cidadania é proposta pela PETROBRAS (2013). Entende-se por sustentabilidade o conjunto de forças (ideias, 
relações, processos e recursos) que são capazes de manter um projeto vivo, renovado, desenvolvendo-se. Ela 
é demonstrada pela relação que o projeto estabelece com a comunidade de seu entorno, cuja participação traz 
legitimidade ao projeto. É demonstrada também pela relação que o projeto estabelece com suas parcerias. 
Sustentabilidade é também a excelência da gestão do projeto. Além disso, é importante olhar também para as 
relações que o projeto estabelece com o poder público (em seus diferentes níveis) e para a forma como lida 
com a formulação e execução das políticas públicas avançando assim na construção da cidadania ativa.  

7.3.6 Os fluxos e os contra-fluxos 

Nas visões mais tradicionais e com base na teoria dos sistemas ainda prevalece à linearidade de movimento e 
sentido único de fluxo com emissor, mensagem e receptor implicando em passividade na recepção ao longo 
das cadeias produtivas. Esta limitação considera os diferentes aparatos ao longo da cadeia como 
independentes e impossibilitados ou desmotivados para serem proativos na defesa de seus interesses 
individuais ou coletivos (HALL, 2009), o que pode comprometer toda a efetividade do planejamento da cadeia 
na medida em que não se aceitam opiniões e críticas dos mesmos que venham a contribuir na melhoria da 
qualidade dos serviços e dos produtos oferecidos. 

As tendências de reversão para a visão dos contra-fluxos apareceram com advento das técnicas do 
planejamento da produção, principalmente o SOP (Sales Operation Planning) e da intensificação das vendas 
por catálogo no primeiro momento e posteriormente por internet que exigiram a implantação eficiente da 
logística reversa por exigência dos códigos de defesa dos consumidores e do nível de concorrência 
estabelecido nestes mercados. (CAMPOS, 2009) 

As necessidades advindas das buscas contínuas de eficiências nos processos e do envolvimento dos 
colaboradores a todos os níveis introduziram os contra-fluxos contínuos de informações e conhecimentos. 

Dentro deste contexto assumimos na nossa análise estratégica a visibilidade e a busca de oportunidades 
nas ineficiências ou gargalos identificados nos fluxos e nos contra-fluxos dos produtos, recursos, informações 
e conhecimentos da cadeia produtiva, em toda a sua extensão.    



8. Modelo de Análise e suas Dimensões 
O desafio enfrentado para construção de um modelo de análise desde o início foi grande, mas motivador, até 
porque, mesmo com uma pesquisa bibliográfica exaustiva, não se identificou nenhuma referência específica 
para a cadeia de produção artesanal com o enfoque do produto cultural inserido dentro da economia da 
cultura. Tivemos então que construir através de diversas fontes e do trabalho coletivo do grupo de 
especialistas e contribuições relevantes dos membros das duas comunidades produtoras artesanais, um 
modelo que foi avaliado e testado na práxis comunitária. 

8.1 A Visão Bidimensional 
 

Figura 26 – Representação bidimensional da Cadeia produtiva do Artesanato 
 

 

Fonte: Os pesquisadores 

As dimensões da análise 

Sustentabilidade 

Econômica 
Social 
Ambiental 
Cultural 

Fluxos e Contra-Fluxos 

Produtos 
Recursos 
Informações 
Conhecimentos 

Circuito da Cultura 

Produção 
Identidade 
Regulação 
Representação 
Consumo 
 



8.2 A Visão Tridimensional 
 

Figura 27 – Representação bidimensional da Cadeia produtiva do Artesanato 

 

Fonte: Os pesquisadores 
 



9. Sistematizando a Experiência. 
 
Neste item ratificamos a hipótese da pesquisa, ou seja, o potencial de replicabilidade do modelo analítico em 
outros grupos produtivos artesanais do Estado, segundo a perspectiva dialética5. 

Em nosso Estado a produção artesanal alcança um total de 75 mil pessoas sendo que deste total, cerca de 8 
mil estão cadastrados no SICAB – Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro. O artesanato 
de nosso Estado é muito diversificado apresentando um grande número de tipologias e utilizando uma gama 
variada de matérias-primas e modos de fazer e conviver no produzir, no disseminar e no comercializar. 

O objeto artesanal ampliado nos molde do artefato cultural está impregnado de subjetividades e ainda que 
inconscientemente o produtor artesanal produz simultaneamente produtos, sentidos e significados que vêm a 
constituir o conjunto dos valores tangíveis/objetivos e intangíveis/subjetivos materializados nas suas práticas 
sociais do fazer, conviver, atuar e organizar-se. 

O Modelo de Análise proposto no campo da economia da cultura, desenvolvido com base na pesquisa 
bibliográfica, na experiência dos especialistas, da contribuição dos artesãos das duas comunidades permitiu 
avançar alguns passos nesta área onde são poucos os esforços de pesquisa empírica. 

Foram realizadas validações em duas comunidades com produções artesanais, modos de fazer, 
organização da produção, cortes de gênero e idade, tradições culturais distintos; o que nos ofereceu condições 
de conhecer detalhes que fortalecem a versão consolidada e final do modelo que ora apresentamos. 

Gerar um Modelo de Análise do artesanato para uso em diversas tipologias é sempre um desafio, 
principalmente quando tratamos de fenômenos sociais como o artesanato que na visão de (GULLAR,2000) 
está entre as primeiras formas de ação do homem sobre o meio ambiente e sobre si mesmo, por incrível que 
pareça – o homem não nasce humano, ele se torna humano, pelo trabalho, pela inteligência. Ainda que o 
objeto de pesquisa esteja sujeito a tantas variáveis, acreditamos que os dois protocolos completos que 
conseguimos desenvolver nas duas comunidades produtivas servirão de exemplos muito didáticos para usos 
em outras aplicações. 

Para tanto, apresentamos como suporte a seguir um conjunto de formulários que denominamos de 
Modelos de Análise para cada uma das 3 etapas: Matérias – Primas, Processos Produtivos e Acesso a 
Mercados. 

                                                 

5 A dialética é considerada uma das metodologias mais convincentes para o estudo da realidade social, pois fornece as 

bases para uma interpretação mais dinâmica e totalizante da realidade. De acordo com essa perspectiva, os fenômenos 
sociais (o artesanato como linguagem ou como artefato cultural constitui um exemplo por excelência), não podem ser 
considerados de forma isolada, desconectados de suas condicionantes econômicas, sociais, ambientais, históricas, 
políticas, culturais e ambientais. Neste contexto definimos sistematização segundo HOLLIDAY (2006): 
 
“A sistematização é aquela interpretação crítica de uma ou várias experiências que, a partir de seu ordenamento e 
reconstrução, descobre ou explicita a lógica do processo vivido, os fatores que intervieram no dito processo, como se 
relacionaram entre si e porque o fizeram desse modo.” 

 
 



 

9.1 Modelos de Análise - Identificação das Matérias-primas  
Devem ser criadas tantas colunas para fontes quantas forem identificadas na unidade produtiva pesquisada. 

 

DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

ASPECTOS FONTE 1 FONTE 2 FONTE X 

Fontes    

Forma De Extração    

Impactos Ao Meio Ambiente    

Organização Da Extração    

Geração De Resíduo (Não Aproveitável)    

Geração De Refugo (Aproveitável)    

Destinação De Resíduos    

 

DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA 

ASPECTOS FONTE 1 FONTE 2 FONTE X 

Disponibilidade    

Custos    

Rentabilidade    

Condições de acesso    

Período de acesso    

Sazonalidade    

Transporte    

Embalagem    

Processamento    

Beneficiamento    

Uso de energia    

Opções de mix    



 
 
 
 

DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE SOCIAL 

ASPECTOS FONTE 1 FONTE 2 FONTE X 

Riscos humanos na extração e 
manipulação 

   

 

DIMENSÃO DE FLUXO DE RECURSOS 

ASPECTOS FONTE 1 FONTE 2 FONTE X 

Apresentação para produção    

Fornecedores    

Equipamentos de extração    

 

DIMENSÃO DE FLUXO DE CONHECIMENTO 

ASPECTOS FONTE 1 FONTE 2 FONTE X 

Conhecimentos repassados    

 

DIMENSÃO DE REGULAÇÃO 

ASPECTOS FONTE 1 FONTE 2 FONTE X 

Riscos à disponibilidade    

Controle de extração    

Lei de proteção ambiental    

Organização para produção    

 

DIMENSÃO DE IDENTIDADE 

ASPECTOS FONTE 1 FONTE 2 FONTE X 

Fatores identitários    

 
 



9.2 Modelos de Análise - Identificação de Processos Produtivos 
Devem ser criadas tantas colunas para processos quantos forem identificadas na unidade produtiva 
pesquisada. Algumas etapas não são obrigatórias, o que varia de processo para processo e precisa ser 
adequada conforme a necessidade. Cada aspecto pode ser subdividido conforme a complexidade de cada 
etapa. 
 

DIMENSÕES PESQUISADAS 

DIMENSÕES ASPECTOS PROCESSO 1 PROCESSO 2 PROCESSO X 

FLUXO DE RECURSOS 
Apresentação para 
produção 

   

FLUXO DE 
CONHECIMENTO 

Fracionamento    

Pré-produção    

Preparação    

Conformação    

SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL 

Controle de qualidade    

FLUXO DE 
CONHECIMENTO 

Acabamento    

SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL 

Controle de qualidade    

FLUXO DE 
CONHECIMENTO 

Atividade Pós-Acabamento 
(se existir) 

   

FLUXO DE 
CONHECIMENTO 

Estoque    

Logística    

REGULAÇÃO Organização da produção    

SUSTENTABILIDADE 

 AMBIENTAL 

Controle de qualidade    

Energia    

Resíduo    

Refugo    

SUSTENTABILIDADE 
SOCIAL 

Ergonomia    

EHS    

Práticas culturais e 
organizacionais 

   

Recortes de gênero/idade    

Equipamentos de produção    



SUSTENTABILIDADE 
ECONÔMICA 

Desenvolvimento de 
produtos 

   

FLUXO DO 
CONHECIMENTO 

Capacitação    

Comunicação    

IDENTIDADE Prática cultural    

 

9.3 Modelos de Análise - Identificação de Acesso a Mercados 
Devem ser criadas tantas colunas para processos quantos forem identificadas na unidade produtiva 
pesquisada. 

 

DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE SOCIAL 

ASPECTOS FONTE 1 FONTE 2 FONTE X 

Equidade social    

Cortes de gênero, idade, etnia e 
parentesco 

   

Trabalho em rede    

 

DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA 

ASPECTOS FONTE 1 FONTE 2 FONTE X 

Canais de distribuição    

Fixação de preço    

Promoção    

Logística reversa    

Parcerias    

Pós-venda    

 



 

DIMENSÃO DE FLUXO DE INFORMAÇÃO 

ASPECTOS FONTE 1 FONTE 2 FONTE X 

Recomendar/Disseminação (ideia)    

Alavancar/Divulgação (material)    

Veículos    

Consumo    

Interação com o mercado/ análise de 
tendências 

   

 

DIMENSÃO DE IDENTIDADE 

ASPECTOS FONTE 1 FONTE 2 FONTE X 

Práticas culturais e organizacionais    

Elementos de Raiz    

Reconhecimento    

 
 

DIMENSÃO DE REPRESENTAÇÃO 

ASPECTOS FONTE 1 FONTE 2 FONTE X 

Material de suporte    

Reforço na Experiência de compra    

 

DIMENSÃO DE REGULAÇÃO 

ASPECTOS FONTE 1 FONTE 2 FONTE X 

Prêmios    

Princípios    

 



10. Desdobramentos 
Como toda nova pesquisa este é somente o passo inicial de um caminho a percorrer em um novo campo de 
conhecimento com impactos potenciais a capitalizar em uma população produtora de artesanato em um 
Estado que ainda necessita fortalecer as suas políticas públicas para promover e gerar renda e emprego 
estável que viabilize a retenção dos jovens neste ambiente produtivo. 

 
 
 
 



11. Apêndice 

11.1. Entrevistas com as Comunidades Produtoras 

11.1.1. Transcrição na íntegra de entrevista realizada em Ponta de Pedras, Município de 
Goiana, com a liderança da Comunidade Produtora de Artesanato Cana-brava, em junho 
de 2013. 

Entrevistador: Ana Maria Queiroz de Andrade 

Comunidade produtora: Artesanato Cana-brava 

Entrevistado: Maria Adélia Tavares 

Entrevistador(a):_Maria Adélia falando. Maria Adélia falando. Bom, Adélia é artesã de Pontas de 
Pedra e do grupo Artesanato Cana-brava, e vai contar... começar contando um pouquinho como foi que 
ela se iniciou nessa atividade. 

Entrevistado(a):_aí, o trabalho já existe há muito tempo. É desde o tempo do meu avô, né, que 
existia cana-brava, um material chamado cana-brava, e que esse material tem um senhor 
chamado Seu Juarez, que ele começou a fazer utensílios pra casa, né, como pãozeira, cesto de 
roupa, aí ele foi descobrindo outros... além da pesca, de fazer armadilha de pesca, ele foi 
descobrindo outra maneira de ganhar com essa mesma palha. Fazendo, assim, pãozeira, 
roupeiros. Aí, dessa forma foi surgindo artesanato chamado cana-brava. 

Entrevistador(a):_certo. E como... E você? Como você começou? 

Entrevistado(a):_ a gente começou com a necessidade de expandir mais esse trabalho. Aí 
juntamos as mulheres de pescadores de Pontas de Pedra, né, pra melhorar a nossa renda, e 
começamos um trabalho com o Sebrae, junto com a universidade, pra que esse trabalho, ele fosse 
conhecido. A gente teve que ter o apoio do Sebrae junto com as meninas da UFPE, que é a parte 
do design, aonde ela começaram a criar novos produtos, como luminária, cesto de roupas, porta-
joias, pãozeiras, e aí foi melhorando a renda algumas mulheres de pescadores, né? 

Entrevistador(a):_ você trabalha sozinha ou você trabalha em grupo? 

Entrevistado(a):_ desde o início que a gente trabalha em grupos. Dez mulheres de pescadores e 
até hoje a gente continua trabalhando em grupo, porque é importante que teja um grupo, né? E 
não uma pessoa só. 

Entrevistador(a):_ oh, Adélia, deixa eu te perguntar outra coisa: essa matéria-prima que você trabalha, 
tem alguma facilidade? Tem alguma dificuldade? O que ela... ela... 

Entrevistado(a):_ essa matéria-prima... ela já teve uma facilidade. A gente encontrava ela em 
vários... em várias regiões aqui perto. Só que agora ta mais difícil. A gente só encontra ela em 
dois lugares, que é São Lourenço e Tejucupapo e aqui em Pontas de Pedra não existe essa 
plantação. 

Entrevistador(a):_ mas, Adélia, ela nasce rápido? Ela nasce fácil? Ela... 

Entrevistado(a):_ ela nasce rápido. Onde plantar, que tiver água, assim, perto de rio, ela vai 
nascer e não vai morrer mais. 

Entrevistador(a):_mas e por que ta faltando? 



Entrevistado(a):_ta faltando porque ninguém essa curiosidade de plantar, né? Aqui tem muito 
pescador, mas ainda não tiver... E eu acho que até, talvez, seja um lugar pra ele plantar, que ele 
não tem. 

Entrevistador(a):_ certo. A falta de lugar pra plantar. Dos trabalhos que você faz, Adélia, qual é o que é 
mais significativo? Qual é o que você acha que é mais interessante? É mais... do que você faz e diz: 
[“_olha, isso aqui é superinteressante! É a marca do artesanato de...”] 

Entrevistado(a):_ o produto que a gente acha mais interessante é a luminária. 

Entrevistador(a):_ por que, Adélia? 

Entrevistado(a):_ porque, além dela ser mais bonita do que os outros produtos, ela vende 
melhor, né? 

Entrevistador(a):_vende melhor. Certo. Como é que você faz pra inventar seu produto? 

Entrevistado(a):_a gente pensa em uma maneira de fazer um produto, mas quando a gente faz, 
às vezes não fica tão bom, aí a gente procura sempre o apoio do Imaginário, pra que eles venham 
dar um jeitinho, uma melhorada. Aí a gente tem capacidade de criar um produto, mas nunca esse 
produto fica tão bom. Então, a gente procura o apoio do Imaginário para melhorar esse produto. 

Entrevistador(a):_certo. Me diga uma coisa: você acha que esse produto que vocês fazem aqui é a cara 
de Pontas de Pedra? 

Entrevistado(a):_ com certeza! É a cara de Pontas de Pedra. 

Entrevistador(a):_ por quê? 

Entrevistado(a):_ porque, além da palha, ela ser a cana-brava, onde a gente faz armadilha pra 
pesca, a gente usa utensílio de coco pra dar um jeito melhor na peça, então é a cara de Pontas de 
Pedra. 

Entrevistador(a):_ por conta da cana e por conta do coco? 

Entrevistado(a):_ por conta da armadilha, né? 

Entrevistador(a):_certo. Oh, Adélia, me diga uma coisa: você acha que a comercialização é justa? O 
preço é justo ou não? 

Entrevistado(a):_ o preço é justo porque a gente não permanece com o mesmo preço. Vendo que 
as coisa aumenta a cada dia, né, então a gente vai sempre agregando valor em nossos produto. 

Entrevistador(a):_ dos produtos que você faz aqui o que é que vende mais? 

Entrevistado(a):_o que ta vendendo mais é pãozeira e luminária. 

Entrevistador(a):_ perfeitamente. Enquanto grupo, como é que esse grupo funciona? 

Entrevistado(a):_ o grupo funciona, éh... todo mundo vem junto, né, trabalhar, e quando a gente 
tem uma questão em grupo... bora supor, a gente quer mudar hoje o valor de uma peça, aí todo 
mundo dá sua opinião, certo? 

Entrevistado(a):_ e também tem a história de fazer o material no próprio Centro e quando não 
dá tempo, a gente leva pra casa, mas o grupo se relaciona muito bem.  

Entrevistador(a):_ se relaciona muito bem? Ta muito bom. 

Entrevistado(a):_muito bom. 

Entrevistador(a):_ vocês conversam sobre o trabalho que vocês tão fazendo com frequência? Não só 
trabalhando, mas conversar sobre o trabalho. 



Entrevistado(a):_toda hora a gente ta conversando sobre o trabalho. Toda hora, porque a gente 
mora juntinho, a gente... o pessoal aqui, todo mundo se conhece e a gente começa a conversar no 
Centro e em casa a gente ainda tem conversa sobre o projeto. 

Entrevistador(a):_ me diga uma coisa: como você vê o trabalho do Imaginário? Se... pode falar dos 
pontos negativos, dos pontos positivos. Não tem... Até pensando no que é que poderia ser melhor, fazer 
melhor em relação ao Imaginário. Fique bem à vontade. 

Entrevistado(a):_éh... O Imaginário é o seguinte: quando a gente iniciou esse trabalho, a gente 
não tinha tanto sucesso de vendas, né? Bora supor. Sucesso de vendas, o material não tinha 
tanta qualidade. Então, quando a gente conheceu a equipe do Imaginário, a gente começou a 
mudar o rumo do nosso artesanato. A gente começou a produzir outras qualidades de peças, 
tipo... luminária, a gente tinha, nem sonhava, e essas luminárias foram surgindo com a equipe do 
Imaginário. Forro, tecido para palha, a gente não tinha. A gente usava verniz, o verniz foi tirado. 
Pezinho de coco foi agregado depois que o pessoal do Imaginário começou a trabalhar. Então, o 
que a gente tem a dizer sobre o projeto Imaginário eu acredito que é tudo de bom, porque eu 
acredito que é um projeto que ele trabalha com tanta qualidade, que até se envolve na vida do 
artesão. Eles são uma equipe, assim, eu vejo o Imaginário como uma equipe família. É uma 
equipe que trabalha... não só trabalha visando o que eles vão ganhar, e sim, trabalha até a 
amizade, o amor. Ele se compromete tanto com o grupo que eles começam a sentir a mesma 
coisa que o artesão sente. Eu lembro que uma vez a gente fez um... eu lembro que uma vez a 
gente fez o experimente de uma fruteira, e essa fruteira, ela deu certo. Então, tanto o pessoal do 
Imaginário como o artesão, ele pulou de alegria. Então, aí, a gente vê que o Imaginário, ele 
trabalha com a gente de maneira aberta, de maneira clara. São pessoas que passam uma coisa 
boa pra gente. Então, o que falar do Imaginário de ruim? Não tem. 

Entrevistador(a):_ Me diga uma coisa, Adélia: para um trabalho de grupo, o que é que facilita e o que é 
que dificulta um trabalho em grupo, quando a gente quer trabalhar em grupo? 

Entrevistado(a):_ eu acho que um trabalho em grupo facilita muito quando todo mundo 
concorda. Eu acho que o acordo é o fator principal. Se hoje a gente ta fazendo um trabalho em 
grupo e tem dois pé frio, a gente chama pé frio, no meio, que sempre bota um mau gosto, isso aí 
não vai dar certo. A gente não vai pra frente, porque o trabalho em grupo, ele precisa muito de se 
agregar um com o outro e chegar àquele ponto principal e dizer: [“_não, isso aqui ta bom e a 
gente vai agir dessa maneira!”]. Eu acho que o trabalho em grupo tem que ser assim. 

Entrevistador(a):_ então, o que você acha, a questão do trabalho em grupo é o acordo? 

Entrevistado(a):_ o acordo. O fator principal é o acordo. 

Entrevistador(a):_ certo. Me diga mais uma coisa, Adélia: você acha que o trabalho de Pontas de Pedra 
é bem divulgado? 

Entrevistado(a):_ eu acho que sim. Eu acho que quando a gente tem uma equipe que trabalha, 
de fato... Assim, tipo o Imaginário, ele entrou em Pontas de Pedra pra trabalhar, porque a gente 
era um grupo escondido. A gente não expandia o nosso artesanato porque até mesmo tinha 
vergonha de falar com o cliente. Mas quando a gente começou a trabalhar com essa equipe, a 
gente começou a se amostrar, a gente pode dizer dessa maneira. Porque a gente aprendeu a falar 
com o cliente, a gente aprendeu a ir pra uma feira, a gente aprendeu a negociar. Então, daí a 
gente aprendeu tudo, né? Então... 

Entrevistador(a):_o que é que você acha da marca do artesanato cana-brava hoje? 

Entrevistado(a):_ uma coisa muito importante, que até hoje a gente agradece muito é a marca, 
porque um artesão sem marca eu acho que ele não é um artesão. Porque, imagine só, se o 
Imaginário tivesse feito um trabalho com Pontas de Pedra e sempre tivesse ficado o Imaginário e 
a gente sem nenhuma marca? Então, eles tiveram esse cuidado de criar uma marca, um nome. 



Qual foi o cuidado que eles tiveram? De início foi: [“_vamos criar um nome!”]. Então, eles pediram 
que os artesãos, cada um, desse uma opinião, qual nome poderia ser criado. Então, a gente 
chegou a um acordo de criar aquela marca “cana-brava”, “artesanato cana-brava”, e é 
importante que o artesão tenha esse nome e nós temos. 

Entrevistador(a):_certo. Me diga uma coisa? Como é o relacionamento desse grupo com a prefeitura, 
de uma maneira geral? Nessa gestão e nas gestões anteriores... 

Entrevistado(a):_ éh... a relação do grupo com a prefeitura é bom. Muitas vezes tem um 
contratempo, a gente pode dizer, mas isso aí acontece, né, com todos os grupos. Mas relação 
prefeitura e grupo... 

Fim da Entrevista. 

11.1.2. Transcrição na íntegra de entrevista realizada no Município do Cabo de Santo 
Agostinho, com o mestre artesão da Comunidade Produtora Ceramistas do Cabo, em 
junho de 2013. 

Entrevistador: Ana Maria Queiroz de Andrade 
Comunidade produtora: Artesanato Cana-brava 
Entrevistado: Celestino José Mota, conhecido como Seu Celé 
Entrevistador(a):_ Entrevista com seu Celé. Primeiro, como o senhor veio... entrou nessa história do 
barro, do artesanato, como o senhor aprendeu? E depois, como essa coisa evoluiu? Como o senhor se 
instalou aqui? E qual a sua... na sua história com projeto Imaginário, o laboratório Imaginário, o que é 
que o senhor achou bom? O que é que o senhor achou que não foi bom? O que é que poderia melhorar? E 
pro futuro o que é que o senhor sugere? É mais ou menos isso aí. Aí o senhor fique à vontade pra 
começar como o senhor queira. 
 
Entrevistado(a):_bem, eu comecei isso com meu pai. Ele trabalhava na cerâmica de Zezé e me levou 
pra lá, eu com 11 anos de idade, e eu comecei lá, aprendendo... 
 
Entrevistador(a):_lá aonde, seu Celé? 
 
Entrevistado(a):_ aqui no Cabo mesmo. 
 
Entrevistador(a):_ aqui no Cabo. 
 
Entrevistado(a):_ na olaria de Zezé. Só que não era artesanato. Era só filtro. E comecei aprendendo. 
Em 66 meu pai viajou para o Ceará, pra tomar conta de uma cerâmica lá, e eu acompanhei, fui com ele, 
passei 4 anos lá, mas... quer dizer, em Fortaleza, mesmo passei 4 meses e 1 ano e 6 meses passamos em 
Limoeiro do Norte, fica a 20km de Fortaleza. Mas como era muito quente, minha esposa não tava se 
dando lá, e aperreava muito pra voltar pra aqui, pro Cabo. E eu vim embora. Tinha um pessoal lá, uns 
ajudantes lá, eu ensinei eles fazerem filtro lá, aprenderam e eu vim embora pra cá, sozinho. Meu pai 
ficou, Cléber ficou também. Depois meu pai veio embora. Cléber demorou mais uns dois anos e depois 
Cléber veio pra cá. E aí eu comecei aqui fazendo artesanato. 
 
Entrevistador(a):_que tipo de artesanato?  
 
Entrevistado(a):_ esse aí. Quer dizer, eu comecei fazendo moringas, quer dizer, a quartinha, vaso de 
planta, essas coisas, como se faz, os filtros, mas fazia pouco. Depois foi que eu fui... Foi chegando 
rapazes aqui, eu fui ensinando, foram aparecendo outros, como Deó, papai trouxe lá de Ribeirão, que já 
trabalhava pra ele lá em Ribeirão. E aí chamou Deó pra vir pra aqui, Deó veio e começou e foi se 
expandindo, né, foi crescendo, aqui e cheguei a um ponto de ter uma área, uns três anos que eu tava 
aqui, eu já tava com mais de mil metros de área coberta, mil metros quadrado de área coberta 



fabricando. E tinha vários fornos aqui, queimando. Todos os dias a gente queimava peças aqui. E 
cresceu, cresceu, cresceu e eu cheguei ao ponto de trabalhar com 56 pessoas, mas só que depois veio a 
dificuldade. Vieram as dificuldades da argila, da lenha, a entrada do Ibama, depois que Suape comprou 
aquela área todinha, onde extraía o barro, aí vieram as dificuldades. Eu cheguei ao ponto de parar isso 
aqui. Eu já estava querendo ir embora, voltar pra o Ceará ou pra Bahia, eu queria ir embora. Aí o prefeito 
Elias Gomes ouviu, soube que eu queria ir embora, aí mandou me chamar e formou essa Associação dos 
Ceramistas do Cabo, que através da Associação a gente tinha força de arrumar o barro. Aí, pronto, 
através da Associação ele nos levou ao governador... 
 
Entrevistador(a):_em que ano isso? 
 
Entrevistado(a):_ isso em oitenta... se eu não me engano foi em oitenta e três ou oitenta e cinco. 
Parece que foi... foi, ficou formado mesmo em oitenta e cinco. Em 1985. E o governador enviou a gente 
à Suape, e na época era o Cel., o presidente de Suape era o Cel. Alteniense. Sei que eles arrumaram o 
barro, né, concessão pra gente ta tirando, extraindo o barro, por dez anos. Depois de dez renovava o 
contrato, outro contrato. E depois que passou esses dez anos já foi outros... outro presidente, outra 
gestão lá de Suape e começou as políticas, né, empatava o barro e aquela agonia, e o Ibama também 
perseguindo muito sobre a lenha, que não ia existir mais lenha. Aí vieram as dificuldades. Eu já 
querendo desistir também, novamente, foi que veio, surgiu o projeto Imaginário, né? Veio o projeto 
Imaginário. Aí, já que a gente já tava muito cansado, já com vontade de desistir, mas assim mesmo o 
projeto deu uma alavancada e cresceu as vendas através da inovação dos produtos, que veio através do 
Imaginário e conseguimos ainda passar vários anos. E aí surgiu também esse projeto do... 
 
Entrevistador(a):_ Centro do Artesanato... 
 
Entrevistado(a):_do Centro de Artesanato lá embaixo. Através do Imaginário foi com o prefeito Lula 
Cabral, ele conseguiu fazer... construir o Centro, mas só que passou muito tempo pra ficar pronto esse 
projeto, todo o processo. Aí faleceu um oleiro, o... 
  
Entrevistador(a):_Abiude...  
 
Entrevistado(a):_o Abiude... e outros foram embora, e foi... e eu.. o Centro quando veio ficar todo 
pronto aí veio a doença da minha esposa, eu fiquei impossibilitado de trabalhar, o Cleber também 
adoeceu, aí não tivemos mais condições de prosseguir. 
 
 
Entrevistador(a):_ vou fazer outra pergunta, seu Celé: em relação a produtos, o que é que o senhor 
acha que se devia produzir hoje? O artesanato do Cabo devia produzir o quê? Que tipo de produto? Filtro 
ou o que mais? 
 
Entrevistado(a):_ não, o filtro caiu, praticamente ta acabado. Hoje o que tinha que se fazer... procurar 
o comércio que ta absorvendo mais no ramo, vamos supor, de hotelaria ou de... de... de vaso pra 
enfeite, mesmo, decoração, procurar o ramo. Ter uma pessoa especializada nisso, um vendedor, que 
procurasse isso pra trazer pro pessoal fazer. Não era a gente... pra gente mesmo fazer, assim, dizer, não 
fazer tal produto pra fazer, talvez a gente não acerte. Se tiver uma pessoa pesquisando pra... 
 
Entrevistador(a):_ perfeito, seu Celé... 
 
Entrevistado(a):_ precisando mais disso, eu penso que seria melhor. Devia ter isso. 
 
Entrevistador(a):_pronto, seu Celé, muito obrigado. Vou passar pra seu Deó, pra poder a gente...  
 



Fim da entrevista com seu Celé 
 
 

11.1.3. Transcrição na íntegra de entrevista realizada no Município do Cabo de Santo 
Agostinho, com a liderança da Comunidade Produtora Ceramistas do Cabo no Centro de 
Artesanato Wilson Campos de Queiroz Júnior, em junho de 2013. 

Entrevistador: Ana Maria Queiroz de Andrade 

Comunidade produtora: Cerâmica do Cabo 

Entrevistado: Severino Antônio de Lima, conhecido como Nena 

 
Entrevistador(a):_... pronto, Começou! Pode ficar à vontade, Nena, pode falar! 
 

Entrevistado(a):_eu iniciei... minha mãe morava na usina, aí meu pai faleceu, aí veio ser vizinho 
de Cele, da cerâmica Cele. Era eu mais 5 irmão. E a gente ficou lá, brincando lá dentro e eu 
ajudava lá. Ajudava, meu irmão trabalhava pra sustentar a gente, que meu pai era aposentado, 
mas era casado com outra mulher naquela época. Minha mãe não tinha direito a nada. Aí a gente 
foi trabalhar pra ajudar dentro de casa. Aí eu comecei, peguei o gosto lá e aprendi. Meus irmãos 
também aprendeu. Nesse tempo eu me casei e meu filho foi criado junto com o barro. Até hoje eu 
gosto de trabalhar com o barro. Hoje às vezes a gente se decepciona porque às vezes fim de 
semana, fim de mês que a gente não tem recurso, a gente às vezes não vende, não tem condições 
de se manter, fica apertado, a mulher em casa fica reclamando. É, fica reclamando, 
porque...[“_mas rapaz, tu tas trabalhando naquele serviço...”]. Mas eu tenho prazer em 
trabalhar. E eu tenho prazer de trabalhar na área de artesanato. De filtro, esse negócio, não. Por 
exemplo, agora mesmo os menino lá pegaram encomenda de filtro, me chamaram: [“_vem pra 
cá! Vem pra cá!”]. Eu ia ganhar bem lá, todo mês eu ganhava dois e mil pouco reais, mas eu não 
saí daqui, fiquei aqui. Os meninos lá me chamando, mas eu não fui. Fiquei aqui, porque eu espero 
que aqui as coisas melhorem. E na área de cerâmica eu gosto, eu tenho prazer. Se eu hoje 
ganhasse na loteria, fosse rico, mas não parava de trabalhar, porque eu gosto de trabalhar. 

 
Entrevistador(a):_veja só, o que é que você acha que faz melhor em cerâmica, Nena? Onde é que tu é 
bom, mesmo? 
 

Entrevistado(a):_ eu gosto de trabalhar, de inventar um produto, criar, fazer coisa mais difícil do 
que os outros. Agora, de produção eu não gosto, eu gosto de trabalhar criando. 

 
Entrevistador(a):_ você trabalha sozinho ou trabalha com alguém? 
 

Entrevistado(a):_ eu trabalho só. 
 
Entrevistador(a):_ então, quais as dificuldades ou questões que você acha mais importante quando 
você pensa na matéria-prima barro? O que é que é importante da gente pensar, de considerar? Enfim, 
de ver pra não atrapalhar e facilitar a vida do artesão.  
 

Entrevistado(a):_hoje... uma dificuldade minha hoje é capital de giro, que eu não tenho, capital 
de giro. Eu queria fazer um estoque, exemplo, no mínimo, botar uma carrada de barro, duas 
carrada de barro, porque quando bate o inverno o barro não sai. E agora ta a maior complicação 
lá, que Suape passou pra uma empresa. E o dono do terreno não quer que tire mais barro lá, já tão 



aterrando lá, derrubaram os pés de mato que tinha lá, pé de azeitona, esse negócio, e não tem 
mais espaço. E é essa complicação. Hoje, se a gente quiser barro, vai ter que pegar na Paraíba. 
Sai mais caro, não é o barro da mesma qualidade que a gente tem aqui. Na área de artesanato 
fica a desejar e eu gosto de trabalhar e a dificuldade que tem aqui é essa: capital de giro, fazer 
estoque e cliente, que eu não tenho condições, porque tem gente que tem... trabalha com barro, 
mas tem um vendedor lá fora e sai arrumando encomenda. Eu não tenho aqui. Se o cliente não 
vem aqui, eu não tenho onde ir ao cliente. Aí complica. O que eu vendo aqui hoje às vezes é a 
turma que liga pra mim. É uma caqueirinha, um negócio... essa mulher que encomendou as 
peças, ela pegou meu número lá no Marco Zero. Tinha umas peça lá, entrou em contato comigo, 
veio aqui e aí eu fiz um bocado de peça pra ela.  

 
Entrevistador(a):_ agora, falando das suas peças, Nena, que peças você faz que você gosta mais? Que 
você faz: [“_ah, aquela peça é a que eu faço com maior prazer, o que eu gosto mais”]? 
 

Entrevistado(a):_ exclusividade. Eu gosto de fazer exclusividade e peças que, como eu disse, que 
ninguém copie, que ninguém faça... 

 
Entrevistador(a):_ que ninguém tenha feito antes? 
 

Entrevistado(a):_ é, porque tem peça que você diz, assim, por exemplo, um vaso. Se eu fizer um 
vaso, todo mundo faz um vaso, mas tem peça que a gente faz que ninguém faz. Fazer faz, mas é 
complicado, né? 

 
Entrevistador(a):_ como é que você imagina? Como é que você inventa seu produto? Como é que 
acontece na sua cabeça isso? 
 

Entrevistado(a):_ por exemplo, às vezes a gente vê um desenho de uma peça e naquele desenho 
a gente muda o estilo do jarro. Eu vi mesmo uma vez aquela peça cheia de estrela, eu até na 
televisão uma vez a mulher na Tribuna, ela dando a entrevista que ela criou a peça, mas ela 
comprou a mim. Pintou a peça de preto e tava lá, e ela dizendo que foi criação dela. Mas não foi. 
Aquela criação eu fiz. Que eu vi uma peça lá na parede, quadrada e aí eu disse: [“_eu posso fazer 
ela redonda e com o mesmo sentido do que a que ta parede”]. E eu fiz e fez sucesso, né?  

 
Entrevistador(a):_me diz uma coisa, Nena, você diria o seguinte: sua peça tem a ver com o cabo? O 
pessoal olhando sua peça vê o Cabo? 
 

Entrevistado(a):_ tem. Porque a gente faz questão que a peça da gente se destaque. Porque 
quando... por exemplo, chegava muitas pessoas aqui que diziam: [“_oh, em Tracunhaém não tem 
essas peças. Lá tem muita cerâmica. Lá é cheio, mas as peças que vocês têm aqui ninguém 
encontra”]. 

 
Entrevistador(a):_ o que é que vocês fazem aqui de diferente de Tracunhaém? 
 

Entrevistado(a):_é peça no torno. 
 
Entrevistador(a):_ e quais são os produtos que você faz e que vende mais? Vende, com certeza, Nena? 
 

Entrevistado(a):_ aqui, hoje, o que a gente faz bem é aquelas bolas, aqueles castiçais, as 
florzinhas, as petisqueiras, as peças que vende mais aqui. 

 
Entrevistador(a):_ e por que você acha que elas são peças que vendem mais? 
 



Entrevistado(a):_ por causa do design, que é diferente de outros lugares, que não têm. Aquela 
petisqueira, mesmo, é exclusiva daqui, né? Que em outro canto... eu nunca vi ninguém fazer em 
outro canto. Já tentaram fazer, mas não faz igual a Cele... 

 
Entrevistador(a):_ é verdade. 
 

Entrevistado(a):_ e o barro que a gente faz o filtro, faz cinco petisqueira ou mais. As peças que a 
gente vende aqui, se tivesse encomenda constantemente, eu vivia bem aqui, vivia bem mesmo, 
tinha condições de hoje ter uma reserva, tinha capital de giro, mas o problema é que hoje a venda 
caiu muito aqui. Hoje não chegou mais ninguém ####. 

 
Entrevistador(a):_ certo. Me diga uma coisa: quem são os seus principais compradores? Quem é que 
vem aqui buscar? 
 

Entrevistado(a):_hoje é mais pessoas que têm hotel, tem pousada, que tem comércio e quer 
decorar o comércio.  

  
Entrevistador(a):_por que você acha que tem dificuldade de vender? 
 

Entrevistado(a):_é porque a gente aqui não tem o conhecimento lá fora. Por exemplo, a gente... 
ligaram pra gente agora, mesmo, foi o Imaginário. Pegaram o e-mail do Imaginário e ligaram pra 
mim, querendo umas peças e também que a gente participasse lá desse congresso de Maceió. 
Pegaram o e-mail lá no Imaginário. Aí... pra gente ir pra lá participar, que é um curso 
internacional de comerciário. Aí tem vários país... aí convidaram, mas foi através do Imaginário, 
porque se fosse por conta da gente. Aqui a gente fica praticamente isolado. Chega cliente aqui 
que vai lá pra entrada de Gaibu porque não tem identificação da placa. As placas ta dentro do 
mato. Ninguém vai... se passar não vai ver as placas, ta num canto escondido, ninguém vê. 

 
Entrevistador(a):_ veja só, e pra trabalhar em grupo, como é que você acha que poderia funcionar? 
Porque, na realidade, você trabalha só, mas você já trabalhou em grupo lá em cima. O que é que faz um 
grupo funcionar? 
 

Entrevistado(a):_ união. 
 
Entrevistador(a):_ união em que sentido? 
 

Entrevistado(a):_ união, um respeitando o trabalho do outro, porque a maioria dos grupos que 
você vê aí, é um querendo derrubar o outro. Por exemplo, a gente tem 4 pessoas trabalhando. Se 
você fizer uma peça e ela se destacar, se chegar 5, 6 clientes e só quiserem comprar aquela peça, 
os outros só vão querer fazer aquela peça porque ta vendendo, e também quer fazer. Então, vai 
derrubar o grupo, o grupo vai se prejudicar. Aí, num grupo, tem que ser primeiramente criativo, 
cada um criar e saber se sair, porque tem pessoas que não criam. Ficam esperando você fazer. Se 
você se sair bem, ele... Você vende, por exemplo, uma peça por 50 reais, ele faz e quer vender por 
30, que é pra... quer vender também, quer sobreviver. Então, pra sobreviver tem que passar por 
cima dos outros. 

 
Entrevistador(a):_ me diga uma coisa: pensando no grupo lá de cima, se você tivesse que pensar em 
coisas que fizeram você dar certo, você lembra de quê? Por que o grupo lá de cima deu certo? Pelo 
menos, se não dá agora, deu no passado? 
 

Entrevistado(a):_é, lá em cima... porque tem as pessoas. Ali no grupo, tem as pessoas, né, que 
quer ajudar o grupo, que quer que o grupo cresça e tem outros que ta no grupo, mas fica com o é 



atrás, fica botando mau gosto. Às vezes, quando faz uma reunião, na frente conta uma história 
bonita, mas quando a entrevista acaba, eles atrás mete o pau.  

 
Entrevistador(a):_ certo. Pra um grupo funcionar, o que é que ele teria que ter? Você já disse que tem 
que saber fazer, tem que saber criar... 
 

Entrevistado(a):_ união, ter união um com o outro, apoiar um, apoiar o outro. Quando um 
precisar: [“_eu to aqui!”]. Por exemplo, eu to aqui, to passando aqui... não to, por exemplo, 
passando fome, mas a situação pra mim aqui não é tão boa, mas, por exemplo, Cleber ta doente. 
Ele veio aqui. Eu tinha feito uma peça pra irmã dele. Eu cobrei um preço, a irmã dele achou caro e 
não veio buscar. Ele veio aqui e disse: [“_Nena, eu to com uma situação ruim, to comprando 
remédio, não tenho dinheiro, minha irmã me ajudou muito. Me dá essa peça pra eu dar a ela!”]. 
Eu disse: [“_pegue! Leve! A ela eu vendia, mas pra você pode levar aí, e dê a ela, porque ela lhe 
ajudou, eu lhe ajudo”]. Ele veio aqui novamente e queria uns ### pequeno e disse: [“_Nena, eu 
não tenho condições de te pagar, mas faz aí, porque a mulher ta pedindo e to sem trabalhar, pra 
eu comprar meu remédio”]. Eu fiz pra ele, ele pegou, levou. É isso que eu quero dizer, um ajuda 
um na necessidade. 

 
Entrevistador(a):_veja só, quando vocês tão junto ou estavam juntos lá em cima, vocês falavam, 
conversavam sobre trabalho com frequência ou não? 
 

Entrevistado(a):_ muito. 
 
Entrevistador(a):_certo. Me diga uma coisa: como você vê o trabalho do laboratório Imaginário aqui? 
Fique bem à vontade, porque isso é uma pesquisa e aí a gente tem que ta aberto pras críticas e pra... 
 

Entrevistado(a):_eu sempre gostei de trabalhar com peças diferentes, mas quando o Imaginário 
chegou pra trabalhar com a gente, pra mim melhorou 100%, porque quando você começa a 
trabalhar, por exemplo, em peça filtro, essas coisas, minhaeiro, a sua mente fecha e você tem... 
você não sabe criar nada, porque só pensa naquilo e você parece que tem uma venda no olho. 
Mas quando o Imaginário chegou e começa a fazer isso, faz aquilo, você vai abrindo a mente, a 
mente vai abrindo e você vai vendo outras coisas, você faz umas peças, e já vem com um 
desenho, um design e daquele design você sabe que pode fazer outra coisa e vai abrindo a mente. 
Pra mim, o Imaginário ajudou aqui 100%.  

 
Entrevistador(a):_ você acha que os trabalhos dos ceramistas daqui são bem divulgados? 
 

Entrevistado(a):_ em geral, não. Ta sendo divulgado agora porque o Imaginário entrou e a gente 
fez parceria com o Sebrae, aí. Até os órgãos agora, quem nem o Sebrae mesmo, essa semana 
ligou pra mim essa turma que faz o roteiro de Pernambuco-Nordeste, de turismo, éhh... essa... 

 
Entrevistador(a):_ me diga uma coisa: O que você acha dessa marca do Centro? 
 

Entrevistado(a):_100% boa, porque todo mundo que chega aqui elogia. Todo mundo. Todo 
mundo. [“_Rapaz, o ponto aqui é bom demais. Que ponto bom!”]. Aí tava ali em cima, aquelas 
tábuas no caminho, aquele negócio. Hoje, não, chega aqui é negócio de primeiro mundo. Tem 
gente que chega aqui e não conhece, que já comprou peça lá em cima a mim, chega aqui e diz: 
[“_mas rapaz, hoje tu tas rico, tas num lugar desse aqui, com forno a gás, com esmalte...”]. Já 
tem cliente que quer vir pra cá pra pintar peça, eu disse: [“_não. Pintar peça aqui, não. Isso aqui 
não é meu, não, você tem que conversar com a ### até e pintar os ### lá pra pintar...”]. Uma é 
uma comerciante aí de Prazeres. Ela trabalha com artesanato. Uma tal de... o nome dela é 
Eduarda, lá de Prazeres. Ela vende muito. Tem duas lojas de artesanato e vende pro Brasil todo. 



Mas só que ela trabalha com tinta fria e uma das concorrentes dela trabalha com esmalte. Aí ela 
quer... 

  
Entrevistador(a):_ como é que você vê a relação a prefeitura ou do governo do estado ou de programas 
de governo em geral em relação ao artesanato em barro aqui? 
 

Entrevistado(a):_ aqui no Cabo ta deixando muito a desejar, muito a desejar mesmo, porque 
você vê, a prefeitura veio aqui naquele dia da inauguração. Daquele dia pra cá ninguém... não 
veio mais nada, ninguém aqui. Pra dizer que não veio, o secretário veio agora, o Deda, ele veio 
aqui. Entrou na frente, foi lá atrás, voltou e... Então, pra mandar limpar o mato aqui, eu tenho 
que ligar pra um, ligar pra outro pra... ele mandou fazer agora uma CI pra levar pra lá, porque 
sem a CI não limpa mais. E a prefeitura aqui é zero, zero mesmo. Não, não... Pra senhora vê que... 
a gente ganhou o Top Center três vezes, três vezes, é ### artesanato melhor do Brasil. E a 
prefeitura nem deu o mínimo pra ela, porque isso podia ser uma grande coisa pra ela, divulgação, 
né? Ela ganhar prestígio, a prefeitura ganhar prestígio em cima da gente aqui. Mas nem isso, ela 
não deu a mínima. 

 
Entrevistador(a):_oh, Nena, me diga uma coisa, não tão participando de nenhuma reunião... o pessoal 
que ta gerenciando a Associação, não ta participando de nenhuma fórum, de nenhum...? Na prefeitura 
não tem um negócio de... 
 

Entrevistado(a):_não, tem um menino que trabalha lá que ele é do Conselho... 
 
Fim da Entrevista. 
 
 



11.2. Entrevista com especialista 

11.2.1. Transcrição na íntegra de entrevista realizada com a Superintendente do Centro 
Pernambucano de Design, em novembro de 2013. 

Entrevistador: Ana Maria Queiroz de Andrade 

Organização: Centro Pernambucano de Design 

Entrevistado: Luciene Torres 

 
Entrevistador(a):_entrevista com Luciene Torres, superintendente do Centro Pernambucano de 
Design. 
 
Entrevistador(a):_ Bom, Luciene, então, é uma conversa, na realidade, absolutamente informal e a 
ideia é que você conte um pouquinho a história do CPD, como ele surgiu. E a questão da sua atuação 
junto aos artesãos e junto aos pequenos e microempresários  
 

Entrevistado(a):_ certo. Então, a formação do Centro Pernambucano de Design surgiu daquele 
Programa Brasileiro de Design, né, PBD, e dentro do PBD tinha a formação de centros e núcleo 
de design em todas as unidades federativas do Brasil, em todos os estados. 

 
Entrevistador(a):_ esse programa era do Sebrae? 
 

Entrevistado(a):_ esse programa, PBD, não era do Sebrae. O programa PBD era do governo 
federal, certo, tava dentro do Ministério de Desenvolvimento e Indústria e Comércio Exterior. 
Começou a ter adesão de parceiros foi quando o Sebrae entrou com, dentro desse Programa 
Brasileiro de Design, entrou para o Sebrae a ação de montar centros de design em todos os 
estados brasileiros e também núcleos de design de acordo com a economia dos estados. Então, 
isso foi feito um modelo, né, uma pesquisa a nível de Brasil, e o modelo de implementação de 
centros de núcleos de design pra cada estado e cada um tinha suas adequações. Então, quem 
escreveu aqui... teve o consultor específico que escreveu o projeto Centros de Design e Núcleos de 
Design de Pernambuco, na época, e todos os estados tinham dois anos pra tirarem aquele projeto 
que tava escrito no papel e materializá-lo, né? Então, em dois anos nós tínhamos que sair daquele 
processo que a gente chama de incubação. Então com dois anos tínhamos que ta no mercado 
com formação jurídica própria e ter autossustentabilidade financeira e não tava previsto nenhum 
repasse de recurso pra iniciar essa nova natureza de empresa, né? Então, o Centro 
Pernambucano de Design hoje é associação sem fins econômicos, foi criado dentro desse prazo, 
cumprimos o prazo de formação e tem o estatuto com modelo bem voltado pra qualificação de 
OSCIP. Aí nós não quisemos até o momento essa qualificação de OSCIP. Então, a gente percebeu 
que os centros e núcleos de design nos outros estados estavam fechando mesmo antes de 
completar os dois anos, o projeto tava declinando, né, não tava dando certo. Quando foram 
cumpridos esses prazos, só estavam 5 centros de design, com núcleos de design funcionando no 
Brasil. E foi um investimento muito alto na época, falam numa ordem de 44 milhões de 
investimento. Bom, passado esse prazo, 5 ficaram no Brasil funcionando de forma adequada. Aí, 
veja, depois da abertura desses 5 centros de design pelo Brasil, não é, dos que ficaram, dos 27 
estados, outros também foram fechando nesse decorrer do tempo. Foi em 2002 o edital, 2003, 
começamos a tirar o que tava escrito como projeto e começar a implementar, em 2005 esses 5 
centros já estavam existindo. Mas logo em seguida os restantes também foram fechado. 

 



Entrevistador(a):_ e a que você atribui esse fechamento, Luciene? O que é que você acha... qual é... são 
as mesmas razões, razões diferentes? 
 

Entrevistado(a):_ foram razões diferentes, eu acho, pra cada estado. O Brasil é tamanho, assim, 
de extensão continental. Aí o que acontece? Tem estados que nunca nem tiveram o curso de 
design na época, em 2005... 2002 quando lançaram o edital, 2003 que é era pra começar, tinham 
estados não tinham nunca tido um curso de design, não tinham escolas de design, nem mesmo a 
nível técnico, não tinha nada. Então, inclusive os salários que eram pagos pros gestores como eu, 
que tinham que assumir esses centros, eram bem mais caros nessas regiões, pelas dificuldades 
que iam enfrentar. Isso foi muito mais na região do norte do país. To falando do Acre, eu to 
falando do Amazonas, eu to falando do Amapá, aquelas regiões ali, então, os salários, inclusive, 
que eram pagos aos servidores eram bem mais altos do que os outros salários. E, de cara, não deu 
certo foi o tamanho do Brasil e as diferenças de educação e de formação em design nessa 
extensão toda territorial. Não é a mesma, né? Não é a mesma do Rio, não é a mesma de 
Pernambuco, não é a mesma de São Paulo e assim vai. Então, os centros que ficaram foram 
exatamente nos estados onde tem, vamos dizer, um movimento maior, uma educação mais 
antiga na área de design. Houve também má administração dos recursos que foram recebidos. 
Por exemplo, aqui em Pernambuco a gente não repassou recursos para os sócios-fundadores, na 
época eram os parceiros, né, que tinham que aderir a esse projeto, os parceiros, que eram 
formados por instituições significativas, né, naquele estado. Então, nós não repassamos o 
recurso. O recurso a gente foi gastando de acordo com a necessidade do projeto e fazendo 
licitação de forma correta, fazendo pregões, foi quando eu aprendi o que era pregão, eu não sabia 
o que era pregão. E nos outros estados alguns parceiros receberam esse recurso para 
implementarem os núcleos, por exemplo, comprar equipamentos, então, houveram, sem dúvida, 
má aplicação dos recursos, desvio de recurso... bom, uma série de coisas, mas... E outros que 
abriram e não deram certo foi má gestão. Os que abriram e não deram certo foi má gestão. Por 
quê? Os centros de designs, depois que passassem pelo período de incubação, ele tinha que ser 
autossustentável, tinha que ser uma empresa como outra qualquer, ir pro mercado buscar 
receita, pagar seus compromissos, seus impostos, seus funcionários, pagar isso tudo. Então, acho 
que não houve uma relação de... boa, do gestor com o mercado e o que aconteceu? As receitas 
que foram levantadas ou receitas não levantadas não pagaram a estrutura. E o diferencial aqui 
foi que, quando a gente percebeu que as outras estruturas tavam fechando e que Pernambuco 
tinha estrutura muito similar, a gente resolveu enxugar a estrutura, foi a primeira coisa que a 
gente fez. Então, começou o projeto, era escrito com 16 pessoas trabalhando. Era 
descentralizados os núcleos, então o custo com reunião era altíssimo. O que a gente fez? 
Fechamos todos os núcleos, centralizamos a demanda no ponto e pensamos: se tiver de crescer e 
abrir novamente, que seja lá pra frente, mas nesse momento ele não se sustenta. Aí a gente 
enxugou... enxugamos as despesas, tiramos a quantidade de pessoal que tinha sido contratado, 
bem, fizemos toda essa adequação pra tentar sobreviver. E depois disso, já que eu tinha saído da 
incubação do Sebrae, eu pedi ao Sebrae pra fechar um contrato de consultoria mínima possível, 
só pra gente ter uma respirada pra conseguir ir pra mercado. Então, acredito que os outros 
gestores, não sei se tiveram a mesma ideia, acredito que não, de enxugar os custos da estrutura e 
buscar um serviço básico mínimo por algum período pra... 

 
Entrevistador(a):_até você se estruturar... 
 

Entrevistado(a):_ se estruturar... Pronto, aí isso realmente aconteceu. No início, a gente fez 
algumas ações na casa, mesmo, não contratava consultor externo pra poder ficar a receita na 
casa. Quando a gente achou que tinha algum valor um pouco mais significativo, em casa, aí a 
gente começou a contratar os profissionais lá fora, porque o objetivo dos centros não era fazer 
ações dentro da casa, era contratar os profissionais no mercado, era estimular esse mercado e 
atender à micro e pequena empresa, em todos os segmentos, porque como o... para a natureza 



do projeto, o design é transversal, a gente tinha que atuar em todos os sentidos: no produto, no 
processo, na imagem desse produto pro mercado, até mesmo na visão dos empresários de ter 
uma imagem e uma postura mais inovadora. Então, a gente foi muito nessa... trabalhar nessas 
áreas aí. Então, como a gente tava fazendo um trabalho legal, acho que foi isso, e começamos a 
gerar credibilidade, a gente teve também um edital que foi aberto pra ser entidade executora, o 
Sebraetec, aí nós encaminhamos toda a documentação e fomos aprovados. Então, a partir daí a 
gente ficou como entidade executora Sebraetec, o que gera uma ferramenta de sustentabilidade 
boa, de autossustentabilidade, inclusive financeira, e desde de 2007... foi 2005 que a gente 
começou a funcionar, a gente tem essa ferramenta. Então, com isso a gente vai gerando a receita 
e dá um suporte básico, né, pra sobreviver mesmo. 

 
Entrevistador(a):_ agora, me diga uma coisa, vocês começaram com foco na micro e pequena 
empresa? 
 

Entrevistado(a):_foi. 
  
Entrevistador(a):_mas vocês também trabalharam com artesanato? 
 

Entrevistado(a):_trabalhamos e muito. No início era bastante artesanato. Tinha os órgãos de 
fomento naquela época, no início de 2005, a gente pegou um boom grande, onde várias 
instituições no Brasil estavam apoiando o artesanato. Hoje a gente não tem mais essa realidade. 
Houve, parece, um cansaço, né, de investirem no artesanato. Então, foi um período muito de 
capacitação junto ao artesanato. 

 
Entrevistador(a):_ e... a minha pergunta, como era essa capacitação e como você... havia 
similaridades ou não em relação à ação que vocês faziam, em relação à micro e pequena empresa? 
 

Entrevistado(a):_havia, não tem como não haver. Tem que ser competitivo da mesma forma, 
tem que disputar no mercado, na prateleira, pra vender da mesma forma, quem tiver na ponta do 
artesanato, seja uma cooperativa, seja uma associação, tem que ter uma visão empreendedora, 
assim, o comportamento pra dar certo no mercado, pra funcionar é exatamente o mesmo. 

 
Entrevistador(a):_ certo. Que dificuldades você encontrou pra lidar com esse tipo de lógica no 
artesanato é semelhante ao da pequena empresa ou é diferente? 
 

Entrevistado(a):_ é diferente. 
 
Entrevistador(a):_ como assim? 
 

Entrevistado(a):_ é porque o artesão, ele, talvez por lidar com criação, a gente tem essa... 
talvez, não, é uma certeza, por lidar com criação tem muita dificuldade de lidar com gestão. 
Então, o empresário de uma micro e pequena empresa ta ali focado no negócio, é fazer o trabalho 
de gestão, seja consciente ou não de que ta fazendo boa gestão, mas ele ta buscando o tempo 
todo o negócio dele. 

 
Entrevistador(a):_ essa ideia de negócio no artesanato não existe. 
 

Entrevistado(a):_ não existe, exatamente. O artesão ta buscando uma satisfação pessoal por ta 
fazendo um trabalho de criação, às vezes não tem um trabalho bom e acha que aquele trabalho 
ta o suficiente pra ser aceito no mercado ou então, muitas vezes, ta com o trabalho muito bom, 
mas não tem o menor perfil pra comercialização, então, a situação para as empresas de 



artesanato é muito mais complexa, muito mais difícil dela darem certo no mercado do que o 
empresário num outro segmento. Essa foi a experiência que a gente viveu o tempo todo. 

 
Entrevistador(a):_e basicamente porque eles não têm o perfil...  
 

Entrevistado(a):_ empreendedor. Esse é o resumo, mesmo, não ter perfil empreendedor. 
 
Entrevistador(a):_ e eles têm ferramentas? Veja que coisa, você ta falando agora, eu to pensando, se 
ele tem vocação para criar, que é uma coisa boa, né, você... você cria, mas não inova ou porque você... 
eu to dizendo certo? Ele cria, mas aquela criação é daquela peça, daquele momento. 
 

Entrevistado(a):_sim. 
  
Entrevistador(a):_no mercado, ele não inova, ele não... quer dizer, na forma de introduzir a peça no 
mercado ele não inova, na forma de gestão ele não inova... ou eu to dizendo errado? Porque há uma 
certa... apesar de serem criativos, há uma certa dificuldade de entender a inovação no sentido... 
 

Entrevistado(a):_ amplo. 
 
Entrevistador(a):_ mais amplo. A inovação é a peça, é aquele fazer. 
 

Entrevistado(a):_ isso! É! Exatamente, é aquele fazer. Eu acredito que o fato deles criarem, eles 
já se sentem muito satisfeitos com essa realização e eles só se apercebem de que é necessário 
dinheiro pra sobreviverem quando as contas chegam. Então, aí é que a situação, vamos dizer, 
assim, numa frase bem popular, o bicho pega. Então fica um contrassenso: se sentir realizado 
com a criação e ter que fazer comercialização pra poder pagar contas. Então, dificilmente a gente 
encontraria, muito raro encontrar um grupo que alguma pessoa tivesse as duas coisas 
simultaneamente: saber criar e saber comercializar. 

 
Entrevistador(a):_ ou delegasse essa outra porção... 
 

Entrevistado(a):_ essa era a melhor saída, essa a gente estimulava, essa saída, sempre buscar 
alguém que... 

 
Entrevistador(a):_ que eles confiem... 
 

Entrevistado(a):_ é, que fizesse a parte de comercialização, porque a gente sabia que era uma 
fragilidade imensa a parte de gestão. Não, gestão não tinha condição de fazer. Por mais que 
capacitassem, eles têm uma inclinação grande por querer criar. Então, se pudessem todos estar 
num processo de criação, todos tavam em processo de criação e ninguém na gestão, ninguém. 

 
Entrevistador(a):_me diga uma coisa e em relação a pequena e média indústria, eles já entendem um 
pouco o negócio. 
 

Entrevistado(a):_ certo. 
 
Entrevistador(a):_ quando você trabalhou com esse pessoal, esse pessoal tinha claro qual era visão, a 
missão do negócio deles ou não? 
 

Entrevistado(a):_não, tinham, não. Geralmente a... não tinham. Geralmente eles fazem a 
gestão por intuição, pura intuição. Tanto que, assim, vou dar exemplos bem claros: a gente teve 
muita dificuldade em lidar com dois polos, que são polos que têm até um bom rendimento em 



Pernambuco, eu digo de receita. Um que a gente começou primeiro foi o polo moveleiro, ali 
naquela região de João Alfredo. Então, eles se davam satisfeitos com a receita financeira. Eles 
tinham potencial pra muito mais, mas o fato deles não quererem inovar e também o que eles 
tavam considerando que tavam tendo como receita era um bom caminho pra eles, então num 
queriam ta correndo risco. Então, eles se acomodavam e continuavam fazendo as mesmas peças, 
copiando os mesmos #### [17:08], tentando o mesmo mercado e não tinham uma visão maior. 

 
Entrevistador(a):_ é mais ou menos isso? 
 

Entrevistado(a):_ é exatamente isso. Nas últimas visitas que a gente fez de insistência, assim, 
em trabalhar, foi uma das cenas que ficou na minha memória foi a quantidade de copos. Eu até 
pensei, de longe, que era algodão que tinha voado das indústrias, tecido que tinha saído das 
indústrias, alguma coisa que tinha saído daquela região. Quando a gente passou na estrada, que 
tava no caminho pra Toritama, as árvores tavam cobertas de plástico. Foi uma visão que eu 
deveria ter fotografado naquele dia. Todo mundo ficou impressionado. Nós tavamos numa van, 
tinham umas 10 pessoas mais ou menos. Eu tava levando o pessoal da Paraíba, junto com o 
pessoal do CPD pra fazer uma visita técnica e a impressão de todo mundo é que aquilo não era 
copos, né, de longe, de plástico. A gente pensou que era, sei lá, algodão que tinha voado, alguma 
coisa e tinha enganchado nas árvores. Eram literalmente plástico. 

 
Entrevistador(a):_ lixo. 
 

Entrevistado(a):_ lixo. Completamente lixo. 
 
Entrevistador(a):_das empresas... 
 

Entrevistado(a):_ das empresas locais. 
 
Entrevistador(a):_ quer dizer, um descompromisso... 
 

Entrevistado(a):_completo com a sociedade. Então, às vezes a gente se sente até 
desvalorizados. Por quê? Quando a gente chegava pra conversar, eles só faltavam dizer assim: 
[“_vocês tão querendo dizer o que pra mim, se eu já tenho um carro excelente, eu viajo não sei 
quantas vezes por ano, eu tenho uma excelente casa de praia, minha casa, se você for ver aqui, 
tem porcelanato por tudo o que é canto e você jovem, vocês querem ensinar o que pra mim?”]. A 
gente teve muitas vezes esse sentimento, sabe? 

  
Entrevistador(a):_de reação... 
 

Entrevistado(a):_é. Não chegavam a dizer isso, mas existia uma certa ironia subentendida dessa 
forma. 

 
Entrevistador(a):_ oh, Luciene, e você, assim, na sua experiência, você teria como, assim, pontuar um 
caso que você tenha tido sucesso e entendeu o porquê e um caso que você tenha dito, assim, fracasso, 
que você diga o porquê? Eu digo, assim, nessas andanças suas. 
 

Entrevistado(a):_olhe, teve um grupo que me surpreendeu esses últimos tempos. Por exemplo, 
tem uns dois anos pra cá, mais ou menos isso, que foi um grupo que nós só fizemos uma 
capacitação lá em São Lourenço da Mata e muitas vezes eu me pego pensando nesse grupo. As 
pessoas do grupo têm diversas habilidades, então tinha tudo pra dar errado. 

  
Entrevistador(a):_por quê? Se tinha diversas habilidades ia dar errado? 



 
Entrevistado(a):_ porque a dificuldade é muito maior de fazer design quando cada um faz um 
trabalho diferenciado. 

 
Entrevistador(a):_ ah, você diz o seguinte, éhh... 
 

Entrevistado(a):_ um fazia crochê, o outro pintava quadro, a outra pessoa costurava, a outra 
pessoa customizava camisa. Cada um fazia uma coisa. Mas tinha algo interessante naquele 
grupo, era um rapaz que eu achava que ele tinha o perfil de liderança, ele não tinha, assim, 
exatamente, um trabalho bom, mas ele diferenciava-se dos demais, quando a gente conversava, 
na forma dele se posicionar. Ele tinha uma visão estratégica de negócio. Eu cheguei a perguntar 
pra ele se ele já tinha passado por alguma capacitação. Ele disse que não. Então, o cara tinha um 
feeling, né, acredito que natural ou ele teve alguma vivência no entorno dele, na vida cotidiana 
dele ou viu no pai, viu na mãe, de alguma forma, e ele diferenciava-se grupo, embora não tivesse 
um bom trabalho. Então, essa pessoa a gente começou a dar uma certa autonomia e percebeu 
que ele conseguiu liderar o grupo. Então, ele liderou o grupo e fez com que o grupo, além do que a 
gente falava, o grupo entendeu que era importante tê-lo na parte de contato, de contato 
externo... 

 
Entrevistador(a):_ de representação do grupo. 
 

Entrevistado(a):_ de representação do grupo. E ele nem era ainda o representante do grupo. Ele 
conseguiu unificar mais o grupo, eu percebi. Além de unificar mais o grupo... 
 
Entrevistado(a):_pronto, acho que é isso: em prol de um objetivo que era ganhar dinheiro. Todos 
estavam precisando de dinheiro. E estavam vendo uma oportunidade aí batendo na porta, que é 
a Copa de 2014, e ele são de São Lourenço da Mata. Então é agora ou não vai ter mais, assim, 
uma oportunidade de vir outra Copa pra cá. Então, assim, isso foi um desafio muito grande pra 
eles. Ou eles aproveitavam essa oportunidade ou então não ia ter outra oportunidade. Então, 
acho que a necessidade de fazê-los querer ganhar dinheiro e a capacitação de sensibilização que 
a gente levou inicialmente. Que eles precisavam ter um modelo de gestão lá na empresa deles 
adequado ao trabalho que eles faziam, nem que fosse uma gestão muito simples, assim, poucas 
práticas, as mínimas práticas que precisavam pra poder chegar no mercado de forma 
diferenciada. E eles acreditaram. 

 
Entrevistador(a):_ e eles viram o design como? Assim, como eles perceberam o design, vocês, o CPD? 
 

Entrevistado(a):_como inovação. Eu acho que eles perceberam ali que... bem, a gente criou uma 
identidade, que eles não tinham. São Lourenço da Mata não tinha nada de identidade. Então, 
quem chegasse na Copa, que vai haver ainda a Copa, quem chegasse lá pra comprar alguma 
coisa, o que é que São Lourenço tem? E não faltava motivo pra não ter, porque tinha a maior 
preservação ambiental do Brasil de plantação de Pau Brasil, tem uma reserva ecológica imensa, 
tem plantações de flores tropicais naquela região, no entorno de São Lourenço tem várias outras 
atividades, mas tem uma bem comum que ta sempre no entorno de São Lourenço, que é a 
tapeçaria. Quer dizer, não faltava elementos pra ter essa identidade. Mas não tinham. Então, a 
gente decidiu que essa primeira coleção que a gente ia fazer com eles ia ser em cima do Pau 
Brasil. Então, a gente trabalhou a questão do Pau Brasil em termos de pesquisa, trabalhamos em 
questões em depois de definir o modelo da arvorezinha, sintetizar a árvore, sintetizamos a tal 
ponto que a gente trabalhou o tronco cortado. Então, chegou um símbolo bem simples e o tronco 
cortadozinho, assim, e ensinamos eles a padronizar aquelas cores. Eles, de repente, enxergaram 
que se o design não tivesse chegado lá, eles nunca tinham chegado àquele nível. 

  



Entrevistador(a):_ e em relação à empresa, à micro e pequena empresa. 
 

Entrevistado(a):_ olhe, acho que um que a gente ta bem recente, que a gente terminou de fazer 
foi sobre... de gourmet. É um restaurante que a gente ta fazendo. Eles tão desenvolvendo todas 
as peças com o diferencia, todos os produtos quando ta expostos vão ta para venda e também 
vão ser utilizados...  

 
Fim da Entrevista. 



11.2. Oficinas de análise de resultado da pesquisa 

11.2.1. Apresentação da oficina de ambas os grupos produtivos 
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OBJETIVOS DA PESQUISA

Geral
Construir um modelo de análise da cadeia produtiva do 
artesanato, dentro da visão da economia da cultura, a partir 
do referencial das comunidades produtoras Ceramistas do 
Cabo e Cestaria de Cana-Brava, considerando parâmetros de 
sustentabilidade econômica, social, ambiental e cultural 
visando a agregação de valor, a disseminação, a distribuição e 
o consumo dos produtos.

Específicos
Reconhecer as cadeias produtivas das comunidades produtoras 
de artesanato Ceramistas do Cabo e Cestaria de Cana Brava -
Goiana, mapeando os processos, os fluxos e os agentes atuantes 
desde a obtenção da matéria-prima até a disseminação, a 
distribuição e a comercialização das peças;

Construir a base analítica para o reconhecimento da cadeia 
produtiva do artesanato com base nos documentos produzidos 
em outras cadeias produtivas – cinema e música, e no 
documento referência para premiação do artesanato SEBRAE TOP 
100;

Identificar, a partir do confronto entre a situação atual e as 
possibilidades pesquisadas, diretrizes para a construção do 
modelo de análise de cadeia produtiva com base nos conceitos 
da economia da cultura aplicável ao segmento do artesanato.  



Elaborar roteiro para reconhecimento das cadeias produtivas, a partir de: 

Levantamento de dados relativos à produção, circulação e consumo nas comunidades

Entrevistas com especialistas

Entrevistas com artesãos

Validação dos dados

Análise dos modelos das cadeias produtivas culturais do cinema e música, entre outras;

Pesquisa bibliográfica sobre relatórios, dissertações e teses sobre a temática das cadeias 

produtivas culturais; 

Análise do documento referência da premiação do Concurso SEBRAE TOP 100 Nacional.

Listar um conjunto de diretrizes para subsidiar a construção de um modelo passível de ser 

replicável ao segmento do artesanato

METODOLOGIA DA PESQUISA



ENTENDENDO A ECONOMIA DA CULTURA





As pessoas não compram os produtos pelo que eles são, mas pelo que significam para elas.

As pessoas não compram o que você faz e sim porque você faz.

As pessoas compram, na verdade, os benefícios que os produtos oferecem.

O Artesão produz algo inteiriço que é percebido aos pedaços que são por sua vez comercializados.

FRASES SINTÉTICAS



A VISÃO DO PRODUTO AMPLIADO



REPRESENTAÇÃO BIDIMENSIONAL PARA A ANÁLISE 
DA CADEIA PRODUTIVA.
Dimensões Econômicas (objetivas) e Simbólicas (subjetivas).



As dimensões da análise
Sustentabilidade
Econômica
Social
Ambiental
Cultural

Fluxos e Contra-Fluxos
Produtos
Recursos
Informações
Conhecimentos

Circuito da Cultura
Produção
Identidade
Regulação
Representação
Consumo



REPRESENTAÇÃO TRIDIMENSIONAL PARA A 
ANÁLISE DA CADEIA PRODUTIVA.
Dimensões Econômicas (objetivas) e Simbólicas (subjetivas).



REPRESENTAÇÃO TRIDIMENSIONAL PARA A ANÁLISE DA 
CADEIA PRODUTIVA.
Dimensões Econômicas (objetivas) e Simbólicas (subjetivas).



PROTOCOLO DE PESQUISA SIMPLIFICADO –
IDENTIFICAÇÃO PONTOS CRÍTICOS - CABO



DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

ASPECTOS 1) JAZIDA NATURAL 2) REFUGO INDUSTRIAL 3) PARAÍBA 

Fontes Suape Roca Particular 

Impactos Ao 
Meio Ambiente 

Altamente negativo 

Extração não-
planejada e predatória 

Positivo, pois evita o 
descarte inadequado 

deste refugo 

Extração não-planejada 
e predatória 

Organização 
Da Extração 

Praticamente 
inexistente, gerando 

desperdício 
Organizado pela indústria 

Praticamente 
inexistente, gerando 

desperdício 

 

DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA 

ASPECTOS 1) JAZIDA NATURAL 2) REFUGO INDUSTRIAL 3) PARAÍBA 

Disponibilidade 
Média – tendência de 

reduzir 
Alta – tendência a 

aumentar 
Constante 

Custos 

R$ 92/tonelada 
(natural) 

R$ 184/tonelada (do 
estoque do 

transportador) 

R$ 12,5/tonelada R$ 57/tonelada 

Processamento 
Processamento desde 

o início (todas as 
etapas) 

Desnecessário 
(previamente realizado 

pela indústria) 

Processamento desde o 
início (todas as etapas) 

Beneficiamento Maromba 

Mistura e diluição em 
água para barbotina ou 

mistura com massa 
natural para torno 

Maromba 

Uso de energia 

Alto consumo de 
energia elétrica 

Trifásica (380KVA) 

Baixo consumo de energia 
elétrica 

Monofásica 

Alto consumo de 
energia elétrica 

Trifásica (380KVA) 

Opções de mix 

Usável pura ou em 
mistura com a fonte 2 
Precisa processar para 

uso como barbotina 

Usável para torno ou 
barbotina apenas em 

mistura com a fonte 1 ou 
com aditivos 

Misturado com a fonte 1 

 

IDENTIFICAÇÃO DAS MATÉRIAS-PRIMAS



IDENTIFICAÇÃO DAS MATÉRIAS-PRIMAS

DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE SOCIAL 

ASPECTOS 1) JAZIDA NATURAL 2) REFUGO INDUSTRIAL 3) PARAÍBA 

Riscos humanos na 
extração e 

manipulação 

Alto, pela operação 
manual 

Baixo, pela mecanização 
Alto, pela operação 

manual 

 

DIMENSÃO DE REGULAÇÃO 

ASPECTOS 1) JAZIDA NATURAL 2) REFUGO INDUSTRIAL 3) PARAÍBA 

Riscos à 
disponibilidade 

Alto - Fechamento da 
jazida pela 

administração e/ou 
esgotamento da jazida 

Pequeno – carta de 
intenção com garantia de 

cessão de 2 
toneladas/mês (2 anos)  

Pequeno 

Controle de 
extração 

Suape/CPRH Administração da 
empresa 

Sudema/PB 

 

DIMENSÃO DE IDENTIDADE 

1) JAZIDA NATURAL 2) REFUGO INDUSTRIAL 3) PARAÍBA 

Massa considerada boa por 
queimar na temperatura dos 

fornos de baixa eficiência 
  

 



Protocolo de Identificação de Processos Produtivos

DIMENSÕES ASPECTOS 1)TORNO 2) FUNDIÇÃO 

FLUXO DE 

CONHECIMENTO 
Queima 1 

Mobiliar o forno 

Organizar as peças na mobília 

Controlar o aquecimento 

Resfriar 

Retirar 

SUSTENTABILIDADE 

AMBIENTAL 

Controle de 

qualidade 2 

O rejeitado é descartado – 

pode virar chamote 

O rejeitado é descartado – 

pode virar chamote 

FLUXO DE 

CONHECIMENTO 

*Esmaltação 

Escolha da formulação do esmalte 

Decisão do tipo de aplicação (imersão, banho, 

pulverização, pincel) 

Preparação da quantidade adequada de esmalte 

Lavar a peça e secar 

Agitar o esmalte (desfazer a decantação) 

Raspar o esmalte das áreas de contato com a mobília. Esta 

sobra é reaproveitada integralmente 

Retocar pontos falhos 

Queima 2 

Mobiliar o forno com atenção para não encostar as peças. 

Organizar as peças na mobília 

Controlar o aquecimento 

Resfriar 

Retirar 

 

DIMENSÕES ASPECTOS 1)TORNO 2) FUNDIÇÃO 

FLUXO DE 

CONHECIMENTO 

Estoque (SAI) Separação por tamanho e autor 

Logística 

Limpeza 

Embalagem individual com jornal 

Embalagem coletiva com madeira e/ou papelão 

SUSTENTABILIDADE 

 AMBIENTAL 

Controle de 

qualidade 
Existe – reflete na imagem do grupo de ceramistas 

Energia Gás e eletricidade 

Resíduo Alta geração de peças quebradas 

Refugo Esmalte bem aproveitado 

SUSTENTABILIDADE 

ECONÔMICA 

Desenvolvimento de 

produtos 

Oficinas de criação 

Criatividade própria 

Sugestões de clientes 

FLUXO DO 

CONHECIMENTO 
Capacitação 

Oficinas de design, gestão, comercialização, novas 

tecnologias 

IDENTIDADE Prática cultural 

Existe a prática local de que o lamujo é individual, outros 

artesãos não devem interferir para “não azedar” 

Organização da comunidade em função da atividade 

artesanal 

Relação de parentesco entre os diversos membros da 

comunidade 

Figura emblemática de seu Celé como patrono da atividade 

no local 

 



Protocolo de Identificação de Acesso a Mercados 

DIMENSÃO DE FLUXO DE INFORMAÇÃO 

ASPECTOS 1) TORNO 2) FUNDIÇÃO 

Recomendar/ 

Disseminação 
(idéia) 

Designers, arquitetos e decoradores 

Próprio grupo 

Imaginário 

Sebrae e Parceiros 

Redes sociais e blogs 

Alavancar/ 

Divulgação 
(material) 

Imprensa 

Lojsta,/formadores de opinião (lojas como a Sine QuaNon) 

Empetur 

Veículos 

Jornal/revista/ radio 

Exposição, feiras e congressos 

Experiência de consumo 

Consumo 

Consumidor final 

Lojista 

Cliente corporativo 

 

DIMENSÃO DE IDENTIDADE 

ASPECTOS 1) TORNO 2) FUNDIÇÃO 

Práticas culturais e 
organizacionais 

Produto vinculado a um artesão (reconhecimento de autoria) – para outro 
artesão fazer a mesma peça, pede-se autorização 

Especialização em peças grandes ou em peças pequenas; ou só cria e não 
reproduz (ou vice-versa) 

Participação com outros artesãos em eventos e feiras 

 

DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE SOCIAL 

ASPECTOS 1) TORNO 2) FUNDIÇÃO 

Equidade social Concentração de pedidos e individualização da produção 

 

DIMENSÃO DE REPRESENTAÇÃO 

ASPECTOS 1) TORNO 2) FUNDIÇÃO 

Material de 
suporte 

Marca, folder, banner, catalogo, embalagem, avental, camisa 

Reforço na 
Experiência de 

compra 

Expografia, etiqueta, catálogos, vídeo, presença nas redes sociais, discurso de 
representante em eventos 

 

DIMENSÃO DE REGULAÇÃO 

ASPECTOS 1) TORNO 2) FUNDIÇÃO 

Prêmios Top 100 Sebrae de Artesanato em 2009 e 2012 

Bienal de Design 

 



PROTOCOLO DE PESQUISA SIMPLIFICADO –
IDENTIFICAÇÃO PONTOS CRÍTICOS – PONTA DE PEDRAS



IDENTIFICAÇÃO DAS MATÉRIAS-PRIMAS

DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

ASPECTOS Cana-brava Coco Tecidos 100% algodão 

Fontes 
Sítio 

Não plantado 
(selvagem) 

Doação de vendedores de 
coco ralado 

Coleta em feiras, bares, 
etc 

Comércio local 

Impactos ao meio 
ambiente 

Neutro 
Recurso renovável 

Área de várzea 

Positivo (recolhimento de 
restos) 

Não se aplica 

 

DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA 

ASPECTOS Cana-brava Coco Tecidos 100% algodão 

Disponibilidade 
Alta – mas não 

imediata 
Alta 

Grande – limitado pela 
cor e tom dos tecidos 

Custos 
R$ 70 por milheiro de 
paletas com 2 a 2,5m 

de comprimento 
Zero De 4 a 7 reais por metro 

Rentabilidade Grande (aprox. 90%) Média (aprox. 60%) Alta 

Opções de mix 

Sozinho 
Com coco 

Com tecido 
Com madeira 

Sozinho 
Com cana-brava 

Com tecido 

Sozinho 
Com cana-brava 

Com coco 

 

 

DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE SOCIAL 

ASPECTOS Cana-brava Coco Tecidos 100% algodão 

Riscos humanos na 
extração e 

manipulação 

Alto risco – pela 
operação manual 

Alto risco – pela operação 
manual 

Baixo – limitado pela 
operação de corte 

manual 

 

DIMENSÃO DE FLUXO DE CONHECIMENTO 

Cana-brava Coco Tecidos 100% algodão 

Evolução de produtos a partir de um artefato rústico (covo – armadilha de pesca de origem indígena) 

 

DIMENSÃO DE REGULAÇÃO 

ASPECTOS Cana-brava Coco Tecidos 100% algodão 

Riscos à 
disponibilidade 

Médio – único 
fornecedor 

A área pode ser 
vendida por conta da 

especulação 
imobiliária 

Baixo Baixo 

 

DIMENSÃO DE IDENTIDADE 

Cana-brava Coco Tecidos 100% algodão 

A identidade do grupo é associada à cana-brava 
O coco foi introduzido como substituo à madeira como complementos 

O tecido foi utilizado para agregar valor aos produtos de cana-brava 
As estampas dos tecidos foram desenvolvidas a partir do olhar das artesãs 

 



Protocolo de Identificação de Processos Produtivos
DIMENSÕES ASPECTOS 1)CANA -BRAVA 2) TECIDO 3) COCO 

FLUXO DE 

CONHECIMENTO 

 

Pré-produção 

 

Escolher a peça-

molde (só 

produzida por uma 

artesã) 

Molhar as paletas 

grossas 

Desbaste fino para 

retirada do excesso 

de miolo (na perna) 

Lavar e passar o 

tecido de algodão 

cru, para retirar a 

goma e encolher 

 

Modelagem 

(racionalizar os 

moldes no tecido) 

Lixamento lixa grossa (40 

a 80) 

 

Aparamento das bordas 

 

 

Preparação 

Corte em 

espessuras 

padronizadas 

SERIGRAFIA  
Produção da 

matriz 

Esticar o nylon na 

moldura 

Preparar emulsão 

e sensibilizante 

Aplicar mistura 

na tela 

Seca no escuro 

Coloca o fotolito 

na mesa de 

revelação e 

posiciona a tela 

Leva a tela para 

tirar o excesso da 

mistura 

Aplica o 

sensibilizante 

para fixar o 

desenho na  tela 

 

 

(*) colagem com araldite 

e pó de serra 

 

(*) furação para 

passagem de cordões 

Lixamento 2 – lixa fina 

200 a 400 

 

Polimento com cera de 

carnaúba  e disco de pano 

 

Controle de qualidade 

 

Segue para cana brava ou 

tecido (quando acessório) 

 

Para montagem quando 

peça 

Acabamento 

Virar as pontas das 

paletas de 

confecção e colocar 

a paleta extra de 

acabamento na 

borda da peça 

Remoção de 

excessos e fiapos 

*Colocação de 

alça, botão 

cordão de 

fechamento, 

elástico, etc 

Cortar os excessos 

 

DIMENSÕES ASPECTOS 1)CANA -BRAVA 2) TECIDO 3) COCO 

FLUXO DE 

CONHECIMENTO 

 

Estoque 

Embalado em saco plástico ou caixa 

Aproveitamento de espaço, colocando peças menores dentro de 

peças maiores 

SUSTENTABILIDA

DE 

SOCIAL 

Práticas culturais e 

organizacionais 

Produção individual em detrimento de linha de produção 

Alto planejamento/organização do grupo 

Trabalho no chão, conversando 

Ausência de LER/DORT 

Repasse de informações entre os membros 

Relutância em agregar novos participantes 

Similaridades entre cooperativa (ganho por produção; nome do 

grupo, produção individual) e empresa (figura central de diretoria) 

Ergonomia 

Organização dos espaços 

Risco iminente de corte 

Ausência de doença ocupacional 

SUSTENTABILIDA

DE ECONÔMICA 

Desenvolvimento 

de produtos 

Oficinas de criação 

Criatividade própria 

Sugestões de clientes 

 



Protocolo de Identificação de Acesso a Mercados 

DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA 

ASPECTOS Cana-brava Coco Tecidos 100% algodão 

Canais de 
distribuição 

Local de produção – entrega de pedidos 

Box no mercado publico 

Intermediários 

Centro do Artesanato de Pernambuco 

Pedido de consumidor final 

Brindes/produtos corporativos 

Feiras e eventos 

Promoção 

Amostras grátis de outras peças em pedidos 

Brindes em compras – venda direta 

Desconto de fim de feira 

Logística reversa 

Devolução de peças falhas 

O grupo assume o prejuízo, independente do artesão causador da falha 

Aceitação de devolução 

Parcerias Sebrae 

Prefeitura (box no mercado) 

Imaginário 

 

DIMENSÃO DE FLUXO DA INFORMAÇÃO 

ASPECTOS Cana-brava Coco Tecidos 100% algodão 

Recomendar/ 

Disseminação 
(idéia) 

Próprio grupo 

Imaginário 

Sebrae e Parceiros 

Clientes 

Alavancar/ 

Divulgação 
(material) 

Imprensa 

Redes sociais 

Designers, arquitetos e decoradores 

Veículos 

Jornal/revista 

Exposição, feiras e congressos 

Experiência de consumo 

Interação com o 
mercado/ análise 

de tendências 

Registro de ocorrência não-estruturado 

Conversa 

Analise em feiras (preço, materiais, acabamentos, prospecção de 
oportunidades) 

 



Protocolo de Identificação de Acesso a Mercados 

DIMENSÃO DE IDENTIDADE 

ASPECTOS Cana-brava Coco Tecidos 100% algodão 

Práticas culturais e 
organizacionais 

Compartilhamento de espaço e mix de produtos com outros grupos 

Só recebe se produzir 

Reconhecimento 

Outdoor institucional da prefeitura usa a imagem da cestaria como 
representação do município de Goiana  

Identidade do grupo na matéria-prima e nas práticas do fazer e conviver 

Produto reconhecido pelo design com apoio de instituições extrenas 

Diferenciação da produção concorrente (que usa verniz) 

 

DIMENSÃO DE REPRESENTAÇÃO 

ASPECTOS Cana-brava Coco Tecidos 100% algodão 

Material de suporte Marca, folder, banner, catalogo, embalagem, avental, camisa 

Reforço na 
Experiência de 

compra 

Expografia, etiqueta, catálogos, vídeo, presença nas redes sociais, discurso de 
representante em eventos 

 

DIMENSÃO DE REGULAÇÃO 

ASPECTOS Cana-brava Coco Tecidos 100% algodão 

Princípios 

Indícios, ainda que não formais, de comércio justo e economia solidária 

Equidade dos participantes 

Fazer análise fitossanitária por fazer 

Transparência de informações 

Prêmios TOP100 Sebrae em 2009 e 2012 

 



OBRIGADO



11.2.2. Fotos da apresentação das oficinas 
 
Atendendo ao definido no projeto, foram realizadas duas oficinas de análise de resultado da pesquisa nas duas 
unidades produtivas alvo dos estudos de caso desta pesquisa. 
 

 
Figura 1 e Figura 2 – Oficina de apresentação de resultados da pesquisa para a comunidade artesã de Ceramistas 

do Cabo em 18 de dezembro de 2013 
 

 
 

 
 

Fonte: Arquivo Laboratório O Imaginário, 2013 



Figura 3 e Figura 4 – Oficina de apresentação de resultados da pesquisa para a comunidade artesã de Goiana – 
Artesanato Cana-brava em 19 de dezembro de 2013 

 

 
 

 
 

Fonte: Arquivo Laboratório O Imaginário, 2013 

 



11.2.3. Listas de presença das oficinas 
 
 






