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1. Dados Gerais 

1.1. 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 – fase II”. 

A pesquisa se propôs a validar o modelo de análise da cadeia produtiva do artesanato, 
desenvolvido no projeto “Modelo de análise da cadeia produtiva do artesanato” aprovado no edital 
Funcultura 2011/2012, dentro da visão da economia da cultura1, a partir do seu confronto com as 
cadeias produtivas das comunidades produtoras Tapeçaria Timbi e AMAM - Associação Mista dos 
Artesãos de Macaparana, considerando parâmetros de sustentabilidade social, ambiental e cultural 
visando agregação de valor e consumo dos produtos; 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. 

Os grupos produtivos selecionados para esta pesquisa, estudos de casos, tem características 
diversas daqueles que originalmente serviram como insumo para a formatação do modelo de análise 
da cadeia produtiva do artesanato, especialmente no que se refere às características inerentes da 
matéria-prima, que no primeiro projeto eram de origem natural e que agora tem origem industrial, e 
por isso são menos sujeitas a sazonalidades. 

1.2. Objetivos da Pesquisa 

Geral 

Validar o modelo de análise da cadeia produtiva do artesanato, desenvolvido no 
projeto “Modelo de análise da cadeia produtiva do artesanato”, dentro da visão 
da economia da cultura, a partir do seu confronto com as cadeias produtivas das 
comunidades produtoras Tapeçaria Timbi e AMAM - Associação Mista dos 
Artesãos de Macaparana, considerando parâmetros de sustentabilidade social, 
ambiental e cultural visando agregação de valor e consumo dos produtos. 

Específicos 
 Reconhecer as cadeias produtivas das comunidades produtoras de 

artesanato Tapeçaria de Timbi e AMAM – Associação Mista dos Artesãos de 
Macaparana, mapeando os processos, os fluxos e os agentes atuantes desde a 
obtenção da matéria prima até a disseminação e comercialização das peças; 

 Confrontar o modelo de análise da cadeia produtiva do artesanato com as 
cadeias produtivas das comunidades produtoras Tapeçaria de Timbi e AMAM - 
Associação Mista dos Artesãos de Macaparana, identificando aderências e/ ou 
divergências; 

 Reavaliar e ajustar, a partir do confronto entre o modelo de análise e as 
comunidades produtoras selecionadas, as diretrizes do modelo de análise de 
cadeia produtiva com base nos conceitos da economia da cultura aplicável ao 
segmento do artesanato.   

  



1.3. Metodologia da Pesquisa 

 

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

META 1 - Mapear os dados relativos à produção, circulação e consumo nas comunidades, unidades 
de análise da pesquisa. 

ETAPA 01 - Levantar dados relativos à produção, comercialização e consumo nas unidades de 
análise; 

ETAPA 02 - Mapear interações existentes entre a cadeia produtiva do artesanato e outros setores 
da economia (formal ou informal) nas duas comunidades;  

ETAPA 03 - Levantar as possibilidades de interação da cadeira produtiva das unidades de análise 
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. 

ESTRATÉGIAS E TÉCNICAS DE PESQUISA – meta 1 

> Levantamento de dados junto às comunidades (visitas às comunidades/ entrevistas com 
artesãos); 

> Entrevistas com especialistas; 

> Mapeamento dos demais agentes da cadeia produtiva; 

> Levantamento junto aos gestores públicos (prefeituras, governos estadual e federal). 

 

META 2 – Identificar as divergências e similitudes entre as cadeias produtivas das unidades de 
análise selecionadas e o modelo de análise da cadeia produtiva, desenvolvido na fase I da pesquisa; 

ETAPA 04 - Comparar os dados relativos à cadeia produtiva das unidades de análise com o 
modelo de análise da cadeia produtiva do artesanato; 

ETAPA 05 - Listar os aspectos críticos de similitudes e divergências encontrados; 

ESTRATÉGIAS E TÉCNICAS DE PESQUISA – meta 2 

> Utilização de método de análise comparativo; 

> Sistematização das informações; 

 

META 3 - Listar um conjunto de diretrizes e redesenhar o modelo de análise da cadeia produtiva, 
desenvolvido na fase I, passível de ser replicável ao segmento do artesanato; 

ETAPA 06 - Criar um conjunto de diretrizes para subsidiar o redesenho do modelo, passível de ser 
replicável ao segmento do artesanato; 

ETAPA 07 - Definir os ajustes do modelo com base nas diretrizes geradas para instrumentalizar o 
redesenho; 

ETAPA 08 - Sistematizar a experiência visando à construção de diretrizes aplicáveis a outras 
comunidades produtoras de artesanato. 

  



1.4. Estrutura do Relatório 

O relatório está organizado em três grandes partes, que correspondem às três metas da 
pesquisa.  

A primeira parte - Reconhecimento das cadeias produtivas - descreve um contexto histórico-
geográfico de cada uma das unidades de pesquisa (Tapeçaria de Timbi e AMAM) e de formação das 
comunidades produtoras de artesanato. A seguir, apresenta o mapeamento das cadeias produtivas 
das comunidades a partir da aplicação do modelo de análise da cadeia produtiva do artesanato. Como 
estratégias e técnicas de pesquisa, foram realizados o levantamento de dados junto às comunidades; 
entrevistas com especialistas; mapeamento dos demais agentes da cadeia produtiva e levantamento 
das interações com os poderes públicos. 

A segunda parte – Confronto do modelo da análise – apresenta a comparação entre o 
modelo de análise da cadeia produtiva do artesanato estabelecido na fase 1 desta pesquisa com o 
observado nas unidades ora pesquisadas, quais sejam:  Tapeçaria de Timbi e AMAM, identificando as 
principais semelhanças e diferenças. Como estratégias e técnicas de pesquisa, foram utilizados o 
método de análise comparativo e de sistematização das informações. 

A terceira parte – Diretrizes do modelo de análise da cadeia produtiva – apresenta um 
conjunto de protocolos para análise do artesanato para matérias-primas industriais e o redesenho do 
modelo de análise da cadeia produtiva. 

1.5. Equipe Técnica 
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A primeira parte do relatório corresponde ao mapeamento dos dados relativos à 
produção, circulação e consumo nas comunidades produtoras de artesanato Tapeçaria 
Timbi e AMAM – Associação Mista dos Artesãos de Macaparana, unidades de análise da 
pesquisa. 

Para o reconhecimento das cadeias produtivas das comunidades produtoras de 
artesanato, foi realizado o levantamento de dados relativos à produção, comercialização e 
consumo e o mapeamento dessas cadeias produtivas por meio de pesquisa de campo que 
incluíram entrevistas e registro fotográfico, 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: relatórios, cartas, memorandos, folders, fotografias, acessos a  
sites oficiais na internet entre outros. Os documentos adquiridos auxiliaram no processo 
de aquisição das informações e imagens sobre os aspectos culturais da comunidade, 
enfocando história e as manifestações da produção artesanal. 

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.   

2.1. Entrevistas com representantes comunitárias e 
especialistas 

As entrevistas nas comunidades foram realizadas de forma coletiva com as artesãs, com as 
representantes formais dos grupos produtivos e com lideranças locais relacionadas com o histórico do 
grupo. Os especialistas entrevistados foram especialistas na área de artesanato, sobretudo o 
pernambucano, membros do Laboratório O Imaginário e do Centro Pernambucano de Design. 

Estas entrevistas foram compiladas em extratos (apresentados nos apêndices K, L, M e N) por 
comunidade dos pontos considerados relevantes para a definição das diretrizes para montagem dos 
protocolos do modelo de análise da cadeia e utilizadas para construção dos mesmos sobre a base 
conceitual validada em campo das informações coletadas na bibliografia pesquisada. 

De um modo geral, as perguntas eram acerca da história de formação do grupo e sobre a cadeia 
produtiva de cada comunidade produtora, incluindo informações sobre matéria-prima, meios 
produtivos, distribuição e comercialização, formação e gestão do grupo, parcerias etc. 

 
 



 

Figura 1. Entrevista com Vera Galvão (Educadora Social) e equipe de pesquisadores em Timbi 

 

Figura 2. Primeira reunião com o grupo das artesãs da Tapeçaria Timbi, equipe do projeto e Luciene Torres, superintendente 

do Centro Pernambucano de Design.  

 

 

 

 



  

Figura 3. Reunião com o grupo das artesãs da Tapeçaria Timbi e equipe do projeto 

 

Figura 4. Entrevista com D. Santana durante a participação da Tapeçaria na XV Fenearte 

 

Figura 5. Reunião da equipe do projeto com artesãs de Macaparana e com Luiz Carlos, representante da Prefeitura e ex-

presidente da AMAM  



 

Figura 6. Reunião com o grupo das artesãs da AMAM e equipe do projeto 

 

Figura 7. Reunião com o grupo de especialistas para discussão e análise coletiva dos dados apurados 

 

  



2.2. Comunidade produtora de artesanato Tapeçaria Timbi 

2.2.1. Contextualização histórico-geográfica  

Timbi é um bairro de Camaragibe, município brasileiro do Estado de Pernambuco pertencente a 

Região Metropolitana do Recife, sendo a sexta mais populosa da região. De acordo com o 

censo 2013 do IBGE, Camaragibe possui uma população de 151.587 habitantes, distribuídos numa área 

de 51,257 km², tendo assim, uma densidade demográfica de 2.818,46 hab./km². Atualmente, o 

município é considerado em sua totalidade uma região urbana, cuja ocupação deu-se de forma mais 

intensa por meados do século XX em decorrência do êxodo rural provocado pela busca de maiores e 

melhores condições de vida.  

O município surgiu com os antigos engenhos, como o Camaragibe, fundado em 1549 e considerado 

um dos mais prósperos da região até a invasão holandesa em 1645. O engenho foi incendiado pelas 

tribos indígenas que viviam no local. Hoje, o município tem regiões bem distintas e dotadas de certas 

peculiaridades. O bairro de Aldeia tem clima agradável e é dotada de diversos fragmentos de mata 

atlântica e seus recursos hídricos, luxuosos condomínios e com menor ocupação demográfica do que 

a cidade do Recife. É nesta região onde se encontra a maior parcela da população do município e com 

grande facilidade a presença de uma grandiosa e crescente dinâmica econômico-social. O município 

destaca-se na produção de  flores tropicais  para o mercado interno e exportação (cultivadas na região 

de Aldeia), mas nas áreas centrais da cidade é onde se concentra a grande vocação local para 

o comércio.  

Sua história pode ser dividida em três ciclos: o agrícola-canavieiro, o industrial-têxtil e o de comércio 

e serviços. O ciclo agrícola tem início com a origem da cidade, que vem dos antigos engenhos de açúcar 

de Pernambuco. O Engenho Camaragibe fundado em 1549 e era o mais próspero da região . A Casa 

Grande do antigo engenho  foi tombada pela Fundarpe como Patrimônio Histórico e é conhecida entre 

os moradores como a “Casa de Maria Amazonas”, tendo se transformado em um dos principais pontos 

turísticos da cidade. 

O outro engenho existente na região era o Engenho Timbi, pertencente à família Correia de Araújo. 

Em 1891 a propriedade foi vendida à Cia. Industrial Pernambucana – CIPER, para a instalação da fábrica 

de tecidos, iniciando assim o ciclo industrial têxtil. Esse segundo ciclo econômico surge logo após a 

Proclamação da República, impulsionado pelo primeiro surto industrial brasileiro. Uma série de fatores 

influenciou a instalação da nova indústria em Camaragibe, como a proximidade do Recife, o clima e a 

umidade relativa do ar, a existência de uma estação de trem de uma via férrea, que trazia a principal 

matéria-prima: o algodão vindo do interior do Estado, através do município de Limoeiro. 

Vila da Fábrica – Além da instalação física da indústria, foi construída uma vila operária, que seria a 

mais antiga da América Latina, para permitir que os trabalhadores morassem próximo à indústria, uma 

vez que a fábrica se situava distante dos centros urbanos, inclusive de Recife, e não havia um sistema 

de transporte adequado. Construída num planalto, a pequena distância da fábrica e a 25 metros acima 

do nível do mar, a Vila da Fábrica era originalmente composta de 155 prédios. Destas, 8 eram edifícios 

públicos e 147 moradias, das quais 24 eram formadas por 2 prédios assobradados com 12 quartos cada, 

para residência de solteiros. 

Haviam também 03 sanitários públicos e um armazém para cooperativa de consumo, formado por 

duas grandes seções, destinadas à venda de gêneros alimentícios, fazendas e miudezas e quatro 

pequenas seções, para açougue, padaria e quatro para os caixeiros. Foram edificados ainda prédios 

para escolas infantis, dos meninos e das meninas, um consultório médico e uma sede para o Círculo 

Católico, destinada a reuniões recreativas e religiosas, com capacidade para 500 pessoas. Além da 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Regi%C3%A3o_urbana&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Axodo_rural
http://pt.wikipedia.org/wiki/Engenho
http://pt.wikipedia.org/wiki/1549
http://pt.wikipedia.org/wiki/Invas%C3%A3o_holandesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/1645
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgenas
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Flores_tropicais&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mercado_interno
http://pt.wikipedia.org/wiki/Exporta%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9rcio


Cooperativa, os funcionários contavam com uma Cooperação Operária, criada em junho de 1900, com 

diretoria eleita entre os próprios trabalhadores, que tinha como finalidade garantir benefícios 

materiais e intelectuais, morais e espirituais para os operários da indústria e sua família. 

2.2.2. O Grupo Tapeçaria Timbi 

A Tapeçaria Timbi foi organizada em 1983 por um grupo de mulheres vizinhas, que tinham em comum 

a habilidade em confecção de tapetes de ponto arraiolo, originários da cultura portuguesa no Brasil. A 

produção é focada em peças de decoração, tipo tapetes e passadeiras em tela de lã. Dispostas a se 

profissionalizar e a buscar novas alternativas de produção e comercialização, o grupo resolveu formar 

uma associação. A associação, fundada em 1988, é formada exclusivamente por mulheres artesãs do 

município de Camaragibe, que produzem e comercializam coletivamente tapetes, painéis, almofadas, 

passadeiras, pesos de porta e outros produtos. 

Em pouco tempo, Tapeçaria Timbi foi reconhecida como uma importante referência para o município 

de Camaragibe na área de artesanato e isto possibilitou a geração de renda às artesãs integrantes do 

grupo. Ao longo dos anos, a Tapeçaria Timbi sofreu pela falta de acompanhamento técnico na área de 

gestão, o que fragilizou a comercialização e o gerenciamento do recurso oriundo da venda dos 

produtos, atingindo diretamente a renda das artesãs e desmotivando as associadas. Para reverter essa 

situação, o grupo buscou ajuda do Sebrae1 em Pernambuco. Desde então, a tapeçaria vem sendo 

beneficiada com ações e apoio da instituição para resgatar seu nome e história e torná-la novamente 

uma referência no trabalho artesanal e fonte de geração de renda para as mulheres do município.  

O Sebrae, por sua vez, contratou o Centro Pernambucano de Design2 para iniciar um processo de 

diagnóstico e capacitação voltado à melhoria nos processos de produção (apresentado no Apêndice 

C), divulgação (apresentado no Apêndice I) e comercialização dos produtos confeccionados pelo 

grupo. O caminho para buscar uma solução contou com visitas técnicas e a realização da oficina 

“Design para Mercado”. A ação levou conhecimento e uma nova técnica para as tapeceiras 

trabalharem. A consultoria inseriu o barbante e o cordão colorido como elementos de inovação as 

técnicas tradicionais, gerando novos produtos. O Sebrae, junto ao Centro Pernambucano de Design, 

trabalhou também questões como produção, gestão, tecnologia embalagens (apresentado no 

Apêndice G), material gráfico (apresentado no Apêndice H) e comercialização.  

 
  

                                                           
1 Sebrae – A instituição leva a ação empreendedora para municípios pernambucanos, desde 1990, com palestras, 

jornadas, cursos e orientação empresarial. Trabalhar de forma estratégica, inovadora e pragmática para que as 
pequenas empresas possam alcançar uma evolução sustentável e contribuir com o desenvolvimento do Estado é 
o principal papel do Sebrae em Pernambuco, que teve origem em 1968, como Núcleo de Apoio Empresarial. Hoje, 
conta com sete unidades em todo o Estado, além de duas estações móveis e pontos de atendimento. 
 
2 O Centro Pernambucano de Design surgiu a partir de uma demanda, identificada pelo Sebrae, de introduzir 

ações de design nas Micro e Pequenas Empresas do Estado, como um diferencial competitivo em seus produtos 
e serviços. Desde 2005, o Centro Pernambucano de Design desenvolve ações de Design Social utilizando 
ferramentas capazes de otimizar processos produtivos, gerar novos produtos, diagnosticar os fatores locais de 
cada região, valorizando a identidade cultural como diferencial competitivo para incremento dos grupos 
produtivos e consequentemente maior geração de receitas, inclusão social e inserção no mercado. 
 



Em 2008, foi criada a primeira coleção, composta por duas linhas de peças exclusivas. A linha intitulada 

“Árvore da Vida”, trouxe para os “tapetes de chão” [Figura 8. Tapete da temática árvore da vida.] elementos da 

xilogravura. A lã, que era tradicionalmente utilizada, foi substituída pelo cordão trazendo melhor 

sensação ao tato e redução do custo, além de ser ecologicamente correta. 

 

 

Figura 8. Tapete da temática árvore da vida. 

Já segunda linha, chamada “Cenas do Cotidiano” [Figura 9. Quadro da temática cenas do cotidiano.], destacou 

as figuras cotidianas da literatura de cordel, ricamente representadas em bordados que traduziram a 

simplicidade e beleza da vida sertaneja, usando como base os poemas e desenhos populares presentes 

nos cordéis, representando a religiosidade, costumes, cangaço e animais presentes no dia-a-dia local. 



 

Figura 9. Quadro da temática cenas do cotidiano. 

Em 2009, aconteceu uma nova rodada de capacitação que resultou na realização de duas exposições, 

na Casapronta [Figura 10. Almofada e Tapete da temática árvore da vida expostos na Loja Casa Pronta.], localizada no 

Shopping da Decoração, no bairro de Boa Viagem e no Shopping Plaza Casa Forte. Nessa última 

mostra, o trabalho do grupo foi apresentado dentro de ambientes produzidos por alguns dos principais 

arquitetos do Estado.  

 

Figura 10. Almofada e Tapete da temática árvore da vida expostos na Loja Casa Pronta. 



A inspiração da segunda coleção veio de um elemento que faz parte da arquitetura e cultura da Região 

Metropolitana do Recife: o casario pernambucano. Novos produtos foram desenvolvidos e 

incorporados (apresentado no Apêndice E), entre eles, mantas para sofá, almofadas, pufes e painéis.  

A Mostra de Tapetes Timbi – Casario Pernambucano [Figura 11. Mostra Tapetes Timbi – Casario 

pernambucano.] foi uma ação planejada com a consultoria do Coletivo Pernambucano de Promoção do 

Design Social, apoio do Sebrae e Shopping Plaza, que teve como proposta levar ao público direto a 

produção de Tapetes de Timbi em ambientes projetados por renomados arquitetos pernambucanos, 

inserindo o design social na arquitetura contemporânea. Foram convidados sete arquitetos que 

participaram da mostra, com sugestões de ambientação, tendo os tapetes como temática principal. A 

Mostra contou com grande exposição fotográfica destes projetos, exposição dos tapetes e objetos de 

decoração, no período de 15 a 30 de setembro de 2009, no piso L4 do Shopping Plaza. 

 

Figura 11. Mostra Tapetes Timbi – Casario pernambucano.  

Em 2010, o trabalho desenvolvido na coleção Casario Pernambucano participou e chegou à fase final 

do 2º Prêmio Objeto Brasileiro, promovido pelo museu do objeto brasileiro - A CASA, na categoria 

Objeto de Produção Coletiva. Já nos anos de 2009 e 2012, a Tapeçaria Timbi foi contemplada com o 

prêmio Top 100 Sebrae de artesanato. 

Em 2013, o trabalho apresentado pelas mulheres da Tapeçaria Timbi [Figura 12. Dona Ivonete, 

representante das artesãs da Tapeçaria Timbi, na Exposição da ONU.] e coordenado pelo Centro 

Pernambucano de Design foi destaque no evento Brazilian Craftswoman, promovido pela Organização 

das Nações Unidas (ONU), em Nova York, nos Estados Unidos.  



 

Figura 12. Dona Ivonete, representante das artesãs da Tapeçaria Timbi, na Exposição da ONU.   

Outro projeto desenvolvido ao longo de 2013 contou com um dos mais famosos xilógrafos e 

cordelistas brasileiros, o pernambucano J. Borges [Figura 13. Postais representativos], e que teve parte de 

sua obra bordada pelas mãos do grupo de artesãs do município de Camaragibe, com incentivo do 

Programa Cultural Banco do Nordeste do Brasil (BNB). O Programa de Cultura Banco do Nordeste/ 

BNDES é uma iniciativa que visa promover a diversidade de expressões culturais em diversos 

segmentos, por meio de projetos que estão fora da evidência do mercado. No edital 2012, foram 

contemplados cerca de 30 projetos em Pernambuco, nas áreas de artes cênicas, artes visuais, 

audiovisual, dança, literatura, música e patrimônio. 



 

Figura 13. Postais representativos 

Atualmente as artesãs estão com contratos de empresas no Rio Grande do Sul, como a Sintecal [Figura 

14. Bolsas e sapatos da temática casario expostos na Sintecal], que trabalham com acessórios de moda e 

desenvolvem peças junto a estilistas, sendo a maioria voltada para o mercado de exportação. Um dos 

mais recentes contatos foi com a Sandálias Havaianas, que viram exposição dos produtos da Sintecal 

com o uso das temáticas Timbi e demonstraram interesse em iniciar uma parceria. 



 

Figura 14. Bolsas e sapatos da temática casario expostos na Sintecal 

A Feira Nacional de Negócios do Artesanato / Fenearte [Figura 15. Estande da Tapeçaria Timbi na XV 

Fenearte], ainda é um dos principais canais de venda e prospecção de clientes para a Tapeçaria Timbi, 

já tendo participado de diversas edições. 

 

Figura 15. Estande da Tapeçaria Timbi na XV Fenearte 



 

Artesãs da Tapeçaria Timbi 

 

Figura 16. Mulheres da Tapeçaria Timbi.  

 
A associação tem atualmente 21 associadas 
. Presidente – Dona Carminha 
. Ivonete de Moura Santana 
. Maria do Carmo Casemiro 
. Maria Santana da Silva 
. Maria do Carmo da Silva 
. Tereza Severina dos Santos 
. Luciene Pereira da Silva 
. Edna Maria de Oliveira  
. Albanize Rodrigues da Silva 
. Maria da Luz Rocha da Silva 
. Salete Vonge Marques da Silva 
. Josefa Severina de Arêda 
. Maria do Carmo da Silva Leite 
. Rosa Maria da Costa da Silva 
. Suely Bento dos santos  
. Eleuziane Teixeira de Lima 
. Lucia Antônia Gomes Pedrosa 
. Josilene da Rocha Silva 
. Porcina Nascimento da Silva 
. Maria José Bezerra 
. Adilma de Oliveira Lima 
. Lucia de Freitas 

 

  



2.2.3. Linha do Tempo - Tapeçaria Timbi 

 

A seguir é apresentada uma linha do tempo com alguns dos principais marcos históricos apurados 

durante a pesquisa.  



 
Figura 17. Linha do tempo – Timbi 

Fonte: os pesquisadores 

 

  



2.3. Comunidade produtora de artesanato AMAM 

2.3.1. Contextualização histórico-geográfica  

A história da povoação do município de Macaparana está relacionada com o 

desenvolvimento da agricultura e da pecuária nessa região. Foi a instalação dos engenhos 

da família Cavalcanti que colaborou para o crescimento econômico, social e político local.  

Macaparana é uma cidade conhecida por sua riqueza cultural, pelas belas trilhas na Mata 

Atlântica, pela rica culinária, engenhos históricos e festividades. Segundo o IBGE, em 2013 a 

cidade tinha 25 mil habitantes e recebia mais de 100 mil visitantes por ano e está situada a 

84 km da capital, Recife, mas é pelo artesanato de tradição, que é feito com técnica do 

crochê, utilizando o cordão natural do algodão – matéria-prima em abundância no estado 

de Pernambuco, que também é reconhecida. 

A produção artesanal de diversos tipos de produtos, principalmente utilizando como 

matéria-prima os frutos e derivados da agricultura e da pecuária, por exemplo, com a 

fabricação de doces, polpas de fruta e utensílios de couro, além do artesanato com a palha 

da banana, têm elevado a economia do município. A culinária e o crescimento turístico 

também respondem por uma boa parcela do desenvolvimento sustentável local.  

A agricultura é a base da sustentação econômica do município. A agricultura canavieira, a 

criação de gado, a bananicultura, juntamente com o potencial dos engenhos de cana-de-

açúcar e aguardente de famílias tradicionais, com destaque a família Cavalcanti, além do 

potencial turístico, favoreceram o desenvolvimento do município. 

A cana-de-açúcar é plantada em toda a zona da mata de Pernambuco, na chamada zona 

canavieira há quase cinco séculos. A área cultivada tem cerca de 12 mil km2 e fica situada 

próxima ao Oceano Atlântico, possui solos ricos para a agricultura, onde não há ameaças de 

secas e os rios são perenes. 

Mais recentemente o governo municipal juntamente com o Sebrae tem incentivado a 

instalação de pequenas fábricas de confecções e de bolos caseiros com geração de grande 

número de empregos pelas suas características de mão de obra intensiva. . 

Nas últimas décadas do século XIX, alguns proprietários mais ricos e empreendedores, 

melhoraram as condições técnicas dos seus engenhos com a implantação de máquinas para 

a produção do açúcar cristal. Esses engenhos modernos seriam chamados de engenhos 

centrais e usinas. 

Em 1913, através da Lei Municipal número 179, de 06 de julho, foi criado o distrito de 

Macapá, que fazia parte do município de Timbaúba. Em 21 de abril de 1931, Macapá foi 

elevado à categoria de cidade pelo decreto estadual número 57 e passou a ser a sede do já 

formado município de São Vicente. 

No ano de 1946, o filólogo Mario Melo mudou o nome de Macapá para Macaparana, uma 

vez que Macapá, nome de uma palmeira existente na época em abundância na região, já 

era o nome de uma outra cidade brasileira. 



Macaparana é formada por engenhos, usinas, fazendas, sítios, vilas e povoados (Poço 

Cumprido, Pirauá e Lagoa Grande), sendo a maior parte das terras de engenhos (17 ao 

todo): Paquevira, Conceição, Palma, Balanço, Maçaranduba, Tanque de Flores, Rincão, 

Macapá Velho, Macapazinho, Limão, Diligência (Latão), Vitória, Três Poços, Lagoa Dantas, 

Monte Alegre Velho, Bonito e Pedreiras. 

O Sítio Paquevira tem o clima mais ameno, abaixo do tradicional na região e isso acontece 

porque o local está no topo da serra do Pirauá, o ponto mais elevado do município de 

Macaparana que em alguns dias do ano chega aos 10° centígrados, favorecendo a 

preservação de espécies raras de orquídeas. As flores raras e de preço elevado no comércio 

internacional, são encontradas facilmente em árvores a margem da estrada ou nos muitos 

sítios da região.  

Um outro atrativo turístico é a Cavalgada Ecológica de Macaparana, que vem sendo 

realizada anualmente desde 1997. A Cavalgada sempre começa com um típico café da 

manhã e logo após, regado por muito refrigerante, água e cerveja, todos percorrem os 18 

quilômetros da trilha, por entre matas, sítios, fazendas e engenhos, até chegarem a Casa de 

Reboco, onde ao som de muito forró a festa tem continuidade até o dia raiar.  

A Cavalhada de Macaparana também já faz parte do calendário turístico do município. A 

festa reúne anualmente cerca de 200 competidores que durante dois dias cavalgam em 

busca da vitória. O elemento básico para se sair bem na Cavalhada é montar um bom 

cavalo. Porém, a agilidade do cavaleiro pode definir um campeão. A competição é realizada 

na arena de cavalhada do Centro Social Urbano do município entre os meses de outubro e 

dezembro. 

2.3.2. O Grupo AMAM 

O Grupo AMAM - Associação Mista dos Artesãos de Macaparana foi criado em 2003 e 

mantido através da contribuição de seus associados e da capacidade criativa dos artesãos. As 

peças artesanais eram tradicionalmente confeccionadas com a fibra da bananeira [Figura 18. 

Flores e vaso feitos com a fibra da bananeira.] e o crochê. As ações do grupo incluíam a exposição 

anual na Fenearte, Casa Cor, Rodada de Negócios – Sebrae, além da participação em feiras 

nos Estados de Minas Gerais e São Paulo.  



 

Figura 18. Flores e vaso feitos com a fibra da bananeira.  

Em 2008, buscando valorizar e modernizar sua produção, a AMAM procurou o Sebrae para 

viabilizar, através da parceria com o Centro Pernambucano de Design e a prefeitura de 

Macaparana, o desenvolvimento de uma oficina de design. O trabalho culminou com a 

criação de novos produtos que tinham como principal diferencial a qualidade e foco no 

mercado.  

Neste mesmo ano 2008, a AMAM foi selecionada entre 150 grupos que concorreram ao 

Programa Mais Cultura do Governo Federal, através de uma parceria inédita entre Fundação 

de Cultura de Pernambuco (FUNDARPE) e Ministério da Cultura (Minc). Classificada num dos 

editais mais esperados do setor cultural, a Associação Mista dos Artesãos de Macaparana 

passou a integrar rede de Pontos de Cultura do Estado com o projeto que tem especial 

destaque para ao artesanato produzido, quais sejam: crochê (o processo produtivo é 

apresentado no Apêndice D), miniaturas em madeira e ainda incentivo a iniciação musical.  

Durante o processo, foi observado que a maioria das artesãs já tinham bastante habilidade 

manual e experiência no artesanato, e todas contavam com a atividade para sua renda 

mensal. O principal foco para a comercialização das peças era a FENEARTE [Figura 19. Estande 

da AMAM na XV Fenearte.]. Nesta primeira oficina, foram desenvolvidos almofadas, colares e 



jogos americanos (os produtos são apresentado no Apêndice F). As almofadas tiveram como 

tema as orquídeas e o jogo americano, os engenhos e sua arquitetura. Os colares faziam 

referência as vestimentas e acessórios das senhoras de engenho e dos escravos. 

 

Figura 19. Estande da AMAM na XV Fenearte.   

Em 2009, foi desenvolvida a segunda coleção, composta por peças criadas a partir da 

utilização de novas técnicas e novo design de produtos. Desta vez, a inspiração veio da Pop 

Arte e da cultura local, com a utilização das cores das orquídeas e da técnica do crochê na 

tentativa de atingir novos mercados. Foram criadas peças simples, de caráter utilitário e/ ou 

decorativo e que permitiam funcionalidade e inovação na técnica do crochê, desde o mais 

tradicional até as técnicas 3D [Figura 21. Almofada com detalhes em crochê.] e freeform, sempre 

utilizando cores alegres, joviais e vibrantes. Em setembro do mesmo ano, junto com o Centro 

Pernambucano de Design, foi desenvolvido um projeto de design de interiores, fachada e 

sinalização para a sede da AMAM, em Macaparana. 

A AMAM tem atualmente 12 associadas: 
. Presidente – Ivanise Pedrosa da Silva 
. Selma Maria Correia de Andrade 
. Iraneide Pedrosa 
. Maria Izabel 
. Maria da Conceição Praxedes de Brito  
. Maria do Amparo Silva 
. Rosa Maria 
. Josefa de Almeida Araújo 
. Josefa de Freitas 
. Maria Jose da Silva 
. Rosa Maria da Costa e Silva 
. Eliene Ponciano de Lemos Silva 

 



 

Figura 20. Representação esquemática de Almofada 

 

Figura 21. Almofada com detalhes em crochê.  

No ano de 2010, o Grupo participou do evento PE Pop no Shopping Plaza (os eventos e 

clipagem são apresentados no Apêndice J) e recebeu treinamento sobre gestão e 

comercialização dos produtos. Atualmente, já exportaram peças para Europa (Espanha, 

Holanda, Portugal).  

Em 2014, conseguiram uma  sede provisória para a AMAM e aguardam a liberação do espaço 

destinado a associação no novo Centro de Cultura em fase final de construção pela 

municipalidade. 



2.3.3. Linha do Tempo - AMAM 

 

A seguir é apresentada uma linha do tempo[Figura 22. Linha do tempo – AMAM] com alguns dos principais 

marcos históricos apurados durante a pesquisa. 

 



 

Figura 22. Linha do tempo – AMAM 

Fonte: os pesquisadores 

  



3. Parte 2 - Confronto do modelo da 
análise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3.1. Considerações Iniciais 

Para esta pesquisa, a utilização da cadeia produtiva como unidade de análise tem 
possibilitado uma visão sistêmica configurando uma importante contribuição metodológica. 
 
A visão sistêmica, segundo inspiração na definição de Castro, Lima et all (1999), está 
relacionada ao conjunto de atores sociais individuais ou coletivos que atuam no sentido de 
fornecer artefatos culturais artesanais aos consumidores finais meta, via transformação de 
insumos ou matérias-primas, com a intervenção crucial da criatividade humana, 
constituindo-se em um sistema, chamado de negócio criativo, que pode se subdividir em 
sistemas menores ou subsistemas. Adicionalmente, a análise da cadeia produtiva não se foca 
somente nos limites da área física da organização produtiva, mas se estende a todos os 
ambientes que estão a sua volta, independente das distâncias geográficas, e tem como 
suporte fundamental a cadeia da informação e do conhecimento. 
 
O desempenho competitivo das organizações produtivas, diz respeito a capacidade 
duradoura de sobrevivência e crescimento que as mesmas apresentam nos mercados onde 
atuam. O autor Farina (1999), destaca a importância de se analisar as estruturas de 
governança na coordenação das diferentes etapas das cadeias produtivas quando se tem 
como foco este objetivo. Esta dimensão da competitividade nem sempre é eficiente, dado os 
custos das transações em suas representações materiais ou simbólicas. 
 
Com a finalidade de reduzir os custos das transações, os diferentes atores sociais envolvidos 
nos diversos estágios da cadeia produtiva utilizam mecanismos para regular as transações, 
denominadas estruturas ou mecanismos de governança. Das quais são exemplos: a 
organização e o enfoque de mercado, os contratos formais e informais, a análise prospectiva 
(o planejamento para a tomada de decisões) tomando em conta as tendências das variáveis 
socioeconômicas, culturais, políticas e ambientais e, finalmente, a análise diagnóstica 
através da consideração dos ambientes organizacional, institucional e competitivo (SIMIONI 
et all,2007). 
 
Pode-se considerar que a melhor forma de organizar a cadeia produtiva é conseguida 
considerando-se a lógica da minimização dos custos totais (tangíveis e intangíveis) e a 
maximização do desempenho do desenho escolhido de acordo com os atributos das 
transações que ocorrem em cada estágio da cadeia. 
Na representação a seguir [Figura 23. Representação da visão sistêmica], é mostrada a esquematização 
da Visão Sistêmica da Análise da Cadeia Produtiva. 
 



 
Figura 23. Representação da visão sistêmica 

Fonte: Simioni et all, 2007, com adaptações dos pesquisadores 

  



3.2. Melhorias no modelo 

Esta pesquisa visa a validação do modelo de análise da cadeia produtiva do artesanato, 
desenvolvida no projeto “Modelo de análise Cadeia do Artesanato” aprovado no edital 
Funcultura 2011/2012 (fase 1), dentro da visão da economia da cultura, a partir do seu 
confronto com as cadeias produtivas das comunidades produtoras Tapeçaria Timbi e AMAM 
– Associação Mista dos Artesãos de Macaparana, considerando parâmetros de 
sustentabilidade econômica, social, ambiental e cultural visando a agregação de valor e 
consumo dos produtos. 
 
Assume os pressupostos, os achados e o estágio da construção do modelo analítico e avança 
com a assimilação das novas vivências, conhecimentos e a expansão dos campos de estudos 
durante a imersão nos dois novos grupos produtivos. 
 
Os grupos produtivos selecionados para esta pesquisa, estudos de caso, têm características 
diversas daquelas que originalmente serviram como insumo para a formulação do modelo de 
análise da cadeia produtiva: 
 

 Matérias – primas de origem industrial, não sujeitas a sazonalidades. 
 Apoiadas em alguma ocasião pelo CPD Centro Pernambucano de Design, contratado 

pelo Sebrae. 
 Reconhecimentos públicos: Top 100 Sebrae 2012 (Timbi) e Ponto de Cultura do MinC 

2008 (AMAM). 
 
Os aprofundamentos agregados ao longo do percurso da pesquisa:  
 

 O reconhecimento da economia da cultura inserida dentro do mundo da economia 
criativa. 

 
 As sustentabilidades econômica, social, ambiental e cultural; as quais são agregadas 

a institucional e a política. 
 

 Agregação de valor e consumo dos produtos, sobretudo através da criatividade e da 
inovação como alavancas para o aumento da competitividade dentro de seu 
posicionamento de mercado e dos conceitos de commoditização e descommoditização. 

 
 A introdução da teoria da Análise de Valor, resumidamente apresentada por:  

Valor objetivo (material) + subjetivo (simbólico) = Valor Percebido = Valor Pago em 
R$ 

 
 O lugar do Design contribuindo na construção coletiva da diferenciação dos 

processos e produtos aumentando a competitividade. 
 

  



3.3. Metodologia da Pesquisa 

Foi utilizado o método dialético, já que foram observadas as práticas, saberes e fazeres dos 
produtores culturais como fenômenos sociais que não podem ser considerados de forma 
isolada, descontextualizados de suas condicionantes históricas, políticas, econômicas e 
sociais. 
 
Em segunda instância metodológica, dada a especificidade do trabalho, foi empregado o 
método comparativo, que busca ressaltar similaridades, divergências e diferenças entre os 
fenômenos sociais observados nas fases 1 e 2 da pesquisa. 
 
Para lidar com uma complexa variedade de evidências caracterizadas por documentos, 
artefatos, imagens, entrevistas e observações e reconhecendo que os fenômenos em estudo 
estão associados a eventos contemporâneos, foi utilizado como instrumento para a 
compreensão o método de Estudo de Caso. 
 
4.Etapas da Pesquisa. 
 
4.1. Coleta e Organização do Material para Análise.   
 

 Pesquisa bibliográfica adicional - primeira etapa. 
 Levantamento de dados relativos a produção, comercialização e consumo nas 

unidades de análise. 
 Entrevistas com especialistas - primeira etapa. 
 Mapeamento das interfases e dos demais agentes da cadeia produtiva. 
 Entrevistas com os artesãos nas unidades de análise - primeira etapa. 
 Levantamento das linhas do tempo e dos portfólios de produtos nas unidades de 

análise. 
 
4.2. Tratando e Analisando o Material.  
 

 Comparação com o modelo de análise da Fase 1 da Pesquisa. 
 Pesquisa bibliográfica adicional - segunda etapa. 
 Reforço do referencial teórico para geração de novas diretrizes para os protocolos de 

análise. 
 Definição da primeira versão dos ajustes dos protocolos de análise da cadeia 

produtiva. 
 Entrevistas com especialistas - segunda etapa. 
 Entrevistas com os artesãos nas unidades de análise - segunda etapa. 
 Redesenho do modelo, passível de ser replicável ao segmento do artesanato. 
 Oficinas de análise de resultados da pesquisa. 
 Relatório final da pesquisa.    

 
 

  



3.3. Conceitos importantes – Economia Criativa 

Aos conceitos teóricos já utilizados no desenvolvimento do modelo analítico na sua fase 1, 
foram agregados os descritos nos itens 3.3 e 3.4 de acordo com achados e as necessidades de 
suporte identificados na fase de campo da pesquisa. 
 
Cultura 
Na Análise da Cadeia Produtiva do Artesanato, consideramos as rupturas e as 
ressignificações do fazer, conviver, organizar, transmitir saberes   através das observações do 
cotidiano dos diversos atores individuais ou coletivos que atuam a montante ou a jusante da 
cadeia, ampliando a visibilidade dos fenômenos sociais e assim, desvelando novos achados 
durante a pesquisa. 
 
A noção de cultura que assumimos corresponde a um conjunto de processos de produção, 
circulação e consumo das significações da vida social atribuídas pelos atores ou seus 
representantes enquanto participantes em ação ou inação ao longo dos diversos estágios da 
cadeia produtiva pesquisada. 
 
Para esse Projeto, vislumbramos a cultura em quatro dimensões: as três definidas pelo MinC 
(2012) a simbólica, a cidadã e a econômica, e adicionalmente, a empreendedora.  
A cultura na dimensão simbólica traz à tona os diversos meios de simbolismos, expressos em 
modos de vida, motivações, crenças, valores, práticas e identidades. 
Na dimensão cidadã a cultura nos desvela as relações de poder entre os atores sociais no 
sentido das desigualdades e do acesso a liberdade de escolhas. 
Pela visão econômica a cultura é vista pelo modo como são explorados os recursos escassos 
e como se dão as relações de livre concorrência e o acesso aos mercados.   
Na dimensão empreendedora a cultura se materializa nas formas em que são vivenciadas as 
transformações dos indivíduos e dos grupos entendidos como atores capazes de intervir na 
sociedade, de maneira a constituí-la e ser por ela constituídos fugindo do paradigma 
dominante dos preconceitos em relação a gênero, classe social e etnia OGBOR (2000). 
 
Economia Criativa 
Na atualidade existe um crescente consenso em torno da inadequação do modelo econômico 
global pós-industrial excludente e, portanto, insustentável que privilegia apenas o 
conhecimento técnico. Para promover o desenvolvimento e a inclusão, com a valorização do 
conhecimento cultural, a economia criativa se baseia no reconhecimento da criatividade, por 
conseguinte do capital humano, para o fomento de uma integração de objetivos sociais, 
culturais e econômicos (REIS, 2008) (CORDEIRO; MELLO, 2013). 
Segundo Guilherme (2012) a economia criativa: 
“Contempla as dinâmicas culturais, sociais e econômicas construídas a partir do ciclo da criação, 
produção, distribuição, circulação, difusão (disseminação) e consumo/fruição de bens e serviços 
oriundos dos do setor criativo, cujas atividades produtivas têm como processo principal um ato 
criativo gerador de valor simbólico, elemento central da formação do preço, e que resulta em 
produção de riqueza cultural e econômica”  
A UNCTAD, instituição da ONU regulamentadora de relações comerciais estabeleceu um 
amplo referencial para o mundo da economia criativa apresentado a seguir: 
 



 
Figura 24. O mundo da economia criativa (traduzido pelos autores) 

Fonte: UNCTAD. Creative Economy Report,  2010. Traduzido pelos pesquisadores 

 
Criatividade e Inovação  
A criatividade envolve a criação de novas ideias que têm algum valor dentro de um contexto 
específico. Este valor deve ser conferido por alguém além do próprio criador. E para poderem 
ser conferidas, estas ideias terão que ter algum nível de concretização. 
Criatividade frequentemente vai envolver alguma surpresa/espanto não só para quem cria 
(fui eu que fiz isso?), mas também para o observador (por que eu não pensei sobre isso?) 
(WATSON,2014).    
 
A Inovação é a criatividade em ação. A capacidade de inovar se dá pela recriação e reinvenção 
dos processos e das técnicas que permitem encontra novos mercados e produtos. Em linha 
com a visão da sociedade em rede Ravasi  e Rindova (2008) defende que  o processo inovador 
ocorre, sobretudo, a partir de novas combinações  e recombinações de recursos e de 
inovação tecnológica com a manipulação habilidosa de símbolos visuais e verbais, ou seja, 
uma interação entre a capacidade tecnológica e a habilidade de criar objetos com alto 
potencial simbólico social e cultural, que permitem aos consumidores expressarem a 
identidade individual por intermédio da compra e da utilidade desse produto.  



 
O MinC (2011) no seu Plano para a Secretaria da Economia Criativa define inovação com a 
introdução de novidades ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social que resulte 
novos processos, modelos, metodologias, bens ou serviços. A inovação exige conhecimento, 
a identificação e o reconhecimento de oportunidades, a escolha pelas melhores opções, a 
capacidade de empreender e assumir riscos, olhar crítico, um pensamento estratégico que 
permitam a solução de problemas ou demanda aliada a contínua geração de valor. 
 
                               
Economia da Cultura 
Segundo Reis (2007), a economia da cultura se dedica ao estudo dos fluxos econômicos dos 
produtos e serviços culturais (objetivos) que seguem uma dimensão paralela ao do fluxo dos 
benefícios simbólicos (subjetivos) gerados nas respectivas relações de trocas sociais. 
 

 
Figura 25. Fluxos da economia da cultura 

Fonte: Reis, Ana Carla. 2007 

 

São três os fatores que justificam a abordagem metodológica pela economia da cultura:  
 O fator econômico, representado pela propensão das atividades culturais de gerar 

fluxos de renda e de empregos; 
 O fator político, pela necessidade de apresentar com transparência as relações e as 

decisões que implicam no exercício pleno da cidadania; 
 O fator da emergência da subjetividade na sociedade pós-industrial em posição de 

centralidade. 
 
As expressões simbólicas da cultura em sentido amplo estão agregadas aos produtos, 
serviços e manifestações culturais que quando consideradas na arena da economia da cultura 
adquirem valor dual simbólico e econômico. 
 
Para análise desses fluxos e contra-fluxos de bens e serviços precificados economicamente 
com decorrência de valores percebidos pelas criações e tradições de produtos e serviços 
(estéticos, históricos, sociais, ambientais, institucionais e políticos) fundamentados na 
liberdade de escolhas dos agentes sociais individuais e coletivos envolvidos como 
representação do processo de desenvolvimento a partir das contribuições de REIS (2007) são 
propostas as seguintes adaptações para melhor adaptabilidade à visão analítica do modelo 
proposto nesta pesquisa: 
 
Produção/oferta/criação (Representatividade econômica dos produtores de cultura, 
educação e treinamento dos produtores, utilização de matérias-primas); 



Distribuição/mercado/difusão (Comércio de artefatos culturais, possibilidades de acesso a 
mercados tradicionais e a criação de mecanismos alternativos de distribuição, difusão 
democrática); Consumo/demanda/apreciação/fruição (perfil de consumidores culturais, 
hábitos, interesses e frequência de uso) 
 
Ao utilizar à lógica e os instrumentos de análise das cadeias de valor da economia, a cultura 
passa a ter reconhecido o seu potencial como protagonista do desenvolvimento sustentável. 
Ela demonstra assim, o papel fundamental desempenhado pelos empreendedores culturais 
individuais ou coletivos para a inclusão socioeconômica. 
 
Circuito Econômico dos Setores Criativos Culturais. 
Segundo o MinC (2014) os setores criativos culturais são todos aqueles cujas atividades 
produtivas têm como processo principal um ato criativo gerador de valor simbólico, 
elemento central na formação de preço, e que resulta em produção de riqueza cultural e 
econômica. 
A figura a seguir mostra graficamente a dinâmica do circuito econômico dos setores criativos: 
 

 
Figura 26. Circuito econômico dos setores criativos culturais 

Fonte: Ministério da Cultura (2011) com adaptações dos pesquisdores. 

3.4. Conceitos importantes – Cadeia Produtiva 

Visão da Sustentabilidade 
Seguindo as recomendações de Manzini (2008), a sustentabilidade é para nosso trabalho um 
meta-objetivo e não uma simples área de observação que corre em paralelo a tantas outras 
consideradas no modelo analítico. E quem poderia discordar dessa decisão de prioridade, 
seria assumir que estaríamos incentivando ou potencializando a insustentabilidade. 
Assim, os passos do modelo analítico têm caráter estratégico no sentido da concretude da 
base estratégica capaz de colocar em evidência as dessincronias e descontinuidades ao longo 



dos diversos estágios da cadeia produtiva, contribuindo para o afloramento de mudanças 
sistêmicas.  
A ideia de sustentabilidade implica na construção de uma visão de futuro negociada em 
diferentes dimensões, como defende (Manzini e Vezzoli, 2005): “a dimensão física (os fluxos 
de matéria e energia), a dimensão institucional (as relações entre os atores sociais), além das 
dimensões éticas, estéticas e culturais (com os critérios de valor e juízos de qualidade que 
socialmente legitima o sistema).” 
 
O campo de sustentabilidade pode ser entendido a partir de suas várias dimensões, relatando 
as relações sociais estabelecidas na cadeia de pré-produção, produção, distribuição, 
comunicação e consumo conforme apresentado a seguir: 
 
- Econômica - através da melhor alocação dos recursos e sua melhor gestão, formação e 
expansão dos mercados, buscando o economicamente justo; 
 
- Social – através do fortalecimento das redes e dos laços sociais, buscando o socialmente 
inclusivo e a distribuição equitativa da riqueza; 
 
- Ambiental – através do aproveitamento máximo das matérias-primas, reciclagem e 
reaproveitamento, buscando o ambientalmente respeitoso: 
 
- Cultural – através da geração e troca de conhecimentos e habilidades que se acumulam e 
se transmitem, buscando o culturalmente diverso. 
 
- Institucional - entende-se como o conjunto de forças (ideias, relações, processos e 
recursos) que são capazes de manter a unidade produtiva viva, dinâmica, renovada, 
desenvolvendo-se e adaptando-se. Ela é demonstrada pela relação que a mesma estabelece 
com a comunidade de seu entorno e com sua rede de parceria, cuja participação traz a sua 
legitimidade.  
É demonstrada também pela excelência de sua gestão demonstrada através dos resultados 
comprovados e pelo uso dos instrumentos e ferramentas utilizados para seu alcance. 
 
De forma consolidada é o grau de utilidade com que a organização é percebida pela 
sociedade ou por segmentos desta sociedade. Para ser uma unidade produtiva sustentável 
institucionalmente deve ter uma proposta que necessariamente contém três elementos 
fundamentais: ter um projeto de futuro, ter competência para realizá-lo e ter credibilidade 
para garanti-lo. 

Ter um projeto significa que a instituição deve dispor de um plano estratégico, no qual seja 
explicitado o seu rumo futuro, através do estabelecimento de uma missão, objetivos e 
diretrizes claramente definidas e ajustadas às mudanças do ambiente externo. 

Ter competência significa que a instituição deve construir, em seu ambiente interno, as 
condições indispensáveis à plena operacionalização de seu projeto institucional. Incluem-se, 
entre essas condições, não só o aperfeiçoamento de sua capacidade técnica (atividades-fim), 
como também a modernização de sua capacidade organizacional, administrativa e estrutural 
(atividades-meios). 

Ter credibilidade significa que a instituição deve manter elevado seu nível de aceitação junto 
à principal clientela, aos parceiros e aos segmentos da sociedade, estes últimos beneficiários 



finais. Este comprometimento permite que esta credibilidade seja traduzida em apoio 
institucional e financeiro, que garanta a continuidade da execução das suas atividades. 

- Política: é caracterizada pela criação de mecanismos que incrementem a participação da 
sociedade nas tomadas de decisões, reconhecendo e respeitando os direitos de todos, 
superando as práticas e políticas de exclusão e permitindo o exercício da cidadania ativa 
(SILVA, 2000). 
Apresenta a governança organizacional democrática como valor fundador e capital social 
necessário para a mudança (SACHS, 2004). 
As relações que a unidade produtiva estabelece com o poder público (em seus diferentes 
níveis) e a forma como lida com a formulação e execução das políticas públicas são positivas 
avançando assim na construção da cidadania ativa. 
 
Design e Artesanato 
Na contemporaneidade, é possível visualizar no Brasil, formatos diferentes de 
relacionamentos entre o design e o artesanato. Dentre estas, o Design com Produção 
Artesanal e o Design com Intervenção no Artesanato. O Design com Produção Artesanal 
pode ser caracterizado por um projeto de design que utilizará produção ou técnicas 
artesanais para ser executado. O conceito, o repertório, os códigos, são utilizados com plena 
liberdade pelo designer e, muitas vezes, é um projeto que poderia ser posto em uma linha de 
produção industrial sem maiores perdas. A produção artesanal é uma escolha e não uma 
imposição.  
 
No Design com Intervenção no Artesanato, a ênfase está no artesanato. A relação é bilateral 
e a troca de conhecimentos é a base da ação. O papel do designer não é mais o de 
simplesmente projetar, mas de munir o artesão de ferramentas que possibilitem a melhor 
colocação de seu produto no mercado. A cautela que esta ação exige está na constante 
lembrança de que gerar renda para o artesão não justifica a perda de sua essência. Além de 
prudência, requer habilidade e precisão para determinar o limite da intervenção, e até onde 
ela é benéfica. Isto porque, o designer possui as competências necessárias para contribuir 
com a aplicação de elementos para qualificação e valorização do produto frente ao mercado 
sem comprometer as particularidades e valores que devem ser preservados.  
 
Segundo o ICSID (2007) o Design é uma atividade criativa, que tem o objetivo de estabelecer 
múltiplas qualidades a objetos, processos, serviços e sistemas por todo o seu ciclo de vida. 
Contudo design é o fator central da inovação humanizadora de tecnologias e um fator crucial 
de troca cultural econômica. O design busca descobrir e avaliar estruturas, organizações, 
relações funcionais, expressivas e econômicas, com o objetivo de: 

 Aumentar a sustentabilidade global e proteção ambiental (ética global) 
 Dar benefícios e liberdade à comunidade humana como um todo, individual e 

coletivamente. 
 Considerar conjuntamente as interações sociais entre os usuários finais, produtores 

e protagonistas (ética social) 
 Apoiar a diversidade cultural apesar da globalização (ética cultural) 
 Oferecer produtos, serviços e sistemas, cujas formas sejam expressivas (semiologia) 

e coerentes com a sua própria complexidade (estética). 
 
O Artefato Cultural e a sua Cadeia Produtiva 
Um produto deliberado da mão-de-obra humana é um artefato cultural na medida em que 
vem sendo construído através de um percurso de sentidos e práticas sociais. O artefato 
artesanal, um artefato cultural por excelência, não se apresenta apenas como uma invenção 



para apreciação e fruição dos indivíduos. Antes, torna-se um artefato através do processo em 
que visto de forma simplificada as etapas da produção, da disseminação, da circulação e do 
consumo são articuladas para formar uma unidade temporária de análise, pois as 
necessidades e os desejos são fluídos e inconstantes na modernidade. (TABOSA, 2011). 
 
Essa visão de cadeia produtiva para o artesanato rompe com o paradigma de que o consumo 
ou qualquer outra etapa dessa cadeia é determinado de forma linear e unidirecional pela 
produção. O percurso conceitual que suporta essa ruptura é o apresentado inicialmente pela 
área da comunicação onde os processos de codificação/ decodificação de comunicações de 
mensagens têm sido tratados em uma visão de linearidade considerando como 
independentes os aparatos e suas emissões denominados de emissor/mensagem /receptor. 
Logo a seguir Hall (2009) critica este posicionamento focado no nível da troca de mensagens 
e pela ausência estruturada dos diferentes momentos já que se trata de uma complexa 
estrutura de interações e propõe então como alternativa um processo que se estrutura e ao 
mesmo tempo é estruturado através da articulação de momentos distintos, mas interligados 
formando um circuito de produção, circulação, distribuição/consumo e reprodução. 
 
Na atualidade analisar a produção de um artefato cultural envolve não apenas o 
entendimento de como o objeto é produzido tecnicamente, mas como o objeto é produzido 
culturalmente (Du GAY et all, 1997). Por estarem impregnados de significados os artefatos 
artesanais intensificam as visões e as percepções da intangibilidade dos valores simbólicos. 
Essa intangibilidade deve ser buscada nos conteúdos da identidade cultural, na vinculação 
direta com os processos, modos de ser e atuar dos produtores e nas respostas e interferências 
dos grupos de atores sociais envolvidos na cadeia de produtiva do artesanato, em particular 
seus consumidores (TABOSA, 2011). 
 
Neste contexto, assume-se que o artefato cultural durante seu processo produtivo está 
codificado com certos significados e observam-se como esses estabelecem identificação 
entre o objeto e seus particulares grupos de consumidores. Slater (2002) afirma que o 
consumo não é uma mera compra de mercadorias, mas um processo de criação de 
identidades. Neste contexto o design assume um papel relevante na articulação dos dois 
momentos chaves no circuito cultural: a produção e o consumo (Du GAY et all, 1997) 
 
Na sua produção cultural e na sua apresentação ao mercado o artefato artesanal é de fato 
percebido, consumido e remunerado em sua visão ampliada conforme representado na 
figura a seguir e verbalizado nas frases sintéticas apresentadas na sequência. 
 

 
Figura 27. Esquematização do produto ampliado 

Fonte: os pesquisadores 

 



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

Pierre Bourdieu 

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

você faz” 
Simon Sinek 

 
“As pessoas compram, na verdade, os benefícios que os 

produtos oferecem” 
Philip Kotler 

 
“O artesão produz algo inteiriço que é percebido aos 

pedaços que são por sua vez comercializados” 
Mario Sergio Cortella 

 
“O cliente compra pelas razões dele, não pelas nossas” 

Alexandre Bérgamo 

 
Análise de Valores 
Os estudos da Engenharia de Valor iniciaram nas aplicações militares notadamente a partir 
dos anos sessenta nos escritórios técnicos da marinha americana. As grandes empresas 
americanas também passaram a adotar a metodologia da Análise de Valores, desenvolvendo 
para elas, importantes projetos, levada pelas multinacionais e pelas publicações da SAVE – 
Society of American Value Engineers (Sociedade Americana de Engenheiros de Valor), a 
técnica atravessou os oceanos, atingindo na década de 60, pelo Atlântico a Europa e pelo 
Pacífico o Japão. (MARAMALDO, 1983) 
O conceito seminal é o preço é diferente de valor e o foco é a redução dos custos de produção. 
Para esse trabalho fazemos algumas adaptações considerando valor como uma qualidade do 
produto que tem preço, custo, uso, serventia, renome, reconhecimento, mérito, distinção 
social etc. 
Como definição, análise é a decomposição de um todo em partes. É um exame minucioso de 
cada uma das partes de um todo. 
Para nós, função é o uso, fruição, serventia, distinção que um produto desempenha ou 
oferece. 
 
O foco da análise são as diferentes funções dos componentes e das diferentes etapas do 
processo produtivo dos produtos. Essas podem ser classificadas em básicas ou primárias e 
secundárias. (MILES, 1980) 
 
O conceito de função tal qual introduzido por Miles, foi analisado por CSILLAG (1985) que lhe 
tirou duas conclusões significativas: 
 

 O pensamento criativo é bloqueado pela forma física e pelo conceito dos produtos; 
 Concentrando-se a análise nas funções, fica facilitada a remoção de bloqueios para 

visualização, surgindo oportunidades excepcionais para o pensamento criativo.  
 
A Análise de Valor dentro do nosso enfoque foi realizada com o objetivo de se obter uma 
redução no custo do produto, um aumento do seu valor, um acréscimo na produtividade ao 
produzi-lo, a resolução de problemas variados em sua cadeia produtiva etc. sempre 
preservando a sua qualidade e sua competitividade dentro de seu posicionamento de 
mercado. 



 
Na sistemática da análise de Valores, o valor foi enfocado pelo ponto de vista de quem 
produz, e também pelo de quem compra e/ou usa o produto. 
Do ponto de vista de quem compra e/ou usa o produto, o valor é a combinação de parâmetros 
objetivos e subjetivos, do preço pago, do uso e do papel que o produto irá desempenhar, da 
qualidade, da distinção social que irá outorgar, e das diferentes ofertas de produtos 
semelhantes existentes no mercado. Por outro lado quando visto pelo produtor o valor é 
essencialmente um parâmetro mais objetivo representando a sua prosperidade com 
sustentabilidade. 
 
A compatibilidade dos dois conceitos de idealização de valor para quem produz e para quem 
compra e usa o produto, é providenciada pelas áreas de marketing e planejamento de 
produto e pode ser otimizada pela aplicação da metodologia da Análise de Valor conforme 
apresentado na figura abaixo: 
 

 
Figura 28. Idealização do Conceito de Valor.  

Fonte: Maramaldo, Dirceu.  (1983) com adaptações pelos pesquisadores 

Quando se trata de artefatos culturais o valor outorgado pelo consumidor final muito 
frequentemente não coincide com seu valor de mercado, na visão tradicional da teoria 
econômica. Entram em jogo nuances que se justifica pela análise das preferências e do valor 
que os indivíduos atribuem à cultura em seu sentido amplo sem que se possam emitir juízos 
sobre a racionalidade dessas decisões de compra AGUSTI (2001). 
 
A pluralidade dos valores segundo (Heinich, 2011) já tinha sido afirmada por Durkheim que já 
em 1911, dizia que existem diferentes tipos de valor. Uma coisa é o valor econômico, outra 
coisa são os valores morais, religiosos, estéticos, especulativos. As tentativas seguidamente 
feitas no sentido de reduzir umas às outras ideias do bem, do belo, do verdadeiro, do útil, 
foram sempre vãs.          
 
Diferentes condições institucionais afetam as restrições dos indivíduos no momento de 
concretizar as suas preferências. Restrições que podem ser determinadas por seu nível de 
renda ou o tempo disponível para a compra, a distância física ou psicológica em relação ao 
artefato cultural, o nível de formação e de acumulação de capital cultural de cada um, ou 



outras normas sociais, religiosas ou jurídicas que condicionam o comportamento dos 
indivíduos FREY(2000) apud AGUSTI(2001). 
 
O valor que cada pessoa dá a um artefato cultural depende basicamente da superposição de 
três dimensões do conceito de valor: 
 

 A dimensão funcional que consiste no valor prático o de utilidade que obtém de um 
determinado bem cultural, tal como a sua funcionalidade, o prazer estético ou a sua 
função decorativa; 

 
 A dimensão simbólica consiste no valor de prestígio que é incorporado pela posse e 

consumo do bem cultural, essa dimensão frequentemente tem um forte 
componente social porque adquire o seu valor em um contexto compartido de valor 
em uma comunidade em particular; 

 
 A dimensão emocional, consiste na carga emotiva que contém incorporada 

determinados bens culturais por razões históricas, familiares ou ligadas a 
determinados gostos ou vivências. 

 
A sobreposição por parte de cada indivíduo destas distintas dimensões dá como resultado o 
valor outorgado a cada bem cultural. Este valor é estritamente pessoal ainda que esteja 
fortemente influenciado pela educação recebida, a estrutura de valores de cada contexto 
social ou das vivências anteriores e como decorrência nasce a função de preferência de cada 
indivíduo diante do mercado. A somatória das funções de preferências individuais (ou de 
utilidade segundo a nomenclatura econômica tradicional) é refletida na função de demanda 
do bem cultural AGUSTI (2001). 
 
A estas dimensões pessoais é possível acrescentar outras dimensões coletivas, geralmente 
pouco consideradas pelo mercado, mas que se destacadas e comunicadas adequadamente 
podem incorporar efeitos positivos para o conjunto da comunidade produtiva. 
 
  



Nas dimensões coletivas de agregação de valor se destacam cinco componentes: 
 

 Valor de existência ou de opção, a simples presença da expressão de determinada 
forma de cultura beneficia o conjunto da população, pois lhe oferece desfrutar da 
mesma no futuro, ainda que essa opção não chegue a ser exercida. 

 
 Valor de legado, a proteção e a promoção de determinadas formas de expressão da 

cultura e da preservação do patrimônio material ou imaterial é a melhor garantia de 
que as futuras gerações poderão desfrutar das mesmas. 

 
 Valor de identidade, determinadas manifestações da cultura e do patrimônio 

passam a formar parte dos elementos constitutivos da identidade local, territorial ou 
nacional, e como tal adquirem um valor simbólico para a comunidade e podem gerar 
processos de coesão (ou marginalização) social.   

 
 Valor de prestígio, os bens culturais outorgam prestígio as pessoas ou as instituições 

públicas ou provadas que se associam a eles.   
 

 Valor educativo e de inovação, os bens culturais contribuem ao desenvolvimento 
estético dos indivíduos e ao espírito criador e inovador da sociedade. 

 
A paulatina tomada de consciência por parte da sociedade do valor coletivo ou dos benefícios 
externos gerados pela produção de bens culturais de valor agregado explica a 
implementação de programas e políticas de incentivo e financiamento a sua promoção e 
expansão, por exemplo, os dirigidos pelo Sebrae (Top 100 Brasil) e pelo MinC (Brasil Criativo). 
 
Cadeia Produtiva Artesanal de Valor 
A cadeia produtiva artesanal   simboliza criatividades, inovação, flexibilidades, eficácia, 
formas de organização, tecnologia, transmissão de conhecimentos, destreza, motivação, 
cooperação, respeito ao meio ambiente resultado   do encontro entre o criador/produtor, os 
demais atores envolvidos na cadeia e o artefato artesanal que circula na mesma que 
interagem num equilíbrio simbiótico entre o modo de sentir, de fazer, de viver e de ver o 
mundo. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Para nossa análise a visão da cadeia produtiva é uma forma de agregar valor aos produtos 
artesanais e aumentar a prosperidade de suas comunidades produtoras como uma estratégia 
de competitividade, equidade, inovação e desenvolvimento sustentável.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
As cadeias produtivas existem como fruto da interconexão das etapas existentes desde a 
fonte de matérias primas até o produto terminado em mãos de seu consumidor final com a 
decorrente interação dos atores sociais envolvidos. 
No entanto nos processos de encadeamento existem transpasses, obstruções/gargalos, 
descontinuidades, custos de transação, desinformação, ineficiências e retrabalhos que 
comprometem a competitividade e diminuem os benefícios potenciais da integração.  
Através da análise do encadeamento produtivo se busca apoiar o fortalecimento da inovação 
dos processos e do portfólio de produtos a partir da criação de cadeias de valor, implicando 
em um conjunto interativo de etapas articuladas desde a fonte de matérias primas até o 
consumo, fundamentadas na demanda do mercado consumidor meta sob os princípios da 
competitividade, equidade e sustentabilidade. 
Através da visão da cadeia produtiva é estruturada a gestão integrada das diversas áreas 
estratégicas como expressão da apropriação das vantagens competitivas, como sejam: 

 Eficiência (produtividade e custos); 



 Equidade (distribuição de resultados, diversidade, participação social comunitária); 
 Qualidade Ampliada (processos e produtos); 
 Sustentabilidade; 
 Comunicação e Informação; 
 Base de Conhecimento e Tecnologia; 
 Promoção, distribuição e comercialização; 
 Institucionalização; 
 Cidadania e participação da definição das políticas públicas. 

 
A estrutura e a dinâmica de todo este conjunto de atores, ações, relações, transformações e 
apresentações de produtos é o que caracteriza uma cadeia produtiva. Na sua concepção mais 
atual, é não linear, dinâmica, colaborativa, sistemática, escalável e quanto ao valor agregado 
se fundamenta na conversão de dados em informação, de informação em conhecimentos e 
de conhecimentos em produtos de valor agregado. (SANTIAGO, 2014). 
A seguir listamos alguns passos inspiradores para uma análise de cadeias produtivas de 
artesanato com vistas a agregação de valor. 
 

 Maior integração das etapas/ integrantes e eliminação dos gargalos de garrafa nos  
 Diferentes estágios da cadeia produtiva. 
 Redução dos custos. 
 Melhoria da qualidade integral. 
 Busca da produtividade dos processos artesanais. 
 Identificação, elaboração e manejo dos discursos geradores de valor. 
 Escolha de nichos de mercado. 
 Trabalho com as cinco forças da competitividade de Porter. 

 
Os Hábitos de Consumo Culturais 
Os hábitos de consumo cultural dependem da experiência e da acumulação de capital 
cultural. Este é gerado e acumulado inicialmente nos principais âmbitos da socialização 
cultural: a família, os amigos e a escola e daí por diante nas experiências relevantes 
vivenciadas, com impactos no cognitivo mas também no reflexivo sobre a própria visão de 
mundo do indivíduo.   
 
Em contraposição ao consumo da maioria dos bens e serviços, onde uma maior 
disponibilidade de um produto leva a menores demanda e apreciação sobre o mesmo 
(conforme a função neoclássica da utilidade marginal da economia), a propensão a consumir 
artefatos culturais de valor agregado aumenta entre aqueles aficionados com um maior nível 
de consumo anterior no mesmo nicho de mercado. Por exemplo, os maiores consumidores  
de livros, vídeos, discos, ou artefatos artesanais são aqueles que possuem grandes acervos 
em suas casas ou que priorizam essa classe de produtos no momento de presentear. 
 
Ante este comportamento particular, é necessário perguntar pelas razões que os levam a 
apreciar, desfrutar, consumir ou presentear de forma crescente um determinado artefato 
cultural. Em geral, nesses casos, emergem fatores que vão além das variáveis de caráter 
socioeconômicas para entrarmos nos aspectos que conformam a formação e a acumulação 
do capital humano dos indivíduos (dentro do qual se destaca o seu capital cultural), 
experiência que dirige as preferências do consumidor até os artefatos culturais que tem 
melhores referências e que geram adição (no sentido de adicto da Farmacologia) AGUSTI 
(2001). 
 



A nova teoria do consumidor, baseada na premissa de que os indivíduos têm gostos parecidos 
em função do consumo líquido apresentada por (Bauman,2007), sugere que as atividades que 
geram adição vêm aumentar o seu consumo ao longo do tempo posto que capitalizam e 
acumulam experiência e conhecimento, neste contexto na função de preferência individual 
o preço do artefato cultural, ou mais bem dito a percepção do mesmo medido em termos 
relativo é cada vez menor (Teoria da Adição Racional) (STIGLER; MURPHY, 1988) apud 
(AGUSTI, 2001).  
 
A acumulação de capital cultural, em vez de reduzir a apetência pela cultura aumenta. Nesse 
sentido, o entorno familiar e a experiência anterior são as chaves para explicar o 
comportamento e a formação das preferências dos indivíduos. A inexistência de uma relação 
causal, observada em estudos empíricos realizados na Europa ocidental e nos EUA 
(Saladrigues, 1997) apud (Agusti,2001), não impede a correlação entre a acumulação de 
capital cultural e o nível social e cultural do ambiente socializador do indivíduo. Nesse 
sentido, em termos gerais, quanto maior o nível de renda, maior também o nível educativo e 
profissional do mesmo indivíduo. Por esta razão é lógico que a elasticidade renda da 
demanda seja positiva e maior que um, significando que a maior renda maior a propensão a 
consumir artefatos culturais. Essas conclusões de pesquisas em outras latitudes, devem ser 
tomadas com reservas em países como os nossos com desenvolvimento cultural e econômico 
diferenciados, mas são balizadoras para o encaminhamento de visões críticas sobre a etapa 
do consumo na cadeia produtiva do nosso objeto de estudo o artefato cultural artesanal. 
 
Outro elemento importante considerada na função de preferência cultural é a percepção da 
qualidade. Esta, junto com a percepção de excepcionalidade é fundamental para o êxito de 
quaisquer manifestações culturais comercializadas na plataforma de valor agregado por 
diferenciação. 
 
No entanto esta percepção não é sentida de forma homogênea entre os distintos indivíduos 
ou coletivos presentes no mercado, devido a assimetria informativa existente sobre os 
códigos cognitivos, experimentados ou sociais. 
 
Commoditização e Descommoditização. 
Na busca de elementos que orientem a visão analítica da cadeia produtiva com vistas a 
agregação de valor aos produtos, fomos nos inspirar nos estudos de SAES(2009) sobre a 
cadeia dos cafés especiais no Brasil. 
 
Esse pesquisador avalia a dicotomia entre uma maioria dos produtores com baixa 
elasticidade de renda (commoditização) e uma minoria altamente elástico 
(descommoditização), ocupando pequenos nichos de mercado existente ou criados pelos 
ofertantes. 
A estratégia da descommoditização que surge com a criação de atributos de diferenciação é 
apontada como forma de evitar a concorrência-preço, permitindo que o setor aufira rendas 
extraordinárias. 
 
A possibilidade de descommoditização dos produtos artesanais decorre das tendências da 
demanda dos consumidores, mais sensibilizados com questões de qualidade, conteúdo 
cultural, funcionalidade/utilidade e sustentabilidade socioambiental. A descommoditização 
pode surgir ainda pela introdução de novos atributos como: uma nova tecnologia no modo 
de fazer, pela denominação de origem da matéria prima (qualidade e apresentação final dos 
produtos) ou do produto final, pela certificação do feito a mão ou fair trade (barreiras de 
entrada), marca, estratégias de fidelização etc. 



A introdução de estratégias de diferenciação exige o investimento em ativos específicos, a 
elaboração de um planejamento de marketing e de marcas, a construção coletiva de um plano 
de negócios criativo e deve modificar as relações entre os agentes econômicos envolvidos na 
cadeia, assim como a estratégias de acesso ao mercado. Os contratos formais ou informais 
tenderiam a ser relacionais, implicando em compradores e vendedores identificados um com 
o outro, de modo a possibilitar incentivos a ações e investimentos em benefícios mútuos.       
 
Tais estratégias, entretanto, aumenta a complexidade das relações dos produtores e 
fornecedores de matérias primas posicionados nos primeiros estágios da cadeia produtiva, 
uma vez que a estratégia de diferenciação deve estar alinhada com os interesses das etapas 
e dos atores sociais envolvidos subsequentemente. Além disso, como garantir que a renda 
criada seja realmente apropriada pelos produtores e, particularmente, por aqueles que não 
tem vínculos com uma forma organizativa? Sob quais condições vale a pena investir em 
diferenciação? Quais as implicações desse investimento em termos de relações com as 
etapas posicionadas mais ao final da cadeia (ditas à jusante)?  
 
Adicionalmente, e de vital importância, o sucesso final da estratégia depende de ações de 
trade marketing localizadas ao final da cadeia produtiva, eles têm que litigar com a 
concorrência nas prateleiras, expositores e nos sites do mercado. 
 
Competitividade 
A tendência mundial pela globalização e pelo livre comercio demanda que cambiemos de 
forma paulatina do enfoque da pura da produtividade para a visão da competitividade com o 
uso da inovação para a produção de produtos com valor agregado.  
Temos que passar de uma estratégia que aproveita as vantagens comparativas baseadas 
normalmente no uso de recursos naturais, geralmente explorados de forma predatória, uso 
de mão de obra mal remunerada, baixa utilização de tecnologia, dependência de subsídios 
governamentais e produtos pouco elaborados, facilmente replicáveis por outros produtores 
para uma estratégia de vantagens competitivas (PORTER, 1998), (PORTER, 1999) e 
(SANTIAGO,2014) 
Este tipo de vantagem está baseado nos conhecimentos dos consumidores e do mercado, na 
elaboração de produtos mais complexos, na agregação de valor e na organização da cadeia 
produtiva através de alianças estratégias nas distintas etapas e entre os atores sociais que 
atuam em cada uma delas.  
 
Quanto mais fracas as forças de Porter coletivamente, maiores são as chances de alto     
desempenho do setor; e o contrário também é válido. A seguir apresentamos as cinco forças 
de Porter com indicação de atributos para a produção artesanal. 
        

 Poder de barganha do fornecedor. 

  Controle das fontes de matéria prima. 
  Conhecimentos/tecnologia/técnicas. 
  Escalabilidade da produção. 
  Disponibilidade e escalabilidade de matéria prima 
 

 Poder de barganha dos compradores/clientes. 

  Controle dos canais de distribuição. 
 
 



 Ameaça de produtos substitutos 

   Levar em conta outras indústrias. 
   Artesanais/industriais. 
   O “potencial valor” que o apelo social, ambiental, cultural do artesanato agrega ao   produto 
– em potência, urge que seja capitalizado – reconhecido e pago. 
   A vantagem competitiva que o industrial não tem nem nunca terá.  
   Os utilitários são mais substituíveis. 
   Um portfólio com mix de produto convivendo juntos deve trazer resultados financeiros   
sustentáveis. 
   

 Ameaça de novos entrantes no mercado.  

 Rivalidade (poder de fogo) dos concorrentes no mercado. 

  Análise pelo lado do fornecedor e do produtor. 
  Cenário de competitividade altíssima. 
  Lucratividade baixa 
 
A figura mostrada a seguir apresenta a interação das cinco forças de Porter. 
 

 
Figura 29. As cinco forças competitivas 

Fonte: Porter, Michael E. (1998) 

 

 
 
 
 

  



4. Parte 3 – Diretrizes do modelo de 
análise da cadeia produtiva 
  



4.1. Elementos para a construção dos protocolos para análise 
das cadeias 

A nossa escolha como base analítica é tomar a cultura como fator de desenvolvimento 

dos grupos produtivos artesanais. A cultura é tomada em suas três dimensões: 

Simbólica – Responsável pela visão do ser humano sobre o mundo. 

Econômica – Como fonte potencial de geração e proteção de riquezas. 

Cidadã – Voltada a integrar os indivíduos socialmente. 

Observamos e registramos práticas, saberes e fazeres das produtoras artesanais. 

 
O que se busca na análise de uma cadeia produtiva de artesanato 
 
Obstruções/gargalos 
Vazios ou espaços por ocupar 
Dessincronias 
Retrabalhos 
Traspassos ou overlappings 
Desinformação 
A não linearidade 
O sistema de apoio 
O entorno: política, cultura, ambiente, social, economia, institucional. 
 
Teorias e fundamentações para os avanços das novas abordagens 
 
Para a definição das novas abordagens para os questionamentos fundamentadores das 
diretrizes complementares considerados necessárias aos protocolos dadas as novas 
especificidades das aplicações do modelo de análise consideraram uma ampla bibliografia 
especificada no presente relatório. De modo especial destacamos: 
 
a) Sobre Inovação Empresarial - Sebrae Pernambuco. ALI - Agentes Locais de Inovação: um 
caminho para a inovação empresarial. Volumes 1 e 2. 
 
b) Sobre as Etapas da Cadeia Produtiva - CMD Centro Metropolitano de Diseño.  Sistema del 
Producto. Buenos Aires, Argentina: IMD Instituto Metropolitano de Diseño e Innovación. 
 
c) Sobre a Criação de Valores Simbólicos - CMD Centro Metropolitano de Diseño.  Identidad 
Estratégica. Buenos Aires, Argentina: IMD Instituto Metropolitano de Diseño e Innovación. 
 
d) Sobre o Acesso a Mercados - CMD Centro Metropolitano de Diseño.  A través de las 
Experiencias. Buenos Aires, Argentina: IMD Instituto Metropolitano de Diseño e Innovación. 
 
e) Sobre Criatividade e Apropriação de Valores Simbólicos – Regulamento do Prêmio Brasil 
Criativo do MinC em 2014 - http://www.premiobrasilcriativo.com.br/regulamento.pdf 
 



4.2. Mapeamento da Cadeia Produtiva da Tapeçaria Timbi 

4.2.1. Modelos de Análise - Identificação das Matérias-primas  

DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

ASPECTOS Lã Tela Tecido 

Fontes Industrial (RS) Industrial (PE) Industrial (PE) 

Forma De Extração Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

Impactos Ao Meio Ambiente Não pesquisado Não pesquisado Não pesquisado 

Organização Da Extração Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

Geração De Resíduo (Não Aproveitável) Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

Geração De Refugo (Aproveitável) 

Os cones de 
papelão 

(carreteis) são 
usados como 

base para porta-
lápis 

Não se aplica Não se aplica 

Destinação De Resíduos Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

 

DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA 

ASPECTOS Lã Tela Tecido 

Disponibilidade 

Variação de tons 
em lotes – 

necessidade de 
grandes compras 

Não há risco Não há risco 

Custos R$ 8,50/novelo R$ 22/metro R$ 6,30/metro 

Capital de giro Sim Sim Sim 

Rentabilidade 
Próximo a 100% 

12 novelos = 1m² 
Próximo a 100% Próximo a 100% 

Condições de acesso Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

Período de acesso Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

Sazonalidade Não há Não há Não há 



Forma de aquisição 
Compra anual 
(desconto por 
quantidade) 

Compra anual Compra anual 

Transporte Frete da fábrica Táxi Táxi 

Embalagem Novelo Rolo Rolo 

Processamento Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

Beneficiamento Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

Uso de energia Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

Opções de mix 
Lã no desenho e cordão no 

enchimento barateia o processo 
Não há 

 
 

DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE SOCIAL 

ASPECTOS Lã Tela Tecido 

Riscos humanos na extração e 
manipulação 

Não se aplica 

 

DIMENSÃO DE FLUXO DE RECURSOS 

ASPECTOS Lã Tela Tecido 

Apresentação para produção Novelo/cone Rolo Rolo 

Fornecedores 
RS – pinguim 

SP – São João 

Empresas de 
Recife 

Empresas de 
Recife 

Equipamentos de extração Não se aplica 

 

DIMENSÃO DE FLUXO DE CONHECIMENTO 

ASPECTOS Lã Tela Tecido 

Conhecimentos repassados Transparência da formação dos custos e das técnicas 
entre os membros 

 
  



DIMENSÃO DE REGULAÇÃO 

ASPECTOS Lã Tela Tecido 

Riscos à disponibilidade Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

Controle de extração Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

Lei de proteção ambiental Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

Organização para produção Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

 

DIMENSÃO DE IDENTIDADE 

ASPECTOS Lã Tela Tecido 

Fatores identitários Nada a relatar 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



4.2.2. Modelos de Análise - Identificação de Processos 

Produtivos 
 

DIMENSÕES PESQUISADAS 

DIMENSÕES ASPECTOS Tapeçaria Suvenires 

FLUXO DE 
CONHECIMENTO 

Descommoditização 

Transformação em outros produtos (quadros, 
painéis, bolsas, etc.) 

Agregação de valor com marca, ficha técnica, 
etc. 

SUSTENTABILIDADE 
ECONÔMICA 

Financiamento 
Máquinas e 

equipamentos - BNB 
Não há 

Adequação de produtos 
e técnicas pré-existentes 

Uso das embalagens de tapeçaria numa linha de 
produtos em tecido (suvenires) 

FLUXO DE RECURSOS 
Apresentação para 
produção 

Tela e Cordão Rolo de tecido 

FLUXO DE 
CONHECIMENTO 

Fracionamento 
75 “pernas” por novelo 
(fios de lã com 120 cm 

Cortes pelo tamanho 
da tela de serigrafia 

Pré-produção 

Corte (com ou sem 
emenda) da tela no 
tamanho do tapete 
mais acabamento 

Aplicação da 
serigrafia sobre o 

tecido 

Preparação 

Risco do desenho 

ou 

Gabaritos de 
floral/geométrico 

Corte no molde da 
peça a ser feita 

Conformação 

Preenchimento dos 
pontos do desenho 

Costura 

Em tapetes com grande 
área preta, estas partes 
da tela são pintadas de 

preto 

(Aparecer partes 
brancas entre os pontos 
é um erro, chamado de 

“farinha”) 

Enchimento dos demais 
pontos 



Fazer a trança – virada 
do tapete em ponto 

arraiolo 

SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL 

Controle de qualidade 
Corte de sobras no 

verso do tapete 

Corte de excessos de 
linha ou tecido (áreas 

desfiadas) 

FLUXO DE 
CONHECIMENTO 

Acabamento 

Impermeabilização com 
cola do verso do tapete 

Aplicação de 
complementos, 

como viés, 
enchimento ou 
encadernação 

Colocação do forro já 
serigrafado com 

pequenos pontos de 
fixação 

 

SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL 

Controle de qualidade 
Inspeção geral do 

tapete 
Inspeção geral da 

peça 

FLUXO DE 
CONHECIMENTO 

Atividade Pós-
Acabamento (se existir) 

Preenchimento da ficha técnica do tapete com a 
marca do grupo na serigrafia do verso ou 

etiqueta nos suvenires 

Serviços 
complementares 

Molduras de quadros 
Encadernação de 

blocos 

Estoque 
Separação por linha 

temática 
Separação por tipo e 

cor da peça 

Logística 

Dobra e 
acondicionamento em 
embalagem própria de 
algodão cru ou Oxford 

(isso deixa o tapete 
vincado) 

Dobra e 
acondicionamento 

em embalagem 
plástica 

REGULAÇÃO 
Organização da 
produção 

Produção coletiva, com 
várias artesãs 

empenhadas num 
mesmo tapete 

Divisão do tapete em 
quadrantes 

Produção distribuída 
entre as partes do 

processo e as artesãs 
envolvidas 

SUSTENTABILIDADE 

 AMBIENTAL 

Controle de qualidade Grupo reconhecido pela qualidade 

Energia 
Trabalho manual 

apenas 

Trabalho manual e 
máquina de costura 

elétrica 



Resíduo 

As aparas de lã, cordão 
e tela são desfiadas e 

usadas para costura do 
acabamento  

Retalhos são 
aproveitados em 
peças menores 

Além deste ponto as 
aparas são 

descartadas 

Refugo Próximo de zero Baixo 

SUSTENTABILIDADE 
SOCIAL 

Ergonomia 

Local de trabalho e iluminação inadequados 

Dificuldades na visão quando se trabalha com 
certas cores, como vermelho 

EHS Sem registro de ocorrências de alergias 

Recortes de 
gênero/idade 

A maioria das pessoas envolvidas são mulheres 
e acima dos 45 anos 

Equidade Raça e faixa etária 

Diversidade Possibilidade de escolhas 

Equipamentos de 
produção 

Agulha e tesoura 

Trabalho manual e 
máquina de costura 

elétrica (com 
necessidade de 

substituição) 

SUSTENTABILIDADE 
ECONÔMICA 

Desenvolvimento de 
produtos 

Oficinas de criação 

Sugestões de clientes 

Oficinas de criação 

Criatividade própria 

Sugestões de clientes 

Subcontratação Não há 

FLUXO DO 
CONHECIMENTO 

Capacitação Oficinas de design, gestão, comercialização 

Comunicação Telefone e internet (facebook, email e blog) 

IDENTIDADE Prática cultural Produção coletiva, com conversa 

 
 

  



4.2.3. Modelos de Análise - Identificação de Acesso a Mercados 

 

DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE SOCIAL 

ASPECTOS Tapeçaria Suvenires 

Equidade social Transparência das informações 

Cortes de gênero, idade, etnia e 
parentesco 

Mulheres, acima de 45 anos 

Trabalho em rede Familiares como mão de obra adicional ocasional em casa 

 

DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA 

ASPECTOS Tapeçaria Suvenires 

Canais de distribuição 

Feiras de maior porte 
(Fenearte, Fenahall, Mãos 
de Minas, Feira de Brasília, 

etc.) 

Pedidos 

Sede 

Feiras de maior porte 
(Fenearte, Fenahall, Mãos 
de Minas, Feira de Brasília, 

etc.) 

Feira do Bom Jesus 

Pedidos 

Sede 

Falta de canais de 
distribuição alinhado com 

o mercado consumidor 

Falta explorar o e-
commerce 

Concentração de vendas em poucos 
compradores 

Não existe 

Fixação de preço 

Defasado (2 anos) 

Tapete de lã é mais 
oneroso que tapete de 

cordão, contudo são 
vendidos pelo mesmo 

valor de m² 

Cálculo assistido pelo CPD 

Promoção Explorar as redes sociais Catálogos 

Logística reversa Não se faz necessário 

Parcerias Sintecal Não há 

Comercialização de propriedade criativa Ex. Sintecal, que adquire 
partes de produto e 

Não há 



temática sem assinatura 
do grupo Timbi 

Organização de compra e serviços Compras em quantidades semestrais 

Pós-venda 

Sem garantia 

Oferecimento de serviço 
de conserto de tapete 

Não há 

 

DIMENSÃO DE FLUXO DE INFORMAÇÃO 

ASPECTOS Tapeçaria Suvenires 

Recomendar/Disseminação (ideia) 

Repercussão do evento da ONU 

Centro Pernambucano de Design 

Banco do Nordeste 

Sebrae 

Governo de PE 

Alavancar/Divulgação (material) 
Top 100 

Exposições 

Veículos Jornais e revistas (espontâneo) 

Consumo 

Consumidor final 

Varejistas 

Empresa/cliente corporativo 

Interação com o mercado/ análise de 
tendências 

Feedback de clientes 

Parceria com atelier Paulo Caldas 

Concorrência com tapetes orientais e de materiais 
sintéticos 

Busca de parcerias/oficinas de design 

 

DIMENSÃO DE IDENTIDADE 

ASPECTOS Tapeçaria Suvenires 

Práticas culturais e organizacionais 
Dois representantes por feira em regime de rodízio, o que 

gera contato de todas com o mercado 

Elementos de Raiz Tradição do modo de fazer da tapeçaria na localidade 

Reconhecimento Temáticas próprias 

 



DIMENSÃO DE REPRESENTAÇÃO 

ASPECTOS Tapeçaria Suvenires 

Material de suporte Catálogo, folder, internet, etiquetas, carimbos 

Reforço na Experiência de compra Lançamento de produtos por coleções 

 

DIMENSÃO DE REGULAÇÃO 

ASPECTOS Tapeçaria Suvenires 

Prêmios 

Top 100 

Reconhecimento no 
evento da ONU 

Rodada Internacional 
APEX 

Não há 

Princípios Indícios de comércio justo e economia solidária 

Equidade dos participantes 

Transparência de informações 

Certificações e Atestados Recomendação de 
Autorização fitossanitária 

para exportação para 
tapetes e painéis 

Nada a relatar 

 

  



4.2.4. Modelos de Análise – Cidadania e Reconhecimento 

 

DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA 

ASPECTOS Tapeçaria Suvenires 

Prosperidade Prosperidade comprometida, sendo mantida pela linha 
de suvenires 

 

DIMENSÃO DE IDENTIDADE 

ASPECTOS Tapeçaria Suvenires 

Registro da identidade visual Não 

 

DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE INSTITUCIONAL 

ASPECTOS Tapeçaria Suvenires 

Nível de Institucionalização Associação legalmente formatada, ativa e conhecida 

Grau de desenvolvimento organizacional Básico - Baixa agregação de novos participantes 

Reduzida rotação de ocupantes de cargos administrativos 

Planejamento estratégico Inexistente 

Planejamento de marketing e branding Inexistente 

Plano de negócios Inexistente 

 

DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE POLÍTICA 

ASPECTOS Tapeçaria Suvenires 

Influência política setorial  Não há participação 

Protagonismo comunitário Oportunidades por reforçar, com destaque positivo para 
a oferta de cursos para a comunidade (tapeçaria, 

bordados, corte e costura, preparação de salgados, etc.) 

 

  



4.3. Mapeamento da Cadeia Produtiva da AMAM 

4.3.1. Modelos de Análise - Identificação das Matérias-primas  

DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

ASPECTOS Linha de crochê 

Fontes 
Industrial (PE) 

Fiada e comercializada em Timbaúba 

Forma De Extração Não se aplica 

Impactos Ao Meio Ambiente Não se aplica 

Organização Da Extração Não se aplica 

Geração De Resíduo (Não Aproveitável) Não se aplica 

Geração De Refugo (Aproveitável) Não se aplica 

Destinação De Resíduos Não se aplica 

 

DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA 

ASPECTOS Linha de crochê 

Disponibilidade Sem registro de indisponibilidade 

Custos 
R$ 5,00 – natural 

R$ 7,00 - colorido 

Capital de giro Sim 

Rentabilidade Próximo a 100% 

Condições de acesso Não se aplica 

Período de acesso Não se aplica 

Sazonalidade Não se aplica 

Forma de aquisição Descentralizada 

Transporte Cada produtora busca seu material 

Embalagem Rolo 

Processamento Não se aplica 



Beneficiamento Não se aplica 

Uso de energia Não se aplica 

Opções de mix Não se aplica 

 

DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE SOCIAL 

ASPECTOS Linha de crochê 

Riscos humanos na extração e 
manipulação 

Não se aplica 

 

DIMENSÃO DE FLUXO DE RECURSOS 

ASPECTOS Linha de crochê 

Apresentação para produção Novelo 

Fornecedores Timbaúba/PE 

Equipamentos de extração Não se aplica 

 

DIMENSÃO DE FLUXO DE CONHECIMENTO 

ASPECTOS Linha de crochê 

Conhecimentos repassados Fracionamento da técnica entre diversas assistentes 
(cerca de 10 por produtora associada) 

 

DIMENSÃO DE REGULAÇÃO 

ASPECTOS Linha de crochê 

Riscos à disponibilidade Não se aplica 

Controle de extração Não se aplica 

Lei de proteção ambiental Não se aplica 

Organização para produção Redes de assistentes para ampliar a capacidade produtiva 

 

DIMENSÃO DE IDENTIDADE 



ASPECTOS Linha de crochê 

Fatores identitários Tradição da localidade como polo produtor de crochê 

Capacidade de produção distintamente elevada 

Utilização das cores das orquídeas locais como paleta de 
cores na coleção Pop Arte desenvolvida pelo CPD  

 

4.3.2. Modelos de Análise - Identificação de Processos 

Produtivos 
 

DIMENSÕES PESQUISADAS 

DIMENSÕES ASPECTOS Crochê 

FLUXO DE CONHECIMENTO Descommoditização Não trabalhada 

SUSTENTABILIDADE 
ECONÔMICA 

Financiamento Não utilizado 

Adequação de produtos 
e técnicas pré-
existentes 

Não há 

FLUXO DE RECURSOS 
Apresentação para 
produção 

Novelo 

FLUXO DE CONHECIMENTO 

Fracionamento Novelo 

Pré-produção 
Definição do desenho a ser feito e se a produção 

será inteira ou em partes 

Preparação Distribuição as partes entre as envolvidas 

Conformação 

Técnica de crochê – “contar casas” 

Junção das partes 

SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL 

Controle de qualidade Após a primeira etapa, antes do acabamento 

FLUXO DE CONHECIMENTO Acabamento Colocação de zíper, bordas ou bicos 

SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL 

Controle de qualidade Inspeção geral da peça 

FLUXO DE CONHECIMENTO 

Atividade Pós-
Acabamento (se existir) 

Contagem das peças produzidas 

Serviços 
complementares 

Rede de dormir para aplicação da varanda em 
crochê 

Estoque Separação por tipo de peça e cores 



Logística Sacola plástica padrão 

REGULAÇÃO 
Organização da 
produção 

Rede de assistentes 

SUSTENTABILIDADE 

 AMBIENTAL 

Controle de qualidade Grupo reconhecido pela qualidade 

Energia Trabalho manual apenas 

Resíduo Pequenas aparas de linha  

Refugo Próximo de zero 

SUSTENTABILIDADE SOCIAL 

Ergonomia Sem registro de ocorrências 

EHS Sem registro de ocorrências 

Recortes de 
gênero/idade 

A maioria das pessoas envolvidas são mulheres e 
acima dos 40 anos 

Atividade primária de geração de renda 

Equidade Quantidade reduzida de associados 

Diversidade Escolhas reduzidas 

Equipamentos de 
produção 

Agulha e tesoura 

SUSTENTABILIDADE 
ECONÔMICA 

Desenvolvimento de 
produtos 

Oficinas de criação CPD e Bete Paes 

Sugestões de cliente 

 Revistas 

Internet 

Criatividade própria 

FLUXO DO CONHECIMENTO 

Capacitação Repasse de técnicas para as assistentes 

Comunicação 
Cartão de visita, telefone e internet (facebook, 
email e blog) de forma pessoal e não coletiva 

IDENTIDADE Prática cultural Subcontratação (assistentes) 



4.3.3. Modelos de Análise - Identificação de Acesso a 

Mercados 

 

DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE SOCIAL 

ASPECTOS Crochê 

Equidade social Existência de dois grupos predominantes: associadas e 
não-associadas (assistentes) 

Cortes de gênero, idade, etnia e 
parentesco 

Mulheres, acima de 40 anos 

Trabalho em rede Compartimentação da produção 

 

DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA 

ASPECTOS Crochê 

Canais de distribuição 

Feiras regionais/locais 

Feiras de maior porte (Fenearte, Fenahall, Mãos de 
Minas, Feira de Brasília, etc.) 

Boca a boca 

Visitas periódicas a clientes 

Concentração de vendas em poucos 
compradores 

Não existe 

Fixação de preço 

Custo básico de mão de obra – 20 a 25 reais por rolo 
trançado 

Preço final da peça é arbitrado 

Promoção Demonstração de peças para grupos de clientes 

Logística reversa Não se faz necessário 

Parcerias 
Prefeitura – participação em feiras 

MinC – Ponto de Cultura/sede 

Comercialização de propriedade criativa Não há 

Organização de compras e serviços Aquisição de matéria-prima entre poucas associadas 

Pós-venda Novos pedidos 

 
  



DIMENSÃO DE FLUXO DE INFORMAÇÃO 

ASPECTOS Crochê 

Recomendar/Disseminação (ideia) Boca a boca de clientes 

Alavancar/Divulgação (material) Próprias artesãs 

Veículos Esporádico em jornais e revistas (espontâneo) 

Consumo 

Consumidor final 

Varejistas 

Atacadistas 

Interação com o mercado/ análise de 
tendências 

Revistas 

Internet 

Sugestões de clientes 

Reatividade aos novos desenhos 

 
  



 

DIMENSÃO DE IDENTIDADE 

ASPECTOS Crochê 

Práticas culturais e organizacionais Redes de assistentes 

Elementos de Raiz Histórico da localidade como polo produtivo 

Reconhecimento Capacidade de produção elevada 

 
 

DIMENSÃO DE REPRESENTAÇÃO 

ASPECTOS Crochê 

Material de suporte Cartão de visita e blog (individuais) 

Reforço na Experiência de compra Visitas domiciliares para demonstração 

 
 

DIMENSÃO DE REGULAÇÃO 

ASPECTOS Crochê 

Prêmios Ponto de Cultura- MinC 

Princípios A competitividade é estabelecida pela produtividade, 
redução de custos e preços de venda reduzidos 

Certificações e Atestados Nada a relatar 

 

  



4.3.4. Modelos de Análise – Cidadania e Reconhecimento 

DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA 

ASPECTOS Crochê 

Prosperidade Prosperidade comprometida, pela baixa quantidade de 
integrantes e baixo nível de criatividade 

 

DIMENSÃO DE IDENTIDADE 

ASPECTOS Crochê 

Registro da identidade visual Não 

 

DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE INSTITUCIONAL 

ASPECTOS Crochê 

Nível de Institucionalização Associação legalmente formatada e com atuação 
funcional baixa 

Grau de desenvolvimento organizacional Quase inexistente 

Baixa agregação de novos participantes 

Quadro de associados muito reduzido 

Reduzida rotação de ocupantes de cargos administrativos 

Sede com infraestrutura precária 

Planejamento estratégico Inexistente 

Planejamento de marketing e branding Inexistente 

Plano de negócios Inexistente 

 

DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE POLÍTICA 

ASPECTOS Crochê 

Influência política setorial  

Integração com a prefeitura para participação em feiras 

A presidente atual é membro do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento 

Protagonismo comunitário Referência na localidade para a atividade do crochê 



5. Sistematizando a Experiência 
 
Aqui ratificamos a hipótese estabelecida, ou seja, a potencialidade de replicabilidade do 
modelo analítico da cadeia produtiva do artesanato desenvolvido na Fase I para outras 
tipologias e matérias-primas, segundo a perspectiva dialética 3 , buscando similitudes e 
eventuais divergências e trabalhando com estudos de caso no universo atual da produção 
artesanal com reconhecida qualificação no Estado de Pernambuco. 
 
Dentro deste contexto metodológico buscamos evoluir no processo de construção do 
modelo analítico através do uso da técnica da sistematização das experiências definido por 
(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 relacionam entre si e porque o fizeram 
desse modo”. 
 
No nosso compromisso com a geração de um modelo analítico, com potencialidade de 
interferir na realidade das 75 mil pessoas envolvidas na produção artesanal em nosso Estado, 
cerca de 8,5 mil deles cadastrados no SICAB – Sistema de Informações Cadastrais do 
Artesanato Brasileiro, acreditamos que a sistematização da nossa experiência deve ser vista 
em sua multidimensionalidade: 
 

 O conteúdo central da produção do conhecimento e dos sentidos: reconstruir, 
interpretar, teorizar, re(significar); 

 O compromisso de comunicar, socializar com os outros o conhecimento gerado; 
 Capitalizar a experiência pedagógica para quem dela participa através da formação 

ou da autoformação; 
 Contribuir para potencializar e/ou re(significar) a prática da sistematização das 

experiências. 
 
O objeto artesanal ampliado visto como artefato cultural está impregnado de subjetividades 
e ainda que inconscientemente o produtor artesanal e os demais atores distribuídos ao longo 
da cadeia produtiva até o seu consumidor final, estão simultaneamente, produzindo e 
consumindo  produtos, sentidos e significados que vêm a constituir o conjunto de valores 
tangíveis/objetivos e intangíveis/subjetivos materializados em suas práticas sociais de  criar, 
fazer, conviver, atuar, organizar-se e ver o mundo. 
 
A prática da pesquisa empírica nessa fase utilizada em duas novas comunidades de produção 
artesanal, a nova revisão bibliográfica, as entrevistas com os especialistas, a análise do acesso 
a mercados visando à agregação de valor e o aumento do consumo e, principalmente, o 

                                                           
3 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 artefato cultural e a produção artesanal como uma 

produção cultural constituem exemplos por excelência), não podem ser considerados de forma isolada, 

desconectados de suas condicionantes econômicas, sociais, ambientais, políticas, institucionais e históricas. 

(DEMO, 1995) 



contato com as artesãs nos possibilitou construir ajustes no modelo no sentido de desvelar 
novas oportunidades para a melhoria da sua potencialidade analítica do nosso modelo. 
 
Nessa fase da pesquisa, trabalhamos com maior amplitude o conceito da cultura e seus 
desdobramentos no nosso campo analítico que são as cadeias produtivas, adotamos uma 
visão sistêmica, onde partindo da criatividade/inovação, vamos a visão da economia criativa 
área de grande relevância atualmente e ainda não explorada em seus subsídios e 
financiamentos pela linguagem artesanal, passamos então a economia da cultura e 
chegamos aos setores criativos culturais. 
 
Por outro lado, em linha com os avanços na visão analítica das cadeias dos produtos 
tradicionais industriais e agrícolas, nos apropriamos com as devidas adaptações dos 
conceitos de estruturas e mecanismos de governança e dos custos de transação. Nessa área 
fomos buscar os conceitos de competitividade, produtividade/eficiência, equidade e 
sustentabilidade (nesse campo incorporamos duas novas visões a política e a institucional). 
 
Para cobrir as novas demandas dos estudos de caso, criamos uma nova etapa para o processo 
analítico que denominamos Cidadania e Reconhecimento, alguns novos protocolos e suas 
respectivas diretrizes. 
 
O trabalho de gerar um Modelo de Análise da Cadeia Produtiva do Artesanato para uso em 
uma diversidade de tipologias é como já sabíamos desde o início do processo um grande 
desafio. Como optamos em enfocar o artesanato como fenômeno social e assim o vislumbrar 
em seus movimentos ao longo e ao largo de sua cadeia produtiva o vemos como o mestre 
(GULLAR,2000) o artesanato 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.  
 
A Fase II da pesquisa está concluída ainda que o objeto pesquisado seja tão complexo e 
sujeito, portanto a tantas variáveis, vamos paulatinamente construindo conhecimento com 
base na prática cotidiana e o conjunto de protocolos que ora disponibilizamos é um avanço 
nesse caminho. 
 
Os levantamentos desta pesquisa foram apresentados aos grupos produtivos envolvidos 
para validação e repasse do conhecimento construído e a realização das Oficinas de Análise 
dos Resultados (apresentado no Apêndice A) e o conteúdo da apresentação utilizada (Apêndice 

B) constam ao final deste relatório. 
 
Apresentamos a seguir, como suporte para pesquisas similares futuras, os Modelos de 
Análise da Cadeia Produtiva do artesanato, que podem ser replicadas, contemplando as 4 
etapas ora estabelecidas: Matérias-Primas, Processos Produtivos, Acesso a Mercados e o 
recém elaborado Cidadania e Reconhecimento. 
  



5.1. Revisão do modelo de análise da cadeia produtiva – 
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    

Capital de giro    

Rentabilidade    

Condições de acesso    

Período de acesso    

Sazonalidade    

Forma de aquisição    

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    

 
 
 

  



5.2. Revisão do modelo de análise da cadeia produtiva – 
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 

FLUXO DE CONHECIMENTO Descommoditização   

SUSTENTABILIDADE 
ECONÔMICA 

Financiamento   

Adequação de produtos 
e técnicas pré-
existentes 

  

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) 

  

Serviços 
complementares 

  

Estoque   

Logística   

REGULAÇÃO Organização da 
produção 

  

SUSTENTABILIDADE 

 AMBIENTAL 

Controle de qualidade   

Energia   

Resíduo   

Refugo   

SUSTENTABILIDADE SOCIAL 

Ergonomia   

EHS   

Recortes de 
gênero/idade 

  

Equidade   



Diversidade   

Equipamentos de 
produção 

  

SUSTENTABILIDADE 
ECONÔMICA 

Desenvolvimento de 
produtos 

  

Subcontratação   

FLUXO DO CONHECIMENTO 
Capacitação   

Comunicação   

IDENTIDADE Prática cultural   

 
 

  



5.3. Revisão do modelo de análise da cadeia produtiva – 
Acesso a Mercados 

Devem ser criadas tantas colunas para linhas de produtos quantos forem identificadas na 
unidade produtiva pesquisada 
 

DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE SOCIAL 

ASPECTOS Linha 1 Linha X 

Equidade social   

Cortes de gênero, idade, etnia e 
parentesco 

  

Trabalho em rede   

 

DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA 

ASPECTOS Linha 1 Linha X 

Canais de distribuição   

Concentração de vendas em poucos 
compradores 

  

Fixação de preço   

Promoção   

Logística reversa   

Parcerias   

Comercialização de propriedade criativa   

Organização de compra e serviços   

Pós-venda   
 

DIMENSÃO DE FLUXO DE INFORMAÇÃO 

ASPECTOS Linha 1 Linha X 

Recomendar/Disseminação (ideia)   

Alavancar/Divulgação (material)   

Veículos   

Consumo   

Interação com o mercado/ análise de 
tendências 

  

 

  



DIMENSÃO DE IDENTIDADE 

ASPECTOS Linha 1 Linha X 

Práticas culturais e organizacionais   

Elementos de Raiz   

Reconhecimento   

 

DIMENSÃO DE REPRESENTAÇÃO 

ASPECTOS Linha 1 Linha X 

Material de suporte   

Reforço na Experiência de compra   

 

DIMENSÃO DE REGULAÇÃO 

ASPECTOS Linha 1 Linha X 

Prêmios   

Princípios   

Certificações e Atestados   

  



5.4. Incorporação do modelo de análise da cadeia produtiva –
Cidadania e Reconhecimento 

Normalmente é definida uma só coluna, por se tratar de uma organização. Pode ser revisto 
em razão da necessidade. 
 

DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA 

ASPECTOS Grupo produtivo 

Prosperidade  
 

DIMENSÃO DE IDENTIDADE 

ASPECTOS Grupo produtivo 

Registro da identidade visual  
 

DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE INSTITUCIONAL 

ASPECTOS Grupo produtivo 

Nível de Institucionalização  

Grau de desenvolvimento organizacional  

Planejamento estratégico  

Planejamento de marketing e branding  

Plano de negócios  
 

DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE POLÍTICA 

ASPECTOS Grupo produtivo 

Influência política setorial   

Protagonismo comunitário  

 

  



6. Conclusões 
Sabemos que estamos imersos no campo da pesquisa empírica, onde temos a 
responsabilidade de gerar conhecimentos em uma área onde as investigações ainda são 
bastante rarefeitas e temos como premissa o entendimento da cultura como um vetor de 
desenvolvimento para grupos produtores de artesanato. 
 
A pesquisa, que agora supera a sua Fase II, apresenta resultados auspiciosos que encorajam 
o início de sua última etapa, a Fase III, a ser iniciada. Vamos analisar dois estudos de caso 
onde a matéria-prima é reciclada, um exemplo claro do pós-moderno. Será um campo 
analítico com peculiaridades interessantes para validarmos a potencialidade de nossa 
modelagem. 
 
Esperamos contribuir para a geração de impactos potenciais transformadores para a 
população produtora de artesanato de nosso Estado, promovendo a produção e gerando 
emprego estável e renda viabilizando como decorrência a retenção dos jovens neste 
ambiente produtivo que começam a migrar para atividades mais rentáveis. 
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