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| Capítulo 1 | 

Introdução 
“O Brasil se construiu em função dos grandes, mas na 
verdade é construído pelos pequenos.” 

Herbert de Souza - Betinho 

 

A dissertação em questão, que trata da análise do método de intervenção de design no 

artesanato utilizado pelo SEBRAE RN sob o ponto de vista dos atores envolvidos no 

processo, constitui a etapa final do processo de pesquisa realizado durante o mestrado em 

engenharia de produção pelo Programa de Engenharia de Produção – PEP da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte - UFRN. 

Este primeiro capítulo apresenta as seguintes etapas: breve contextualização sobre a 

atividade artesanal e a motivação pela pesquisa, a justificativa e problemática, o objeto de 

estudo e, por fim, a estrutura do trabalho. 

1.1. “Uma atividade econômica de ponderável significação”  

Ao longo da história, o ser humano produziu ferramentas para ajudá-lo a superar suas 

limitações físicas e facilitar seu trabalho, surgindo assim a produção artesanal, suficiente 

apenas para atender necessidades específicas. No último período da Pré-História, o Neolítico 

(por volta do ano 10 000 a.c.), surgiu a técnica da tecelagem, fabricação de peças cerâmicas e 

início de trabalhos com metais. Essa atitude de criar instrumentos e aperfeiçoá-los 

continuamente permite a compreensão do processo civilizatório que o ser humano vem 

passando (PROENÇA, 2000, p.6 e 13). 

Para Barroso Neto (2001b, p.7) o surgimento da atividade artesanal no Ocidente está 

associado ao desenvolvimento das cidades e ao aparecimento de atividades urbanas 

necessárias à vida em coletividade, como padeiros, ferreiros, marceneiros, tercelãos, entre 

outros. O termo artesão era atribuído a todos que ocupavam alguma atividade produtiva. A 

partir do século XVIII surgiram as primeiras corporações de ofícios com regras e 

regulamentos que definiam as atribuições do trabalho artesanal. Nesse período, um oficial era 

o artesão que dominava a técnica após passar quatro anos como aprendiz. Já o mestre era 

aquele que tinha autonomia para contratar os trabalhos responsabilizando-se por sua perfeita 

execução. 
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Atualmente ainda se empregam terminologias que remontam às Corporações de 

Ofícios do Século XVIII como, por exemplo, o mestre artesão, obedecendo à lógica da 

experiência e do saber. 

Segundo Cascudo (2002, p.26), no Brasil, as tradições artesanais de origem eram 

predominantemente indígenas, hábeis na confecção de armas para caça, utilitários domésticos, 

instrumentos musicais. Com as palhas e fibras, faziam bolsas, esteiras, cestos e arupemas, 

para uso doméstico. Os objetos traziam uma função utilitária, um sentido estético e um 

significado simbólico particular. Com a colonização, o modo de fazer artesanal indígena foi se 

misturando com as técnicas trazidas pelos portugueses e demais imigrantes, criando a 

diversidade hoje percebida, tornando-se “uma atividade econômica de ponderável 

significação” afirma Cascudo (2002, p.26), podendo contribuir para o desenvolvimento 

econômico das regiões de produção. 

As primeiras iniciativas de organização dos artesãos no Brasil remontam à década de 

50 face à iniciativa do Governo Federal em criar órgãos capazes de apoiar a atividade no 

âmbito nacional e nos estados da federação. Em 1957, o Banco do Nordeste realizou estudo 

que estimava 83.600 artesãos na Região Nordeste (BNB, 2002, p.25). 

No Rio Grande do Norte estas iniciativas ocorreram nos anos 50, através do 

surgimento dos primeiros núcleos de produção artesanal. Até então, o artesanato vinha 

ocorrendo de forma isolada, por pessoas ou grupos familiares, que não dispunham de uma 

estrutura mínima de apoio nos aspectos da produção e comercialização. 

A partir de 1963, com a constituição da Cooperativa dos Produtores Artesanais de 

Natal - COPALA, que executou um trabalho sócio-educativo na zona rural, com o apoio da 

Arquidiocese/Serviço de Assistência Rural – SAR, passou a ser desenvolvido um maior 

esforço no sentido de assegurar aos artesãos condições mais favoráveis de exercer as suas 

atividades (SEBRAE RN, 2002). 

Já nas décadas de 70 e 80, começaram a surgir estudos e ações sobre a atividade 

artesanal, destacando-se a participação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

através do CRUTAC, na Região do Trairí, cujo apoio e incentivo ao produtor artesanal 

resultou, em 1978, na constituição da Cooperativa Artesanal dos Assistidos do CRUTAC – 

COOPERCRUTAC (SEBRAE RN, op. cit. 2002). 

Em 1999, o SEBRAE iniciou o seu trabalho no segmento artesanal em parceria com 

outras instituições de fomento, principalmente nos 27 Estados da Federação. A referida 
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instituição considera o artesanato como possibilidade de negócio e atua junto ao artesão de 

forma que os mesmos possam autogerir sua produção (SEBRAE RN, 2002). 

Anterior ao fato citado acima, em 1996, a partir do conceito proposto pelo Conselho 

Mundial de Artesanato, o artesanato assumiu a seguinte definição: “Artesanato é toda 

atividade produtiva que resulte em objetos e artefatos acabados confeccionados manualmente 

ou com a utilização de meios tradicionais ou rudimentares, com habilidade, destreza, 

qualidade e criatividade” (MASCÊNE, 2010, p.12). 

Há evidências sobre a importância da produção artesanal num mercado globalizado e 

exigente com uma forte competitividade. Mas, há que se ressaltar as dificuldades enfrentadas 

ao se trabalhar com o setor artesanal, principalmente pela carência de uma base de dados 

sistematizados já que a maioria das informações referentes ao setor limitam-se a análises 

empíricas (LEAL, 2005). 

O que impulsionou o interesse por este tema de pesquisa foi a constatação de que a 

interdisciplinaridade da ergonomia interage com várias disciplinas no campo das ciências da 

vida, técnicas, humanas e sociais. A ergonomia é uma disciplina da vida, devendo ser aplicada 

em diversos momentos produtivos, seguindo um caminho metódico que lhe possibilite instruir 

demandas e modelar a realidade (VIDAL, 1992; 2002). Assim, é possível a utilização da 

ergonomia para compreender o trabalho artesanal e sua interferência conceitual e 

metodológica com o design. 

Além da abrangência da ergonomia na atualidade e suas contribuições sociais, outra 

motivação para abordar a temática foi a vivência da autora com trabalhos em comunidades 

artesanais de 2003 a 2008 na articulação e realização de oficinas de design com foco na 

melhoria de processo e produto. Esta oportunidade possibilitou observar que os resultados 

imediatos pós oficina eram satisfatórios; No entanto, ao visitar os grupos artesanais atendidos 

posteriormente, verificava-se descontinuidade na produção dos produtos da oficina, causando 

certa inquietação e a necessidade de entender as razões de tal fato ocorrer, considerando 

também que não há uma sistemática das intervenções de design já que as metodologias 

utilizadas são dos próprios consultores sendo necessário se estabelecer métodos e diretrizes 

para as intervenções.  

Para o SEBRAE há uma diferença entre “interferência de design” e “intervenção de 

design”. É considerada “interferência”, quando o consultor intervêm sem a participação do 

artesão, de forma isolada apresentando aos mesmos apenas o resultado final a fim de que o 

artesão reproduza. Já a “intervenção de design” termo adotado pelo sistema SEBRAE permite 
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a participação do artesão e pretender ser um processo de construção compartilhada cujo 

objetivo é promover a apropriação de conhecimentos por parte dos artesãos.    

Outro fato que motivou a autora desta dissertação foi ter concedido uma entrevista a 

um integrante do Grupo de Extensão e Pesquisa em Ergonomia - GREPE em 2008 sobre 

oficinas de design e tomar conhecimento da linha de pesquisa do PEP que preocupa-se com 

questões ligadas ao trabalho de base artesanal, ainda pouco explorado no mundo 

acadêmico/científico. 

Nesse sentido, essa dissertação tem como objetivo reflexões acerca da contribuição da 

ergonomia na análise do processo de inovação via intervenção de design na produção de base 

artesanal promovido pelo SEBRAE RN através de oficinas, e o papel do consultor de design 

nesse processo de mudança. 

Para obter respostas ás inquietações e manter certa distância da relação da autora com 

o SEBRAE RN já que a mesma faz parte do quadro funcional, definiu-se em princípio que a 

pesquisa seria realizada junto a uma Instituição Pública, e que seria analisado seu programa de 

apoio ao artesanato. No entanto, esta escolha não encontrou viabilidade econômica e técnica 

para realizar a pesquisa. Assim, respaldada pela análise de Cabral (2007, p. 62) que se refere 

ao Programa SEBRAE de Artesanato como um dos maiores programas nacionais, que 

abrange todos os estados brasileiros e o Distrito Federal, constatou-se que a pesquisa poderia 

ser realizada no SEBRAE RN, até mesmo pelo fato da instituição apresentar algumas 

demandas latentes no que diz respeito às ações de design e artesanato.  

O propósito maior da pesquisa foi o de analisar o método de intervenção de design 

utilizado por uma instituição de fomento ao artesanato, considerando os aportes da 

ergonomia. Para tanto, definiu-se como grupos de foco principais os consultores, os artesãos e 

técnicos do SEBRAE RN. 

A metodologia utilizada foi baseada na Análise Ergonômica do Trabalho – AET, 

conjunto estruturado de análises dos determinantes da atividade de trabalho das pessoas numa 

organização permitindo a modelagem da atividade real em seu contexto (WISNER, 1987; 

GUÈRIN, 2001; VIDAL, 2003; SALDANHA, 2004; CARVALHO, 2005). Na pesquisa em 

questão, a AET compreendeu as seguintes etapas: Construção da Demanda, Modelagem e  

Propostas de Ações que poderão ser adotadas pelas instituições de apoio ao artesanato de 

forma adaptada a cada grupo de produção artesanal, considerando conceitos e métodos 

antropotecnológicos (WISNER, 1987; VIDAL,2008). 
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No que se refere ao processo de elaboração dessa dissertação, é importante ressaltar 

alguns pontos: 

• A situação de foco foi o SEBRAE RN mediante autorização prévia da 

Diretoria Executiva; 

• A instituição utilizada como situação de referência externa foi o SEBRAE MG, 

por apresentar forma de organização semelhante ao SEBRAE RN, seguindo as 

diretrizes do SEBRAE a nível nacional oferecendo produtos e serviços que 

atendem o empreendedor nos diferentes estágios de desenvolvimento do 

negócio além de ser referência em nível nacional na atuação de design e 

artesanato; e 

• Os nomes dos integrantes dos grupos de foco foram substituídos por nomes 

fictícios e códigos para manter o anonimato já que de certa forma todos têm 

algum tipo de vínculo com o SEBRAE RN.  

1.2 “...como “fabricante” de artefatos é sujeito a regras do mercado” 

De acordo com a pesquisa realizada em 2006 pelo IBGE em parceria com o Ministério 

da Cultura, 64,3% dos municípios brasileiros possuíam algum tipo de produção artesanal, 

liderando o percentual das manifestações culturais identificadas na pesquisa. 

O mercado de artesanato envolve em média 8,5 milhões de pessoas em todo o Brasil, 

sendo 3,5 milhões no Nordeste, ou seja, 40% das pessoas envolvidas com artesanato 

localizam-se na região Nordeste. Estima-se que o setor movimenta cerca de R$ 28 bilhões ao 

ano, representando aproximadamente 2,8% do Produto Interno Bruto – PIB, nesse caso a 

renda gerada pelo artesanato supera a de indústrias tradicionais, como vestuários (2,7%) e 

bebida (1%) (BNB, 2002; SEBRAE, 2006a). 

A qualidade do artesanato brasileiro vem chamando a atenção do mercado 

internacional nos últimos anos. Em 2006, segundo dados da Agência de Promoção de 

Exportações e Investimentos - APEX, o Brasil exportou R$ 1,41 milhão em artesanato, sendo 

R$ 847 mil em Minas Gerais, que lidera o ranking nacional no segmento SEBRAE (2008). 

Segundo informações da Secretaria Estadual de Trabalho e Bem Estar Social e 

Programa de Apoio ao Artesanato - STBS/PROART1, o Rio Grande do Norte iniciou 2010 

                                                 
1 A informação foi cedida à pesquisadora em janeiro de 2010 por um técnico do PROART 
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com aproximadamente 9 mil artesãos cadastrados. No entanto, acredita-se que cerca de 60 mil 

famílias sobrevivem da atividade artesanal direta e indiretamente já que alguns artesãos não 

possuem o domínio completo sobre o processo produtivo, a exemplo das bordadeiras da 

região do Seridó Potiguar, onde cada etapa (riscar, bordar e lavar/passar) é executada por 

pessoas diferentes num processo de terceirização, porém o cadastro refere-se apenas as 

bordadeiras. 

O Programa SEBRAE RN de Artesanato, de 2005 a 2010, apoiou 2.551 mil artesãos, 

dos quais 4822 foram atendidos em 2010 representando 25 associações, cooperativas e 

artesãos formalizados (Empreendedor Individual). 

Atualmente, o artesanato adquire novas dimensões que buscam revitalizar a atividade, 

sendo portador de elementos culturais, simbolizando autenticidade e promovendo a educação, 

além de ser uma atividade que gera trabalho e renda e deveria contribuir para a melhoria da 

qualidade de vida (FREITAS, 2006b). 

Assim, a maioria dos artesãos, ao produzir uma peça, está preocupado com o sustento 

da família, já como “fabricante” de artefatos é sujeito a regras do mercado, obedecendo às leis 

da oferta e da procura. O fator técnico transformou a manufatura de alguns produtos 

artesanais tradicionais como a cerâmica e os objetos de madeira (POUSADA, 2005, p.39). 

A atividade artesanal é parte importante da cultura popular e grande catalisador de 

desenvolvimento, sendo muitas vezes a única opção de geração de renda de algumas famílias. 

Mesmo contado com o apoio de instituições de fomento, as cooperativas, associações e 

artesãos encontram dificuldades em manter a produção, seja pela descontinuidade das ações, 

dificuldade de absorção de novas tecnologias/conhecimentos, desenvolvimento de novos 

produtos, ou pela pouca ou nenhuma habilidade para a comercialização. 

Atualmente, a atividade artesanal é ameaçada pelas formas de produção em massa 

mais rápidas e baratas que levam a uniformização, na maioria das vezes causada em função da 

tentativa de atender a uma parcela do mercado, formada por alguns lojistas e/ou turistas que 

procuram produtos baratos e de certa forma padronizados, sendo esta uma das dificuldades 

enfrentadas pelo setor artesanal. Torna-se necessário mudar este cenário, o que depende de 

uma tomada de decisão e da eleição de prioridades por parte dos responsáveis pelo incentivo e 

apoio ao desenvolvimento deste setor, através de ações isentas de paternalismo e que 

possibilitem o seu crescimento auto-sustentado. 

                                                 
2 Dados retirados do SME considerando pessoas vinculadas as empresas e pessoas físicas referente aos projetos 
de artesanato 2008/2009/2010. 
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... as pessoas num queriam levar muitos dias pra fazer esse trabalho. Que 
aqui é assim, o problema deles é produzir rápido...  

E primeiro porque lojista eles não querem as coisas cara. Eles só querem 
coisa barata.  

Girassol, artesã presidente da AALP (Grupo de foco GF 4) 

 

Com base nessa discussão, a pesquisa pretende colaborar com o enriquecimento da 

literatura sobre processo de produção artesanal. Em relação à relevância acadêmica, 

considerando que a produção de base artesanal é uma das mais antigas e que permanece até a 

atualidade, a pesquisa servirá de instrumento para aproximar o conhecimento acadêmico e a 

experiência prática das instituições de apoio ao artesanato. Na prática, a pesquisa se propõe a 

contribuir com informações e dados capazes de dar suporte às instituições que apóiam o setor, 

além disso, a expectativa é a de que os resultados propiciem melhorias na forma de atuação 

dos Técnicos e Consultores do SEBRAE RN, reduzam as regulações no decorrer das 

consultorias, reduzam os custos para a própria instituição levando em consideração a relação 

custo x benefício e satisfaçam os clientes externos (artesãos e consumidor final) e internos 

(gestores de projetos e demais envolvidos). 

Diante do exposto surgem as seguintes questões:  

Em que consiste o método de intervenção de design utilizado por uma instituição de 

fomento ao artesanato no Rio Grande do Norte na produção artesanal? 

Qual foi o papel do consultor de design nesse processo de intervenção/mudança? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Geral 

Analisar o método de intervenção de design no artesanato utilizado pelo SEBRAE no 

Rio Grande do Norte sob o ponto de vista dos atores envolvidos no processo. 

1.3.2 Específicos 

a) Identificar e avaliar os principais problemas das intervenções de design sob o ponto de 

vista dos atores envolvidos.  

b) Identificar os pontos positivos e negativos de 3 (três) experiências realizadas pelo 

SEBRAE RN na Associação de Artesãos de Lajes Pintadas – AALP 

c) Sugerir melhorias no que se refere ao método de intervenção de design no artesanato. 
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1.4 A Estrutura do Trabalho 

Além do capítulo 1, esta dissertação está organizada em mais outros 6 capítulos. 

O capítulo 2 apresenta o conteúdo teórico da pesquisa, necessário para nortear e 

direcionar os estudos, análises e resultados apresentados. São apresentados temas relativos ao 

Design de produto e a relação com a produção artesanal; Ergonomia focando na 

antropotecnologia e macroergonomia; Os conceitos de inovação e a importância de se agregar 

valor ao artesanato de forma sustentável; Por fim, a relevância do papel do consultor. 

No capítulo 3 consta o tipo de pesquisa, o local de estudo e a população, bem como 

todo o itinerário utilizado com base na AET adaptado a realidade da pesquisa. 

O capítulo 4 apresenta o SEBRAE RN e suas principais tarefas relacionadas a Design 

e Artesanato, um dos objetivos precedentes da pesquisa. Na análise global foram reunidas 

informações que ajudaram na análise e clarificação da demanda. 

O capítulo 5 apresenta a Associação de Artesãos de Lajes Pintadas – AALP no seu 

contexto e o processo produtivo, bem como a análise de três experiências em 

desenvolvimento de produtos, sendo possível identificar pontos positivos e oportunidades de 

melhorias junto aos artesãos no que se refere ao método de intervenção de design utilizado. 

No capítulo 6 são apresentados e discutidos os principais problemas quanto ao método 

de intervenção de design no artesanato utilizado pelo SEBRAE RN. 

O capítulo 7 consta as considerações finais sobre a pesquisa, proposta de ações com 

as sugestões de melhoria no que se refere ao método de intervenção de design no artesanato e 

propostas para trabalhos futuros. 

Por fim, são dispostas as Referências, Anexo e Apêndices.
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| Capítulo 2 | 

Referencial Teórico 
“Nunca devemos ver a arte popular como alguma 

coisa alternativa: ela tem que fazer parte e estar 
integrada ao mercado (...). Nós queremos olhar pra 
frente. E olhar para frente é criar essa integração.  

Ruth Cardoso, em sua última entrevista sobre o ArteSol. 

Julho, 2008 

 
Este capítulo apresenta o conteúdo teórico da pesquisa, necessário para nortear e 

direcionar os estudos, análises e resultados apresentados.  

A seguir são apresentados temas relativos ao Design de produto e a relação com a 

produção artesanal; ergonomia focando na antropotecnologia e macroergonomia; os conceitos 

de inovação e a importância de se agregar valor ao artesanato de forma sustentável; por fim, a 

relevância do papel do consultor e a ética no trabalho de consultoria. 

2.1 Design de produto e a relação com a produção artesanal 

Conforme Proença (2000, p.136), em 1835 as escolas oficiais de desenho foram 

criadas com o intuito de tornar esta arte compatível com a industrialização. Paralelamente, 

surgiram os críticos defendendo a volta da tradição artesanal da Idade Média. 

Enquanto esse processo ocorria, o arquiteto e sociólogo William Morris (1834-1896), 

influenciado pelas idéias de Ruskin3, passou a defender a importância da renovação da 

tradição artesanal para melhorar o design, temendo que o processo de produção industrial 

desvalorizasse o atributo artístico dos objetos industrializados. No entanto, Morris percebeu a 

impossibilidade de associar o consumo crescente, reflexo da Revolução Industrial, com a 

produção artesanal. As idéias de Morris acabaram por influenciar o surgimento do movimento 

das Artes e Ofícios (Arts and Crafts), que estabeleceu a prática de os artistas desenharem 

objetos para a produção industrial. Esse movimento exerceu influência no moderno desenho 

industrial (PROENÇA, 2000, p.136-137). 

Cabral (2007, p.24) destaca que com o movimento de Arts and Crafts, o “artista da 

forma” ou “mestre da forma” passava a ser denominado de designer. 

                                                 
3 John Ruskin (1819-1900) foi um influente crítico de arte e professor nas escolas de desenho na Inglaterra 
(PROENÇA, 2000) 
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Na última década do século XIX, surgiu um novo movimento, mais conhecido como 

Art Nouveau que procurava preservar o contato do artista com a natureza. Os profissionais 

ligados a esse estilo procuraram recorrer aos processos artesanais tentando fugir do crescente 

modo de produção industrial (PROENÇA, 2000, p.137-139). 

Teperman (2005, p.15), chama a atenção para a Revolução Industrial que permitiu que 

as pessoas tivessem acesso a produtos que aliavam tecnologia e estética assim “isso é desenho 

industrial, é design”. No entanto, o conceito de design era entendido apenas por uma minoria, 

sendo necessário ampliar a consciência sobre a importância do design, não sendo diferente 

nos dias atuais, principalmente em se tratando do setor artesanal. 

Para Freitas e Romeiro Filho (2004) o designer de produto é aquele profissional 

geralmente preparado para atuar nos mais diversos sistemas produtivos industriais, para a 

análise do comportamento do consumidor e percepções de oportunidades de mercado, 

buscando atualizar-se perante as tecnologias cada vez mais sofisticadas.  

Stephan (2005, p.223) conceitua Design da seguinte forma:  

O Design é uma atividade projetual integrada a várias áreas do 
conhecimento, estabelecendo relações múltiplas para a solução de problemas 
de concepção e produção de imagens e objetos que tem por alvo atender às 
necessidades do homem e da comunidade – sem esquecer o forte impacto 
ambiental dos processos industriais. 

Assim, a maioria dos profissionais de design são preparados para o desenvolvimento 

de produtos em série e de repente se deparam com uma realidade atual onde o foco da 

atividade do design se ampliou de maneira a aproximá-lo de contornos e de fronteiras 

anteriormente tidos como longínquas como no caso da produção artesanal. 

Para Ota (2005, p.19) “o conceito de design é mutante, passível de críticas e de 

discussões infindáveis”. Desse modo o importante é entender o design como uma ferramenta 

capaz de solucionar problemas com um olhar voltado para a vida cotidiana considerando a 

diversidade cultural, social, etc. 

Conforme Botelho (2005), o designer quando atua na produção de base artesanal, 

além de cuidar das questões de desenvolvimento de produtos, ele também planeja, organiza e 

acompanha todo o processo produtivo, englobando questões que vão desde o tratamento da 

matéria prima até a qualidade do produto acabado. 

Freitas (2006b) acredita que o designer deve atuar considerando principalmente o 

contexto em que o artesão vive, buscando compreender o modo de produção, promovendo o 

aumento de produção e, ao mesmo tempo, preservar as peculiaridades do processo, é juntar 
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tradição e modernidade, descobrindo novos usos, compartilhando idéias e experimentando 

fazer. 

Cabral (2007) chama a atenção para que o designer assuma em alguns momentos a 

postura de um pesquisador buscando identificar quais os conhecimentos do campo do design 

que podem ser utilizados na produção artesanal, identificando os modos de produção e 

respeitando as necessidades locais, o domínio técnico e o universo simbólico da comunidade. 

Barros (2009) destaca que a participação do design no setor artesanal é foco de várias 

discussões e estudos que procuram entender como adaptar as metodologias de projeto a 

realidade da produção de base artesanal sem, contudo, alterar a essência peculiar da atividade 

em si nem do produto. 

A prática profissional do Design no atendimento ao setor de base artesanal aponta para 

outras realidades e confirma a existência de uma demanda real para o trabalho do designer 

nesse tipo de segmento, que deve ter uma atuação profissional ética associada. 

Segundo Guimarães (2005, p.149-150), manter uma atitude ética é um desafio diário 

para todo profissional que deseja contribuir para a construção de um mundo melhor para se 

viver. Os costumes sociais representam a soma de comportamentos individuais e servem de 

parâmetro para avaliar o que é ou não ético em uma determinada sociedade, portanto a ética é 

vivida a partir das relações sociais. 

Niemeyer (2008) chama a atenção para o Código de Ética do Design com última 

versão publicada em 2001, conjuntamente pelo International Council of Societies of 

Industrial Design-ICSID, o International Council of Associations of Graphic Design-

ICOGRADA e o International Federation of Interior Designers-IFI, cujo objetivo foi definir 

os princípios de uma base internacional de padrões éticos relacionados à prática do design. 

Segundo esse documento: 

O designer deve, com a sua atividade, suprir necessidades humanas por meio 
de sua competência, da sua criatividade, do seu método; deve ser sensível às 
prioridades sociais e culturais; deve conhecer as tendências correntes e a 
multiplicidade de parâmetros que as rege; deve consolidar os princípios que 
regem a sua atuação profissional.  

Niemeyer (2008) preocupa-se entretanto com o descaso por parte dos cursos de design 

com relação às questões éticas, principalmente no que se refere ao papel do designer em 

relação à identidade cultural:“o que se entende por este conceito, de que modo o designer 

pode atuar no processo de construção, desconstrução, renovação e transformação de 

características culturais”.  
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Com as mudanças nos parâmetros de competitividade, os artesãos por vezes são 

forçados a promover mudanças em seus produtos utilizando-se cada vez mais de recursos do 

design que nesse contexto de competição revela-se fundamental para contribuir com a 

melhoria de processos e produtos considerando as necessidades de quem produz, comercializa 

e utiliza (LEAL e SALDANHA, 2010). 

Leon (2005, p,66)  afirma que 

os designers tornam-se uma espécie de consultores mercadológicos, que 
inventam produtos aceitáveis por mercados distantes, ao mesmo tempo em 
que procuram racionalizar a produção, reduzindo o tempo empregado para a 
confecção dos objetos.  

Leon (op. cit. 2005, p,66) chama a atenção de que os programas de design para o 

artesanato devem criar condições e autonomia para os artesãos evitando a dependência dos 

mesmos pelas instituições de fomento no que se refere ao processo criativo. Por vezes, os 

artesãos após a consultoria de design, criam certa dependência e apelam constantemente  

pelos profissionais para elaborar seus produtos. O autor destaca que alguns designers são 

conscientes disso e tentam, no contato com os artesãos, fazer com que eles criem objetos 

moldados as suas necessidades, antes de tudo. 

O designer tem muito a contribuir para a adequação de produtos artesanais, reinseridos 

num contexto contemporâneo. A homogeneização dos padrões de consumo causado pelo 

processo de globalização da economia também gera demandas por produtos com identidade. 

Dessa forma, quando as relações entre o designer e o artesão são pactuadas de forma correta 

no desenvolvimento do produto, o mercado, que por vezes é inacessível ao artesão, passa a ser 

um importante canal de promoção de seus produtos (AGUIAR E FERREIRA, 2005, p.58). 

2.2 “A Ergonomia é uma disciplina da vida...” 

2.2.1 Ergonomia 

Wisner (1987, p.12), conceitua ergonomia como o “conjunto de conhecimentos 

científicos relativos ao homem e necessários para a concepção de ferramentas, máquinas e 

dispositivos que possam ser utilizados com o máximo de conforto, segurança e eficácia”. 

Em 2000 a International Ergonomics Association adotou a seguinte definição: 

ergonomia é a disciplina científica que visa a compreensão das interações 
entre os seres humanos e outros componentes de um sistema, e a profissão 
que aplica teorias, princípios, dados e métodos, com o objetivo de otimizar o 
bem estar das pessoas e o desempenho global dos sistemas (FALZON, 2007, 
p.05). 
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Falzon (op. cit. 2007)

considerando as necessidades, capacidades e limites das pessoas.

Iida (2002, p.14) define Ergonomia como sendo

estudo da adaptação do trabalho ao homem, partindo do 
homem para fazer o projeto do trabalho, ajustando
limitações humanas, com objetivos práticos de segurança, satisfação e bem
estar dos trabalhadores no seu relacionamento com os sistemas produtivos.

A ergonomia além de 

característica imprescindível que é o de

executa (GUERIN et al., 2001).

Desde o final da década de 1940, a ergonomia tem se preocupado em projetar sis

sociotécnicos (fig.01) para otimizar a interação de pessoas com sistemas, ferramentas, 

produtos e ambientes (HENDRICK

Figura 01: Análise ergonômica numa perspectiva sociotécnica (VIDAL, 2008)

Segundo Vidal (2002, p.84),

para o campo da ação com uma crescente integração da 

às mudanças na economia nos anos 80, duas novas considerações contribuíram para o formato 

atual da Ergonomia. A primeira delas nos Estados Unidos e Países Nórdicos, declara que os 

projetos de melhoria ergonômica são eficientes considerando uma perspectiva maior e 

inserida na estratégia organizacional, e que foi chamada a partir de 1990 de 

(VIDAL, 2002; HENDRICK

debate, considerando o nível das incertezas sociais e culturais que uma empresa está 

habituada no seu ambiente mediato, denominada por seu autor em 1974 de 

(WISNER, 1974;1980, apud

A Ergonomia vem evoluindo enquanto disciplina científica e incorpora atividades de 

caráter sistêmico, interdisciplinar, utilizando

dentre outros, como suporte nas suas avaliações
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2007) destaca que o profissional de ergonomia deve atuar 

considerando as necessidades, capacidades e limites das pessoas. 

define Ergonomia como sendo o 

studo da adaptação do trabalho ao homem, partindo do 
homem para fazer o projeto do trabalho, ajustando
limitações humanas, com objetivos práticos de segurança, satisfação e bem
estar dos trabalhadores no seu relacionamento com os sistemas produtivos.

A ergonomia além de procurar conhecer e compreender o trabalho,

prescindível que é o de transformar o trabalho, adaptando

2001). 

Desde o final da década de 1940, a ergonomia tem se preocupado em projetar sis

para otimizar a interação de pessoas com sistemas, ferramentas, 

HENDRICK e KLEINER, 2006). 

Figura 01: Análise ergonômica numa perspectiva sociotécnica (VIDAL, 2008)

Vidal (2002, p.84), a década de 1970 marcou a passagem da análise situada 

para o campo da ação com uma crescente integração da ergonomia na prática industrial

às mudanças na economia nos anos 80, duas novas considerações contribuíram para o formato 

primeira delas nos Estados Unidos e Países Nórdicos, declara que os 

projetos de melhoria ergonômica são eficientes considerando uma perspectiva maior e 

inserida na estratégia organizacional, e que foi chamada a partir de 1990 de 

HENDRICK e KLEINER, 2006). A segunda vertente amplia este mesmo 

debate, considerando o nível das incertezas sociais e culturais que uma empresa está 

habituada no seu ambiente mediato, denominada por seu autor em 1974 de 

apud VIDAL, 2002).  

A Ergonomia vem evoluindo enquanto disciplina científica e incorpora atividades de 

caráter sistêmico, interdisciplinar, utilizando-se da sociologia, história, cultura, tecnologia 

dentre outros, como suporte nas suas avaliações (DIAS JUNIOR, 2000).
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a passagem da análise situada 

ergonomia na prática industrial. Face 

às mudanças na economia nos anos 80, duas novas considerações contribuíram para o formato 

primeira delas nos Estados Unidos e Países Nórdicos, declara que os 

projetos de melhoria ergonômica são eficientes considerando uma perspectiva maior e 

inserida na estratégia organizacional, e que foi chamada a partir de 1990 de Macroergonomia 

A segunda vertente amplia este mesmo 

debate, considerando o nível das incertezas sociais e culturais que uma empresa está 

habituada no seu ambiente mediato, denominada por seu autor em 1974 de Antropotecnologia 

A Ergonomia vem evoluindo enquanto disciplina científica e incorpora atividades de 

se da sociologia, história, cultura, tecnologia 

, 2000). 
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A Ergonomia é uma disciplina da vida, devendo ser aplicada em diversos momentos 

produtivos, seguindo um caminho metódico que lhe possibilite instruir demandas, modelar a 

realidade utilizando a metodologia da Análise Ergonomia do Trabalho - AET, conduzindo a 

intervenção até a implementação de uma solução adequada, construindo um dispositivo social 

de projeto a partir de uma compreensão elaborada da realidade da atividade e construída de 

forma participativa (VIDAL, 2002). 

2.2.2. Antropotecnologia 

O processo de inovação tecnológica tem sua origem nas ferramentas do homem pré-

histórico tendo sua evolução a partir da Revolução Industrial e a grande inovação foi a 

substituição do trabalho braçal do homem pela máquina. Essas transformações tecnológicas 

acompanham o homem em seu processo evolutivo, apresentando uma importância crescente e 

essencial para o desenvolvimento da competitividade (SANTOS et al., 1997). 

De acordo com Santos et al (1997, p.18), “a busca constante por inovações 

tecnológicas determina uma relação entre aqueles que desenvolvem e/ou detêm a tecnologia e 

aqueles que vão utilizá-la em um processo denominado de transferência de tecnologia.” 

Conforme o mesmo autor, essa análise sustenta-se nas disciplinas que tratam do homem 

enquanto ser coletivo, analisando os sucessos e fracassos de tais transferências. A 

antropologia cultural abrange o homem como produto de cultura, investigando as culturas 

humanas no tempo e no espaço, suas origens e desenvolvimento, bem como as semelhanças e 

diferenças. É a cultura que o indivíduo nasce e vive que determina hábitos, atitudes, posição 

social e sua opinião acerca do mundo que vive.  

Assim, os valores e diferenças geográficas, econômicas, financeiras, demográficas e 

sociais, além das diferenças de natureza antropológicas ligadas à história do país e de suas 

ideologias devem ser considerados em um estudo antropotecnológico (WISNER, 1999, p.92). 

A antropotecnologia, termo utilizado por Alain Wisner, partiu das palavras 

antropologia (ciência que estuda a humanidade) e tecnologia (conjunto ordenado de saberes 

com fins específicos) e trata da combinação de aspectos ergonômicos e macroergonômicos 

envolvidos numa transferência de tecnologia. Sua necessidade surgiu ao se analisar os 

sucessos e fracassos das muitas modalidades de transferências de tecnologias realizadas no 

mundo (WISNER, 2003; 2004; VIDAL, 2002). 

Estudos em antropotecnologia mostraram fracassos parciais ou totais de muitas 

experiências de transferência de tecnologia. Os erros no início do processo são freqüentes, 
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principalmente por não se conhecer a realidade do comprador da tecnologia/conhecimento e 

do comprador não conhecer de fato o sucesso da tecnologia em questão no local de origem. 

Outros erros também ocorrem por diversos fatores (WISNER,1999;VIDAL, 2002): 

• Por não levarem em consideração às condições geográficas, climas; 

• Condições nas instalações elétricas da comunidade como um todo; 

• Dificuldade em obtenção de peças, matérias-prima, insumos em geral; 

• Formas de comunicação, entendimento dentro e fora do processo; 

• Falta de uma avaliação precisa das necessidades. 

Os processos de transferência de tecnologia são em sua maioria parciais. O domínio de 

uma tecnologia transferida só é possível quando os dispositivos técnicos, a organização do 

trabalho e a formação dos trabalhadores são considerados (WISNER, 2004). 

Para Wisner (1999, p.21), é importante levar em consideração também o fato de que 

de um lado o trabalhador se depara com o trabalho prescrito (escrito por vezes em linguagem 

científica) e de outro o trabalho real elaborado e transmitido entre os trabalhadores com seu 

próprio vocabulário, velando a seguinte reflexão: o que é preciso transferir? de que forma essa 

comunicação deve ser feita?  

É necessário compreender as dificuldades da transferência de tecnologia em campos 

essenciais, porém menos prestigiados, a exemplo do setor de base artesanal. As diferenças 

entre os povos são a essência das dificuldades encontradas pela transferência de tecnologia. 

Além disso, é necessário conhecer as características do ser humano e seus limites para 

conceber ferramentas que ele possa utilizar eficazmente (WISNER, 1992; 2003).  

Os estudos ergonômicos das atividades tradicionais e suas alterações para o progresso 

técnico exigem um conhecimento aprofundado dos inúmeros aspectos das situações de 

trabalho e a antropotecnologia busca adaptar as intervenções nas situações de trabalho. “A 

característica essencial da análise do trabalho é a observação direta e exaustiva da realidade 

das atividades do homem no trabalho”, observação necessária para um diagnóstico real da 

situação, observando e analisando a situação existente, definindo os fatos observados em seu 

contexto e considerando o ponto de vista dos atores envolvidos (WISNER, 1992;1999;2003). 

A análise antropotecnológica comporta no mínimo cinco fases essenciais para a 

constituição de um caderno de especificações ergonômicas em uma transferência de 

tecnologia (VIDAL, 2001; SALDANHA, 2004): 

1. compreensão da problemática de transferência de tecnologia ou processo de 

modernização/inovação envolvidos; 
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2. análise da situação de referência da tecnologia a transferir ou da situação 

modernizada almejada; 

3. estudo do local onde a tecnologia e/ou a modernização/inovação deverão ser 

implantadas; 

4. análise e correções da situação futura de trabalho; e 

5. especificação de recomendações, encargos e diretrizes de projeto. 

Wisner (1992) afirma que é necessário adequar a tecnologia ao homem levando em 

consideração o meio, a cultura, a geografia, os saberes, a singularidade de cada local, região. 

Além disso, as análises de fatores geográficos, culturais, econômicos e financeiros, humanos e 

ambientais, preconizados por Wisner como fatores determinantes para o sucesso da 

transferência de tecnologia, são imprescindíveis. 

O desenvolvimento e implementação de um novo conceito de produto e de uma nova 

alternativa de produção para o setor artesanal através da integração de conhecimentos e 

técnicas do Design constituem-se num problema que se insere no campo da 

Antropotecnologia. (BARROS, 2009, p.36) 

2.2.3. Macroergonomia 

Segundo Vidal (2002, p.92), a macroergonomia aparece como uma resposta mais 

ampla da Ergonomia principalmente nos Estados Unidos face ao significativo crescimento da 

venda de produtos industriais japoneses no mercado americano. Para ele, as missões de estudo 

de Juran e Crosby ao Japão, revelava uma necessidade maior do que um grande esforço 

normativo de ajuste dos processos.  

A diferença básica entre microergonomia e macroergonomia é que a primeira analisa o 

homem ou seu posto de trabalho e a segunda analisa a organização de forma global 

considerando o todo. 

Hendrick e Kleiner (2006, p.17), define macroergonomia como 

uma abordagem top-down de sistemas sociotécnicos para o projeto de 
sistemas de trabalho e a aplicação do sistema global de projeto de trabalho 
para os projetos de interfaces humano-trabalho, humano máquina e humano 
software. 

A macroergonomia tem uma abordagem de cima para baixo (top-down) quando 

começa com uma análise das variáveis relevantes em termos das implicações no projeto de 

estrutura global do sistema de trabalho e leva estas decisões de projeto para baixo ao nível 

microergonomico, constituindo-se numa abordagem estratégica para análise. A abordagem é 
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de baixo para acima (botton-up) e baseada no homem quando a estrutura da organização do 

trabalho requer considerar as características relevantes do ambiente interno e externo, uma 

abordagem mais participativa. O processo do projeto também pode ser radial (middle-out), em 

um “nível intermediário na organização, e sistematicamente construindo ambos em cima e em 

baixo”, um enfoque em processos. O que comumente acontece é uma combinação das três 

estratégias envolvendo a participação dos empregados em todos os níveis da organização. A 

consideração destas características deve resultar num enfoque humanizado da tarefa.  

(HENDRICK e KLEINER, 2006).  

Geralmente o processo de projeto macroergonômico é iterativo, pois desenha, avalia, 

refina, reavalia, refina novamente repetindo as etapas quando necessário, ou seja, é um 

processo cíclico e analisável em termos de probabilidade, por vezes requer fazer inferências 

ou decisões baseadas em dados imcompletos (HENDRICK e KLEINER, 2006). 

Para Hendrick e Kleiner (2006), a macroergonomia lida com as análises e o projeto 

(design) de sistemas de trabalho, ou seja, envolve duas ou mais pessoas interagindo com 

alguma forma da atividade ou esforço humano. 

Podemos considerar a Macroergonomia como um pensamento não apenas centrado na 

tecnologia empregada para desenvolver um produto, nem apenas no ser humano ou no 

ambiente ao redor, mas, na unidade de todos esses aspectos. 

Assim Hendrick e Kleiner (2006, p.25), sugere alguns critérios para uma abordagem 

efetiva: 

1. Projeto integrado: A abordagem deve ser centrada no humano e 

deve permitir uma extensiva participação de todos os colaboradores 

no processo do projeto; 

2. Abordagem humanizada da tarefa: O processo de alocação de 

função e tarefa deve considerar em primeiro lugar o homem; e 

3. Considerar as características sociotécnica da organização: A 

abordagem deve avaliar sistematicamente as características do 

sistema sociotécnico da organização, e então integrá-los no projeto 

do sistema de trabalho. 

A macroergonomia é centrada no homem porque considera sistematicamente as 

características profissionais e psicossociais no projeto do sistema de trabalho. Assim, uma das 
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metodologias utilizadas é a ergonomia participativa pois envolve os colaboradores de todos os 

níveis da organização no processo de projeto (HENDRICK e KLEINER, 2006, p.26). 

A ergonomia participativa é vista como um método principal da macroergonomia, e 

pode ser definida como segue 

trata-se do envolvimento das pessoas no planejamento e controle de uma 
parcela significante das suas próprias atividades de trabalho, com 
conhecimento suficiente e poder para influenciar tanto processos como os 
resultados para estabelecer as metas desejáveis (WILSON, 1995 apud 
HENDRICK E KLEINER, 2006, p.54).  

A definição em questão implica que os trabalhadores estejam envolvidos com o 

planejamento e o controle de suas próprias atividades de trabalho. No entanto, geralmente 

aqueles que devem implementar os planos dificilmente são envolvidos nos processos de 

tomada de decisão. A “ergonomia participativa é mais fácil de falar do que fazer” 

(HENDRICK e KLEINER, 2006). 

Segundo Hendrick e Kleiner (2006, p.75) a noção de participação como um todo pode 

ser enganosa, contudo, uma abordagem de ergonomia participativa pode ser usada ao longo 

do processo macroergonômico, ou combinada com duas ou mais técnicas aplicadas em 

conjunto para levar a cabo uma análise, intervenção e/ou avaliação macroergonômica. Com 

isso, pode-se adotar vários métodos como experiência de laboratório, estudo de campo, 

experiência de campo, mapeamento por questionário organizacional, mapeamento por 

entrevista e grupo de foco. Muitos dos métodos assumem participação de indivíduos ou 

grupos. No quadro 01 é possível observar as principais vantagens e desvantagens dos métodos 

citados. 
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MÉTODOS VANTAGENS DESVANTAGENS 
EXPERIÊNCIA DE LABOR ATÓRIO: 
a experimental básica é manipular 
alguma variável independente ao 
mesmo tempo em que se controle ou 
que se atenue os efeitos de outras 
variáveis que poderiam vir a afetar a 
variável dependente. 

Realizar observações precisas;  
Repetir as observações nas mesmas 
condições;  
Replicar o experimento; 
 Variar sistematicamente as condições e 
anotar o impacto desta variação nos 
resultados. 

Falta de realismo, considerando que 
na vida real as coisas não acontecem 
isoladamente.O ambiente do 
laboratório pode mudar a natureza das 
coisas, não apenas no âmbito da 
situação mas também na motivação 
dos participantes que podem ser bem 
diferentes das que ocorrem no estudo 
de campo. 

ESTUDO DE CAMPO: consiste em 
sair a campo e observar 
sistematicamente os eventos tal como 
eles acontecem na vida real. 

Presença na situação real; 
Estabelecendo relações de causa e efeito 
no campo, o pesquisador poderá ter alta 
confiança na utilidade prática dos 
resultados assim obtidos. 

A presença do pesquisador pode 
mudar as características da situação e 
assim pode influenciar o que nela 
acontece. 
Esperar que as coisas aconteçam 
naturalmente pode levar muito tempo 

EXPERIÊNCIA DE CAMPO: O 
pesquisador manipula as variáveis de 
forma tanto deliberada como 
sistemática e observa o efeito no 
resultado e nas variáveis de 
interesse. 

Realismo, mais eficiente em termos de 
tempo e custos relacionados. 

Ao provocar uma variação, pode 
introduzir variáveis estranhas que 
influenciam os efeitos no desempenho 
ou na qualidade de vida. 

MAPEAMENTO POR 
QUESTIONÁRIO 
ORGANIZACIONAL : usado para 
avaliar o funcionamento 
organizacional e identificar suas 
possíveis deficiências 

Anonimato e confiança; 
Os funcionários sentem-se mais livres 
para expressar suas opiniões; 
Quantidade de opiniões de um grande 
número de pessoas de forma rápida e 
pouco dispendiosa; 
Replicação da pesquisa após um tempo a 
título de análise comparativa; 
Permitem resultados quantitativos. 

O mapeamento pode ser visto pelos 
funcionários como algo sem propósito 
(descrédito); 
Possibilidade de causar tumulto 
organizacional; 
Não estabelece efetivamente relações 
causa e efeito. 

MAPEAMENTO POR ENTREVISTA: 
a entrevista estratificada e semi-
estruturada., consiste em entrevistar 
uma amostra representativa dos 
grupos de interesse. 

Observação da resposta oral e a não 
verbal; 
A flexibilidade da entrevista, que utiliza um 
roteiro dinâmico permite que o 
pesquisador explore respostas ou temas 
inesperados; 
A relação de confiança que se estabelece;  

Tempo e custo; 
Os entrevistados perdem o anonimato 
e podem emitir respostas socialmente 
aceitáveis ou respostas que eles 
pensam que o entrevistador quer ouvir. 

GRUPO DE FOCO: envolve pessoas 
para que sejam ouvidas em grupos 
acerca de um ou mais assuntos 
específicos 

Economia de tempo e recurso; 
A ação coletiva estimula a participação 

Perda do anonimato, as respostas de 
um participante podem ser ouvidas por 
outros participantes e alguns podem 
ficar relutantes em expressar opiniões 
que podem não serem aceitas pelo 
grupo 

Quadro 01: Principais vantagens e desvantagens dos métodos utilizados para análise, intervenção e/ou avaliação 
macroergonômica (Hendrick e Kleiner, 2006, p.66-74). 

Outros métodos específicos da macroergonomia, (i) análise sociotécnica e desenho da 

estrutura do sistema de trabalho e (ii) análise sociotécnica e desenho da estrutura do processo 

de trabalho, também podem ser combinados com os métodos descritos acima. No entanto, 

várias outras metodologias específicas foram desenvolvidas para uso em aplicações 

macroergonômica e uma delas é a Análise Ergonômica do Trabalho - AET também utilizada 

em combinação com os métodos descritos anteriormente (HENDRICK e KLEINER, op. cit. 

2006, p.75-76). 

2.3. Inovar: “...agregar valor de forma sustentável”. 

O conceito de inovação vem evoluindo ao longo do tempo. Segundo Shumpeter (1982 

apud Caron, 2004), a inovação é um conjunto de novas funções evolutivas que alteram os 

métodos de produção, criando formas de organização do trabalho e, ao produzir novas 

mercadorias, possibilita a abertura de mercados mediante a criação de novos usos e consumos.  
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Para a Fundação Nacional da Qualidade – FNQ (2009; 2010, p.17), o conceito de 

inovação esta ligado, portanto, à implementação de novas idéias ou à aplicação das já 

existentes com uma nova utilidade, sempre com o objetivo de agregar valor de forma 

sustentável. 

Segundo Loures (2010, p.17) “inovar é transformar conhecimentos científicos e técnicos 

em resultados de alto valor agregado validados pelo mercado”. 

O Manual de Oslo (OCDE, 2005) expandiu o marco conceitual da inovação e 

reconheceu a importância da inovação em setores menos intensivos em P&D, tais como 

serviços e setores de “baixa intensidade” tecnológica, como é o caso do setor de base 

artesanal. 

Ao expandir o conceito de inovação, no Manual de Oslo, uma importante preocupação 

diz respeito à definição precedente de inovação tecnológica, a remoção da palavra 

“tecnológica” das definições se deu visto que a palavra evoca a possibilidade de que muitos 

empreendimentos interpretem “tecnologia” como “usuária de plantas e equipamentos de alta 

tecnologia’, e assim não seja aplicável a muitas de suas inovações de produtos e processos 

(OCDE, 2005). 

Assim, o Manual de Oslo (OCDE, 2005) define inovação como: 

“...implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou 
significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método 
de marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de 
negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações 
externas.” 

Para o SEBRAE (2007), inovação é a concepção de novo produto ou processo de 

produção, bem como a agregação de novas funcionalidades ou características ao produto ou 

processo que implique melhorias incrementais e efetivo ganho de qualidade ou produtividade, 

resultando maior competitividade no mercado. 

Carvalho (2009) apresenta os conceitos de inovação por tipo: 

• Inovação de Produto (Bem): é a introdução de um bem novo ou 

significativamente melhorado no que concerne a suas características ou usos 

previstos. Incluem-se melhoramentos significativos em especificações técnicas, 

componentes e materiais, softwares incorporados, facilidade de uso ou outras 

características funcionais; 
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• Inovação de Produto (Serviço): É a introdução de um serviço novo ou 

significativamente melhorado no que concerne a suas características ou usos 

previstos. Incluem-se melhoramentos significativos em especificações técnicas, 

componentes e materiais, softwares incorporados, facilidade de uso ou outras 

características funcionais; 

• Inovação de Processo: É a implementação de um método de produção ou 

distribuição novo ou significativamente melhorado. Incluem-se mudanças 

significativas em técnicas, equipamentos e/ou softwares; 

• Inovação Mercadológica (ou de Marketing): É a implementação de um novo 

método de marketing com mudanças significativas na concepção do produto ou 

em sua embalagem, no posicionamento do produto, em sua promoção ou na 

fixação de preços; e 

• Inovação Organizacional: a implementação de um novo método organizacional 

nas práticas de negócios da empresa, na organização do seu local de trabalho ou 

em suas relações externas. 

Borges (2010, p.41) considera que a inovação é parte indissociável do design e 

determinante para o desenvolvimento da economia atual. 

Assim, a inovação na produção artesanal é considerada como uma inovação incremental 

corroborando com os conceitos do SEBRAE e do Manual de Oslo (OCDE, 2005) já que nesse 

setor o processo de modernização/inovação em sua maioria se dá no produto, melhorando 

tanto a estética quanto a função. Incluem-se também melhoramentos por vezes em 

especificações técnicas, materiais, processo de produção, facilidade de uso ou outras 

características funcionais. A inovação nos produtos artesanais, longe de significar a extinção 

dos grupos artesanais, pretende significar uma oportunidade de sobrevivência, crescimento e 

transformação, ou seja, uma alternativa para a sustentabilidade das comunidades artesanais.  

2.4 “...dar ou receber conselhos...” 

A palavra consultor vem do latim “Consultare”, que significa “dar ou receber 

conselhos, aconselhar e também ser aconselhado” (PEREIRA, 1999, p.39).  

O Instituto Brasileiro de Consultores de Organização – IBCO conceitua consultoria 

como “a atividade que visa à investigação, identificação, estudo e solução de problemas, 

gerais ou parciais, atinentes à estrutura, ao funcionamento e à administração de empresas, 

entidades ou estatais” (GASPAR, 2005, p.5). 
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A consultoria, além do caráter corretivo, passa a ser utilizada também em caráter 

preventivo, progressivo, por meio da melhoria contínua, ou mesmo criativo, gerando situações 

inovadoras ou desafiadoras (GASPAR, 2005). 

Guimarães (2005, p.151-152), afirma que a consultoria sustenta-se em três pilares: 

1. Profissionalismo: a atividade de consultoria ocorre por meio de uma 

intervenção real no ambiente organizacional; 

2. Confiabilidade: a partir do estabelecimento das relações de confiança entre as 

partes, o consultor passa a exercer sua influência na organização e consegue ter 

acesso a dados confiáveis sobre a realidade a ser modificada; e 

3. Parceria: consultor e cliente são responsáveis pelo sucesso ou fracasso do 

empreendimento. A parceria é um “contrato” de complementariedade, onde a 

necessidade de um coincide com a disponibilidade do outro.  

O serviço de consultoria consiste na atividade exercida por um profissional técnico, 

especializado em determinada área, com o propósito de prestar a terceiros orientações sobre o 

assunto de sua especialidade. Dependendo das atividades a serem exercidas pelo consultor, 

poderá ser exigida habilitação profissional para tal, a exemplo das engenharias, produção, etc. 

Nesse caso os profissionais deverão possuir formação superior na respectiva área em 

instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC (SEBRAE SP, 2008). 

São raras as instituições de ensino que possuem em sua grade curricular a disciplina 

com foco em consultoria, mais raras ainda, consultoria em design, onde na sua formação 

original, o Designer de Produto é preparado para ingressar na indústria. No entanto, Andrade 

(2007) afirma que “o número de consultores tende a crescer em decorrência da possibilidade 

de trabalho autônomo”. 

Gaspar (2005, p.6-8) considera que, aliada à formação acadêmica, é necessária uma 

aprendizagem continuada. Muito se fala sobre as habilidades e atitudes essenciais para ser 

consultor, mas pouco se discute sobre a formação anterior ao exercício da consultoria. 

Em sendo uma prestação de serviço, a consultoria é um ato essencialmente intangível, 

que vai satisfazer um desejo ou necessidade. O consultor trabalha com o intelecto, deve 

possuir conhecimentos, habilidades e atitudes. As habilidades do consultor devem estar 

focadas nos métodos e instrumentos utilizados, compartilhando idéias e informações, na 

criação de um clima favorável, na gestão dos recursos disponíveis e na motivação da 

equipe/grupo (SEBRAE SC, 2010). 
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A capacitação profissional para o exercício da atividade de consultoria dever ser 

elaborada visando preparar o consultor para a aquisição de habilidades referente ao 

desenvolvimento de trabalho em sua área de atuação, proporcionando meios que sugerem: (a) 

a investigação de uma situação existente; (b) subsídios para orientar a instauração de suas 

recomendações de mudanças e (c) proficiência em sua área de atuação (ANDRADE, 2007). 

Com base no exposto, Andrade (op. cit., 2007) sugere alguns conteúdos básicos para 

qualquer processo de formação para a atividade de consultoria, sendo eles: 

• Visão global da consultoria com foco na relação consultor x cliente, seu papel 

no processo de mudança e nos aspectos éticos; 

• Preparação, planejamento e controle das tarefas preliminares do consultor, 

destacando-se o diagnóstico e escolha do modelo apropriado de intervenção; e 

• Orientação metodológica dos principais passos dos serviços de consultoria 

como métodos, técnicas e ferramentas a serem utilizadas. 

A prática deve somar-se à experiência na execução e condução de processos, 

principalmente em consultorias de design no artesanato. 

Guimarães (2005, p.161) afirma que ser consultor envolve responsabilidade, empatia, 

sensibilidade e ser capaz de acompanhar as significativas mudanças que ocorrem nas relações 

de trabalho. 

Por fim, uma questão a ser discutida é a ética no trabalho de consultoria no que se 

refere tanto ao comportamento do profissional em relação ao cliente quanto das instituições 

que fornecem este tipo de serviço em cada etapa do trabalho. Como a forma de exercer tal 

atividade contribui para a construção de valores humanos? A atividade de consultoria é 

caracterizada por fases que marcam diferentes momentos da relação e envolvem condutas 

éticas específicas. A ação ética ou não-ética de um consultor e/ou das instituições afetam não 

apenas suas relações individuais, mais o desenvolvimento da cultura e das interações sociais 

(GUIMARÃES, 2005, p. 150;153;160). 
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| Capítulo 3 | 

Metodologia 
“Dona Tica vê suas amigas trabalharem o sisal com as 

mãos rápidas. Os olhos quietos, complacentes, só 
reparam. A voz ensaia um bolero, cantando para 
distrair. Seu movimento é outro, mais tranqüilo e 

preciso. É o capricho de quem sabe que tudo feito com 
carinho e paixão tende a se eternizar.”   

(SEBRAE, 2003, p.64) 

 

Este trabalho está circunscrito nos estudos do GREPE/UFRN (Grupo de Extensão e 

Pesquisas em Ergonomia) acerca da ergonomia na produção artesanal. Este grupo de pesquisa 

e extensão, utiliza uma metodologia inspirada na Análise Ergonômica do Trabalho (AET), 

seguindo um caminho metódico que possibilita instruir ou construir demandas e modelar a 

realidade em busca de proposições ou implementação de ações, de forma participativa e 

situada, levando em consideração os conceitos e métodos da ergonomia (WISNER, 1987; 

GUÉRIN, 2001; VIDAL, 2003; SALDANHA, 2004; CARVALHO, 2005) e da 

antropotecnologia (WISNER, 1987; 2004). 

Este capítulo descreve o tipo de pesquisa, o local de estudo e a população, bem como 

todo o itinerário utilizado com base na AET adaptado a realidade da pesquisa. 

3.1. Tipo de Pesquisa  

A presente pesquisa, quanto à natureza, é uma pesquisa aplicada, dirigido para resolver 

problemas práticos (RICHARDSON, 2010, p.16). A pesquisa aplicada tem por objetivo gerar 

conhecimentos para aplicação prática, está dirigida a soluções de problemas específicos, 

envolve interesses locais e utiliza-se de uma abordagem qualitativa e quantitativa (SILVA; 

MENEZES, 2005, p.21). 

Segundo Richardson (2010, p. 89), as técnicas qualitativas permitem verificar os 

resultados dos questionários e ampliar as relações descobertas, já as técnicas estatísticas 

podem contribuir para verificar informações e reinterpretar observações qualitativas, 

permitindo conclusões menos objetivas. 

Quanto aos objetivos, esta pesquisa é de característica descritiva-exploratória, porque 

visa proporcionar maior familiaridade com o problema com vistas a torná-lo explícito ou a 

construir hipóteses. Esse tipo de pesquisa assume em geral a forma de Estudos de Caso 

(SILVA; MENEZES, 2005, p.21). 
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O estudo de caso investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da 

vida real e costuma utilizar algumas técnicas de coleta de dados como a entrevista, a 

observação, questionário e a análise de documentos (YIN, 2005). 

3.2. Local do Estudo 

O Estudo foi desenvolvido uma parte na Sede do SEBRAE RN, localizado em Natal, 

capital do Rio Grande do Norte e outra parte na Associação de Artesãos de Lajes Pitadas – 

AAPL/RN, localizada a 134 km da Capital Natal. 

3.3. População de Estudo 

A população de estudo foi constituída por 25 pessoas:  

• 01 (um) consultor especialista (“Master”) em design e artesanato 

credenciado no SEBRAE a nível nacional; 

• 04 (quatro) consultores em design para o artesanato, credenciados no 

SEBRAE RN. Importante destacar que uma das consultoras realizou 

oficina de design na Associação de Artesãos de Lajes Pintadas - AALP em 

2006, grupo de foco desta pesquisa; 

• 02 (dois) consultores de design para o artesanato não credenciados no 

SEBRAE RN, mas que realizaram oficinas de design na AALP em 2005 e 

2009, grupo de foco desta pesquisa;  

• 15 (quinze) artesãs da Associação de Artesãos de Lajes Pintadas – AALP, 

representando 65,22% das associadas que trabalham com sisal, incluindo a 

antiga e a atual presidente; 

• 02 (dois) técnicos do SEBRAE RN responsáveis pelas ações de artesanato; 

e 

• 01 (um) técnico do SEBRAE MG utilizado como situação de referência. 

3.4. Método da Pesquisa 

A metodologia utilizada foi baseada na Análise Ergonômica do Trabalho – AET, que 

diz respeito a um conjunto estruturado de análises dos determinantes da atividade de trabalho 

das pessoas numa organização permitindo a modelagem da atividade real em seu contexto 

(WISNER, 1987; GUÈRIN, 2001; VIDAL, 2003; SALDANHA, 2004; CARVALHO, 2005). 



Dissertação de Mestrado | Programa de Engenharia de Produção – PEP/UFRN                                               Marijara Leal | Junho, 2011 

 26

Como toda metodologia tem um ponto de partida e um ponto de chegada, a AET apresenta em 

algumas etapas um fluxo flexível no sentido que deve adaptar-se a realidade de cada demanda 

(VIDAL, 2008). 

Na pesquisa em questão, a AET compreendeu as seguintes etapas: Construção da 

demanda; Modelagem; e Propostas de Ações (Figura 02), que poderão ser adotadas pelas 

instituições de apoio ao artesanato de forma adaptada a cada grupo de produção artesanal, 

considerando conceitos e métodos antropotecnológicos (WISNER, 1987). 

 
Figura 02: Etapas da AET utilizada na pesquisa 

 
Na pesquisa de campo, os instrumentos metodológicos utilizados também foram 

fundamentados na AET (Vidal, 2008), utilizando-se de técnicas observacionais e técnicas 

interacionais, para a observação e compreensão da realidade das oficinas de produção 

artesanal no sentido de propor ações de transformações positivas. 

3.4.1 Construção Social  

Todo o itinerário metódico desta pesquisa foi sustentado pelo dispositivo de 

construção social. Para Vidal (2008), qualquer ação deve ter uma natureza participativa em 

prol de sua eficiência, para tanto é necessária a construção de uma equipe articulada ao longo 

do projeto, envolvidas direta ou indiretamente. 

A construção social inicia quando se pretende realizar uma intervenção para o 

levantamento das demandas de onde se pretende realizar a AET e consiste numa estrutura de 

ação participativa, técnica e gerencial necessária para o processo de instrução/construção das 

demandas (SALDANHA, 2004; VIDAL, 2008). 

Segundo Vidal (op cit 2008), na construção social identificamos os grupos que 

compõem o público alvo da pesquisa participando no levantamento dos dados e/ou nas 

validações e restituições das hipóteses levantadas, de modo a permitir a implementação de 
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melhorias. O esquema abaixo apresenta o dispositivo social construído para esta pesquisa 

(figura 03).  

 
Figura 03: Esquema do dispositivo social de ação ergonômica construído para esta pesquisa (adaptado de Vidal, 

2008, p.70). 
 

No quadro 02 abaixo, segue os respectivos grupos e suas características: 
 

Grupos  Características 

Grupo de Ação 
Ergonômica (GAE) 

Esse grupo é formado por pessoas com conhecimento sobre a atividade a ser analisada, bem 
como os conceitos, técnicas e métodos em ergonomia.  
O GAE se forma pela articulação da pesquisadora (GP) com o grupo de interesse (GI), assim: 

• O GP é representado nesta pesquisa pela mestranda/pesquisadora  
• O GI é constituído pelo Consultor (d) credenciado no SEBRAE RN em design para o 

artesanato, pelo Técnico “A1” responsável pelas ações de artesanato no SEBRAE 
RN e pela Presidente da Associação de Artesãos de Lajes Pintadas - AALP 

Grupo de Suporte 
(GS) 

O grupo de suporte consiste em pessoas com poder de decisão tanto na organização quanto 
na atividade a qual será realizada a AET. Este grupo foi dividido em Grupo Interno (GSi) e 
Grupo Externo (GSe), a quem o GAE/GP se reporta durante a pesquisa. 

• O GSi foi constituído pelo Técnico “A1”, do SEBRAE RN responsável pelas ações 
de artesanato e pela Presidente da AALP  

• O GSe foi constituído pela orientadora da pesquisa. 
Grupo de 
Acompanhamento 
(GA) 

No grupo de acompanhamento consta as pessoas com capacidade técnica para tomar 
decisões, dividido em Grupo Interno (GAi) e Grupo Externo (GAe). 

• O GAi formado por 02 consultores (b) e (d) de design em artesanato credenciados 
na instituição pesquisada, que ao longo do projeto vem contribuindo voluntariamente 
com informações e sugestões de melhorias. 

• O GAe constituído pela orientadora da pesquisa da UFRN, a qual possui autoridade 
para tomar decisões teórico/metodológicas. 

Grupo de Apoio 
(GA) 

O GA foi composto por profissionais que detêm conhecimento específico em Tecnologia da 
Informação - TI, a quem o GAE/GP recorreu para desenvolver o sistema de pesquisa online 
sem identificação (Apêndice 4) 
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Grupos de Foco 
(GF) 

GF1: Formado por 01 (um) consultor especialista em design e artesanato com larga 
experiência na área.  
GF2: Formado por 04 (quatro) consultores credenciados em design para o artesanato no 
SEBRAE RN  
Os consultores receberam as siglas: (a), (b), (c) e (d).  
GF3: Formado por 02 (dois) consultores não credenciados, porém que ministraram oficinas de 
design no GF4 – Artesãos da AALP 
Os consultores receberam as siglas: (e) e (f)  
GF4: Formado por 15 artesãs que compõe o grupo mais antigo atendido pelo SEBRAE RN, 
passou por vários ciclos do Programa SEBRAE de Artesanato da referida instituição. 
GF5: Formado pelo técnico “A1” e “A2” do SEBRAE RN responsável pelas ações de 
artesanato. 
GF6: Formado por 1(um) técnico do SEBRAE MG utilizado como situação de referência. 

Quadro 02: Dispositivo de construção social construído para esta pesquisa (adaptado de SALDANHA, 2004; 
VIDAL, 2008; BARROS, 2009; OLIVEIRA, 2010) 

 

Segundo Vidal (2008), a construção social é dinâmica e vai se ajustando 

progressivamente à sua forma final ao longo da AET. 

 Conforme o mesmo autor, com este dispositivo social de ação ergonômica é possível 

que a objetividade e o consenso prevaleçam e fatores importantes acabem sendo veiculados 

junto a todos os envolvidos na pesquisa assegurando o sucesso da ação ergonômica. 

3.4.2 Construção da Demanda 

Conforme Guérin et al (2001, p.40,41), no primeiro contato com a empresa, o 

ergonomista define o objeto da ação ergonômica reformulando os problemas, garantindo 

desde o início que os problemas colocados serão especificamente tratados do ponto de vista 

da atividade.  

Guérin (2001), afirma que a contribuição da instrução da demanda deve ser a 

implantação das condições de confronto dos pontos de vista e que nenhuma informação pode 

ser descartada a priori,  pois certamente podem favorecer a confrontação de tais pontos.  

Vidal (2008, p.36) considera a instrução da demanda a “passagem de uma demanda 

gerencial nebulosa a uma demanda ergonômica mais precisa” que permite clarificar as 

finalidades do estudo ergonômico.  

Para Saldanha (2004, p. 209), assim como na instrução da demanda o ponto de partida 

é a demanda gerencial, na construção da demanda o ponto de partida é a demanda provocada:  

A demanda provocada é constituída de um conjunto de hipóteses de 
demanda formuladas a partir do conhecimento do pesquisador a respeito do 
assunto, adquiridas em situações de referências práticas ou teóricas e de 
suposições a respeito da realidade daquela empresa ou setor, incluindo o 
suposto nível de conhecimento e dos métodos e técnicas que praticariam 
para resolvê-los. 
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A pesquisa em questão caracteriza-se como uma demanda provocada, respaldada pela 

afirmação de Saldanha (op. cit. 2004, p. 209):  

A demanda é provocada quando o pesquisador procura a empresa para 
construir uma demanda, propondo desenvolver um estudo que possa 
identificar problemas que se transformem em demandas reais advindas 
e/ou autorizada pela mesma. 

A seguir será detalhada a construção da demanda provocada que transformou-se em 

demandas reais autorizadas pela instituição pesquisada na figura de seus representantes legais. 

A Figura 04 apresenta o itinerário metódico utilizado com base na AET, adaptado à realidade 

da pesquisa. 

 

Figura 04: Itinerário utilizado com base na AET, adaptado à realidade da pesquisa (VIDAL, CARVALHO E 
SALDANHA, 2001). Fonte: SALDANHA, et al 2010 
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3.4.2.1 Construção da Demanda: Primeiras inquietações  

A vivência da autora com trabalhos em comunidades artesanais de 2003 a 2008 na 

articulação e realização de oficinas de design com foco na melhoria de processo e produto, 

teve como consequência a formulação de alguns questionamentos acerca de determinados 

procedimentos adotados durante as consultorias. Esta oportunidade possibilitou observar que 

os resultados imediatos pós oficina eram satisfatórios, no entanto, ao visitar os grupos 

artesanais atendidos posteriormente, verificava-se descontinuidade na produção dos produtos 

da oficina, causando certa inquietação e a necessidade de entender as razões de tal fato 

ocorrer. 

Além disso, conversas e troca de e-mails com a rede de contato de especialistas na 

área de design e artesanato resultaram no levantamento das seguintes hipóteses de demanda, 

conforme quadro 03 a seguir: 

HIPÓTESES DE DEMANDA 

Adequação de uma metodologia de design voltada ao artesanato 

Necessidade de qualificação dos consultores de design para melhoria no processo de modernização/inovação no setor 
artesanal. 

Elaboração de um termo de referência de design voltado para o setor artesanal 

Necessidade de diagnósticos por um profissional de design 

Planejamento por parte dos grupos favorecidos que não direcionam os horários das atividades que sejam comuns a todos os 
membros do grupo. 

Necessidade por parte dos artesãos de um registro do ensinamento adquirido, por vezes utilizam revistas e publicações 
padronizadas ferindo o ensinamento passado pelo facilitador/consultor. 

Checagem posterior a consultoria para análise dos resultados. 

Gerar um anuário com os resultados das consultorias e a metodologia utilizada em cada grupo. 

Necessidade de métodos pedagógicos para o trabalho com os grupos. 

Melhorar planejamento da oficina considerando as dificuldades no acesso a matéria prima de origem industrial utilizada por 
vezes para valorizar os produtos. 

Melhorar fluxo das demandas gerenciais, pois na grande maioria dos casos a transferência de tecnologia para um grupo 
artesanal é realizado sob a responsabilidade de um consultor externo credenciado, assim a negociação com os grupos 
geralmente é limitada, acontecendo apenas no dia da consultoria. 

Quadro 03: Primeiras hipóteses de demanda provocada 

As hipóteses citadas no quadro 03, fruto também das primeiras inquietações da autora 

desta dissertação, foram analisadas e agrupadas no quadro 05 (p.33), etapa de formulação das 

hipóteses da demanda, item 3.4.2.4 (p.32). 

3.4.2.2 Construção da Demanda: Pesquisa Teórica e Documental 

As pesquisas teóricas e documentais relacionadas ao artesanato e ao design permitiram 

o levantamento de hipóteses que orientaram o Estado da Prática ou as ações ergonômicas 

(SALDANHA et. al., 2010). 
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Após as primeiras hipóteses que surgiram, fez-se necessária a coleta de informações 

referentes ao tema abordado por meio de levantamento bibliográfico entre os anos de 1988 a 

2009, recorrendo-se a bancos de dados eletrônicos, acervo bibliográfico, e documentos da 

instituição pesquisada, o que levou à identificação das seguintes demandas teóricas (Quadro 

04): 

HIPÓTES DE DEMANDAS TEÓRICAS 

Necessidade de informações e/ou dados confiáveis sobre as demandas de mercado (BARROSO NETO, 2001b) 

Renovar e diversificar os produtos artesanais, bem como testar novos materiais com a mesma técnica. (BARROSO NETO, 
2001b) 

Organizar a produção e melhorar a qualidade dos produtos, padrões de cores corretas e acabamento (BARROSO NETO, 
2001b) 

Alfabetizar artesãos (BARROSO NETO, 2001b) 

Rever ações de curto prazo, paliativas e paternalistas (BARROSO NETO, 2001b; BARROS 2009) 

Necessidade de preparação, planejamento e controle das tarefas preliminares do consultor, destaque para o diagnóstico e 
escolha do modelo ideal de intervenção (BOM SUCESSO, 2005; ANDRADE, 2007) 

Identificar os conhecimentos do campo do design que podem ser utilizados na produção artesanal. (CABRAL, 2007; 
FREITAS, 2006b) 

Identificar os modos de produção e respeitar as necessidades locais, o domínio técnico e o universo simbólico da comunidade 
(CABRAL, 2007 e BARROS, 2009) 

Analisar a transferência de tecnologia tratando o homem enquanto ser coletivo, analisando os sucessos e fracassos de tais 
transferências (SANTOS et al, 1997) 

Verificar a dificuldade em obtenção de peças, matérias-prima, insumos em geral (VIDAL, 2002) 

Verificar causas da intensificação do trabalho e aumento em suas cargas físicas, psíquicas e cognitivas (WISNER, 1987) 

Necessidade de orientação metodológica dos principais passos dos serviços de consultoria como métodos, técnicas e 
ferramentas a serem utilizadas (BOM SUCESSO, 2005; ANDRADE, 2007). 

Adequação metodológica de desenvolvimento de produtos no processo de incrementação da produção, em função de 
incongruências sócio-culturais com o público trabalhado (FREITAS, 2006b) 

Verificar descontinuidade das ações de desenvolvimento de produto que foram implementadas (FREITAS, 2006b). 

Necessidade de conhecer as características do homem e seus limites para conceber ferramentas que ele possa utilizar 
eficazmente (WISNER, 1992 e BARROS, 2009) 

Compreender melhor as dificuldades da transferência de tecnologia em campos essenciais, porém menos prestigiados, como 
por exemplo, na produção artesanal (WISNER, 1992, BARROS, 2009) 

Verificar o porque da existência de grandes estoques de produtos nas associações (BORBA, 2004) 

Estimular o artesão a adquirir novos conhecimentos (BORBA, 2004 e ALMEIDA, 2005) 

Necessidade de uma metodologia flexível e adaptável a cada situação (SANTOS et al, 1997, BORBA, 2004; BARROS, 2009) 

Verificar carga horária insuficiente das oficinas de design (PRADO, 2004; BARROS, 2009) 

Necessidade de ferramentas apropriadas (PRADO, 2004)  

Necessidade de diagnóstico prévio dos grupos por um profissional de design (FREITAS, 2006b)                  

Trabalhar com grupos mais estruturados, pois a transferência de tecnologia é eficaz quando os grupos dominam a técnica 
(MELO, 2004) 

Necessidade de orientação metodológica dos principais passos dos serviços de consultoria como métodos, técnicas e 
ferramentas a serem utilizadas (BOM SUCESSO, 2005; ANDRADE, 2007). 
Quadro 04: Hipóteses de demandas teóricas 

As hipóteses citadas no quadro 03 e 04 foram analisadas e agrupadas no quadro 05 

(p.33), na etapa de formulação das hipóteses da demanda, item 3.4.2.4 (p.32). 
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3.4.2.3 Construção da Demanda: Análise Global – SEBRAE RN 

A análise global diz respeito aos primeiros passos no sentido de conhecer a empresa. 

Busca-se com a análise global reunir informações que ajudem na análise e clarificação da 

demanda, através da qual se vai estabelecer a demanda ergonômica negociada (CARVALHO, 

2005 p, 11). 

A análise global no SEBRAE RN aconteceu de dezembro de 2008 a abril de 2009, 

facilitada pelo vínculo que a pesquisadora tem com a referida instituição. Importante destacar 

que, com a AET inicia uma nova forma de observar as demandas de design provenientes do 

Programa SEBRAE RN de Artesanato. 

Para a coleta de dados na etapa de análise global, realizou-se uma pesquisa 

documental no SEBRAE RN (relatórios de Gestão de 2005 a 2008 e relatórios técnicos de 

consultorias) e aplicaram-se técnicas interacionais e observacionais junto aos grupos de foco 

GF1 (Consultor Especialista), GF2 (Consultores credenciados em design e artesanato) e GF5 

(Técnicos do SEBRAE RN). 

Para o grupo de foco GF1 e GF2, foram utilizadas as seguintes técnicas de coleta de 

dados e instrumentos: 

• Técnicas interacionais: Questionário de Identificação/Características 
(Apêndice 1), verbalizações espontâneas e provocadas; 

• Técnicas observacionais: observação global da atividade de consultoria de 
design para o artesanato; e 

• Pesquisa online com identificação (Apêndice 2) utilizando questionário 
aberto. 

Para o grupo de foco GF5, foram utilizadas: 

• Técnicas interacionais (verbalizações espontâneas e provocadas e escuta 
ampliada).  

 
Após a análise global foi possível agregar mais pessoas nos grupos de construção 

Social. 

3.4.2.4 Construção da Demanda: Formulação das Hipóteses da Demanda 

Após a análise das demandas através da pesquisa teórica e documental e do estado da 

prática, deu início ao processo de formulação das hipóteses de demandas provocadas. 
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Conforme Silva e Menezes (2005, p. 86), hipóteses são suposições colocadas como 

respostas plausíveis e provisórias para o problema da pesquisa. São provisórias porque 

poderão ser confirmadas ou refutadas com o andamento da pesquisa. 

As hipóteses de demanda e as demandas da situação de foco foram agrupadas da 

seguinte forma: Necessidades referentes à Metodologia, Produção, Inovação e Tecnologia, 

Gestão/Planejamento, Conhecimento/Informação, ilustrado no conforme quadro 05. 

 

Quadro 05: Hipóteses de demanda e as demandas da situação de foco. 

DEMANDAS ORIGENS 

METODOLOGIA    

Necessidade da adequação de uma metodologia de design voltada ao artesanato que seja flexível e 
adaptável a cada situação, orientação metodológica dos principais passos dos serviços de consultoria 
como métodos, técnicas e ferramentas a serem utilizadas (SANTOS, 1997, BORBA, 2004 e FREITAS, 
2006b; BOM SUCESSO, 2005; ANDRADE, 2007; BARROS 2009) 

▲ ■ ► 

Elaboração de um termo de referência de design voltado para o setor artesanal, identificando quais os 
conhecimentos do campo do design que podem ser utilizados na produção artesanal. (CABRAL, 2007) 

▲ ■  

Necessidade de diagnóstico prévio dos grupos por um profissional de design (SANTOS et al, 1997; 
FREITAS 2006b; BOM SUCESSO, 2005; ANDRADE, 2007)                 

▲ ■ ► 

Gerar um anuário com os resultados das consultorias e a metodologia utilizada em cada grupo,  ▲  ► 
Necessidade de métodos pedagógicos para o trabalho com os grupos, informando de forma didática o que 
é design e o real papel do designer  

▲  ► 

PRODUÇÃO    

Organizar a produção e melhorar a qualidade dos produtos, padrões de cores corretas e acabamento 
(BARROSO, 2004; BORBA, 2004;MELO, 2004;OLIVEIRA, 2005); 

 ■ ► 

Verificar causas da intensificação do trabalho e aumento em suas cargas físicas, psíquicas e cognitivas 
(WISNER, 1992) 

 ■  

Verificar o porquê da existência de grandes estoques de produtos nas associações (BORBA, 2004)  ■  

Necessidade de dinamização do comércio local das comunidades face à necessidade de aquisição de 
matéria prima de origem industrial utilizado por vezes para valorizar os produtos, além de dificuldade em 
obtenção de peças, insumos em geral, principalmente ferramentas apropriadas (VIDAL, 2002;PRADO, 
2004) 

▲ ■ ► 
 

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA    

Renovar/inovar e diversificar os produtos artesanais, bem como testar novos materiais com a mesma 
técnica (BARROSO, 2004b; BORBA, 2004; OLIVEIRA, 2005) 

 ■ ► 

Analisar a transferência de tecnologia tratando o homem enquanto ser coletivo, os sucessos e fracassos, 
compreender melhor as dificuldades identificando os modos de produção e respeitando as necessidades 
locais, o domínio técnico e o universo simbólico da comunidade (WISNER, 1992; SANTOS et al, 1997 ; 
CABRAL, 2007; BARROS, 2009) 

 ■  

Necessidade de conhecer as características do homem e seus limites para conceber ferramentas que ele 
possa utilizar eficazmente (WISNER, 1992; BARROS, 2009) 

 ■  

GESTÃO/PLANEJAMENTO    

Necessidade de planejamento por parte dos grupos favorecidos, por vezes não direcionam os horários 
das atividades que seja comum a todos os membros do grupo. 

▲  ► 

Necessidade de monitoramento durante a oficina de design bem como uma checagem posterior a 
consultoria para análise dos resultados. 

▲  ► 

Verificar descontinuidade das ações de desenvolvimento de produto que foram implementadas, e rever 
ações de curto prazo, paliativas e paternalistas (BARROSO, 2004; PRADO, 2004; FREITAS, 2006b; 
BARROS, 2009). 

 ■ ► 

Necessidade de preparação, planejamento e controle das tarefas preliminares do consultor, destaque para 
o diagnóstico e escolha do modelo ideal de intervenção (BOM SUCESSO, 2005; ANDRADE, 2007).  

▲ ■ ► 
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Melhorar o fluxo das demandas gerenciais, pois na grande maioria a negociação entre consultor e artesão 
é limitada acontecendo apenas no dia da consultoria (SANTOS 
ANDRADE, 2007). 

Trabalhar com grupos mais estruturados, pois a transferência de tecnologia é eficaz quando os grupos 
dominam a técnica (MELO, 2004) 

Necessidade de carga horária adequada para as oficinas de design 

Estimular o espírito da cooperação, liderança, comprometimento e espírito empreendedor

Estruturar equipe de apoio interno e reduzir troca do corpo 

Necessidade da redução da burocracia interna

Necessidade em definir a tipologia a ser trabalhada quando o grupo trabalhar com manualidades diversas

Elaborar catálogo de produtos impresso e/ou virtual;

CONHECIMENTO/FORMAÇÃO 

Estimular o artesão a adquirir novos 
mercado (BORBA, 2004, BARROSO, 2004b; 

Alfabetizar artesãos e elevar a auto

Necessidade de qualificação dos consultores de design 
modernização/inovação no setor artesanal

Necessidade por parte dos artesãos de um registro do ensinamento adquirido, por vezes utilizam revistas 
e publicações padronizadas ferindo o ensinamento passado pelo facilitador/consultor 

Melhorar a comunicação órgão/artesão e órgão/consultor

LEGENDA 
Hipóteses de Demanda

Hipóteses de Demandas Teóricas
Hipóteses em Situação de Foco 

 

 

Classificando as hipóteses da demanda, observamos que 

necessidades metodológicas quanto à

relacionadas as necessidades quanto a produção; 11% 

dos produtos e transferência de tecnologia; 

planejamento das ações de forma coerente

informação (Gráfico 01). 

Gráfico 01: Classificação da
Fonte: Pesquisa direta, 2010

41%

17%

Classificação das Hipóteses da demanda 
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Melhorar o fluxo das demandas gerenciais, pois na grande maioria a negociação entre consultor e artesão 
é limitada acontecendo apenas no dia da consultoria (SANTOS et al, 1997; BOM SUCESSO, 2005; 

Trabalhar com grupos mais estruturados, pois a transferência de tecnologia é eficaz quando os grupos 

Necessidade de carga horária adequada para as oficinas de design (PRADO, 2004; BARROS, 2009)

Estimular o espírito da cooperação, liderança, comprometimento e espírito empreendedor 

terno e reduzir troca do corpo técnico dos projetos de artesanato 

burocracia interna 

Necessidade em definir a tipologia a ser trabalhada quando o grupo trabalhar com manualidades diversas

Elaborar catálogo de produtos impresso e/ou virtual; 

Estimular o artesão a adquirir novos conhecimentos, além de dados confiáveis sobre as demandas de 
(BORBA, 2004, BARROSO, 2004b; ALMEIDA, 2005) 

Alfabetizar artesãos e elevar a auto-estima (BARROSO, 2004 e BORBA, 2004); 

Necessidade de qualificação dos consultores de design para melhoria no processo de 
modernização/inovação no setor artesanal 

Necessidade por parte dos artesãos de um registro do ensinamento adquirido, por vezes utilizam revistas 
e publicações padronizadas ferindo o ensinamento passado pelo facilitador/consultor  

comunicação órgão/artesão e órgão/consultor  

Hipóteses de Demanda ▲ 
Hipóteses de Demandas Teóricas ■ 

Situação de Foco - SEBRAE RN ► 

Classificando as hipóteses da demanda, observamos que 

essidades metodológicas quanto às ações de design para o artesanato; 14% est

necessidades quanto a produção; 11% são aspectos relacionados a inovação 

dos produtos e transferência de tecnologia; 41% são necessidades relacionadas a gestão e 

planejamento das ações de forma coerente e 17% necessidades ligadas a conhecimento e 

Classificação das demandas/necessidades 
Fonte: Pesquisa direta, 2010 

17%
14%

11%

17%

Classificação das Hipóteses da demanda 
Provocada
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Melhorar o fluxo das demandas gerenciais, pois na grande maioria a negociação entre consultor e artesão 
1997; BOM SUCESSO, 2005; 

▲ ■ ► 

Trabalhar com grupos mais estruturados, pois a transferência de tecnologia é eficaz quando os grupos  ■ ► 

BARROS, 2009)  ■ ► 
 ■ ► 
  ► 
  ► 

Necessidade em definir a tipologia a ser trabalhada quando o grupo trabalhar com manualidades diversas   ► 
  ► 

   

conhecimentos, além de dados confiáveis sobre as demandas de  ■  

 ■ ► 

▲  ► 

Necessidade por parte dos artesãos de um registro do ensinamento adquirido, por vezes utilizam revistas ▲  ► 

  ► 

Classificando as hipóteses da demanda, observamos que 17% referem-se a 

para o artesanato; 14% estão 

aspectos relacionados a inovação 

41% são necessidades relacionadas a gestão e 

ecessidades ligadas a conhecimento e 

 

Metodologia

Produção

Inovação

Gestão
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Quanto às demandas na situação de foco – SEBRAE RN, foi possível observar que 

50% destas são referentes à necessidade de melhoria na gestão e planejamento das ações, 

principalmente quanto as oficinas/intervenções de design no artesanato. 

É possível observar também que as demandas na situação de foco – SEBRAE RN,  

como ações de curto prazo e paliativas, ausência de um diagnóstico prévio de design, 

problemas com a carga horária das oficinas/intervenções de design e ausência de 

monitoramento e avaliação posterior para avaliar os resultados podem ser sanados com a 

melhoria da gestão e planejamento das ações, sendo necessário em princípio melhorar o fluxo 

das demandas gerenciais, pois na grande maioria a negociação entre consultor de design e 

artesão é limitada acontecendo apenas no dia da consultoria. 

Embora algumas demandas apresentem um grau de importância maior que outras por 

possuírem prioridade de resolução, não invalidam a importância das demais já que em alguns 

momentos se complementam, além de refletir em sugestões de melhorias futuras. 

3.4.2.5 Construção da Demanda: Demanda Ergonômica Negociada 

A partir da formulação e classificação das demandas foi possível chegar à demanda 

ergonômica negociada, que refere-se a [problemas em etapas do fluxo das demandas 

gerenciais4 do SEBRAE RN que interferem no planejamento das consultorias de design para 

o artesanato]. 

A validação desta demanda ocorreu em reunião na sede do SEBRAE RN com a 

participação dos membros da primeira construção social, grupos de foco GF1 (Consultor 

especialista), GF2 (Consultores credenciados) e GF5 (técnicos da Instituição), ocorrido no dia 

23 de março de 2010 e, no dia 25 de março de 2010 apresentado ao GSe – Grupo de Suporte 

Externo, orientadora da pesquisa.  

Após a validação da demanda ergonômica foi possível preparar os instrumentos para ir 

a campo e investigar com mais propriedade a demanda ergonômica junto aos demais grupos 

de foco (consultores, artesãos, técnicos do SEBRAE RN) bem como no SEBRAE MG 

utilizado como situação de referência cujas informações foram utilizadas com maior ênfase 

nas Propostas de Ações (Capítulo 7). 

                                                 

4 A demanda gerencial a qual se refere o fluxo em específico é referente à solicitação do Setor de Artesanato ao 

Setor de Design para realização de oficinas/intervenções de design na produção artesanal. 
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3.4.3 Modelagem  

Conforme Vidal (2008), a combinação de métodos observacionais e interacionais gera 

uma quantidade considerável de dados. A modelagem significa captar uma parte do essencial 

de uma atividade de trabalho que permita à equipe de Ergonomia indicar as mudanças 

necessárias para as transformações positivas. A modelagem é composta pelo processo de 

focalização e construção do pré-diagnóstico e de uma análise focada para construção de um 

diagnóstico ergonômico. 

Ressalta-se que a formulação nos planos de intervenção foram direcionados a 

demanda ergonômica negociada, ou seja, aos [problemas em etapas do fluxo das demandas 

gerenciais do SEBRAE RN que interferem no planejamento das consultorias de design para o 

artesanato]. 

A AET não busca uma modelagem pré-definida, e sim conduzida ao longo de um 

processo de modelagens progressivas que são portanto, ordenadas evolutivamente (VIDAL, 

2003; SALDANHA, 2004). 

3.4.3.1 Focalização e Pré-diagnóstico 

Nesta fase, além dos grupos de foco GF1 (Consultor Especialista), GF2 (Consultoras 

Credenciadas em Design para Artesanato) e GF3 (Consultoras de design não credenciadas 

mais que conduziram as Oficinas de Design na AALP), foi fundamental agregar na pesquisa 

artesãos atendidos pelo SEBRAE RN e analisar, através de experiências em desenvolvimento 

de produtos, os métodos adotados, sendo possível identificar pontos positivos e oportunidades 

de melhorias junto aos artesãos no que se refere ao método de intervenção de design. 

A Associação de Artesãos de Lajes Pintadas - AALP foi escolhida seguindo alguns 

critérios definidos após a ação conversacional realizada com a Técnica “A1” (Grupo de foco 

GF5) dia 21 de janeiro de 2010. Dentre os critérios de escolha um deles foi ser um dos grupos 

mais antigos atendido pelo SEBRAE RN e ter recebido consultoria de design em 2009, pois 

as informações a serem coletadas estariam recente na mente dos artesãos. Ao analisar a lista 

de 10 grupos fornecida pela Técnica “A1” (Grupo de foco GF5), a AALP chamou a atenção 

pelo fato de que no ano de 2010 fez 10 anos de atuação junto à instituição pesquisada e, 

teoricamente, era o grupo mais independente, além de ter passado por três experiências de 

oficinas de design nos anos de 2005, 2006 e 2009 respectivamente. As artesãs da AALP 

constituíram o grupo de foco GF4. 
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Inicialmente foi realizada uma análise global na Associação através de quatro visitas 

técnicas com carga horária de 8h cada. A primeira visita ocorreu no dia 16 de abril de 2010 

para estreitar as relações de confiança entre a pesquisadora e as artesãs. Nesta etapa foram 

utilizadas técnicas interacionais (conversas informais, verbalizações espontâneas e 

provocadas), além de observações abertas. A segunda e terceira visitas também foram 

utilizadas as técnicas anteriormente citadas cujo objetivo foi coletar dados que apoiassem a 

elaboração dos instrumentos de pesquisa. 

Na quarta visita à Associação foi realizada uma ação conversacional piloto com a 

primeira presidente da associação, possibilitando a elaboração do pré-diagnóstico, que 

juntamente com as análises globais e documentais, possibilitaram a elaboração dos 

instrumentos de pesquisa a serem utilizados nas demais etapas. 

Nesta fase também foram analisados os relatórios das oficinas realizadas em 2005, 

2006 e 2009. A análise na AALP utilizada como estudo de caso encontra-se no Capítulo 5. 

Ainda na etapa de focalização, foi realizada uma visita ao SEBRAE Minas Gerais, 

utilizado como situação de referência. Embora a visita nesta fase tenha servido para contribuir 

na formulação dos instrumentos de pesquisa da etapa seguinte (análise focada), as 

informações foram utilizadas com maior ênfase nas Propostas de Ações (Capítulo 7). 

É necessário conhecer situações de referência onde se utiliza métodos de intervenções 

de design, com objetivo de observar as possíveis dificuldades encontradas pelos envolvido no 

processo. 

O SEBRAE MG, foi utilizado como situação de referência por apresentar forma de 

organização semelhante ao SEBRAE RN, seguindo as diretrizes do SEBRAE a nível nacional 

oferecendo produtos e serviços que atendem o empreendedor nos diferentes estágios de 

desenvolvimento do negócio destacando a seguir (Documentos do SEBRAE MG): (a) Presta 

completa orientação a quem deseja abrir, diversificar ou ampliar um empreendimento; (b) 

Oferece cursos, palestras, consultorias e programas de atualização, para possibilitar o 

aprimoramento das habilidades e técnicas de gestão empresarial; (c) Orienta o acesso ao 

crédito e a expansão dos negócios das micro e pequenas empresas; (d) Desenvolve projetos 

que incentivam a formalização dos negócios e o crescimento dos mais variados setores da 

economia; (e) Apóia a disseminação de políticas públicas que favorecem o crescimento dos 

pequenos negócios; (f) Ajuda a aumentar os níveis de organização, qualidade, inovação, 

produtividade e lucratividade das micro e pequenas empresas, para que estejam aptas a 

acompanhar o dinamismo do mercado.  
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Tanto o SEBRAE RN, quanto o SEBRAE MG integram um Sistema Nacional, porém, 

foi identificada uma forma de atuação no Programa de Artesanato do SEBRAE MG que 

contribuiu para a elaboração das Propostas de Ações nesta pesquisa (Capítulo 7), cujo 

objetivo é a melhoria no método de intervenção de design no artesanato utilizado pelo 

SEBRAE RN, respaldada por DANIELLOU (2002), quando afirma que: 

...tanto no caso de modernização, quanto na implantação de uma nova 
tecnologia, devem ser pesquisadas situações de referência que apresentem 
pontos em comum com o projeto, como unidades de produção e/ou formas 
de organização semelhantes àquelas que se deseja implantar. 

Na situação de referência, além de análise de alguns documentos do SEBRAE MG e 

troca de e-mails, foi realizada uma (01) visita com duração de 10h no dia 29 de abril de 2010. 

A Técnica do SEBRAE MG representa o grupo de foco GF6. Para a coleta dos dados na 

visita, foram utilizados métodos interacionais (ação conversacional, verbalizações 

espontâneas e provocadas, escuta ampliada) e observacionais (observação da atividade de 

gestão), não sendo possível registros fotográficos nem gravações áudio e vídeo para análise 

posterior. 

É relevante destacar a importância da análise em situações de referência pois foi 

através desta que foi possível constatar que apesar de fazerem parte de um mesmo sistema e 

seguirem as mesmas diretrizes, o SEBRAE RN não tem uma estrutura de Programa de Design 

específico para o Artesanato pré-definido, com planos de ações estruturados.  

O SEBRAE MG apresenta planos de ação diferenciados, sendo um para o Programa 

de Artesanato e outro específico em Design para Artesanato, embora ambos apresentem na 

sua essência a maior parte das ações com foco em design. O Programa de Artesanato do 

SEBRAE MG tem uma carga horária 227h e trabalharam três eixos temáticos sendo eles: 

Design, Comportamento e Gestão, com consultores específicos para cada eixo. Porém as 

ações específicas de design totalizam 120h representando aproximadamente 55% do total das 

horas do Programa por grupo atendido. Foi possível verificar que as ações de design não são 

pontuais, são planejadas. Além disso, caso a carga horária utilizada durante o Programa de 

Artesanato com base nos eixos temáticos citadas anteriormente não sejam suficientes no 

tocante ao produto, os grupos artesanais recebem a mais 170h de ações de design mediante 

identificação de necessidades pelos técnicos do SEBRAE MG ou pelos próprios artesãos após 

participação em feiras e eventos. 
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Após a visita5 no SEBRAE MG foi elaborado um relatório a frio e enviada para os 

grupos de foco GF1, GF2 e GF5 para conhecimento e contribuição com sugestões de 

melhoria, sugestões adaptáveis a realidade do SEBRAE RN. As propostas de melhorias foram 

validadas e restituídas com os grupos de foco GF1, GF2, GF4 (na análise coletiva) e GF5.  

Para a elaboração do pré-diagnóstico, a análise qualitativa foi de fundamental 

importância, possibilitando nesta fase uma série de suposições que propõem uma explicação 

dos problemas evidenciados (VIDAL, 2008 p. 218) 

3.4.3.2 Análise Focada e Diagnóstico 

A análise focada possibilitou a obtenção de resultados permitindo enriquecer com 

argumentos a demanda ergonômica: [problemas em etapas do fluxo das demandas gerenciais 

do SEBRAE RN que interferem no planejamento das consultorias de design para o artesanato 

sob o ponto de vista dos atores envolvidos no processo]. Nesta fase, para cada grupo de foco 

foram utilizadas técnicas diferenciadas.   

Para os grupos de foco GF1 e GF2 (a; b; c; d) foram utilizadas: 

• Técnicas interacionais (verbalizações espontâneas e provocadas), e 

• Pesquisa online sem identificação (Apêndice 4) e dados tabulados na matriz de 

inclusão de comentários (Apêndice 5) 

Para o grupo GF3 (e; f), as consultoras de design que apesar de não credenciadas no 

SEBRAE RN, conduziram as Oficinas de Design na AALP (grupo de foco GF4) nos anos de 

2005 e 2009. A consultora denominada de GF3-e, residia em Manaus até 2010 e a consultora 

GF3-f, residia em Campina Grande até 2010, assim o instrumento utilizado foi a pesquisa 

online via e-mail utilizando o roteiro do Apêndice 4. 

Para o grupo de foco GF4, na pesquisa de campo, os instrumentos metodológicos 

utilizados foram: 

• Técnicas observacionais (observação situada e registros fotográficos com 

intuito de registrar a atividade), e 

                                                 

5 Na visita foi elaborado um relatório a quente, em seguida, foi elaborado um relatório a frio. 
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Figura 05: Atividade artesanal na AALP

 

• Técnicas interacionais

verbalizações

A figura 05 exemplifica momentos em que as artesãs estavam em plena atividade onde 

foram aplicadas as técnicas observacionais e as técnicas interacionais (

espontâneas e provocadas). 

Também para a elaboração do diagnóstico foram realiz

aplicou-se a técnica de ação conversacional

de análise coletiva com as artesãs

apresentando slides (Apêndice 7)

2006 e 2009, como também 

das artesãs nas oficinas). As informações foram transcritas e 

inclusão de comentários (Apêndice 8)

Figura 06: Sessão de análise coletiva na AALP

 

Para o grupo de foco GF5, foram utilizadas:

• Técnicas interacionais (verbalizações espontâneas e provocadas e escuta 
ampliada), e

• As mesmas questões da pesquisa 
realizada junto ao GF2 foram enviadas ao GF5
SEBRAE RN
de forma sintética não sendo possível transformá
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: Atividade artesanal na AALP 

écnicas interacionais (sessão de análise coletiva, ação conversacional e 

verbalizações espontâneas e provocadas).   

exemplifica momentos em que as artesãs estavam em plena atividade onde 

foram aplicadas as técnicas observacionais e as técnicas interacionais (

).  

Também para a elaboração do diagnóstico foram realizadas duas visitas 

ação conversacional, com a atual presidente da associação, 

de análise coletiva com as artesãs (Figura 06), utilizando-se roteiro dinâmico 

(Apêndice 7) com as experiências das intervenções/oficinas de 2005, 

também aplicou-se a técnica de autoconfrontação (apresentando imagens 

As informações foram transcritas e tabuladas através da matriz de 

(Apêndice 8), sugerida por Vidal (2003). 

: Sessão de análise coletiva na AALP 

Para o grupo de foco GF5, foram utilizadas: 

Técnicas interacionais (verbalizações espontâneas e provocadas e escuta 
, e 

As mesmas questões da pesquisa online sem identificação
realizada junto ao GF2 foram enviadas ao GF5 (Técnicas “A1” e “A2” do 
SEBRAE RN), porém a pesquisadora obteve retorno apenas da Técnica “A2” e 
de forma sintética não sendo possível transformá-la em dados quantitativos.
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, ação conversacional e 

exemplifica momentos em que as artesãs estavam em plena atividade onde 

foram aplicadas as técnicas observacionais e as técnicas interacionais (verbalizações 

duas visitas nas quais 

com a atual presidente da associação, uma sessão 

roteiro dinâmico (Apêndice 6) e 

com as experiências das intervenções/oficinas de 2005, 

(apresentando imagens 

tabuladas através da matriz de 

 

Técnicas interacionais (verbalizações espontâneas e provocadas e escuta 

sem identificação (Apêndice 4) 
(Técnicas “A1” e “A2” do 

obteve retorno apenas da Técnica “A2” e 
la em dados quantitativos. 
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Importante destacar que os resultados foram submetidos a restituições e validações 

progressivas junto aos atores envolvidos no processo. 

3.4.3.3 Restituição e Validação 

Para Vidal (2008, p. 253), “toda prática traz em si a proposta de transformar uma 

situação em outra”. Assim, a etapa de restituição e validação consiste em verificar junto aos 

atores envolvidos no processo se os resultados obtidos refletem a realidade.  

Observando a cronologia dos acontecimentos (quadro 06) identificamos as etapas de 

restituição e validação ao longo da pesquisa. Importante destacar que nas etapas de restituição 

e validação foi possível também a coleta de dados tornando todo esse processo um círculo 

virtuoso. 

3.4.4 Propostas de Ações 

A partir dos resultados obtidos durante a etapa de modelagem, principalmente as 

informações coletadas no SEBRAE MG, utilizado como situação de referência, bem como 

com a colaboração dos atores envolvidos no processo, foi construída uma proposta de ações 

levando em consideração as restrições e critérios do SEBRAE RN. Esta proposta tem como 

objetivo a melhoria no método de intervenção de design no artesanato utilizado pelo SEBRAE 

RN. 

3.4.5 Cronologia dos Fatos 

O quadro 06, com a cronologia dos fatos relevantes, bem como o esquema de 

construção sociotécnica, ilustrado na figura 07, apresenta as etapas realizadas na pesquisa 

partindo da construção da demanda até formulação das propostas de ações, pontuando as 

ações e identificando os envolvidos em cada etapa.  

Quadro 06: Cronologia dos fatos relevantes 
FATOS PERÍODO 
Um fato que motivou a autora desta dissertação foi ter concedido entrevista a um integrante do GREPE sobre 
oficinas de design e tomar conhecimento da linha de pesquisa  

JUN 2008 

Ingresso no Mestrado, dedicação as disciplinas obrigatórias e optativas AGO 2008 
Conversas com rede de contatos de especialistas/consultores a cerca do processo de inovação na produção 
artesanal por meio do design. Nesse momento não havia a definição do objetivo do projeto, apenas 
inquietações da pesquisadora.  
Quem Participou: GAE – GP  
Como participou: Online e presencial   
Técnica Utilizada: troca de e-mails e verbalizações espontâneas  
Protocolo/Documento: e-mails enviados, recebidos e anotações  

OUT 2008 
 

Início da Pesquisa Bibliográfica/Teórica e documental OUT 2008 
Hipóteses da Demanda Provocada DEZ 2008 
Início da Análise Global da Situação de foco DEZ 2008 
Pesquisa com os grupos de foco da 1ª Construção Social 
Quem Participou: 01 Consultor especialista “Master” – GF1; 04 consultores de design para o artesanato 
credenciados no SEBRAE RN – GF2  
Como participou: Online devido a impossibilidade de unir todos  
Técnica Utilizada: Questionário aberto 
Protocolo/Documento: e-mails enviados e recebidos 

FEV/MAR 
2009 

 



Dissertação de Mestrado | Programa de Engenharia de Produção – PEP/UFRN                                               Marijara Leal | Junho, 2011 

 42

1ª Restituição e Validação dos dados referente a pesquisa com os grupos de foco da 1ª Construção Social 
Quem Participou: 01 Consultor especialista “Master” – GF1; 04 consultores de design para o artesanato 
credenciados no SEBRAE RN – GF2  
Como participou: Em reunião  
Técnica Utilizada: Matriz de inclusão de comentários  
Protocolo/Documento: Arquivo eletrônico 

NOV 2009 

Demanda Ergonômica Negociada DEZ 2009 
Apresentação da pesquisa para o GREPE 
Quem Participou: Mestrandos do GREPE/UFRN, Orientadora da pesquisa - GREPE/UFRN, Professor 
Convidado - GREPE/UFRN (GAE/GP – GSe – Gae) 
Como participou: Exposição com projetor multimídia  
Técnica Utilizada: Técnicas interacionais (Verbalizações espontâneas e provocadas) 
Protocolo/Documento: Gravações 

DEZ  2009 

Transcrição e análise das recomendações resultado da apresentação em 10 de Dez. 2009, onde até o 
momento, o grupo de foco eram os Consultores, foi sugerido ouvir a opinião dos artesãos e do SEBRAE RN 
(representado pelo(s) técnico(s)) 

DEZ  2009 

Ação conversacional com a Técnica A1 – GF5 responsável pelo projeto de artesanato no SEBRAE RN sobre 
cada Associação e Cooperativa atendida na vigência do projeto atual de artesanato 2008/2009/2010 
Quem Participou: GAE/GP e GF 5 
Como participou: Presencial na sede do SEBRAE RN 
Técnica Utilizada: Técnicas interacionais (Ação conversacional, verbalizações espontânea e provocada) 
Protocolo/Documento: Anotações, arquivo digital (relatório a quente) 

JAN 2010 
 

Análise da ação conversacional e escolha do grupo para participar da pesquisa  FEV 2010 
Visitas na Associação de Artesãos de Lajes Pintadas – AALP, escolhida para estudo de caso. 
Quem Participou: GAE/GP e GI, GF 4  
Como participou: Presencial 
Técnica Utilizada: Técnicas interacionais (verbalizações espontâneas e provocadas) 
Protocolo/Documento: Anotações, arquivo digital (relatório a quente) 

ABR 2010 

Visita na situação de referência - SEBRAE MG para coletar informações sobre o método utilizado por eles 
para inovação nos produtos artesanais por meio do design 
Quem Participou: GAE/GP e GF6 
Como participou: Presencial 
Técnica Utilizada: Técnicas interacionais (verbalizações espontâneas e provocadas) 
Protocolo/Documento: Anotações, arquivo digital (relatório a quente) 

ABR 2010 

Apresentação dos dados coletados na Situação de Referência - SEBRAE MG para os grupos de foco  
Quem Participou: GAE/GP, GF1, GF2 e GF 5  
Como participou: Presencial 
Técnica Utilizada: Técnicas interacionais (verbalizações espontâneas e provocadas) 
Protocolo/Documento: Anotações, arquivo digital (relatório a quente) 

ABR/MAI 
2010 

Pesquisa on line sem identificação junto aos consultores 
Quem Participou: GAE/GP, GF1, GF2, GF3 e GF 5  
Como participou: online   
Técnica Utilizada: envio de link sem necessidade de identificação, ao responder e salvar a resposta foi 
direcionada a um gerenciador.  
Protocolo/Documento: arquivo digital 

JUN 2010  

Ação conversacional Piloto com a antiga presidente da AALP JUL 2010 
Ação conversacional com a presidente atual da AALP JUL 2010 
Sessão de Análise coletiva na AALP / Validação da ação conversacional  JUL 2010 
Visitas a AALP para mais coleta de informações, validação e restituição das etapas anteriores  AGO/OUT 

2010 
VALIDAÇÃO DA PESQUISA E PROPOSTA DE AÇÕES  DEZ 2010 

JAN 2011 
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Para concluir o capítulo que trata da metodologia, é importante destacar que a análise 

ergonômica, por preconizar e efetivar a construção social e técnica mostra-se adequada para a 

modelagem das intervenções no setor artesanal, à medida que permitem tratar da construção de 

um dispositivo social participativo.   
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| Capítulo 4 | 
 

 Atuação do SEBRAE RN em Design e Artesanato 
“Apesar de algumas estratégias equivocadas, parte do 

processo de aprendizado dos próprios técnicos, não 
conheço outra instituição que ajude tantos brasileiros 
a crescerem de forma tão digna. No artesanato se faz 

muito com pouco recurso.” 
Funcionário do SEBRAE RN.     

 

Este capítulo apresenta o SEBRAE RN e suas principais tarefas relacionadas a Design 

e Artesanato, um dos objetivos precedentes da pesquisa. Na análise global foram reunidas 

informações que ajudaram na análise e clarificação da demanda. 

 

4.1 Análise global em situação de foco – SEBRAE RN 

O SEBRAE RN, criado em 1973, é uma entidade associativa de direito privado sem 

fins lucrativos (em nível nacional), instituída sob a forma de serviço social autônomo, com 

sede e foro no Estado do Rio Grande do Norte. Está presente em 05 macrorregiões do estado 

(Litoral, Oeste, Seridó, Agreste e Central), abrangendo os 167 municípios. 

Esta instituição opera em sintonia com o setor público, mas é predominantemente 

administrada pela iniciativa privada, não se vinculando à estrutura governamental. Sua 

administração é exercida por um Conselho Deliberativo Estadual - CDE, um Conselho Fiscal 

e uma Diretoria Executiva - DIREX. O CDE traça a estratégia de ação da entidade a ser 

executada pela DIREX, cujos atos são fiscalizados pelo Conselho Fiscal. 

Órgão máximo de deliberação da Instituição, o CDE é composto por representantes 

dos mais diversos segmentos do setor privado norte-rio-grandense e de instituições 

financeiras, além de elementos de ligação com o governo local, atualmente conta com 15 

entidades. A Instituição desenvolve o mesmo tipo de atendimento indicado a partir da 

orientação do Conselho Deliberativo Nacional - CDN, mas trata-se de uma uniformização de 

caráter apenas filosófico, uma vez que o órgão em questão possui personalidade jurídica 

própria. O colegiado, conduzido por um Presidente eleito entre seus membros, traça políticas, 

defini diretrizes e elege prioridades que devem ser postas em práticas pela DIREX. 

O SEBRAE RN integra um Sistema Nacional e tem como missão institucional 

“promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável das micro e pequenas empresas 
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e fomentar o empreendedorismo”, em função de sua grande capacidade de geração de 

trabalho e renda. Sua visão de futuro consiste em “ter excelência no desenvolvimento das 

micro e pequenas empresas, contribuindo para a construção de um Brasil mais justo, 

competitivo e sustentável” (SEBRAE, 2009b).  

Quando surgiu em 1973, o SEBRAE não tinha consciência da importância social e 

econômica dos pequenos negócios. Ser empresário era ser grande e não existia espaço para o 

pequeno empreendedor nas políticas e programas governamentais. Na época o SEBRAE 

fornecia suporte de capacitação empresarial e programa de crédito destinado a médias 

empresas. 

Na década de 80, ocorrem as primeiras experiências do SEBRAE em ações 

comunitárias e em programas setoriais, mais tarde demonstrando vocação nesse segmento de 

atuação. Nos anos 90, a instituição conquista meios efetivos de promoção dos pequenos 

negócios e comunidades artesanais, passando de arte para uma oportunidade empreendedora.  

Em 1999, o SEBRAE no âmbito nacional iniciou o seu trabalho no segmento artesanal em 

parceria com outros agentes de fomento. A proposta de execução de um programa de 

artesanato foi resultante dos processos de mudança na estratégia de atuação do Sistema, 

ampliando seu foco de ação, considerando o empresário no ambiente e a empresa no 

território. A evolução da estratégia de atuação apontava na direção de duas abordagens: uma 

setorial (focada no fortalecimento das cadeias produtivas) e outra local (centrada no 

fortalecimento do capital social e humano como pré-condição para o empreendedorismo), 

ambas baseadas na idéia de protagonismo dos atores envolvidos, das parcerias, do 

planejamento participativo e da gestão compartilhada, da convergência entre demandas locais 

e ofertas diversas. 

4.1.1 Setores prioritários, foco do SEBRAE RN 

Embora o SEBRAE RN utilize uma filosofia Nacional, percebe-se regulações a nível 

Estadual em suas decisões levando em consideração as vocações do Estado do Rio Grande do 

Norte com foco nos setores prioritários e regiões estratégicas, conforme relação a seguir 

(SEBRAE RN, 2009): 

1. Atendimento a demandas individuais: massificar o atendimento individual, 

através de programas de rádio, Call Center, portal, consulta on line ou contato 

pessoal, promovendo a acesso a informações empresariais e apoiando a 
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formalização dos pequenos negócios abrangendo as regiões do Litoral, Oeste, 

Seridó, Agreste e Central; 

2. Políticas públicas: trabalhar os aspectos referentes à implementação da Lei 

Geral das Micro e Pequenas Empresas - MPE´s nos municípios do Estado, 

contribuindo para a criação de um ambiente favorável aos pequenos negócios 

nas regiões do Litoral, Oeste, Seridó, Agreste e Central; 

3.  Indústrias: ampliar o mercado e elevar a competitividade das indústrias locais, 

com ênfase nas atividades de mineração, energia e têxtil nas regiões Litoral, 

Seridó, Agreste, Central e Oeste; 

4. Agronegócio: fortalecer as atividades vinculadas ao agronegócio, notadamente 

a fruticultura, apicultura e caprinovinocultura nas regiões Oeste, Central e 

Seridó; 

5. Comércio varejista e prestação de serviços: segmentar projetos por setores, 

visando à sustentabilidade dos negócios nas regiões do Litoral, Seridó, 

Agreste, Central e Oeste; 

6. Desenvolvimento territorial em áreas com baixo Índice de Desenvolvimento 

Humano - IDH: atuação nos territórios da cidadania Mato Grande, 

Açu/Mossoró, Sertão do Apodi, Seridó e Potengi; 

7. Turismo, Cultura e Artesanato: atuação de forma integrada e transversal, na 

promoção das atividades de turismo, cultura e artesanato nas regiões do 

Litoral, Seridó, Oeste e Central. 

Além dos setores apresentados, tem como prioridade elevar o desempenho das equipes 

promovendo o desenvolvimento dos colaboradores internos (funcionários) e credenciados 

(instrutores e consultores), visando o alcance dos resultados propostos no Planejamento 

Plurianual – PPA. 

As decisões em nível político quanto aos setores prioritários e regiões estratégicas, 

cabem ao CDE. Após seleção dos setores prioritários, a Unidade de Gestão Estratégica - UGE 

(Nível Estratégico) encaminha os procedimentos aos demais Setores/Unidades (Nível Tático) 

que deverá elaborar seu plano de ação e implementar com auxilio dos Consultores 

Credenciados (Nível Operacional) (figura 08)., 
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Figura 08: Visão esquemática de uma organização (Vidal, 2008) adaptada à organização em estudo. 

 
4.1.2 Organograma do SEBRAE RN 

O organograma do SEBRAE RN até 2010 destaca os setores envolvidos direta e 

indiretamente na pesquisa quais sejam (figura 09, pg.48): 

• Unidade de Desenvolvimento Setorial – UDS, onde estão alocados os dois 

Técnicos (“A1” e “A2”) Coordenadores do Programa SEBRAE RN de 

Artesanato - Grupo de foco GF5;  

• Unidade de Educação e Tecnologia – UET, onde esta alocada a pesquisadora 

Coordenadora do Programa de Design do SEBRAE RN (Grupo de Ação 

Ergonômica – GAE/GP); 

• Unidade de Gestão de Pessoas (UGP) onde consta o cadastro dos Consultores 

Credenciados de design para o artesanato grupo de foco GF 2. 
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Figura 09: Organograma do SEBRAE RN 

 

A UDS/Programa de Artesanato, conforme organograma (Figura 08), está ligado a 

Diretoria Técnica - DITEC e é denominada pela instituição de área demandante, já a 

UET/Programa de Design, está vinculada a Diretoria Administrativa Financeira - DIRAF e é 

denominada de área demandada, pois atua sob demandas dos demais setores e escritórios 

regionais do SEBRAE RN, inclusive do Setor de Artesanato. A UET atende as demandas 

mediante articulação junto aos consultores credenciados cujo cadastro encontra-se na Unidade 

de Gestão de Pessoas que também é vinculada a DIRAF. 
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4.1.3. Modelo de Gestão do SEBRAE - GEOR 

O SEBRAE em 2003 assumiu a iniciativa de utilizar o modelo de Gestão Orientada 

para Resultados (GEOR)6 em escala Nacional, abrangendo centenas de projetos da própria 

instituição e parceiros, permitindo a coordenação, sistematização e atualização das 

informações.  

Os fundamentos da GEOR são: Público-alvo definido; Orientação das ações e dos 

recursos para resultados; Adensamento da visão estratégica e Intensidade, prontidão e 

proximidade da ação gerencial. Uma descrição de cada uma dessas características é 

apresentada a seguir (SEBRAE, 2004b): 

1. Público-alvo: a GEOR começa quando se assume, na prática, que o ponto de 

partida para a definição de qualquer projeto é a clara identificação do seu 

público-alvo ou beneficiário principal, suas demandas e seus desafios. No 

entanto, tão importante quanto a correta especificação do público-alvo, é a 

interação efetiva do gestor do projeto com este público, desde a etapa de 

planejamento, execução e avaliação dos resultados; 

2. Foco em resultados: para a GEOR, interessam as mudanças concretas que se 

desejam alcançar na realidade do público-alvo, ou seja, os resultados mais 

relevantes do ponto de vista do interesse dos beneficiários finais: os resultados 

finalísticos. As ações e recursos alocados ao projeto devem convergir para o 

alcance dos resultados. Assim, a segunda característica fundamental de um 

projeto GEOR é o estabelecimento de um número pequeno de resultados 

finalísticos, sob a ótica das principais demandas e necessidades do público-

alvo, com seus respectivos indicadores, metas e prazos que permitam sua 

mensuração. Resultados finalísticos são, na verdade, os efeitos combinados 

das ações e de fatores externos não controláveis sobre os respectivos públicos-

                                                 
6 A prática Gestão para Resultados surge nas organizações na década de 80. Thomas J.Peters e Robert 
Waterman, em In Search of Excellence (1982), e W. Edwads Deming, em Out of the Crisis (1982), 
popularizaram as técnicas de avaliação de desempenho no setor privado. David Osborne e Ted Gaebler, em 
Reinventing Government (1992), disseminaram experiências no campo da gestão pública com ênfase na busca 
de resultados. Em 1993, as organizações públicas dos EUA, com base no Government Performance and Results 
Act, passaram a empregar um sistema de avaliação de desempenho focado em Gestão Estratégica de Resultados. 
No Brasil a partir de 1996, o governo federal dá início à aplicação dos fundamentos da Gestão para Resultados 
na implantação de grandes projetos prioritários (SEBRAE, 2006b). 
. 
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alvos ou beneficiários: geração de renda e de empregos; aumento das vendas; 

sustentabilidade das micro e pequenas empresas; entre outros. Não é, portanto, 

considerado resultado finalístico o produto imediato e direto das ações, como: 

treinamentos, consultorias, iniciativas de fomento, financiamentos concedidos, 

assistência técnica e assemelhados. A implementação de um projeto 

impulsiona uma cadeia de ações e resultados em direção ao público-alvo, 

apoiada em relações de causalidade entre ações e resultados intermediários e 

finalísticos. A busca de resultados é um processo de aprendizagem e melhorias 

contínuas. Deste modo, deve-se admitir claramente que, nos ciclos iniciais da 

busca de resultados, será inevitável trabalhar com margens de erro que só 

serão corrigidas e diminuídas ao longo do tempo, fruto do monitoramento e 

das avaliações de resultados, das revisões sucessivas dos projetos e do 

aprendizado acumulado. Além disso, o processo de aprendizagem traz como 

importantes benefícios grande melhora na percepção e compreensão do 

projeto e de seus pontos críticos, conduzindo a avanços qualitativos nas ações 

preventivas ou corretivas e na própria postura dos atores envolvidos e em sua 

capacidade de elaborar respostas mais precisas às demandas existentes; 

3. Adensamento da visão estratégica: adensar a visão estratégica significa 

introduzir e cultivar os seguintes atributos na prática da gestão de cada 

projeto: (a) Visão sistêmica e de longo prazo, trabalhando o projeto como uma 

totalidade organizada, composta de iniciativas múltiplas e diversas que devem 

ser articuladas e alinhadas para produzir resultados finalísticos sustentáveis a 

médio e longo prazo; (b) Consideração do ambiente externo, mapeando os 

fatores e os atores externos ao projeto que o influenciarão ou serão por eles 

influenciados. (c) Atenção à singularidade e complexidade das situações 

concretas, as realidades dos projetos são muito diversificadas e singulares para 

admitir padronizações e simplificações a priori; (d) Seletividade, concentrar 

atenção nas ações e recursos críticos para o alcance dos resultados almejados. 

A agenda estratégica, deste modo, é densa e reduzida por princípio e 

necessidade, devendo ser ajustada ao longo do tempo em função da própria 

execução do projeto e da evolução do ambiente externo; (e) Tempo hábil: a 

consideração do tempo hábil (especialmente tendo em vista o aproveitamento 

de oportunidades ou de momentos propícios) é uma habilidade gerencial que 

deve ser estimulada e cultivada. O “senso de oportunidade” é um recurso 
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estratégico valioso e indispensável na busca de resultados; e (f) Inovação, as 

melhores estratégias são aquelas que abrem espaço para inovações e soluções 

criativas em produtos, serviços ou processos. A busca, o registro e a 

disseminação de inovações visando resultados deve fazer parte da rotina 

gerencial da organização e 

4. Intensidade, prontidão e proximidade da ação gerencial:  a GEOR deve ser 

intensiva, incorporar um forte senso de urgência, ter caráter empreendedor e 

estar próxima dos acontecimentos e dos atores mais relevantes para o alcance 

dos resultados almejados. Este modelo de gestão está apoiado em dois 

requisitos: responsabilização e compromisso. A responsabilização consiste na 

alocação das atribuições, dos desafios e dos poderes cabíveis a pessoas físicas 

e não a cargos genéricos ou a órgãos. Mais ainda, significa reforçar a liderança 

dos gestores de projeto, próximos do público-alvo – e, portanto, com uma 

percepção mais precisa e completa dos problemas e das oportunidades – com 

o suporte de executivos dos níveis estadual e nacional. O compromisso 

implica na negociação e definição de responsabilidades claras e bem 

especificadas na execução de ações e alocação de recursos para o alcance dos 

resultados, pactuados. O processo de negociação é tão ou mais importante que 

o “contrato” propriamente dito. É nele que se fortalece, pela prática, o 

conjunto de valores da gestão estratégica orientada para resultados. 

O ciclo completo de um projeto inclui quatro etapas: estruturação e contratualização, 

gerenciamento, monitoramento e avaliação. Não se trata apenas de estabelecer metas, planejar 

as ações e alocar os recursos requeridos, nem tampouco de velar pela execução dessas ações e 

aferir seus produtos imediatos. É preciso cuidar para que as etapas sejam realizadas com os 

padrões de qualidade, custo e prazos requeridos, fazer com que seus resultados “cheguem” ao 

público-alvo, aferir sistematicamente se os resultados finalísticos estão, de fato, acontecendo e 

assegurar que as medidas corretivas e/ou preventivas sejam tomadas em tempo hábil. A 

elaboração e gestão de um projeto orientado para resultados finalísticos devem percorrer o 

seguinte ciclo (Figura 10): 
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Figura 10: Etapas do ciclo do projeto GEOR. 

 

A etapa de estruturação e contratualização, tem por escopo o planejamento e a 

organização do projeto como uma iniciativa singular, em conjunto com o público-alvo, suas 

entidades representativas e demais parceiros, mediante a integração de recursos e ações e 

pactuação de compromissos e resultados. Essa etapa é realizada na Oficina GEOR, onde todos 

os envolvidos estruturam o projeto, reunidos durante dois dias (16h) aproximadamente 

utilizando a ferramenta SWOT/FOFA7, definindo pontos fortes e pontos fracos, oportunidades 

e ameaças. Na estrutura do projeto consta:  

• Público-alvo;  

• Foco estratégico;  

• Objetivo geral;  

• Resultados finalísticos;  

• Resultados intermediários; 

• Premissas para dimensionamento dos resultados;  

• Estratégia de implementação;  

• Ações;  

• Marcos críticos;  

                                                 
7 A ferramenta SWOT (strenght, weakness, opportunities and threats) que em português chama-se FOFA (forças, 
fraquezas, oportunidades e ameaças), trata-se de uma matriz cuja função é cruzar as informações relacionando as 
oportunidades e ameaças presentes no ambiente externo com as forças e fraquezas mapeadas no ambiente interno 
da organização. É uma das ferramentas mais utilizadas na gestão estratégica competitiva (CHIAVENATO e 
SAPIRO, 2003.p.188). 
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• Recursos;  

• Cronogramas físico e financeiro;  

• Organização para gerenciamento;  

• Plano de curto prazo;  

• Horizonte de planejamento;  

• Custo total e participação das instituições parceiras e do público-alvo; e 

• Acordo de resultados. 

A etapa de gerenciamento visa transformar as intenções e ações planejadas e pactuadas 

em resultados reais. A execução, fazer acontecer. 

O monitoramento compreende a coleta e interpretação sistemática de informações 

sobre a execução do projeto e o progresso de sua implementação; a comparação do realizado 

com o programado; a identificação e/ou antecipação de desvios ou restrições relevantes; e a 

efetivação de medidas corretivas ou preventivas. A essência do escopo desta etapa é a geração 

de informações capazes de provocar as decisões necessárias para assegurar a implementação 

do projeto.  

A etapa de avaliação consiste em verificar o mérito do projeto como um todo, 

especialmente se os resultados finalísticos estão sendo (ou serão) alcançados e se estes 

produziram (ou irão produzir) outros impactos relevantes, indicando medidas corretivas ou 

preventivas, propiciando aprendizagem sistemática da organização.  

Para o acompanhamento das ações do projeto pelos parceiros e pela sociedade em 

geral, o Sistema SEBRAE contava até 2010 com o Sistema de Informação da Gestão 

Estratégica Orientada para Resultados - SIGEOR disponível na rede de internet. 

A metodologia GEOR serve para orientar a elaboração e gestão de projetos, no caso 

do artesanato, face a quantidade de grupos, os projetos são coletivos agrupados por 

tipologia/matéria-prima. 

4.1.4. Atuação do SEBRAE no Artesanato 

No SEBRAE RN, dos 43 (quarenta e três) Projetos inseridos nesse modelo de gestão, 

2 (dois) foram de artesanato referente ao triênio 2008/2009/2010: Artesanato em Rendas e 

Bordados e Artesanato em Palhas e Fibras. Este último está detalhado no item 4.1.4.1, pois 

nele encontra-se a Associação de Artesãos de Artesãos de Lajes Pintadas – AALP, estudo de 

caso desta pesquisa. 



Dissertação de Mestrado | Programa de Engenharia de Produção – PEP/UFRN                                               Marijara Leal | Junho, 2011 

 54

Até 2003 o planejamento/gestão das ações em artesanato seguia o método de gestão e 

planejamento de cada técnico responsável pelas ações em cada Unidade da Federação – UF. 

Em 2003, o Programa no âmbito nacional foi reavaliado e redesenhado a partir do 

compartilhamento das experiências bem-sucedidas realizadas nas 27 UF´s, sempre levando 

em conta estratégias e prioridades da Instituição. Reavaliação esta realizada paralelamente a 

implantação do sistema de Gestão Orientada para Resultados – GEOR. 

Em 2003 com a elaboração do Termo de Referência8 para atuação no artesanato (nível 

nacional), as UF’s passaram a ter a opção de seguir uma seqüência lógica de intervenção dos 

projetos começando e terminando no mercado: (1) Identificar Demanda; (2) Identificar 

Oferta; (3) Melhorar Produtos; (4) Melhorar Processos; (5) Capacitar Produtores; (6) Agregar 

Valor; (7) Divulgar e Promover; (8) Comercializar (MASCENE, 2010, p.26) (Figura 11). 

Essa lógica pressupõe a realização de uma série de atividades cuja responsabilidade 

pela execução requer a colaboração de toda a infraestrutura de apoio ao artesanato em cada 

unidade da federação (MASCENE, 2010, p.26). 

 

Figura 11: Lógica da intervenção adaptada por LEAL (MASCENE, 2010, p.26)  

O Termo de Referência pretende ser:  

                                                 
8 O SEBRAE denomina Termo de Referência todo documento/instrumento de trabalho norteador das ações a 
serem realizadas nos diversos segmentos de atuação da instituição com o objetivo de garantir o cumprimento de 
sua missão. 
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...instrumento de trabalho norteador das ações a serem realizadas no 
segmento de artesanato, com base em parâmetros para o planejamento, 
a execução e o monitoramento [...] com o objetivo de garantir sua 
eficiência e eficácia no contexto do desenvolvimento dos territórios e 
no cumprimento de sua missão. (MASCENE, 2010, p.7) 

A equipe técnica responsável pelo texto original do Termo de Referência, contou com 

técnicos do SEBRAE em nível nacional, com Consultores contratados, além da participação 

de representantes dos 27 UF’s que validaram o Termo no período de 7 a 9 de julho de 2003. 

4.1.4.1 Programa de Artesanato no SEBRAE RN 

A intenção é que o Termo de Referência seja um instrumento norteador para 

elaboração dos projetos de Artesanato, porém, não foi evidenciada sua utilização como apoio 

na gestão dos projetos do Programa de artesanato no SEBRAE RN no triênio 

2008/2009/20109.  

A proposta é que o atendimento pelo Programa de Artesanato no RN a cada 

grupo/projeto tenha a duração aproximada de 33 meses, inseridos na GEOR, porém 

permanece atendendo aglomerados isolados mediante solicitações formalizadas por 

prefeituras, associações e/ou cooperativas. 

No triênio 2005/2006/2007, o Programa de Artesanato no RN contou com quatro (04) 

projetos (Dados: Relatórios de gestão 2005/2006/2007):  

1. Fortalecimento do Artesanato no Vale do Assu (Palha de Carnaúba); 

2. Fortalecimento do Artesanato da Zona da Mata (Rendas – labirinto e bilro); 

3. Fortalecimento do APL de Bordado na Região do Seridó (Bordado do Seridó); 

e 

4. Fortalecimento do Artesanato Potiguar (fibras/sisal, cerâmica, minerais, etc). 

Já no triênio 2008/2009/2010, contou com três (03) projetos organizados também por 

blocos de tipologia/matéria prima, sendo eles (Dados: SIGEOR, 2010):  

                                                 

9 2008/2009/2010 refere-se aos anos que a pesquisadora esta analisando efetivamente face sua entrada no 
mestrado em 2008. 
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1. Artesanato em Palhas e Fibras 10(Palha de Carnaúba, Fibra do coqueiro, palha 

de milho, fibra de bananeira, fibra de sisal); 

2. Artesanato em Rendas e Bordados (Bordados, renda renascença e renda de 

labirinto); e 

3. Artesanato Potiguar que em 2010 mudou de nomenclatura para Artesanato 

Tendências e Oportunidades, projeto piloto com foco no mercado ainda em 

estruturação. 

A tabela 01 resume a estimativa de artesãos atendidos pelo Programa de Artesanato no 

RN nos últimos seis (06) anos bem como o volume de recurso investido em ações de gestão, 

produção e acesso a mercado, dados encontrados em documentos da instituição (relatório de 

gestão, e no Sistema de Informação de Gestão Estratégica Orientada para Resultados - 

SIGEOR). 

ANO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Público Alvo/Artesãos 600 334 281 427 427 482 

Recurso Investido R$ 384.000 384.000  384.000 280.074 308.161 303.758 

Tabela 01: Relação do número de artesãos x recurso utilizado nos últimos 6 anos. 
Fonte: Relatórios de gestão 2005/2006/2007/2008/2009, SIGEOR, SIAC e SME 2010 
 

No gráfico 02, há evidências de que 2005 foi o ano que o SEBRAE RN capacitou mais 

artesãos em comparação com os dois anos posteriores de 2006 e 2007, nos quais o SEBRAE 

aportou o mesmo patamar de recursos financeiros, bem como, o declínio no atendimento de 

artesãos beneficiados em 2007.  Já no período de 2008 a 2010, nota-se uma variação para 

baixo no número de artesãos atendidos, acompanhada também pela redução no aporte de 

recursos investidos. Esse fenômeno, ocorrido nos últimos 3 anos, é justificado pela Técnica 

“A1”, responsável pela gestão do Projeto de Artesanato do SEBRAE RN, quando explica::  

“O projeto vem recebendo ao longo do tempo o apoio de parceiros, além dos próprios 

artesãos participarem com contrapartidas econômicas durante as consultorias como o 

fornecimento de matéria prima por exemplo”. 

Observa-se, portanto, que ao optar por inserir contrapartidas, tanto de parceiros, como de 

artesãos, o SEBRAE RN fomenta e incentiva atitudes empreendedoras, na tentativa de criar 

                                                 

10 Projeto onde consta a AALP grupo de foco GF4 e estudo de caso desta pesquisa. 
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uma nova realidade de produção auto-sustentável, onde contribui para que o público atendido 

perceba que tal apoio é uma forma paralela de desenvolver o grupo e não torná-lo refém de 

ações assistencialistas.   

 
Gráfico 02: Relação do número de artesãos x recurso utilizado nos últimos 6 anos 
Fonte: Relatórios de gestão 2005/2006/2007/2008/2009, SIGEOR, SIAC e SME 2010 

 

O Programa SEBRAE de Artesanato no RN 2008/2009/2010 esteve sob a coordenação 

de dois Técnicos (“A1” e “A2”) que constitui um dos grupos de foco da pesquisa em questão 

(GF5). O método de atuação desses dois técnicos parece seguir uma seqüência lógica de 

atuação tipo “passo-a-passo”, onde temas pertinentes à produção e a organização do grupo 

foram trabalhados.  A atuação se deu conforme relata a Técnica “A1”: 

 O projeto foi dividido assim, 2008 ações de 
cooperativismo, gestão, 2009 design e 2010 o foco será 
mercado.    

Técnica “A1” do SEBRAE RN (Grupo de foco GF5) 

 

Essa divisão parece coerente, mas em alguns casos vê-se uma quebra na lógica de 

atuação seqüenciada, conforme as particularidades e necessidades que a atividade e o mercado 

exigem.  Quando se avalia a questão do tipo de produto, os grupos, por exemplo, que 

trabalham com acessórios como bolsas, necessitam de orientação de design a cada seis meses, 

face às tendências da moda, fazendo com que um novo produto seja lançado no mercado para 

garantir a continuidade e estabilidade na comercialização dos mesmos. Essa sazonalidade 

precisa ser planejada de forma a consolidar e “perpetuar” o processo de inovação ao final de 

cada processo, gerando auto-suficiência na capacidade criativa do respectivo grupo.  

O projeto Artesanato em Palhas e Fibras, foi formatado de acordo com a metodologia 

GEOR (Sigeor): 
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• Público – Alvo: Artesãos integrantes de associações, cooperativas e grupos 

produtivos de palhas e fibras (1 grupo - fibra de sisal11; 2 grupos - fibra de 

coqueiro; 1 grupo - palha de milho; 3 grupos - palha de carnaúba; 1 grupo – 

fibra de bananeira); 

• Objetivo Geral: Gerar ocupação e aumentar o faturamento com o 

fortalecimento e expansão dos produtos artesanais no mercado interno e 

externo, oportunizando aos artesãos o desenvolvimento sustentável; 

• Premissa: (1) Manutenção ou diminuição do ritmo de desmatamento e 

queimadas na região. (2) Manutenção do apoio institucional dado ao projeto e 

(3) Manutenção do compromisso do artesão em participar de forma efetiva no 

projeto; 

• Resultados Finalísticos: (1) Elevar em 20% o volume de vendas (peças 

vendidas) até dezembro de 2009 e em 30% até dezembro de 2010; (2) 

Aumentar a renda média do grupo em 50% até dezembro de 2010; (3) Reduzir 

o desperdício com matéria-prima e insumos em 50% até dezembro de 2010;  

• Foco estratégico: (1) Melhoria na Gestão Ambiental; (2) Qualificação e 

expansão da mão-de-obra produtiva. (3) Conquista e manutenção de novos 

mercados (4) Desenvolver um produto de acordo com a iconografia da região. 

(5) Melhorar a eficiência na gestão empresarial; e  

• Ações: Estruturação do projeto; Gestão e Monitoramento do projeto; 

Acompanhamento da execução das Mensurações; Acompanhamento da 

execução das Avaliações; Capacitação Gerencial; Desenvolver catálogo; 

Participação em feiras; Capacitar agente de venda; Implementar uma política 

de gestão ambiental; Oficinas com informações específicas; Inovação e 

tecnologia (Oficinas de design); Pesquisa de mensuração de Resultados e 

Avaliação e Gestão do Projeto. 

                                                 

11 Associação de Artesãos de Lajes Pintadas – AALP, grupo de foco GF4 desta pesquisa. 
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Com base no exposto é possível observar que o projeto foi estruturado de forma geral 

e não específica por grupo, embora na elaboração do mesmo durante a oficina GEOR contou 

com a presença dos lideres representantes de cada grupo. 

 

4.1.5 Atuação do SEBRAE no Design 

Durante o ano de 2000 foi realizada uma pesquisa sobre as atividades de design junto 

ao SEBRAE nas Unidades Federativas. Essa pesquisa, encomendada à Divisão de Design do 

Instituto Nacional de Tecnologia - INT, evidenciou que até então, a organização vinha 

apoiando atividades de Design, geralmente em ações pulverizadas, pouco integradas, assim 

como ações em parceria com várias entidades, em especial, com o Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC, coordenador do Programa 

Brasileiro de Design - PBD e com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI. 

Ficou clara a inexistência no país de uma rede organizada de entidades prestadoras de serviço 

de design que tivesse a preocupação com o atendimento a demandas de empresas de pequeno 

porte. Verificou-se também a necessidade de uma intensa atividade promocional do Design no 

ambiente da sociedade brasileira.  

Como resultado da pesquisa realizada pelo INT junto aos SEBRAE UF´s sobre as 

atividades de design no Sistema, oito setores foram apontados por mais de 80% dos 

SEBRAE´s pesquisados como prioritários (Gráfico 03). 

 

 
Gráfico 03: Setores apontados como prioritários para o Programa de Design  
Fonte: SEBRAE, 2006c, p.8  

 

O setor de artesanato foi destacado por 90% dos pesquisados como o segundo setor 

mais prioritário perdendo apenas para os setores de embalagem e mobiliário, ambos com 

98%. 
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A pesquisa também identificou as principais atividades a serem apoiadas pelo 

Programa de Design, destacando-se a gestão do design com 100%. A gestão do design 

consiste em saber como gerenciar todo o conhecimento adquirido por meio de ações de design 

de modo a tirar o máximo de proveito e se beneficiar das mudanças (Gráfico 04).   

 

 
Gráfico 04: Atividades apontadas como prioritárias para o Programa de Design   
Fonte: SEBRAE, 2006c, p.8  

 

Além da gestão do design podemos destacar outras demandas como a necessidade da 

realização de diagnósticos no início do processo, fundamental para uma definição correta do 

tipo de produto a ser desenvolvido bem como design e postos/ambiente de trabalho dentre 

outros (SEBRAE, 2006c, p. 9). 

4.1.5.1 Programa de Design no SEBRAE RN 

Em 03 de Abril de 2001 foi criado o Programa de Design em nível nacional e 

disseminado para os Estados, tendo como principal estratégia promover, por intermédio de 

ações de design, a agregação de valor a produtos e a serviços, com ênfase na melhoria da 

competitividade global das micro e pequenas empresas, empreendedores além de atendimento 

dos grupos formais de artesãos. 

Coerentemente com os objetivos Institucionais, as atividades do Programa de Design – 

o Via Design, junto ao setor produtivo, foram prioritariamente desenvolvidas como ações em 

projetos finalísticos estruturados para atendimento a demandas de Arranjos 

Produtivos/Territórios, identificados como estratégicos pelo SEBRAE, dentre um deles o 

Setor de Artesanato. 

Até 2002 o design foi utilizado no SEBRAE RN de forma isolada, não era inserido 

como ação nos projetos, no corpo técnico não havia competências específicas para atuar 

utilizando essa ferramenta. Assim, para a condução do Programa de Design em cada Estado 

da Federação, foi realizado um processo seletivo que constou de convocação (em mídia 
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nacional) de profissionais para a seleção de Gestores de Design. A coordenação do processo 

seletivo esteve a cargo da CESPE/UnB e o profissional selecionado foi contratado pela 

Instituição no Estado do Rio Grande do Norte, com início em maio de 2003 até os dias atuais 

(2010). O Gestor de Design é responsável por organizar/intermediar, monitorar e avaliar as 

ações de design mediante as demandas dos setores prioritários, bem como as demandas do 

setor de artesanato, foco desta pesquisa. Para o entendimento das demandas do Programa 

SEBRAE RN de Artesanato, será apresentado o fluxo operacional na (Figura 12. P.62). 

4.1.6 Atuação do SEBRAE RN em Design para o Artesanato – Oficinas de Design 

Dentre os inúmeros objetivos da atuação do Programa de Artesanato, um deles é 

utilizar a inovação como um dos fatores de diferenciação do produto artesanal através do 

design, mais especificamente, utiliza-se de oficinas de design como ferramenta central no 

processo de inovação.  Esse processo de intervenção de design é conduzido por um consultor 

credenciado, permitindo a participação do artesão.  

A Oficina de design é uma ação experimental, cuja finalidade principal é atuar na 

transferência de novas técnicas de processo e de produto, ensaios, experimentos e testes, com 

vistas à melhoria, a eficiência e a competitividade dos pólos de artesanato. A oficina ocorre 

num espaço físico já existente, na sede das associações ou cooperativas artesanais e pretende 

ser um processo de construção compartilhada cujo objetivo é promover a apropriação de 

conhecimentos por parte dos artesãos.    

No SEBRAE RN, a carga horária adotada é de 40h (uma semana) em raras exceções 

com 80h (duas semanas consecutivas). A metodologia utilizada nas oficinas de design são 

específicas de cada consultor, não havendo uma sistemática das intervenções de design sendo 

necessário se estabelecer métodos e diretrizes para as intervenções. 

A carga horária é definida pelo Programa de Artesanato mediante disponibilidade de 

recurso (R$) ou mesmo de acordo com a agenda do consultor. 

As demandas por modernização/inovação na produção artesanal, seguiu o fluxo 

operacional abaixo até início de 2010 (Figura 12). 
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Figura 12: Fluxograma operacional das demandas de design na produção artesanal. 

 

Todo processo de encaminhamento da demanda por intervenções de design na 

produção artesanal por meio de oficinas inicia mediante solicitação da UDS/Programa de 

Artesanato do SEBRAE RN. A realização de oficinas de design para os grupos artesanais 

acontece ou mediante análise dos produtos pelos técnicos “A1” e “A2” (GF5) do SEBRAE 
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RN ou mediante solicitação dos próprios artesãos que receberam algum feedback de clientes 

em eventos e feiras.    

1. A UDS/Programa de Artesanato solicita via e-mail a UET/Programa de Design 

uma intervenção de design para o artesanato no formado de oficina de design 

passando as informações sobre o grupo limitando-se a data, carga horária, 

localização, tipo de produto e matéria-prima. 

2. Com base nas informações (data, carga horária, localização, tipo de produto e 

matéria-prima) do UDS/Programa de Artesanato, a UET/Programa de Design 

aciona a UGP mediante ordem de serviço - OS via e-mail, informando os 

consultores com perfil para atender o grupo caso exista no SGC.  

3. A UGP seleciona o consultor credenciado no banco de dados do SGC seguindo 

o sistema de rodízio que prevê a seguinte ordem: (a) áreas de conhecimento e 

subárea na qual o profissional está credenciado e habilitado; (b) total de horas 

de prestação de serviços por mês e acumulado no ano; (c) Proximidade da 

localização da execução dos serviços; e (d) Aceite do credenciado12. Caso não 

haja credenciado com hora disponível e/ou competência para realizar o serviço 

a etapa seguinte é identificar no mercado um profissional adequado e mediante 

parecer técnico e elaboração de um contrato por tempo determinado. Após a 

identificação do consultor a UGP encaminha a OS devidamente preenchida 

com os dados do consultor via e-mail para a UET/Programa de Design 

4. A UET/Programa de Design envia as informações anteriores da 

UDS/Programa de Artesanato (data, carga horária, localização, tipo de produto 

e matéria-prima) ao consultor. 

5. A UDS/Programa de Artesanato ou a UET/Programa de Design envia a OS 

para a DIAF analisar e autorizar  

6. Mediante autorização o consultor realiza a oficina de design que em sua 

maioria tem carga horária de 40h (uma semana) em raras exceções com 80h 

(duas semanas consecutivas). A carga horária é definida pelo Programa de 

Artesanato mediante disponibilidade de recurso (R$). No último dia da oficina 

                                                 
12 O consultor credenciado por vezes tem vinculo empregatício ou presta serviços para outros órgãos ou mesmo 
tem sua própria empresa de design de produto, com isso, ao ser convocado para alguma consultoria pode não 
estar com tempo disponível, então ele informa via e-mail o motivo pelo qual não pode prestar a consultoria e o 
consultor seguinte no banco de dados é convocado e assim sussesivamente.    
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é realizada uma avaliação de impacto13 sem identificação pelo próprio 

consultor mediante entrega da ficha de avaliação.  

7. O consultor elabora relatório das atividades realizadas e entrega a 

UDS/Programa de Artesanato ou UET/Programa de Design. 

8. A UDS/Programa de Artesanato ou UET/Programa de Design solicita nota 

fiscal referente ao serviço ao consultor para pagamento. 

9. A UDS/Programa de Artesanato ou UET/Programa de Design cadastra a 

consultoria em sistema informatizado. 

10. O grupo é acompanhado pelo UDS/Programa de Artesanato caso esteja 

inserido no projeto. Caso seja uma demanda pontual o grupo não tem 

acompanhamento pelo Programa. 

 

A seguir podemos observar a quantidade de oficinas de design, carga horária e 

investimento nos últimos 06 anos pelo Programa no RN (Tabela 02). As oficinas de design 

ocorreram de forma pontual mediante identificação da necessidade pelos técnicos “A1” e 

“A2” (Grupo de foco – GF5) ou mesmo face a solicitação dos grupos artesanais. 

 

ANO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Quantidade de 
Oficinas de 
Design  

11  8 17 10 15 3 

Carga horária 528 320 680 495 733 175 

Valor Hora R$ 40,00 40,00 40,00 40,00 45,00 45,00 

Recurso 
Investido R$  

19.520,00 12.800,00 27.200,00 10.800,00 32.985,00 7.875,00 

Tabela 02: Quantidade de oficinas, carga horária, valor hora, recurso investido em oficinas de design. 
Fonte: (Documentos do SEBRAE RN, 2005 a 2010) 
 

A quantidade de oficinas de design ocorridas em 2010 é justificado pela fala da 

Técnica “A1” quando informou que o projeto 2008/2009/2010 foi estruturado “assim, 2008 

ações de cooperativismo, gestão, 2009 design e 2010 o foco será mercado.”  

Assim, os projetos GEOR no triênio 2005/2006/2007 realizaram ações de design todos 

os anos e para os projetos do triênio 2008/2009/2010 a Técnica/Gestora do Projeto de 

                                                 

13 Denominada de avaliação de impacto pois ocorre imediatamente após o término da oficina no calor das 

emoções. 
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artesanato definiu temas por ano a serem trabalhados, sendo o ano de 2009 determinado para 

as oficinas de design. 

Até 2010, a instituição contava com 08 consultores credenciados em Design, sendo 04 

aptos a prestarem consultoria em design para o artesanato (Grupo de Foco GF2), 02 com 

design gráfico e embalagem, 01 design estratégico com foco no comércio e 01 design de 

produto (inativo14) (Gráfico 05). 

 
Gráfico 05: Consultores cadastrados no SGC do SEBRAE RN. 

 

Após as análises dos questionários respondidos (Apêndice 2) pelos quatro consultores 

credenciados em design para o artesanato (GF2), podemos observar que 100% são do sexo 

feminino, duas tem pós graduação (50%), uma tem nível superior (25%) e uma tem superior 

incompleto (25%). No tocante a formação, duas são designers (50%), uma tem formação em 

processamento de dados (25%) e uma é artista plástica. 

Do total de amostra, 75% nunca receberam capacitação para atuação de design no 

artesanato e apenas uma recebeu por conta própria (25%). Todas relataram nunca ter sofrido 

acidente de trabalho durante as consultorias. 

Quanto ao tempo de atuação com o artesanato no SEBRAE RN, 50% tem 3 anos de 

atuação no artesanato e 50% tem entre 5 e 6 anos (Tabela 03).  

CONSULTOR 
CREDENCIADO 

ATUAÇÃO NO  
ARTESANATO EM ANOS 

HORAS EM OFICINAS 
(2005 à 2010) 

GF 2-a 6  408  
GF 2-b 3  775  
GF 2-c 3 200  
GF 2-d 5 1.212  

Tabela 03: Tempo de atuação dos consultores em artesanato x horas em 
oficinas de design. 

                                                 
14 O profissional passou pelo processo seletivo, está credenciado mais nunca prestou serviços ao SEBRAE RN, 
além de não está vinculado e nenhuma Pessoa Jurídica, é professor universitário em uma instituição federal com 
dedicação exclusiva na Paraíba não tendo tempo disponível para prestar os serviços. 
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O tempo de atuação não reflete diretamente a experiência dos profissionais em 

oficinas de design conforme tabela 03. O consultor (GF2-a) com 6 anos de atuação no 

artesanato tem 408h de experiência com oficinas de design,  o consultor (GF2-b) com 3 anos  

de atuação no artesanato tem 775h de experiência com oficinas de design, o consultor (GF2-c) 

também com 3 anos de atuação no artesanato tem 200h experiência com oficinas de design e 

o consultor (GF2-d) tem 1.212h de oficinas de design para o artesanato conforme gráfico 06. 

 

Gráfico 06: Tempo de atuação em artesanato x horas em oficinas de design 

 

Os consultores credenciados foram selecionados mediante processo de credenciamento 

via edital publicado em jornal local e site da instituição15.  

Os instrutores e/ou consultores aprovados no processo de seleção fazem parte do 

cadastro nacional de profissionais credenciados, aptos para prestar serviços ao Sistema 

SEBRAE.  

O instrutor é responsável por ministrar cursos apenas das metodologias da Matriz 

Educacional elaborada pelo SEBRAE a nível nacional e replicada nos Estados. 

                                                 
15 O processo seletivo é composto por fases eliminatórias: (a) Análise curricular e do relato de experiência, tendo 
como referência os requisitos divulgados no Edital (CURRICULUM VITAE e ROTEIRO DO RELATO DE 
EXPERIÊNCIA onde ele deverá comprovar competência específica na área relatando uma oficina de design para 
artesanato, por exemplo); (b) Avaliação de conhecimentos técnicos de sua área, bem como de conhecimentos 
gerais sobre as micro e pequenas empresas. Os instrumentos utilizados são prova de conhecimento, análise de 
casos e entrevista técnica. (c) Avaliação de habilidades realizadas por meio de atividades práticas: defesa do 
relato de experiência na área para uma banca com três pessoas: uma delas é a pessoa que representa a instituição 
contratada para o processo seletivo, a segunda do RH do SEBRAE RN e a terceira relacionada a área específica, 
no caso em questão um técnico da instituição responsável pelas ações de design; e (d) Análise documental e de 
habilitação do profissional e da empresa. Os critérios de análise são a entrega, a autenticidade e a validade dos 
documentos enviados a UGP após a divulgação da relação de aprovados. 
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O consultor é responsável pelas orientações de forma prática nas empresas, 

associações, etc. É um profissional técnico especializado em determinada área, com o 

propósito de prestar a terceiros orientações sobre o assunto de sua especialidade. 

 Cada consultor e/ou instrutor não poderá ultrapassar o limite de 120h/mês de serviços 

prestados ao SEBRAE no âmbito nacional. Os contratos não podem caracterizar 

exclusividade de prestação de serviço e os credenciados devem ter sede de trabalho em seu 

domicílio ou na empresa pela qual foi credenciado, mantendo a relação de autonomia que o 

contrato lhe permite. 

A remuneração dos serviços prestados são efetuadas diretamente à pessoa jurídica, 

mediante apresentação de nota fiscal, após a conclusão dos trabalhos e entrega de relatório ou 

dentro das regras definidas no contrato, conforme Resolução de DIREX. 

O SEBRAE detém metodologias de diversos cursos voltadas aos pequenos 

empreendimentos. A Unidade demandante, em parceria com a UGP, é responsável pelo 

repasse de metodologia aos profissionais credenciados, antes do início da prestação dos 

serviços para aquelas ações que exijam metodologia ou conteúdos pré-formatados, mais 

especificamente instrutoria. 

Ao contrário do processo de instrutoria, onde os profissionais recebem o repasse de 

metodologias da matriz educacional, os consultores em sua maioria utilizam suas próprias 

metodologias, principalmente no que se refere às oficinas de design para o artesanato. Assim, 

concluímos o capítulo com algumas análises a seguir. 

Mesmo o SEBRAE tendo feito uma autocrítica de como era a política de atuação nos 

anos 90 e tenha percebido que precisava atuar na promoção dos pequenos negócios e 

comunidades artesanais, as metodologias do SEBRAE são voltadas para as micro e pequenas 

empresas que apresentam determinada estrutura e capacidade de desenvolvimento de 

tecnologia e de inovação. Assim, a partir do momento que tem como prioridade também o 

setor artesanal, não cabe mais se utilizar dos mesmos conceitos, métodos e técnicas 

formatados para as micro e pequenas empresas “convencionais”.  

A metodologia GEOR serve para orientar a elaboração e gestão de projetos, no caso 

do artesanato, face a quantidade de grupos, os projetos são coletivos agrupados por 

tipologia/matéria-prima não refletindo as necessidades específicas de cada um. 

Observando o fluxo operacional para a realização das oficinas de design, em vigor até 

início de 2010 foi possível destacar 04 lacunas a seguir: 
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1. Ausência de diagnóstico consistente realizado por um consultor de design para 

validar a demanda gerencial; 

2. Ausência da elaboração de um plano de ação específico para a comunidade 

artesanal a ser atendida, considerando carga horária adequada para realização 

da oficina de design; 

3. Ausência de monitoramento sistemático durante a oficina de design - o 

acompanhamento da atuação dos consultores deve ser procedimento 

obrigatório para assegurar a qualidade dos serviços prestados, contemplando os 

seguintes aspectos envolvidos na prestação do serviço: a atuação do consultor, 

o processo de consultoria - objetivo, conteúdo e metodologia e resultados 

obtidos; e 

4. Ausência de um ciclo de análise coletiva para verificar os pontos positivos e 

negativos da oficina de design, além disso, a ficha de avaliação de impacto é 

inadequada considerando principalmente os artesãos não alfabetizados. 

Utiliza-se de Oficinas de Design como ferramenta central no processo de inovação por 

entender que é a forma mais didática de se lidar com o público alvo específico, por trabalhar 

com uma dinâmica onde os artesãos interajam entre si e com o consultor. Assim, é necessário 

se estabelecer métodos e diretrizes para as futuras intervenções já que não há uma sistemática 

das intervenções de design face à inexistência de uma metodologia formatada para atuação 

específica no setor artesanal. 

 

  



Dissertação de Mestrado | Programa de Engenharia de Produção 

 

 

Na fase da modelagem, além dos consultores e técnicos, foi fundamental agregar na 

pesquisa artesãos atendidos pelo 

desenvolvimento de produtos 

positivos e oportunidades de melhorias

intervenção de design.  

Nesse capítulo será apresentada a Associação de Artesãos de Lajes Pintadas 

bem como análise de três experiências de 

5.1 Associação de Artesãos de Lajes Pintadas/RN 

5.1.1 Histórico da Associação

No município de Lajes Pintadas

alternativa de geração de renda, visto que não havia outra ocupação além do funcionalismo 

público (prefeitura e o governo estadual). O município tem aproximadamente seis

habitantes e está localizado na região do Trairí Potiguar a 134 km da capital Natal 

(IBGE). 

Figura 13: Mapa do Rio Grande do Norte destacando o Município de Lajes Pintadas 

 

O que inicialmente era considerado um p

oportunidade de negócio e, por isso, algumas mulheres passaram a fornecer os produtos a uma 

cooperativa estadual de artesanato. No inicio de 2000, quando as aquisições pela cooperativa 
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| Capítulo 5 | 

Experiências de Intervenções de 
“A gente vai fazendo a peça da nossa inteligência 

mesmo. È assim que a gente cria. Quando eu estou 
trabalhando com sisal eu sou a pessoa mais feliz do 

mundo. Eu fico animada e feliz.”

Dona Tica (SEBRAE, 2003, p. 67)

Na fase da modelagem, além dos consultores e técnicos, foi fundamental agregar na 

pesquisa artesãos atendidos pelo SEBRAE RN e analisar através de exper

desenvolvimento de produtos os métodos adotados, sendo possível identificar pontos 

oportunidades de melhorias junto aos artesãos no que se refere 

Nesse capítulo será apresentada a Associação de Artesãos de Lajes Pintadas 

bem como análise de três experiências de design. 

5.1 Associação de Artesãos de Lajes Pintadas/RN  

5.1.1 Histórico da Associação 

No município de Lajes Pintadas-RN, o trabalho artesanal com sisal surgiu pela falta de 

alternativa de geração de renda, visto que não havia outra ocupação além do funcionalismo 

público (prefeitura e o governo estadual). O município tem aproximadamente seis

habitantes e está localizado na região do Trairí Potiguar a 134 km da capital Natal 

Mapa do Rio Grande do Norte destacando o Município de Lajes Pintadas e Artesã da Associação.

O que inicialmente era considerado um passatempo, passou a ser percebido como uma 

oportunidade de negócio e, por isso, algumas mulheres passaram a fornecer os produtos a uma 

cooperativa estadual de artesanato. No inicio de 2000, quando as aquisições pela cooperativa 
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público (prefeitura e o governo estadual). O município tem aproximadamente seis mil 

habitantes e está localizado na região do Trairí Potiguar a 134 km da capital Natal (Figura 13) 

 
e Artesã da Associação.  

assatempo, passou a ser percebido como uma 

oportunidade de negócio e, por isso, algumas mulheres passaram a fornecer os produtos a uma 

cooperativa estadual de artesanato. No inicio de 2000, quando as aquisições pela cooperativa 
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não mais acorreriam, estas artesãs procuraram o Escritório Regional do SEBRAE-RN em 

Santa Cruz-RN iniciando assim uma parceria. 

No inicio que a gente iniciou... o pessoal trabalhava em casa, não tinha uma 
organização de associação, ai vindia ai pra qualquer pessoa e era tudo 
voluntário. Num tinha uma organização, ai o SEBRAE veio, formou esse 
grupo de 20 pessoas.  

Dália16 - Antiga presidente da AALP (Grupo de foco - GF 4) 

 

Em 2001 as referidas mulheres constituíram a entidade representativa do grupo, a 

Associação de Artesãos de Lajes Pintadas – AALP. A partir de um diagnóstico17 realizado por 

uma consultora cearense, detectaram-se os seguintes problemas na atividade de produção de 

produção artesanal com sisal bem como nos produtos da AALP (SEBRAE, 2003, p.141): 

• Falta de controle dos custos de produção; 

• Cálculo aleatório do preço de venda; 

• Diminuição da matéria prima principal, o sisal, em virtude da seca; 

• Falta de orientação na produção; 

• Falta de controles gerenciais; 

• Dificuldade no atendimento coletivo das demandas. 

Alguns dos problemas citados foram solucionados por meio de capacitações realizadas 

por instrutores do SEBRAE RN, outros, porém, permanecem até hoje (2010) como, por 

exemplo, a dificuldade no acesso a matéria prima principal, o sisal, e dificuldade no 

atendimento coletivo das demandas face à quantidade insuficiente de artesãs, conforme 

relatos da atual e antiga presidente da associação: 

É, o sisal a gente sempre teve problema, eu fui buscar em Cuité ta ai em 
baixo da mesa só o que tem é sisal...muito grosso, ai já essa semana as 
meninas já pediram em João Câmara... 

Girassol – Presidente da AALP (Grupo de foco - GF 4) 

As pessoas se associa e não continua mais...vê que o trabalho é muito 
dependioso de tempo... vê que é um trabalho que você não faz 10 peças num 
dia, disiste. 

Dália - Antiga Presidente da AALP (Grupo de foco - GF 4) 

  

                                                 

16 Para manter o anonimato, os nomes das artesãs foram substituídos por nome de flores  
17 A pesquisadora não teve acesso ao diagnóstico. 
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Segundo Dália, a antiga presidente da associação, em Lajes Pintadas há uma grande 

quantidade de pessoas que precisam de alguma alternativa de geração de renda, no entanto se 

acomodam com o auxilio do governo federal, o bolsa família18. 

Apesar dos problemas detectados, ao chegar à Associação, pôde-se notar a razão da 

Associação ter sido contemplada pela segunda vez com o prêmio TOP 100 do SEBRAE a 

nível Nacional: a qualidade do trabalho desenvolvido pelas artesãs, resultando em produtos de 

elevada qualidade.  

No período de 2001 a 2004 tanto a AALP quando os demais grupos atendidos pelo 

SEBRAE RN não estavam inseridos em um projeto propriamente dito, projeto com início, 

meio e fim, com objetivos pré-definidos a serem alcançados. Até então os grupos artesanais 

eram atendidos pelo Programa de Artesanato no RN mediante solicitações pontuais dos 

grupos. 

Em 2004 com a mudança de estratégia do Sistema a nível nacional a qual o SEBRAE 

RN faz parte, os grupos artesanais atendidos pela instituição participaram da elaboração do 

Projeto ciclo 2005/2006/2007 inseridos na metodologia, Gestão Estratégica Orientada para 

Resultados – GEOR, com um novo ciclo 2008/2009/2010 a ser concluído final de 2010, onde 

a AALP não mais participará dos ciclos seguintes sendo apoiada apenas no que se refere à 

comercialização de seus produtos. 

5.1.2 As Artesãs  

Na AALP as 23 artesãs que trabalham com sisal, são do sexo feminino, residentes no 

próprio município, e possuem, em média, três filhos. 45,2% são casadas, 28,6% são solteiras e 

22,6% não possuem seus dados no cadastro. Quanto à faixa etária, 39% têm entre 20 e 30 

anos, 17% entre 30 e 40 anos, 22% entre 40 e 50 anos, 17% entre 50 a 60 anos e 5% entre 60 

a 70 anos (Gráfico 07). Um grupo constituído por pessoas relativamente jovens comparando a 

outros grupos artesanais (Pesquisa direta, 2010). 

                                                 
18 O Bolsa Família é um programa do Governo Federal de transferência direta de renda com condicionalidades, 
que beneficia famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza (Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome). 
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Gráfico 07:
      Fonte: Pesquisa Direta, 2010

 

Tantos jovens presentes na AALP levanta algumas hipóteses, como por exemplo o 

fato do município não proporcionar outra fonte de renda além do funcionalismo público 

(prefeitura e o governo estadual), e aproximadamente 50% das artesãs são casadas, não 

havendo um êxodo do interior para outras cidades. Além disso, a AALP se torna atrativa para 

os jovens por ser reconhecida e pelo apoio financeiro de instituições como a Fundação Banco 

do Brasil e do BNDES, além do apoio do 

acesso a mercado. 

Das 23 artesãs apenas 05 mantém uma rotina de trabalho na sede da associação. A 

grande maioria trabalha em casa.

No inicio, o aprendizado da arte se dava com as artesãs que mantinham as tradições do 

passado, conhecimento tácito 

é passado por meio de cursos ministrados pelas artesãs mais antigas. A AALP é em grande 

parte familiar, constituída por mães, filhas e sobrinhas, o tamanho do Município propicia que 

elas tenham algum tipo de vínculo familiar.

Há quatro (04) anos

trabalharem em casa, a atual presidente da associação espera que grande parte venha trabalhar 

na sede após o término da reforma para a construção d

e tratamento adequado da água.

5.1.3 Processo Produtivo 

A responsável pela aquisição da matéria prima principal, o sisal, é a presidente da 

Associação que compra o sisal
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Gráfico 07: Faixa etária das artesãs da Associação de Artesãs “x”. 
Fonte: Pesquisa Direta, 2010 

Tantos jovens presentes na AALP levanta algumas hipóteses, como por exemplo o 

fato do município não proporcionar outra fonte de renda além do funcionalismo público 

(prefeitura e o governo estadual), e aproximadamente 50% das artesãs são casadas, não 

o um êxodo do interior para outras cidades. Além disso, a AALP se torna atrativa para 

os jovens por ser reconhecida e pelo apoio financeiro de instituições como a Fundação Banco 

do Brasil e do BNDES, além do apoio do próprio SEBRAE no que se refere a conhe

Das 23 artesãs apenas 05 mantém uma rotina de trabalho na sede da associação. A 

grande maioria trabalha em casa. 

No inicio, o aprendizado da arte se dava com as artesãs que mantinham as tradições do 

passado, conhecimento tácito passado de pais para filhos, atualmente o conhecimento também 

é passado por meio de cursos ministrados pelas artesãs mais antigas. A AALP é em grande 

parte familiar, constituída por mães, filhas e sobrinhas, o tamanho do Município propicia que 

algum tipo de vínculo familiar.  

Há quatro (04) anos, a AALP possui sede própria e apesar de 78% das artesãs 

trabalharem em casa, a atual presidente da associação espera que grande parte venha trabalhar 

na sede após o término da reforma para a construção de uma cozinha para tingimento do sisal 

e tratamento adequado da água. 

 

A responsável pela aquisição da matéria prima principal, o sisal, é a presidente da 

o sisal já beneficiado, em sua maioria na cidade de Joã

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

20 a 30 

anos

30 a 40 

anos

40 a 50 

anos

50 a 60 

anos

60 a 70 

anos

PEP/UFRN                                               Marijara Leal | Junho, 2011 

 

Faixa etária das artesãs da Associação de Artesãs “x”.  

Tantos jovens presentes na AALP levanta algumas hipóteses, como por exemplo o 

fato do município não proporcionar outra fonte de renda além do funcionalismo público 

(prefeitura e o governo estadual), e aproximadamente 50% das artesãs são casadas, não 

o um êxodo do interior para outras cidades. Além disso, a AALP se torna atrativa para 

os jovens por ser reconhecida e pelo apoio financeiro de instituições como a Fundação Banco 

SEBRAE no que se refere a conhecimento e 

Das 23 artesãs apenas 05 mantém uma rotina de trabalho na sede da associação. A 

No inicio, o aprendizado da arte se dava com as artesãs que mantinham as tradições do 

passado de pais para filhos, atualmente o conhecimento também 

é passado por meio de cursos ministrados pelas artesãs mais antigas. A AALP é em grande 

parte familiar, constituída por mães, filhas e sobrinhas, o tamanho do Município propicia que 

possui sede própria e apesar de 78% das artesãs 

trabalharem em casa, a atual presidente da associação espera que grande parte venha trabalhar 

e uma cozinha para tingimento do sisal 

A responsável pela aquisição da matéria prima principal, o sisal, é a presidente da 

em sua maioria na cidade de João Câmara/RN 
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e a lojística é realizada com apoio da Prefeitura de Lajes Pintadas que fornece o transporte

Após o recebimento do sisal, cada art

utilizada individualmente, iniciando pela lavagem do materia

um tempo de secagem entre três e quatro horas. 

tingimento é realizado para proporcionar uma cor uniforme

tintas feitas com casca de cebola, casca de jucá o

em sua maioria tintas industrializadas (Figura 14

Figura 14: Algumas etapas do processo produtivo: (a) sisal 

anilinas para tingimernto (d) separados par

 

Após o tingimento, os fios são agrupados, desembaraçados, separados em maços onde 

são cortadas as pontas para que fiquem com tamanhos uniformes e com brilho 

Para dar início ao produto, dependendo da técnica a ser 

pode ser encaminhado para o tear manual ou para a produção através do ponto fechado ou 

rendado. 

Os materiais e ferramentas necessárias para confecção das peças são: agulhas grossas e 

finas, tesoura, linhas além de zíperes e t

5.1.4 Técnicas Utilizadas 

Conforme relatado por Rocha 

utilizam as técnicas do ponto tecido (tear), ponto fechado e o ponto rendado 
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é realizada com apoio da Prefeitura de Lajes Pintadas que fornece o transporte

Após o recebimento do sisal, cada artesã passa a ser responsável pela 

utilizada individualmente, iniciando pela lavagem do material e secagem (Figura 14

um tempo de secagem entre três e quatro horas. Após lavado e seco, um único processo de 

tingimento é realizado para proporcionar uma cor uniforme. Apesar de utilizarem algumas 

feitas com casca de cebola, casca de jucá ou angico existentes na localidade,

ntas industrializadas (Figura 14c).  

Algumas etapas do processo produtivo: (a) sisal in natura; (b) sisal beneficiado lavado e secando; (c) 

anilinas para tingimernto (d) separados para iniciar os produtos. 

Após o tingimento, os fios são agrupados, desembaraçados, separados em maços onde 

são cortadas as pontas para que fiquem com tamanhos uniformes e com brilho 

Para dar início ao produto, dependendo da técnica a ser utilizada (figura 14), o sisal 

pode ser encaminhado para o tear manual ou para a produção através do ponto fechado ou 

Os materiais e ferramentas necessárias para confecção das peças são: agulhas grossas e 

finas, tesoura, linhas além de zíperes e tecidos para as bolsas. 

 

Conforme relatado por Rocha et al. (2008) as peças de sisal para serem produzidas 

onto tecido (tear), ponto fechado e o ponto rendado 
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é realizada com apoio da Prefeitura de Lajes Pintadas que fornece o transporte. 

esã passa a ser responsável pela quantidade que será 

e secagem (Figura 14b), com 

lavado e seco, um único processo de 

. Apesar de utilizarem algumas 

u angico existentes na localidade, utilizam 

; (b) sisal beneficiado lavado e secando; (c) 

Após o tingimento, os fios são agrupados, desembaraçados, separados em maços onde 

são cortadas as pontas para que fiquem com tamanhos uniformes e com brilho (Figura 13d).  

utilizada (figura 14), o sisal 

pode ser encaminhado para o tear manual ou para a produção através do ponto fechado ou 

Os materiais e ferramentas necessárias para confecção das peças são: agulhas grossas e 

para serem produzidas 

onto tecido (tear), ponto fechado e o ponto rendado (Figura 15). 
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Figura 15: Técnicas utilizadas par
respectivamente: ponto tecido, ponto fechado e ponto rendado.

O ponto tecido no tear de pedal apresenta flexibilidade apenas na direção do fio de 

sisal. Utilizado, normalmente, para peças re

dos pontos negativos dessa técnica é o tamanho reduzido do tear que não possibilita a criação 

de um tecido mais largo, limitando o formato do produto final. Em contrapartida após a 

preparação das linhas no tear torna

 Do tear o mais fácil é só tecer... só fazer aquilo que eu tava fazendo, é fazer 
aquela esteirinha, agora mexer nele ai é onde tá

 

A técnica do ponto fechado possibilita a produção de peças arredondadas, basicamente 

Sousplat, frasqueiras e, eventualmente, vasos 

ser a técnica mais fácil para aprender, segundo as artesãs, é a técnica que demanda maior 

tempo de produção, fator que reflete no custo do produto.

... esse conjunto de vaso só ficou meio caro num foi? Porque
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Técnicas utilizadas para confecção de produtos em sisal da AALP
respectivamente: ponto tecido, ponto fechado e ponto rendado. 

O ponto tecido no tear de pedal apresenta flexibilidade apenas na direção do fio de 

sisal. Utilizado, normalmente, para peças retangulares como carteiras e jogos americanos. Um 

dos pontos negativos dessa técnica é o tamanho reduzido do tear que não possibilita a criação 

de um tecido mais largo, limitando o formato do produto final. Em contrapartida após a 

ear torna-se a técnica mais rápida. 

Do tear o mais fácil é só tecer... só fazer aquilo que eu tava fazendo, é fazer 
aquela esteirinha, agora mexer nele ai é onde tá.  

Dália – Antiga Presidente da AALP (Grupo de foco 

... porque a tecelagem ela é assim, um anglo só, uma largura... 

Camélia - Artesã da AALP” (Grupo de foco 

A técnica do ponto fechado possibilita a produção de peças arredondadas, basicamente 

, frasqueiras e, eventualmente, vasos decorativos mediante encomendas. Apesar de 

ser a técnica mais fácil para aprender, segundo as artesãs, é a técnica que demanda maior 

tempo de produção, fator que reflete no custo do produto. 

 É, mais fácil, a pessoa pega mais rápido.

Dália – Antiga Presidente da AALP (Grupo de foco 

... esse conjunto de vaso só ficou meio caro num foi? Porque

Hortência - Artesã da  AALP (Grupo de foco 
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a confecção de produtos em sisal da AALP 

 

O ponto tecido no tear de pedal apresenta flexibilidade apenas na direção do fio de 

tangulares como carteiras e jogos americanos. Um 

dos pontos negativos dessa técnica é o tamanho reduzido do tear que não possibilita a criação 

de um tecido mais largo, limitando o formato do produto final. Em contrapartida após a 

Do tear o mais fácil é só tecer... só fazer aquilo que eu tava fazendo, é fazer 

Antiga Presidente da AALP (Grupo de foco - GF 4) 

... porque a tecelagem ela é assim, um anglo só, uma largura...  

Artesã da AALP” (Grupo de foco - GF 4) 

A técnica do ponto fechado possibilita a produção de peças arredondadas, basicamente 

decorativos mediante encomendas. Apesar de 

ser a técnica mais fácil para aprender, segundo as artesãs, é a técnica que demanda maior 

cil, a pessoa pega mais rápido.  

ente da AALP (Grupo de foco - GF 4) 

... esse conjunto de vaso só ficou meio caro num foi? Porque ele é demorado 
a ser produzido.  

Artesã da  AALP (Grupo de foco - GF 4) 

... é mais demorado.  
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Acácia - Artesã da AALP (Grupo de foco - GF 4) 

 

Na técnica do ponto rendado, o sisal é agrupado em forma de teia e com apoio de um 

molde de papel cartão delimita-se o caminho linear do ponto onde a agulha e a linha vão 

passar (ROCHA et al. 2008). 

 ... não da certo com rodinha? vamos fazer tecelagem mesmo? Vamos fazer 
o ponto rendado que é mais rápido! 

 Girassol - Presidente da AALP (Grupo de foco - GF 4) 

 

Com o ponto rendado, é possível utilizar parte do refugo do sisal na produção de 

chapéus, bolsas e jogos americanos. Apesar de ser uma técnica fácil e rápida, as artesãs 

afirmam que em alguns casos o público consumidor apresenta certa rejeição devido ao fato da 

pouca durabilidade dos produtos, pois os fios se desprendem com facilidade. 

 ... essa bolsa ai fazendo os pontos bem juntinho já solta imagine essa daí 
isso ai com o tempo vai desmoronar todinho. 

Hortência - Artesã da  AALP (Grupo de foco - GF 4) 

 

Conforme pode ser observado, cada técnica apresenta determinadas limitações ao 

desenvolvimento de produtos que devem ser consideradas pelos consultores de design no 

planejamento das oficinas, conforme relataram as próprias artesãs quando afirmaram a 

necessidade da vinda do consultor com antecedência para conhecer as técnicas: 

...eu acho assim, na minha opinião, se a pessoa vinhesse aqui uma semana 
antes olha o produto que a gente trabalha, estudar o que a gente ta fazendo 
como é que é, eu acho que tinha mais facilidade pra quando vim..., já trazer 
já ia sabe como é que ia fazer aquela peça. 

Camélia - Artesã da AALP” (Grupo de foco - GF 4) 

Eu acho que é necessário ele vê o como é o movimento da gente, como a 
gente trabalha porque ai ele sabe o que vai fazer quando chegar... 

Dália – Antiga Presidente da AALP (Grupo de foco - GF 4) 

Olha a bolsa vai ficar assim, isso aqui é desse ponto e isso aqui vai ser 
desse aqui. 

Girassol - Presidente da AALP (Grupo de foco - GF 4) 
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5.1.5 Processo de Intervenção: Oficinas

           No que diz respeito ao processo de inovação dos produtos, as artesãs receberam o 

apoio do SEBRAE RN por meio de 

a participação do artesão em um processo de construção compartilhada cujo objetivo é 

promover a apropriação de conhecimentos por parte dos artesãos.   

Figura 16: Linha do tempo da AALP desde sua criação as oficinas de

Ao longo de 2000 a 2010 

acesso à mercado, foram realizadas três (03) oficinas de 

melhoria do processo e produto bolsa;

e 2009  melhoria no produto bolsa, 

consultoria/oficina de design.

Figura 17: Foco das consultorias em 2005, 2006 e 2009

A realização de oficinas de design para a AALP 

produtos pelos técnicos do SEBRAE RN ou mediante solicitação dos próprios artesãos que 

receberam algum feedback 

 ... sempre acontece porque a gente pede né, porque assim, só aquelas coisas 
que ta saindo, ai fala com Girassol pra ela  entrar em contato com o pessoal 
do SEBRAE, pra pedir um design, ai ela entra em contato, ai devido o que 
ela tem de in
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Processo de Intervenção: Oficinas 

No que diz respeito ao processo de inovação dos produtos, as artesãs receberam o 

apoio do SEBRAE RN por meio de intervenção de design no formato de oficina

a participação do artesão em um processo de construção compartilhada cujo objetivo é 

promover a apropriação de conhecimentos por parte dos artesãos.    

: Linha do tempo da AALP desde sua criação as oficinas de design. 

Ao longo de 2000 a 2010 (Figura 16), além de consultorias em cooperativismo, gestão, 

acesso à mercado, foram realizadas três (03) oficinas de design na AALP sendo:

melhoria do processo e produto bolsa; 2006 melhoria dos utilitários e objetos para decoração; 

e 2009  melhoria no produto bolsa, conforme figura 17 que ref

design. 

Foco das consultorias em 2005, 2006 e 2009 

A realização de oficinas de design para a AALP aconteceu mediante análise dos 

produtos pelos técnicos do SEBRAE RN ou mediante solicitação dos próprios artesãos que 

 de clientes em eventos e feiras.   

... sempre acontece porque a gente pede né, porque assim, só aquelas coisas 
ue ta saindo, ai fala com Girassol pra ela  entrar em contato com o pessoal 

do SEBRAE, pra pedir um design, ai ela entra em contato, ai devido o que 
ela tem de informação ela passa pra gente... 

Camélia - Artesã da AALP (Grupo de foco 
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No que diz respeito ao processo de inovação dos produtos, as artesãs receberam o 

no formato de oficinas, permitindo 

a participação do artesão em um processo de construção compartilhada cujo objetivo é 

 

), além de consultorias em cooperativismo, gestão, 

AALP sendo: 2005 foco na 

tários e objetos para decoração; 

que reflete o foco de cada 

 

aconteceu mediante análise dos 

produtos pelos técnicos do SEBRAE RN ou mediante solicitação dos próprios artesãos que 

... sempre acontece porque a gente pede né, porque assim, só aquelas coisas 
ue ta saindo, ai fala com Girassol pra ela  entrar em contato com o pessoal 

do SEBRAE, pra pedir um design, ai ela entra em contato, ai devido o que 

Artesã da AALP (Grupo de foco - GF 4) 
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Face ao montante de ações promovidas pelo SEBRAE, dificuldade em encontrar 

consultores adequados ou, do processo interno de negociações, por vezes, as solicitações 

foram atendidas em momentos que os integrantes do grupo não tinham condições de 

participar efetivamente das oficinas, em função da necessidade de produzir as encomendas 

que ocorrem em determinados períodos do ano. Apesar deste contrante, as datas e horários 

das oficinas foram mantidos, ficando sob responsabilidade de a presidente comunicar os 

associados. 

...geralmente sempre quando chega a gente já tá com muito pedido, a gente 
mal tem tempo pra fazer. 

Hortência - Artesã da AALP (Grupo de foco - GF 4) 

Geralmente quando liga avisando, a gente já tá atarefado né Dália? Quem 
pode vim vem. Ai é osso. 

Acácia - Artesã da AALP (Grupo de foco - GF 4) 

Uma sai chamando a outra, num canto que Girassol num pode ir lá a gente 
passa pra outra. 

Camélia - Artesã da AALP (Grupo de foco - GF 4) 

 

Cada oficina teve carga horária de 40 horas, com atividades no período matutino e 

vespertino, durante uma semana. Há relatos de problemas com a frequência das artesãs, com 

índice elevado de presença apenas no primeiro e no último dia.  

 ...sempre participa 15, 18,... num dia vem 15 no primeiro dia né? E o ultimo 
dia sempre vem tudim, os outros dias vem 3 de manhã, assim vem a metade 
de manhã e a metade de tarde. 

Hortência - Artesã da AALP (Grupo de foco - GF 4) 

 

5.1.5.1 Oficina de Design 2005 

A oficina de 2005 (13 a 17 de junho), cujo foco foi a melhoria no processo de 

produção e no produto bolsas, foi, segundo as artesãs, a mais proveitosa. 

... se continuasse a fazer ainda era vendida. 

Girassol – Atual presidente da AALP (Grupo de foco - GF 4) 

foi nessa daí que a gente aprendeu a botar zíper num foi? Porque as bolsas 
eram muito bunita, os modelos das bolsas 

Acácia - Artesã da AALP (Grupo de foco - GF 4) 

...ela foi muito produtiva assim a gente aproveitou de tudo, acho assim que 
num teve defeito, num teve erro, num teve, ela a gente só aproveitou. 

Camélia - Artesã da AALP (Grupo de foco - GF 4) 

Foi a primeira oficina que aproveitei tudo 

 Margarida - Artesã da AALP (Grupo de foco - GF 4) 
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Nesta oficina foram ensinados acabamentos feitos com pontos manuais. Como o sisal 

é uma fibra natural cuja espessura não é padronizada, cada produto necessita acabamento 

individualizado. 

... diminuiu muito o trabalho da gente... fazia a trança todinha pra depois ir 

pregar e depois voltar fechando a trança, era trança pra todo lado. 

 Acácia - Artesã da AALP (Grupo de foco - GF 4) 

 

A oficina de 2005 foi realizada por uma consultora, desenhista industrial (Grupo de 

Foco: GF 3-e) na época, residente em Campina Grande/PB19, que não visitou a Associação 

antes da oficina, porém teve acesso aos produtos, sendo possível verificar as limitações das 

técnicas e do próprio sisal. 

Segundo a consultora, a metodologia foi participativa e todas as artesãs trabalharam de 

forma cooperativa. Não foram apresentadas peças prontas, evitando assim, “bitolar o 

pensamento das artesãs, prevalecendo o processo criativo”. Segundo informou, o mais 

importante foi à linguagem utilizada, quanto mais o consultor se nivelar com as artesãs, mais 

fácil é o entendimento e a credibilidade. 

 As vezes eles podem até nem entender a princípio, mas falam que 
entenderam por vergonha de questionar o consultor. O consultor tem que 
ficar muito atento a isso e ficar repetindo a informação de maneiras 
diferentes para a melhor compreensão de todos. 

Consultora GF3-e (Grupo de Foco: GF 3) 

 

5.1.5.2 Oficina de Design 2006 

Aproximadamente um ano após a primeira oficina, no período de 31 de julho a 04 de 

agosto de 2006 foi realizada a segunda oficina de design na AAPL.  

A consultora desta oficina era artista plástica – GF2-c (Grupo de Foco: GF 2), 
residente em Natal/RN. A demanda das artesãs estava relacionada a orientação para a 
melhoria dos produtos, problemas com composição das cores e dificuldade no tingimento do 
sisal. 

                                                 

19 No decorrer da pesquisa a pesquisadora localizou a consultora que atualmente encontra-se em Manaus/AM 

mais que respondeu os questionamentos via e-mail. 
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 ...ela ensinou a gente a casar as cores, pras cores num ficar brigando e a 
trabalhar mesclado também.  

Camélia - Artesã da AALP (Grupo de foco - GF 4) 

 

Anterior a oficina, a consultora visitou a Associação e elaborou uma proposta de 

trabalho. A metodologia utilizada consistiu no desenvolvimento, através da construção 

integrada entre artesãs e consultora, com práticas de experimentação e troca de experiências. 

Foram desenvolvidas peças decorativas e utilitárias, resultado vários produtos 

inovadores o que possibilitou o prêmio TOP 100 do SEBRAE Nacional 

Apesar do resultado positivo, as artesãs afirmaram que o mercado não valoriza o tipo 

de produto desenvolvido, pois a técnica do ponto fechado, utilizada na maioria dos produtos 

desenvolvidos, leva um tempo considerável para a confecção. 

 ...vixi ficou linda demais, o cachepô teve boa saída no inicio... esse conjunto 
de vaso só ficou meio caro num foi? Porque ele é demorado a ser produzido, 
mais ele sai, se ainda fizer ele sai.  

Girassol, atual presidente da AALP (Grupo de foco - GF 4) 

...até hoje ele sai esse souplat mesclado.  

Acácia, artesã da AALP (Grupo de foco - GF 4) 

 

5.1.5.3 Oficina de Design 2009 

A última oficina aconteceu após intervalo de aproximadamente três anos, sendo 

realizada no período de 26 a 30 de março de 2009 com foco na produção de bolsas. A 

consultora, desenhista industrial - GF3-f (Grupo de Foco: GF 3), residente em Campina 

Grande/PB, não visitou a Associação antes da oficina, porém teve acesso aos relatórios das 

oficinas de 2005 e 2006. 

Segundo a consultora, facilitadora da oficina 2009, foi utilizada uma metodologia de 

construção coletiva. A proposta foi, principalmente, unir conhecimentos de design e de 

artesanato, a fim de fazer com que as artesãs participassem ativamente no processo de criação, 

melhoria e desenvolvimento dos produtos. Este método, segundo a consultora, tiraria a artesã 

do trabalho rotineiro e mecânico. 

...ela conversou no primeiro e segundo dia, ela conversou bastante sobre 
designe, até como a gente poderia criar sozinho.  

Dália, antiga presidente da AALP (Grupo de foco - GF 4) 

 



Dissertação de Mestrado | Programa de Engenharia de Produção – PEP/UFRN                                               Marijara Leal | Junho, 2011 

 80

De acordo com informações das artesãs, elas mantiveram a produção de 50% dos 

produtos desenvolvidos na oficina, perceberam que algumas sugestões da consultora não 

iriam funcionar, pois não eram adequadas ao material (sisal) e às técnicas de produção. 

Essas coisas que a gente vê que é muito frágil a gente nem quer fazer porque 
quem vai comprar, vai comprar caro e num vai ter quase durabilidade. 

Hortência, artesã da AALP (Grupo de foco - GF 4) 

A gente fez umas bolsas que é uma rodas de 10 cm no ponto fechado no 
fundo, só que o cliente não tava gostando porque ficava buraco, então a 
gente colocou tecelagem, ai tampou tudo. Ai já melhorou.  

Dália, antiga presidente da AALP (Grupo de foco - GF 4) 

 

Constatou-se, a partir dos comentários nas análises coletivas e da entrevista com a 

consultora que devido às dificuldades enfrentadas no dia-a-dia, as artesãs se acostumaram a 

realizar um trabalho espelhado em peças prontas. Assim, a expectativa delas com relação a 

este “curso” (como chamaram a consultoria) era que a consultora levasse algumas peças 

prontas para que fossem automaticamente copiadas. Isso dificultou o processo de criatividade, 

pois as mesmas julgavam-se incapazes de confeccionar algo sem que antes tivessem visto 

pronto. 

Menina quando vinher aqui traz alguma coisa pronta pra ensinar. 
Margarida, artesã da AALP (Grupo de foco - GF 4) 

É melhor a pessoa trazer... É trazer alguma coisa, porque pra gente mesmo, 
dizer assim vamos pensar... fazer alguma coisa, num sai não.  

Dália, antiga presidente da AALP (Grupo de foco - GF 4) 

...quando a gente começou, o ... trouxe uma menina do ceará pra dá o curso 
de design porque aqui o design que saia... a menina trouxe tudo em palha 

pra gente transformar em sisal, a gente fez todas as peças.  

Dália, antiga presidente da AALP (Grupo de foco - GF 4) 

 

O fato de participarem de Projetos do SEBRAE RN desde a sua criação e terem acesso 

a informações e tendências de mercado possibilitou que algumas artesãs criassem seus 

produtos, no entanto isso não é via de regra. Das quinze (15) artesãs que participaram da 

sessão de análise coletiva, apenas três criam produtos ou fazem adaptações nos existentes 

(inovação incremental), outras assumiram que preferem copiar. 

Não chega na minha cabeça de eu fazer um modelo de uma bolsa não, mais 
a mãe de D... faz com facilidade, ela vê uma bolsa assim ela já faz. 

 Dália, antiga presidente da AALP (Grupo de foco - GF 4) 
 

Já tem uma que a menina fez que ta sendo bem aceita, criação e ai vai.  
Girassol, atual presidente da AALP (Grupo de foco - GF 4) 
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As vezes a gente tem uma ideiazinha ai vai e faz mais é difícil. 
Hortência, artesã da AALP (Grupo de foco - GF 4) 

 

A inovação nas bolsas, de uma forma geral, foi o que trouxe maior retorno financeiro 
e, as artesãs pretendem investir nesse tipo de produto. Algumas chegaram a ganhar R$ 
500,00/mês com o sistema de metas, “quanto mais se produz mais se ganha”. 

 ... o trabalho do tear tá sendo muito aceito, as bolsas estão sendo muito 
aceita...  

Dália, antiga presidente da AALP (Grupo de foco - GF 4) 

Mais, sei não visi eu acho que foi muito bom esse “curso” dela... as bolsas 
da gente era muito feia assim, ninguém nem usa mais as bolsas que a gente 
fazia.  

Dália, antiga presidente da AALP (Grupo de foco - GF 4) 

 

Mesmo com o resultado satisfatório, alguns problemas ocorreram no momento inicial 

da oficina em 2009 entre a consultora e as artesãs. Como o processo de inovação para o grupo 

foi conduzido pela consultora, à negociação consultor x artesãos foi limitada, acontecendo 

apenas no dia da consultoria. 

 ...quando as meninas vinheram, a gente tava em 2009 a gente tava com uns 
pidido dumas bolsa.  

Margarida, artesã da AALP (Grupo de foco - GF 4) 

...elas sem saber o que fazer e sem a gente saber fazer né? porque tava 
esperando elas, do design delas e elas ficaram perdidas porque ai elas não 
conheciam, se elas conhecesse era fácil né? Mais elas vinheram sem 
conhecer, elas disseram que a dificuldade delas foi essa, não ter vindo 
conhecer.  

Dália, antiga presidente da AALP (Grupo de foco - GF 4) 

 Eu acho que é necessário ele vê o como é o movimento da gente, como a 
gente trabalha porque ai ele sabe o que vai fazer quando chegar, porque 
logo esse curso de design não tem uma extensão de tempo muito grande, ne? 
É bem piquininiho ai tem que aproveitar bastante.  

Dália, antiga presidente da AALP (Grupo de foco - GF 4) 

...ai chega só bota defeito, defeito, ate que uma menina disse assim, mais 
vocês vieram aqui pra ensinar a gente ou vinhero só pra botar defeito. 
Porque as pobe também tavam perdida elas não sabiam de nada ... não 
conheciam o produto... a gente teve pena delas porque elas trabalhavam 
com outras coisas não conheciam o material da gente.  

Hortência, artesã da AALP (Grupo de foco - GF 4) 

 

5.2 Análises e Discussões 

Quanto as 3 (três) experiências realizadas pelo SEBRAE RN na AALP, foi possível 

observar que a oficina que aconteceu em 2005 foi avaliada como a mais proveitosa tendo 
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100% de aproveitamento dos conhecimentos transmitidos pela consultora, segundo as artesãs. 

Já a oficina de 2006 teve aproveitamento em 75%, pois alguns produtos, por terem sido 

elaborados utilizando determinadas técnicas tornaram-se inviáveis. A oficina de 2009 teve a 

avaliação mais baixa tendo um aproveitamento de 50%, influenciada também pela falta de 

habilidade da consultora em lidar com o grupo e com as variabilidades.  Tais informações 

foram adquiridas na sessão de análise coletiva com 15 artesãs e tabuladas após inserção na 

matriz de inclusão de comentários. 

O quadro (07) abaixo apresenta os pontos positivos e pontos negativos referentes a 

cada oficina. 

OFICINAS 2005 2006 2009 
Pontos 
Positivos Participação ativa do grupo. 

Cooperação estimulada pela 
consultora. 

Inclusão de novas técnicas 
artesanais.  

Melhor acabamento dos 
produtos.  

Melhoria no processo de 
produção das bolsas.  

Habilidade do consultor em lidar 
com o grupo.   

Produtos com foco no mercado. 

Diagnóstico realizado pela 
consultora com relação ao produto 
e ao processo produtivo.  

 Produtos inovadores de alto valor 
agregado. 

Troca de experiência e auto-estima 
dos artesãos. 

 Orientação na combinação das 
cores. 

Habilidade do consultor em lidar 
com o grupo . 

Orientação na combinação de 
cores. 

Nova técnica de acabamento 
para o zíper das bolsas. 

Máquinas de costura suficiente. 

Equipamentos de apoio e 
estrutura da associação 
adequada. 

 

Pontos 
Negativos Ausência de diagnóstico pelo 

consultor  

Apenas 01 máquina de costura 
a pedal. 

Necessidade de regulações 
para tecer o macramê. 

Ausência de estrutura de apoio, 
como, por exemplo, mesas. 

Dificuldades em costurar. 

Dificuldade na aquisição da 
matéria prima. 

Dificuldade para costurar o sisal 
(ponto tecido/tear) com as 
máquinas disponíveis. 

Baixa freqüência dos participantes. 

Elevado tempo de produção, 
onerando o preço do produto. 

Estrutura de apoio deficitária e 
ausência de equipamentos 
adequados. 

Ausência de diagnóstico pelo 
consultor. 

Realização da oficina de design 
em período de produção de 
encomendas. 

Baixa freqüência dos 
participantes nas atividades de 
capacitação e consultorias (de 
20 apenas 07 continuaram). 

Dificuldade na disponibilidade do 
sisal para as oficinas de design. 

Insegurança para criar novas 
peças. 

Cultura da cópia. 

Baixa auto-estima das artesãs. 

Insegurança e resistência às 
mudanças. 

Falta de habilidade do consultor 
para lidar com o grupo e com as 
variabilidades. 

Quadro 07: Pontos positivos e negativos das oficinas de design em 2005, 2006 e 2009 na AALP 
 

Os problemas identificados envolvem questões que são ao mesmo tempo gargalos e 

oportunidades. A inovação, por exemplo, é mola propulsora para a geração de vantagens 

competitivas que diferenciam as artesãs da AALP de outras do mesmo segmento, 

principalmente, pelo fato de que a grande maioria das associadas serem jovens, com 
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capacidade maior de absorverem novas idéias e processos, o que geralmente não se encontra 

em outros grupos tradicionais. 

Das artesãs participantes, tanto da sessão de análise coletiva, quanto em etapas 

anteriores, todas foram unânimes em afirmar que é necessário um diagnóstico anterior ao 

processo de intervenção, alegando que o consultor precisa conhecer todo o processo, 

principalmente, as características da matéria-prima e suas limitações. 

Apesar da intenção da coordenação do Programa SEBRAE RN de artesanato em atuar 

sistematicamente com ações complementares, nota-se que em 2009 as artesãs da AALP ainda 

demonstram insegurança no processo criativo dos seus produtos, algo que alerta para o fato de 

que a ação de inovação possa não ter surtido seu efeito. Isso pode ter ocorrido porque essa 

ação ocorreu em período precoce ou a metodologia utilizada pela consultora não foi capaz de 

superar as barreiras que o grupo naturalmente apresenta na etapa de criação. Outra questão 

relevante é a “acomodação temporal” do grupo causada pela cultura da cópia, podando sua 

capacidade criativa, provocando resistências e até mesmo, a dependência por estímulos 

externos para inovarem seus produtos. 

Um dado que chama a atenção é a baixa freqüência das participantes nas atividades de 

design nos anos de 2006 e 2009, que comparando com o que foi dito no parágrafo anterior, 

pode ter contribuído para impregnar no grupo sua insegurança com relação à criação de novos 

produtos.  
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| Capítulo 6 | 

Análise do método de intervenção de design 

“Vixe maria, é tão bom design. Quando diz tem design! 
todo mundo, eu mesma fico feliz eu me levando 5h da 

manhã pra fazer as coisa pra vir”  

Camélia - Artesã da AALP  

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados encontrados durante o processo de 

modelagem onde serão apresentados e discutidos os principais problemas quanto ao método 

de intervenção de design no artesanato utilizado pelo SEBRAE RN. 

A análise possibilitou a obtenção de resultados permitindo enriquecer com argumentos 

os problemas encontrados nas etapas do fluxo das demandas gerenciais do SEBRAE RN que 

interfere no planejamento das consultorias de design para o artesanato sob o ponto de vista 

dos atores envolvidos no processo.  

6.1 Visão dos Consultores: resultados recorrentes da pesquisa online com identificação  

Com base na pesquisa online com identificação (Apêndice 3) realizada junto aos 

consultores de design para o artesanato (Grupo de Foco - GF2) credenciados no SEBRAE foi 

possível identificar alguns problemas nas consultorias de design em artesanato, tanto 

problemas referentes à instituição contratante, quanto problemas que surgem durante as 

consultorias junto aos artesãos (quadro 08). Na pesquisa contamos com a colaboração de um 

Consultor especialista de design e artesanato denominado pela pesquisadora de “master”  

(Grupo de Foco - GF1), um profissional com larga experiência tanto em design quanto em 

artesanato, além de sua formação em nível superior de Desenho Industrial, foi Gestor tanto do 

Programa de Design, quanto do Programa de Artesanato em outro SEBRAE da Unidade 

Federativa e participou da validação do Termo de Referência do Programa de Artesanato no 

período de 07 a 09 de julho de 2003 em Araxá, MG.  

As informações foram transcritas e tabuladas através da matriz de inclusão de 

comentários (Apêndice 3), sugerida por Vidal (2003). Os dados coletados foram restituídos e 

validados pelo GF1 (Consultor “máster” ) e GF2 (Consultores credenciados em design para 

artesanato) em reunião e enviada também via e-mail como forma de documentar o processo 

de pesquisa. 
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Quadro 08: Os principais problemas nas consultorias de design em artesanato, tanto problemas referentes à 
instituição contratante, quanto problemas que surgem durante as consultorias junto aos artesãos 

PROBLEMAS ARTESÃOS INSTITUIÇÃO 

Instabilidade do grupo, ausência de liderança, cooperação, comprometimento e espírito 
empreendedor 

X ▼  

Dificuldade de acesso a matéria prima  X  X  

Deficiência tecnológica no que se refere às ferramentas  ▼ X  

Falta de conhecimento sobre o real papel do designer   ▼ ▼ 

Produtos sem qualidade, pouca habilidade e capricho; Não sabem algumas etapas do 
processo (ex.: costurar)   

▼  

Resistência a mudança/cultura da cópia  ▼ X 

Ausência de estrutura e organização nas associações  X  X  

Falha na comunicação órgão/artesão e órgão/consultor  X  X  

Carga horária insuficiente  X  X 

Ausência de planejamento adequado das ações  X  ▼ 

Diagnóstico do grupo elaborado de forma inadequada    X  

Falta de equipe de apoio e troca do corpo técnico dos projetos de artesanato  ▼ 

Burocracia   ▼ 

Indefinição quanto à hospedagem e alimentação de consultores e atraso no pagamento 
de km. 

 X 

Ausência de banco de dados sistematizados   X 

Ausência de monitoramento criterioso  X 

Falta de aproveitamento de informação/conhecimento ▼  

Baixa auto-estima  ▼  

Indefinição da tipologia a ser trabalhada X  
LEGENDA: 
▼ Problemas identificados pelo GF1 (Consultor “máster”)  
 X Problemas identificados por GF 2 (Consultores credenciados em design para artesanato)  

 

No tocante aos problemas específicos dos artesãos que surgiram durante as 

consultorias os consultores destacam os problemas quanto à instabilidade do grupo pela 

ausência de liderança e pela ausência de cooperação e comprometimento refletindo também 

na baixa qualidade dos produtos e na baixa auto-estima de alguns artesãos. As falas dos 

consultores demonstram essa realidade: 

 Convivência em grupo de maneira instável, escolha do presidente, 
políticos da cidade, divisões internas...  

Consultora “c”(Grupo de foco GF2) 

...as brigas internas reforçam ainda mais a baixa auto-estima do 
artesão que agrava a capacidade de se expressar quando necessário 
para o bom desempenho das ações...  

Consultor Especialista “máster” (Grupo de foco GF1) 
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Em alguns dos grupos atendidos percebe-se a falta de cooperação 
entre as artesãs, o que por algumas vezes já atrapalhou a oficina em 
determinados momentos.  

Consultora “d” (Grupo de foco GF2) 

Alguns dos artesãos não se preocupam com a qualidade do 
acabamento, tem pressa em acabar a peça. 

Consultora “b” (Grupo de foco GF2) 

 

Ainda questões relacionadas a problemas específicos quanto aos artesãos, o consultor 

“máster”  (Grupo de foco – GF1) destaca a falta de aproveitamento por parte dos artesãos das 

informações/conhecimento transmitidos durante as consultorias/oficinas de design. “O 

artesão, habitualmente, não aproveita, de forma positiva, as oportunidades que o SEBRAE 

proporciona no que se refere ao acesso à informação e conhecimento limitando-se a 

interesses e ganhos pessoais como, sua participação em feiras para obter lucro imediato.” 

Quanto a problemas específicos da instituição contratante, são relatados: diagnóstico 

inadequado, ausência de monitoramento das oficinas de forma criteriosa, falta de equipe de 

apoio e troca do corpo técnico dos projetos de artesanato, burocracia interna, ausência de 

banco de dados sistematizados e indefinição de alguns procedimentos internos quanto à 

hospedagem e alimentação de consultores. Há evidências dos problemas em algumas das falas 

dos consultores: 

Muitas vezes, ocorre uma ausência de informações por parte do(s) 
órgão(s) contratante(s), de informações básicas e relevantes sobre o 
grupo que será atendido por uma consultoria de designer. Bem como, 
a falta de informação em relação à estrutura do local onde a 
consultoria será ministrada. 

 Consultora “b” (Grupo de foco GF2) 

...o andamento das ações por vezes é prejudicada pela ausência de 
uma equipe de apoio adequada.  

Consultor “máster” (Grupo de foco GF1) 

A troca do corpo técnico frente aos Projetos de Artesanato causando 
descrédito e falta de motivação por parte dos artesãos e o sistema 
rígido de controle financeiro que provoca lentidão nos processos, 
impedido por vezes a realização de ações complementares.  

Consultor “máster” (Grupo de foco GF1) 

...hospedagem dos consultores e alimentação não bem definidas. 

 Consultora “a” (Grupo de foco GF2) 
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No tocante a problemas comuns tanto dos artesãos quanto da instituição, foi possível 

observar que um dos problemas comuns é o pouco conhecimento tanto da equipe técnica 

quando dos artesãos sobre o processo de design de produto, subutilizando a capacidade do 

consultor de design. “Por vezes o consultor realiza ações pontuais, o que impossibilita o 

artesão de absorver o processo de inovação, que poderá gerar resultados mais consistentes e 

eficazes.” Assim deduz-se como conseqüência que o artesão apresente uma postura de 

resistência a mudança.                                                                                                                                      

Além disso, problemas como ausência de estrutura e organização nas associações, 

deficiência tecnológica no que se refere às ferramentas e dificuldade de acesso a matéria 

prima devem ser de conhecimento da instituição de fomento para planejar ações condizentes 

com a realidade de cada grupo reduzindo assim o índice de regulações realizadas pelos 

consultores. As falas dos consultores relatam esses problemas: 

Em muitos grupos, percebe-se a falta de estrutura nas associações, às 
vezes faltam materiais básicos, tais como: tesoura, papel e estilete.  

Consultora “b” (Grupo de foco GF2) 

Dificuldade financeira em dar continuidade ao trabalho desenvolvido, 
principalmente quando ele envolve itens diferentes da matéria prima 
local.  

Consultora “c” (Grupo de foco GF2) 

Falta de ferramentas adequadas para melhorar o trabalho do artesão 
(alguns criam as suas ferramentas, mas há outras que poderiam ser 
bem mais eficientes).  

Consultora “c” (Grupo de foco GF2) 

 

Por fim também foram relatados problemas quanto à falha na comunicação 

órgão/artesão e órgão/consultor e carga horária das oficinas de design insuficiente, uma vez 

que o consultor em sua maioria tem contato com o grupo no primeiro dia da oficina.  

Esses problemas podem justificar o planejamento inadequado das ações por parte dos 

consultores já que o mesmo não tem tempo nem informações suficientes para planejamento 

adequado da oficina de design. “...problema na comunicação entre órgão contratante e o 

consultor, desde a solicitação da consultoria até apresentação dos projetos... se o consultor 

tiver mais tempo para criar e desenvolver produtos mais elaborados, com certeza o resultado 

será eficaz”. (Consultora “c” – Grupo de foco GF2) 
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6.2 Visão dos Consultores: resultados decorrentes da pesquisa online sem identificação 

Os problemas apresentados no quadro 06, serviram como base também para 

elaboração do instrumento de pesquisa online sem identificação (Apêndice 4) realizada junto 

aos Consultores (Grupos de Foco GF1 e GF2), para pesquisa junto ao Grupo de Foco GF3, 

GF5 (técnicos da instituição) e para o roteiro de ação conversacional (Apêndice 7), realizada 

junto aos artesãos da AALP (Grupo de Foco GF4). 

A pesquisa online sem identificação foi elaborada com apoio de Técnicos da área de 

tecnologia da informação – TI (Grupo de Apoio – GA) onde foi enviado um link a cada 

consultor sem necessidade de identificação, ao salvar, as respostas iam diretamente para um 

gerenciador de arquivos. Os dados foram tabulados com apoio da “Matriz de Inclusão de 

Comentários“ (Apêndice 5). 

6.2.1 Visão dos consultores com relação aos artesãos 

A seguir os principais problemas percebidos pelos consultores nas consultorias de 

design em artesanato referente aos ARTESÃOS (Gráfico 08). 

Gráfico 08: Principais problemas percebidos pelos consultores nas consultorias de design em artesanato referente 

aos ARTESÃOS. 

No que se refere à organização e gestão dos grupos, os consultores acreditam que os 

artesãos não têm o espírito empreendedor, não vêem o artesanato como negócio, são 

desmotivados (40%), provavelmente influenciados pela ausência de estrutura financeira, pelas 

políticas locais ou mesmo pela dependência por instituições de fomento (40%) no que se 

referem à participação em eventos, inovações por meio de oficinas de design, capacitações e 

informações de forma geral (60%).  
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Há evidências segundo os consultores de ausência de planejamento por parte dos 

artesãos (40%) no que se refere às ações coletivas (100%) principalmente no cumprimento da 

carga horária de cursos e oficinas e na compra de matéria prima, não fazem estoque e só 

adquire material quando possuem encomenda. 

Quanto aos problemas percebidos no que se refere à questão relacionada à inovação e 

tecnologia, os artesãos apresentam certa resistência a mudança (100%), acreditam que se 

estão vendendo não precisa mudar, atitude causada por vezes pelo próprio cliente que 

preocupa-se com preço (20%) e não com a qualidade e valor simbólico do produto artesanal. 

Com isso, acabam por não inovar, buscando na cópia (20%) um modelo de produção arcaico 

com produto sem identidade e personalidade. Quando recebem consultoria de design aceitam 

no momento, porém com o passar do tempo percebe-se descontinuidade das orientações das 

oficinas. Não tem acesso à informação sobre novas tecnologias, acabando por continuar sua 

produção com maquinário e equipamentos obsoletos (20%). 

Especificamente quanto à questão referente a conhecimento e informação alguns não 

são alfabetizados, os conhecimentos (tácitos) foram adquiridos de pai para filhos, muitos não 

têm acesso aos meios de comunicação que facilitam a disseminação do conhecimento como a 

internet. Quando adquirem algum conhecimento através de revistas por vezes o aplicam de 

forma errada tendo como conseqüência um produto com má qualidade e sem identidade. 

Há evidências de dificuldade no acesso à matéria prima (80%) de origem industrial 

utilizada para inovar o produto ocasionada por vezes pelas poucas opções de mercado, baixa 

produtividade e consequentemente pouca oportunidade de comercialização. 

Quanto ao controle de qualidade (60%), os consultores afirmam que o artesão só 

percebe que precisa melhorar quando recebe de terceiros recomendações ou críticas. Muitos 

acreditam fazer um produto que agrada o cliente e não fazem o controle da qualidade 

ocasionada também pela ausência de cooperação interna e falta qualificação de mão de obra. 

Contudo percebe-se que os problemas identificados pelos consultores em relação aos 

artesãos são muito mais culturais que técnicos.  

6.2.2 Visão dos consultores com relação ao SEBRAE RN 

Em relação aos principais problemas percebidos pelos consultores nas consultorias de 

design em artesanato referente ao SEBRAE RN (gráfico 09). 
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Gráfico 09: Principais problemas percebidos pelos consultores nas consultorias de design em artesanato referente 
ao SEBRAE RN 

Por vezes a consultoria é informada em cima da hora, o imediatismo (80%) impede 

um planejamento adequado da oficina, problema proveniente também da ausência de 

metodologia específica (60%) para atuação do design no artesanato. Por não haver uma 

metodologia aplicada e adequada, cai-se no erro de repetir insucessos, o que provoca 

desgastes tanto nos artesãos, como na imagem do SEBRAE. 

Quanto aos problemas percebidos no que se refere à inovação e tecnologia, o 

problema pontuado como principal foi à ausência de informações sobre o grupo, 

principalmente no que se refere às limitações de estrutura física e ferramentas de trabalho.  

Quanto ao fluxo operacional do SEBRAE RN, ou seja, os caminhos que a demanda 

passa até chegar ao consultor e realização da oficina os problemas citados foram: Ausência de 

diagnóstico ou diagnóstico inadequado (40%), planejamento das ações de forma inadequada 

(80%), burocracia interna (20%) e pouco conhecimento dos gestores de artesanato sobre o 

real papel do design (40%). “ Em muitos casos o design chega antes do trabalho do trabalho 

de formação dos grupos e da qualificação do artesão em técnicas de artesanato. Inova-se 

primeiro para depois ensinar o artesão a produzir artesanato” (Consultor Especialista 

“Máster” - Grupo de Foco GF1) 

Especificamente quanto a questão gestão/planejamento das ações, os consultores re 

afirmam a questão do imediatismo face a necessidade de cumprimento de metas. O consultor 

recebe a demanda pouco tempo antes da consultoria não tendo tempo suficiente para preparar 

ações específicas para o grupo. 

6.3 Visão dos Artesãos: resultados decorrentes da ação conversacional e sessão de 

análise coletiva 

Seguindo a mesma lógica da pesquisa utilizada com os consultores foi elaborado um 

roteiro dinâmico (Apêndice 6) para os artesãos (Grupo de Foco GF 4). Os dados foram 
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tabulados a partir da matriz de inclusão de comentários sugerida por Vidal (2003), e 

analisados de maneira a permitir a geração de informações quantitativas e qualitativas 

(Apêndice 8). 

6.3.1 Visão dos artesãos com relação ao grupo/associação 

A seguir os principais problemas percebidos pelos ARTESÃOS nas consultorias de 

design em artesanato com relação a eles mesmos (Gráfico 10). 

 

Gráfico 10: Principais problemas percebidos pelos ARTESÃOS nas consultorias de design em artesanato com 
relação ao grupo. 

 

No que se refere à gestão e organização dos grupos, a opinião de 100% é que falta 

certa cooperação entre os artesãos, são desmotivados, provavelmente influenciados pelo 

retorno financeiro demorado. No que se refere a participação em cursos e consultorias 

destacam a ausência de comprometimento com a carga horária (100%) justificando que os 

afazeres domésticos são prioridade, além de certa fragilidade na liderança do grupo (7%). 

Quanto aos problemas percebidos no que se refere à questão relacionada à inovação, 

os artesãos preferem copiar (80%), pois acreditam que no processo criativo perdem muita 

matéria prima (100%) até chegar ao produto desejado, além disso, preferem confeccionar 

produtos rápidos (100%) justificando com o fato de que os clientes preferem produtos baratos 

(13%). Percebe-se, contudo, que a questão quanto a cultura da cópia e a agilidade na produção 

é fruto do mundo a qual as artesãs vivem, por ser um grupo jovem aceitam mais rapidamente 

esse tipo de pressão imposto pela sociedade e pela globalização, além disso, apresentam certa 

dependência pela instituição de fomento (13%) no que se refere à criação de produtos, em sua 

maioria só fazem alguma inovação incremental durante as oficinas de design.  
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Especificamente quanto à questão referente a conhecimento/informação afirmam ter 

dificuldade inicialmente de entender uma linguagem técnica de design (100%), ocasionado 

por vezes pela falta de didática de alguns consultores.  

Quanto à matéria prima, percebe-se que é um problema recorrente, a exemplo de 

outros grupos apresentam dificuldade no acesso à matéria prima (100%). 

6.3.2 Visão dos artesãos com relação ao SEBRAE RN/Consultor 

Importante destacar que os artesãos não diferem a instituição do consultor, por vezes o 

problema é instituição, porém o artesão acredita ser do consultor e vise versa, assim, segue os 

principais problemas percebidos pelos ARTESÃOS nas consultorias de design em artesanato 

com relação ao SEBRAE RN/CONSULTOR apresentados no gráfico 11. 

 

Gráfico 11: Principais problemas percebidos pelos ARTESÃOS nas consultorias de design em artesanato com 
relação ao SEBRAE RN/CONSULTOR 

Os artesãos destacaram como principal problema a ausência de diagnóstico pelo 

consultor de design anterior a oficina (100%), acreditam que a falta de planejamento 

adequado para realização da oficina é de responsabilidade do consultor (87%). Com relação à 

carga horária de 40h a grande maioria acha adequada, apenas 7% acharam inadequada, no 

entanto destacam a questão da ausência de flexibilidade (87%) já que os mesmos tem afazeres 

domésticos. No tocante a metodologia, utilizada pelos consultores, enfatizam a dificuldade 

inicial no entendimento da linguagem técnica de design (100%), ocasionado por vezes pela 

falta de didática de alguns consultores.     

Quanto ao fluxo operacional do SEBRAE RN, ou seja, os caminhos que a demanda 

passa até chegar ao consultor e realização da oficina os problemas citados foram: Ausência de 

diagnóstico (100%), o fato de não receberem uma cópia do relatório (100%) das oficinas de 

design, já que o consultor envia diretamente para o orgão contratante e ausência de avaliação 

de resultados pós-oficina (93%). 
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Além disso, 87% dos artesãos pontuaram a demora no atendimento da demanda por 

oficinas de design solicita por eles e quando ocorrem afirmam que há uma distância 

considerável entre uma oficina e outra (7%).  

6.4 Visão dos Técnicos: resultados decorrentes da pesquisa online com identificação 

Os questionamentos foram enviados as Técnicas “A1” e “A2” responsáveis pelos 

Projetos de Artesanato do SEBRAE RN, porém apenas a Técnica “A2” respondeu e de forma 

sintética não sendo possível transformar os dados em qualitativos. 

Quanto aos artesãos a Técnica “A2” relata os seguintes problemas: 

• Problema na gestão tanto de pessoas quanto de recursos; 

• Problemas em inovar produtos; 

• Ausência de controle de qualidade pós oficina; 

Quanto aos problemas referentes ao SEBRAE RN/Consultor destaca apenas: 

“Necessidade dos consultores e/ou o SEBRAE RN conhecerem as demandas do mercado para 

desenvolver os produtos” 

6.5 Análises e Discussões 

Com base nas análises foi possível constatar lacunas em [etapas do fluxo das 

demandas gerenciais do SEBRAE RN que interferem no planejamento das consultorias de 

design para o artesanato]. 

A ausência de diagnóstico, lacuna encontrada no fluxo operacional do SEBRAE RN 

interfere diretamente na preparação, planejamento e controle das tarefas preliminares do 

consultor de design, principalmente na escolha do modelo ideal de intervenção, pois na 

grande maioria a negociação entre consultor e artesão é limitada acontecendo apenas no dia 

da consultoria. Informações semelhantes também foram encontradas em Santos et al (1997); 

Bom Sucesso (2005); Freitas (2006 b); Andrade (2007). A necessidade de diagnóstico foi 

evidenciada por 100% dos artesãos (Grupo de foco – GF 4) bem como nos demais grupos de 

foco: 

 ... pesquisarem mais sobre a tipologia que vão ser produzidas as 
peças...  

Técnica “A1” do SEBRAE RN (Grupo de Foco - GF 5) 
 

[...] a falta de informação em relação à estrutura do local onde a 
consultoria será ministrada e informações sobre a localidade/cidade 
... 

 Consultor “b” (Grupo de Foco - GF2)  
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...problemas relacionados a falta de conhecimento por parte do 
consultor com relação ao grupo e ao processo produtivo adotado por 
este para o desenvolvimento dos produtos. 

 Consultor “d” (Grupo de Foco - GF2) 
 

 Eu acho assim, não é nem achar, pegar como eu falei, ums dias 
antes, a consultora vim conhecer o grupo saber o que pode ser 
desenvolvido...  

Girassol, presidente da AALP (Grupo de Foco - GF4)  
 

Porque eu digo a você, se a pessoa vinhesse antes facilitava mais, 
entendeu?  

Camélia, artesã da AALP (Grupo de Foco - GF4) 
 

Antecedendo a consultoria o... deveria, no mínimo, oferecer ao 
consultor, um diagnóstico da cooperativa, para dar informações 
necessárias ao consultor para o trabalho que ele fosse desenvolver, 
bem como sugerir uma metodologia que pudesse nortear o 
profissional do objetivo a ser atingido. 

Consultor “f” (Grupo de Foco – GF3) 

 

Assim, as informações nos leva a crer que um diagnóstico adequado fornece 

informações pertinentes que dá subsidio para: 

• Adequar a metodologia de design voltada ao artesanato que seja flexível e 

adaptável a cada situação, orientação metodológica dos principais passos dos 

serviços de consultoria como métodos, técnicas e ferramentas a serem 

utilizadas (SANTOS, 1997, BORBA, 2004; BOM SUCESSO, 2005; 

FREITAS, 2006b; ANDRADE, 2007). Os trechos abaixo demonstram a 

ausência de metodologia específica: 

A metodologia a ser aplicada em uma consultoria parte do consultor, 
não havendo uma padronização desta. 

 Não há uma espécie de roteiro ou manual básico para iniciar e 
finalizar a consultoria. 

 ...aplicada de acordo com o objetivo da consultoria, escolhida pelo 
consultor e não determinada pelo... 

 Por não haver uma metodologia aplicada e adequada, cai-se no erro 
de repetir insucessos, o que provoca desgastes tanto nos artesãos, 
como na imagem do... 

Respostas na pesquisa online sem identificação (Apêndice 4) 
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• Planejar ações adequadas tanto pelo consultor quanto pelos Gestores de 

Design e Artesanato. Os trechos abaixo demonstram planejamento 

inadequado: 

Falta de experiência de alguns gestores em planejamento de ações, 
não implementando uma sequência lógica de atividades com 
resultados interdependentes, causando desperdício de tempo, recurso 
e desgaste da imagem do SEBRAE perante o publico alvo, além de 
expor o consultor a resultados insatisfatórios, o que mancha sua 
imagem dentro do sistema .... 

Consultor Especialista “Máster” (Grupo de foco - GF 1) 

 O consultor não tem tempo de se organizar. 

Em alguns casos, a demanda é repassada para o consultor pouco 
tempo antes do inicio da consultoria, não possibilitando um melhor 
planejamento, principalmente quando a demanda parte direto do 
setor de artesanato. 

O consultor recebe a demanda e tem pouco tempo para se preparar 
para a consultoria. 

Respostas na pesquisa online sem identificação (Apêndice 4) 

• Formular estratégias para melhoria da produção com foco na matéria prima e 

ferramentas apropriadas. 

Grande dificuldade, pois às vezes quando o material não é comprado 
na localidade da consultoria, os artesãos possuem dificuldade de ter 
materiais que possam agregar valor ao seu artesanato. 

A produção é baixa, e a aquisição de matéria prima é local. Acredito 
que os grupos não consigam trabalhar com materiais que 
complementem o seu artesanato de maneira diferente (mistura de 
materiais) vindos de outros lugares, ou sendo caros para aquisição. 

Alguns grupos conseguem se organizar de forma a adquirir matéria 
prima em conjunto, o que proporciona benefícios (descontos, melhor 
forma de pagamento, etc.) para os artesões; mas esses são poucos. A 
maioria dos grupos compra a matéria prima de forma individual e 
aleatória, sem o planejamento devido... 

Respostas na pesquisa online sem identificação (Apêndice 4) 
 

• Inovar os produtos considerando o homem enquanto ser coletivo, 

compreendendo melhor as dificuldades identificando os modos de produção e 

respeitando as necessidades locais, o domínio técnico e o universo simbólico 

da comunidade (WISNER, 1992; SANTOS et al, 1997; CABRAL, 2007; 

BARROS, 2009) . 
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Desconhecimento ou pouco entendimento sobre o processo do design, 
até do momento certo para utilizá-lo. Isso chega a se exigir, de forma 
inapropriada, do profissional de design uma postura de "salvador da 
pátria", que em pouco tempo ele gere resultados fantasiosos, 
milagrosos. Não há, neste caso, uma preocupação de entender que o 
processo de inovação requer tempo em função do baixo nível escolar 
e social do público alvo.  Deve-se saber, portanto, que um dos riscos 
da inovação para o artesão, posta à disposição antes da hora, é o de 
exigir-lhe uma postura proativa para o investimento em novas 
tecnologias, cuja maturidade ainda não foi exercitada, provocando 
nele certa desmotivação ou até frustração.  Tal fato o obriga a 
abandonar a idéia de inovar seu produto, aumentando sua resistência 
à mudança.  

Consultor Especialista “Máster”  (Grupo de Foco GF 1) 

A inovação depende da aceitação do mercado. Muitos artesãos 
trabalham com encomendas e muitas vezes o cliente não está 
preocupado com um produto melhor, mas sim, com um custo menor, e 
isso prejudica a percepção do artesão sobre o que é importante para 
o seu próprio trabalho. 

Quanto à inovação, por tabela, acabam por não inovar, buscando na 
cópia um modelo de produção arcaico com produto sem identidade e 
personalidade. 

Permanecem produzindo da mesma forma, pois acreditam que, se 
estão vendendo, o produto faz sucesso e não precisa melhorar ou 
mudar. Quando inovam de alguma maneira não pesquisam para 
saber se a mudança agradou ou se ela é mesmo aplicável.  

Respostas na pesquisa online sem identificação (Apêndice 4) 

 

• Melhorar a transferência de conhecimento e informação entre todos os 

envolvidos: instituição, artesão e consultor. 

...em muitos casos o design chega antes do trabalho de formação dos 
grupos e da qualificação do artesão em técnicas de artesanato. Inova-
se primeiro para depois ensinar o artesão a produzir artesanato. 
Falta primeiro conhecimento e propriedade para estes profissionais, 
a fim de evitar retrabalhos e desperdícios de recursos públicos. 

O maior problema observado é a falta de comunicação entre alguns 
setores, para que a demanda chegue ao consultor. 

Respostas na pesquisa online sem identificação (Apêndice 4) 

Comunicação entre Empresa Contratante e Consultor (avisos, 
comunicados, atividades, apresentação dos projetos...) (Se o consultor 
tiver mais tempo para criar e desenvolver produtos mais elaborados, 
com certeza o resultado será eficaz) 

 Consultor “c” (Grupo de Foco GF2) 
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Equivoco de obrigações e deveres entre artesãos e o órgão 
contratante-sempre ocorre divergência de aquisição de material e 
data e horário da consultoria.  

Consultor “b” (Grupo de Foco GF2) 

Outros fatores como ausência de monitoramento sistemático durante as oficinas e a 

ausência de um ciclo de analise coletiva da consultoria/oficina de design impedem tanto a 

identificação de possíveis problemas (ex ante) quanto à análise dos resultados (ex post). 

De posse desta realidade, conclui-se que são necessárias melhorias não só no método 

de intervenção de design como em todo o planejamento das ações do Projeto de Artesanato do 

SEBRAE RN de forma a garantir o real propósito do apoio da instituição junto aos artesãos 

que é garantir que o método utilizado possibilite condições e autonomia aos artesãos tornando 

a atividade deles independente de instituições de fomento.  
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| Capítulo 7 | 

Considerações Finais 

“Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo 
começo, qualquer um pode começar agora e fazer um 

novo fim”. 

Chico Xavier 

 
Essa dissertação tratou da análise do método de intervenção de design utilizado pelo 

SEBRAE RN. Teve como objetivos: identificar e avaliar os principais problemas das 

intervenções de design sob o ponto de vista dos atores envolvidos no processo; identificar os 

pontos positivos e negativos de 3 (três) experiências realizadas pelo SEBRAE RN na 

Associação de Artesãos de Lajes Pintadas – AALP/RN e sugerir melhorias no que se refere ao 

método de intervenção de design no artesanato. Para tanto, foi utilizada uma metodologia 

inspirada na Análise Ergonômica do Trabalho (AET), levando em consideração os conceitos e 

métodos da ergonomia (WISNER, 1987; GUÉRIN, 2001, VIDAL, 2003; SALDANHA, 2004; 

CARVALHO, 2005) e da antropotecnologia (WISNER, 1987, 2004). 

 
7.1 Considerações sobre a pesquisa 
 

O diagnóstico ergonômico, obtido através dos procedimentos metodológicos com base 

na AET, permitiu confirmar a demanda provocada quanto aos problemas encontrados em 

etapas do fluxo das demandas gerenciais do SEBRAE RN, os caminhos que a demanda 

percorre até a realização da intervenção de design no formato de oficinas. Tais problemas 

interferem no planejamento das consultorias de design para o artesanato sob o ponto de vista 

dos atores envolvidos no processo. 

Os dados da análise quantitativa junto aos consultores e artesãos demonstraram que 

alguns problemas são citados por ambos como: ausência de diagnóstico adequado, 

planejamento inadequado das ações, dependência pela instituição de fomento no tocante a 

criação de novos produtos refletindo na cultura da cópia. Assim o método utilizado não 

possibilitou condições e autonomia aos artesãos. 

A questão da dependência pela instituição/consultor no tocante a criação de novos 

produtos demonstra que o método utilizado não possibilitou condições e autonomia aos 

artesãos. Isso pode ter ocorrido devido à carga horária insuficiente não sendo o consultor 

capaz de superar as barreiras que o grupo naturalmente apresenta na etapa de criação. 

Conforme apresentado no capítulo 4, a carga horária utilizada em ações de design não 



Dissertação de Mestrado | Programa de Engenharia de Produção – PEP/UFRN                                               Marijara Leal | Junho, 2011 

 99

ultrapassa 80h por grupo artesanal, além de serem ações pontuais e de certa forma isoladas 

das demais ações dos projetos de artesanato, diferentemente do que foi encontrada no 

SEBRAE MG, utilizado como situação de referência nesta pesquisa, onde, a carga horária 

com ações de design, por grupo totalizam 290h e integradas com ações de gestão, mercado e 

comportamental. 

No aspecto metodológico quando da realização das atividades dentro do processo 

artesanal, percebe-se um descompasso no encadeamento lógico nas ações, como por exemplo: 

atuar de forma sistêmica e gradual para resolver problemas desde sua fase inicial visando 

obter maior controle dos resultados e quais impactos gerados no público alvo. Assim sendo, 

instiga-nos a rever planejamentos e propor novas ações substituindo por outras, antes 

inadequadamente previstas e também realizadas. 

Outro problema como a questão da falta de conhecimento sobre o real papel do 

designer pelo técnico da instituição e pelos artesãos, além da formação “limitada” do designer 

quanto a artesanato, apontam para a existência de uma carência no que se refere a um plano 

de capacitação tanto para técnicos, quanto para consultores. 

Relatos diversos, dos técnicos e consultores por meio de verbalizações, bem como dos 

artesãos durante a sessão de análise coletiva, afirmam que o fundamental para um consultor 

de design em artesanato é a empatia, ou seja, olhar com o olhar do outro, considerar a 

possibilidade de uma perspectiva diferente da do próprio consultor, se colocar na situação do 

artesão. É necessário propor uma troca de conhecimentos e nunca se mostrar superior, alguém 

distante da realidade ou da “alma” de cada participante, já que os melhores resultados são 

obtidos, tendo principalmente a contribuição dos artesões. Quando os artesões se sentem 

“acolhidos e aceitos” pelo profissional de design eles permitem que o mesmo demonstre seus 

conhecimentos e aptidões. Já com uma atitude que demonstre arbitrariedade, impondo ordens 

sem reciprocidade, o trabalho não terá continuidade. 

Quanto aos artesãos, à medida que foram se conscientizando para a necessidade de 

inovação e melhoria dos seus produtos, foram se profissionalizando e a partir daí, novos 

problemas surgiram, como, por exemplo, a necessidade de padronizar parte da produção, que 

passaria a ser produzida “em série”. Esta alteração, na forma de organização do trabalho, com 

a introdução da padronização de uma parte do produto e processo se deve, na maioria das 

vezes, a tentativa de atender a uma parcela do mercado, formada por alguns turistas que 

procuram produtos baratos, forçando naturalmente uma maior qualificação laboral para estes 

novos processos ou jeito novo de se fazer o produto. Tal fato reflete na resistência a 
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determinadas etapas da produção de alguns produtos inovados, cuja alegação para justificar 

tais atitudes está na demora do preparo e acabamento, agravando-se quando a confecção de 

certos produtos exige a participação coletiva da força de trabalho.  

Apesar disso, os resultados obtidos com esta pesquisa, permitem afirmar que, para que 

o processo de inovação via intervenção de design seja satisfatório para todos os envolvidos, é 

necessário que os laços de interação entre eles estejam firmes e consolidados, e, que ainda, as 

ações cooperativas no processo de inovação garantam resultados sustentáveis e eficazes para 

os grupos artesanais. 

A inovação nos produtos artesanais, longe de significar a extinção dos grupos 

artesanais, pretende trazer um novo significado como oportunidade de sobrevivência, 

crescimento e transformação, ou seja, uma alternativa para a sustentabilidade das 

comunidades artesanais. No entanto, é necessário que as intervenções utilizem metodologias 

situadas e levem em consideração os conceitos e métodos antropotecnológicos, ou seja, 

adequada às tipologias artesanais e às particularidades de cada comunidade e, que 

possibilitem regulações frente às variabilidades e contrantes. Considerar os fatores 

geográficos, culturais, econômicos e financeiros, humanos e ambientais, preconizados por 

Wisner (1987;1994;1999;2003;2004) como determinantes para o sucesso das intervenções. 

A análise ergonômica, por preconizar e efetivar a construção social e técnica mostra-se 

adequada para a modelagem das intervenções no setor artesanal, à medida que permitem tratar 

da construção de um dispositivo social participativo e, para o desenvolvimento de soluções 

antropotecnológicas adequadas e sustentáveis.  

A demanda de inovações nos produtos do setor artesanal aponta para uma nova 

demanda profissional para os designers, cuja formação básica é voltada, prioritariamente, para 

o setor industrial. Sendo assim, se faz necessário que os cursos de desenho industrial 

procurem acrescentar em seus currículos, disciplinas voltadas para a inovação do artesanato, 

considerando este setor como representativo de nossa cultura e economia.  

Com relação às questões de ética tanto das instituições quanto dos consultores é 

importante destacar que a partir do estabelecimento das relações de confiança entre as partes, 

o consultor como representante da instituição de fomento passa a exercer certa influência 

junto aos artesãos modificando de certa forma a realidade encontrada, por vezes o que o 

consultor aconselha é tido como verdade, nesse caso é necessário cautela em suas 

recomendações de mudanças principalmente em se tratando de comunidades artesanais sob 

pena de descaracterizar toda uma tradição, corroborando com Guimarães (2005) quando 
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afirma que uma ação ética ou não-ética de um consultor e/ou das instituições afeta não apenas 

suas relações individuais, mais o desenvolvimento da cultura e das interações sociais. 

Na prática, a pesquisa se propõe a contribuir com informações e dados capaz de dar 

suporte às instituições que apóiam o setor, além disso, a expectativa é de que os resultados 

aqui obtidos propiciem melhorias na forma de atuação dos Técnicos e Consultores da 

instituição pesquisada, redução nas regulações no decorrer das consultorias e no custo 

financeiro da própria instituição, valendo-se da relação custo x benefício, satisfação dos 

clientes externos (artesãos e consumidor final) e internos (gestores de projetos e demais 

envolvidos). 

No âmbito pessoal, a pesquisa contribuiu para o meu crescimento profissional, 

momentos em que entendi e assumi erros ocasionados, na maioria das vezes, pela necessidade 

do cumprimento de metas.  

7.2 Propostas de ações 

Com base nas análises realizadas, principalmente com as informações coletadas na 

situação de referência (SEBRAE MG), algumas propostas foram construídas com os grupos 

de foco (GF1; GF2; GF4), restituída e validade também com o grupo de foco GF5 a saber: 

1. O consultor de design deve realizar DIAGNÓSTICO  prévio do grupo, a 

exemplo do que acontece no SEBRAE MG (situação de referência), ouvindo o 

artesão (individual e coletivo) e suas necessidades, levantar a atual situação da 

atividade (o nível que ela se encontra mesmo que o grupo já venha sendo 

atendido pela instituição), identificar matérias primas existentes na própria 

região principalmente as de origem industrial utilizada por vezes para inovar o 

produto. Além disso, sugere-se também que o consultor procure aplicar novas 

habilidades ou técnicas que venham a somar e ajudar na diferenciação do 

produto; identificar a existência de algum segmento no município que favoreça 

a comercialização do produto; E demais informações que o consultor considere 

relevante. Nesse sentido, o consultor também deve fotografar todas as peças 

produzidas pelos participantes dos grupos e elaborar uma ficha dos artesãos 

para ir alimentando um diagnóstico maior. A carga horária sugerida para este 

diagnóstico é de 26h. Em caso da necessidade de realizar entrevistas e coletas 

de dados nos locais de produção, o que pode levar um tempo considerado, 

dependendo das condições geográficas da região e do quantitativo de pessoas 

participantes dos grupos envolvidos, a carga horária sugerida poderá chegar até 
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40h sempre ponderando as restrições de recurso do SEBRAE RN. Utilizar para 

o diagnóstico o ANEXO 1 complementando com, conversas informais, 

verbalizações espontâneas e provocadas, além de observações abertas e sessões 

de análises coletivas quando necessário, contribuindo assim para elaboração de 

um PLANO DE AÇÃO  adequado a cada grupo; 

2. A proposta é que as intervenções não aconteçam de forma isolada e sem 

propósito, com carga horária reduzida de 40h e sim que cada grupo atendido 

pelo SEBRAE RN seja acompanhado por um consultor de design durante 12 

meses com cronograma a ser elaborado, levando em consideração as 

necessidades dos grupos e as limitações orçamentárias do SEBRAE RN. Os 

consultores, embora credenciados no SEBRAE RN, selecionados considerando 

suas habilidades e experiência com a tipologia a ser trabalhada, a exemplo do 

que ocorre no SEBRAE MG, utilizado como situação de referencia;  

3. A Coordenação do Projeto deverá realizar um monitoramento sistemático 

durante a oficina, acompanhando a atuação dos consultores para assegurar a 

qualidade dos serviços prestados, contemplando os seguintes aspectos 

envolvidos na prestação do serviço: a atuação do consultor, sua metodologia de 

trabalho - objetivo, conteúdo e metodologia e resultados obtidos de forma 

progressiva num processo de restituição e validação; 

4. Caberá a Coordenação também, além da avaliação ao final das oficinas, 

realizarem um ciclo de análises coletivas para verificar os pontos positivos e 

negativos do processo de intervenção na produção.  Foram sugeridas 3 etapas 

de avaliações: 1ª ao final da oficina, 2ª um mês após e a 3ª, 6 meses depois; e 

5. Criar uma área virtual para armazenar informações referentes aos grupos como 

diagnóstico, relatórios de consultorias, dinâmicas de grupos utilizadas, etc., 

que os consultores tanto de design, quanto das demais áreas teriam acesso para 

conhecer mais profundamente que trabalhando foi realizado com cada grupo, 

criando assim acervo rico de informações, também a exemplo do que ocorre no 

SEBRAE MG utilizado como situação de referência. 

Como sugestão, segue um novo processo de encaminhamento das intervenções na 

produção artesanal por meio de oficinas de design onde se insere as propostas citadas acima 

(Figura 18): 
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Figura 18: novo processo de encaminhamento das intervenções na produção artesanal 
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Todo processo inicia seguindo as regras da instituição conforme fluxo apresentando no 

capítulo 4 (pg. 62), no entanto, podemos perceber na figura 18, a indicação para realização do 

DIAGNÓSTICO  do grupo para coletar as informações necessárias bem como verificar se a 

demanda prescrita reflete a demanda real, havendo a possibilidade de se construir ou 

reformular a demanda junto ao grupo considerando as reais necessidades, construindo assim 

um PLANO DE AÇÃO específico. Mediante aprovação do plano de ação o consultor inicia o 

processo de INTERVEÇÃO DE DESIGN no formato de oficina com a carga horária 

adequada, sendo MONITORADA pelo(s) técnicos do SEBRAE, assegurando a atuação do 

consultor - objetivo, conteúdo e metodologia e resultados obtidos de forma progressiva num 

processo de restituição e validação. Após a entrega do RELATÓRIO  de atividades pelo 

consultor, caberá a Coordenação do Programa SEBRAE de Artesanato e/ou de Design, 

realizarem 3 etapas de avaliações: 1ª ao final da oficina, 2ª um mês após e a 3ª, 6 meses 

depois. Paralelamente alimentar o BANCO DE DADOS VIRTUAL  com informações 

referentes aos grupos como diagnóstico, relatórios de consultorias, dinâmicas de grupos 

utilizadas, etc., criando assim acervo rico de informações de cada grupo atendido. 

Ainda como proposta complementar a luz dos achados da pesquisa que sustentam esta 

dissertação, tomando como base a atuação do SEBRAE MG, utilizado como situação de 

referência, segue proposta de atuação do design no processo de intervenção para o artesanato 

com carga horária base, sugerida pelos atores envolvidos no processo a seguir (figura19): 

 

Figura 19: proposta de atuação do design no processo de intervenção para o artesanato 
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1. PALESTRA: sensibilização sobre o que é design e o real papel do profissional de 

designer na atuação junto ao artesanato, até que ponto interferir no artesanato, e quais 

os procedimentos a serem realizados pelo consultor antes da intervenção, como por 

exemplo, conhecimento da comunidade artesanal e da tipologia desenvolvida pelo 

grupo, na oportunidade enfatiza as diferenças entre artesanato tradicional, arte popular 

e trabalhos manuais. Bem como, a importância da inovação para que o artesão possa 

aceitar a figura do designer como facilitador, além de mencionar os efeitos positivos 

da inovação, inclusive com casos reais de melhorias e resultados positivos já 

implantados.  

2. DIAGNÓSTICO (26h dependendo do grupo): Conforme sugerido anteriormente. 

3. OFICINA/CONSULTORIA DE COR E ICONOGRAFIA  (16h com encontros a 

critério do grupo): apresentar as diferenças entre cores quentes, cores frias, cores 

complementares, cores análogas e seu efeito no produto, apresentando dicas que 

facilitam a combinação de cores utilizando como ferramenta o disco de cores. 

Conceituar ícones, identificar ícones da região que servirá de inspiração na aplicação 

dos produtos, exercitarem técnicas de composição.  

4. OFICINA/CONSULTORIA DE CRIATIVIDADE (16h com encontros a critério do 

grupo): Estimular o grupo no processo criativo, conceituando criatividade, inovação, 

design e público alvo, mostrar de forma simplificada as técnicas para desenvolver um 

produto a partir da realidade de cada um, definindo temas, linhas de produtos, etc. 

5. DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO  (80h com encontros a critério do grupo): 

Dar suporte no desenvolvimento dos produtos permitindo a participação do artesão , 

pretendendo ser um processo de construção compartilhada cujo objetivo é promover a 

apropriação de conhecimentos por parte dos artesãos.    

6. CONTROLE DE QUALIDADE (40h com encontros a critério do grupo): Avaliar 

acabamento, material, processo produtivo e dar suporte ao artesão na melhoria da 

qualidade desenvolvimento dos produtos. Como sugestão que a oficina/consultoria 

aconteça no máximo até 02 meses após a de desenvolvimento de produto ou após a 

participação do grupo em feiras, pois receberam o feedback dos clientes a cerca dos 

produtos.  

7. DESIGN GRÁFICO/EMBALAGEM  (até 40h): Desenvolvimento de marca, 

embalagem, tags, etc., para valorizar os produtos dos artesãos. 
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Para concluir é importante destacar que todo a pesquisa destaca a importância da 

flexibilidade no processo, não sendo interessante a formatação de uma Oficina de Design 

padrão já que cada grupo artesanal a ser atendido tem suas particularidades e devem ser 

respeitadas. As sugestões que devem ser seguidas de acordo com as necessidades de cada 

grupo destacando então a importância de um Diagnóstico adequado. 

 
7.3 Propostas de Trabalhos Futuros  

 
Com base nesta dissertação sugere-se como trabalhos futuros:  
 

• Estudo e elaboração de um termo de referência de design voltado para o setor 

artesanal que servirá de modelo de atuação do designer e de gestão da inovação em 

todo o sistema SEBRAE; 

• Identificar, avaliar e formatar de um plano de capacitação tanto para os consultores de 

design para artesanato, quanto para os Técnicos das instituições de fomento ao setor, 

como conseqüência a melhoria na abordagem junto aos artesãos; 
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ANEXO 01 

Formulário de diagnóstico elaborado pelo SEBRAE Nacional em 2010 para ser aplicado 
junto aos artesãos atendidos pelos Projetos de Artesanato 

Fonte: MASCÊNE, 2010 
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APÊNDICE 1 

Questionário – Identificação/Características  
 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção 

Grupo de Estudo e Pesquisa em Ergonomia – GREPE 
 

Grupo de foco – GF1: CONSULTOR ESPECIALISTA EM DESIGN E ARTESANATO 
(“Master”) 

Grupo de foco - GF2: CONSULTORES CREDÊNCIADOS EM DESIGN PARA 
ARTESANATO NO SEBRAE RN 

Grupo de foco - GF 3: CONSULTORES EM DESIGN PARA ARTESANATO NÃO 
CREDÊNCIADOS  

 

INFORMAÇÕES SOCIAIS:   

Identificação:  

Data de Nascimento:                                                          Naturalidade: 

Endereço: 

Bairro:                                                                          Cidade: 

Telefone para contato: 

Estado civil: 

Outra atividade:                                      

Religião: 

 

INFORMAÇÕES EM RELAÇÃO À FORMAÇÃO/PROFISSÃO: 

Formação:     (   ) Superior Completo             (   ) Pós Graduação             (   ) Outra: Qual?                  

Área de atuação:  

Quanto tempo trabalha com artesanato: 

Qual tipologia:  (   ) Rendas     (   ) Bordados     (   )  Cerâmica     (   ) Palhas e Fibras   (   ) Outros: Qual? 

Recebeu alguma formação (cursos) relacionada à design  € Sim     € Não 

Curso: Local: Quando: Duração: 

Curso: Local: Quando: Duração: 

Curso: Local: Quando: Duração: 

Recebeu alguma formação (cursos) relacionada à artesanato  € Sim     € Não 

Curso: Local: Quando: Duração: 

Curso: Local: Quando: Duração: 

Curso: Local: Quando: Duração: 

Conhecimento: (    ) Desenvolvimentos de Produto   (    ) Gestão  (    ) Segurança   (   ) Meio Ambiente  (   ) 
Postura 

Como e onde adquiriu o conhecimento? 

Acidentes nas consultorias: € Sim  (Quantos?           )  € Não        
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APÊNDICE 2 
Primeiro Questionário Aberto Online com Identificação: E-mail enviado  

 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção 
Grupo de Estudo e Pesquisa em Ergonomia – GREPE 

 
Grupo de foco - GF 1: CONSULTOR ESPECIALISTA EM DESIGN E ARTESANATO 

(“Master”) 
Grupo de foco - GF 2: CONSULTORES CREDÊNCIADOS EM DESIGN PARA 

ARTESANATO NO SEBRAE RN 
 

 

----- Original Message -----  

From:  Marijara Leal  

To:  Marijara Leal  

Sent:  Thursday, February 26, 2009 10:56 AM 

Subject:  Levantamento dos principais problemas  

Caro Colega 

Estou fazendo um levantamento dos principais problemas percebido por você nas consultorias 

de design em artesanato. 

Pode citar em tópicos tanto problemas referentes ao(s) órgão(s) contratante, quanto problemas 

que surgem durante a consultoria junto aos artesãos. 

Esse levantamento servirá como colaboração para o meu mestrado tendo como objetivo 

também a melhoria do processo de demanda das consultorias de design em artesanato. 

 

Agradeço antecipadamente a colaboração. 

Marijara Leal  

Desenhista Industrial/Designer de Produto 
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APÊNDICE 3 
Matriz de Inclusão de Comentários  

Primeiro Questionário Aberto Online com Identificação 
 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção 

Grupo de Estudo e Pesquisa em Ergonomia – GREPE 
 

Grupo de foco GF 1: CONSULTOR ESPECIALISTA EM DESIGN E ARTESANATO 
(“Master”) 

Grupo de foco GF 2: CONSULTORES CREDÊNCIADOS EM DESIGN PARA 
ARTESANATO NO SEBRAE RN 

 
 

GRUPO DE FOCO 

1: Consultor 

Especialista  

Quais os principais problemas percebidos por 

você nas consultorias de design em artesanato 

referente ao(s) orgãos contratantes. 

Quais os principais problemas percebidos por você 

nas consultorias de design em artesanato referente 

aos ARTESÃOS. 

GF 1    

Síntese por tópico     

Síntese     

 

GRUPO DE FOCO 

2: Consultor  

Credenciados 

Quais os principais problemas percebidos por 

você nas consultorias de design em artesanato 

referente ao(s) orgãos contratantes. 

Quais os principais problemas percebidos por você 

nas consultorias de design em artesanato referente 

aos ARTESÃOS. 

GF 2-a   

GF 2-b   

GF 2-c   

GF 2-d   

Síntese por tópico     

Síntese     
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APÊNDICE 4 
Segundo Questionário Aberto Online Sem Identificação 

 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção 
Grupo de Estudo e Pesquisa em Ergonomia – GREPE 

 
Grupo de foco - GF 1: CONSULTOR ESPECIALISTA EM DESIGN E ARTESANATO 

(“Master”) 
Grupo de foco - GF 2: CONSULTORES CREDÊNCIADOS EM DESIGN PARA 

ARTESANATO NO SEBRAE RN 
Grupo de foco - GF 3: CONSULTORES EM DESIGN PARA ARTESANATO NÃO 

CREDÊNCIADOS  
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APÊNDICE 5 
Matriz de Inclusão de Comentários  

Questionário Aberto Online sem Identificação 
 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção 

Grupo de Estudo e Pesquisa em Ergonomia – GREPE 
 

Grupo de foco - GF 1: CONSULTOR ESPECIALISTA EM DESIGN E ARTESANATO 
(“Master”) 

Grupo de foco - GF 2: CONSULTORES CREDÊNCIADOS EM DESIGN PARA 
ARTESANATO NO SEBRAE RN 

Grupo de foco - GF 3: CONSULTORES EM DESIGN PARA ARTESANATO NÃO 
CREDÊNCIADOS  

 

Quais os principais problemas percebidos por você nas consultorias de design em artesanato referente aos 

ARTESÃOS  

 CONSULTOR Organização/Gestão Inovação e 
Tecnologia 

Conhecimento/Formação Produção/Aquisição 
da Matéria Prima 

Produção/Qualidade 

C 1       

C2      

C3      

C4      

C5      

GF 3 - e      

GF 3 - f      

Síntese por 
tópico 

     

Síntese Geral  

 

Quais os principais problemas percebidos por você nas consultorias de design em artesanato referente ao 
SEBRAE RN 

CONSULTOR Metodologia Inovação e 
Tecnologia 

Fluxo da demanda (caminhos que a 
demanda passa até chegar ao 
consultor) 

Gestão/Planejamento das 
Ações 

C1      

C2     

C3     

C4     

C5     

GF 3 - e     

GF 3 - f     

Síntese por tópico     

Síntese Geral     
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CONSULTOR Quais sugestões de melhoria 
para atuação do SEBRAE RN  
nas ações de design em 
artesanato? 

Você sente necessidade de alguma 
capacitação específica para atuação 
no artesanato? 

Que tipo de informação seria 
interessante abordar em um 
programa de capacitação para 
atuação do designer no artesanato? 

C1     

C2    

C3    

C4    

C5    

GF 3 - e    

GF 3 - f    

Síntese por tópico    

Síntese Geral    
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APÊNDICE 6 
Roteiro Dinâmico de Ação Conversacional 

 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção 
Grupo de Estudo e Pesquisa em Ergonomia – GREPE 

 
Grupo de foco - GF 4:  

PRIMEIRA PRESIDENTE DA AALP 
ATUAL PRESIDENTE DA AALP 

ARTESÃOS DA AALP (ANÁLISE COLETIVA)  

 

Pesquisador(es): 
__________________________________________________________________ 

Local: _________________  Data: _________________ Hora: _____: ______   às _____:_______ 

Entrevistado:  

 

1. Pessoas na Associação 

2. Trabalham com Sisal 

3. Trabalham com o sisal na sede 

4. Quais os principais problemas percebidos por você nas consultorias de design em 
artesanato referente aos ARTESÃOS nos seguintes itens: 

 

Organização/Gestão 
• Organização da oficina pela presidente  
• Tempo das artesãs para participar de oficinas 
• Trabalho em equipe, motivação 
• Permanência das artesãs durante a oficina  

Inovação e tecnologia 
• Dificuldades em inovar 
• Resistência Mudança 
• Instruções do designer durante a oficina 

Conhecimento/formação 
• Expectativas com as oficinas 
• Dificuldade no entendimento 
• Resultados após a oficina 
• Registro dos ensinamentos adquiridos 
• Criar sem profissional de design 
• Pesquisar sobre produto e processo 

Produção/Aquisição da Matéria Prima  
• Dificuldades na produção 
• Estoque de matéria prima 
• Utilização de outro tipo de matéria-prima  
• Dificuldades 
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Produção/Qualidade 
• Produto mais fácil 
• Produto mais difícil 
• Controle de qualidade 
• Artesão sem habilidade  

 
5. Quais os principais problemas percebidos por você nas consultorias de design em 
artesanato referente ao SEBRAE RN nos seguintes itens: 

 
Metodologia 

• Carga horária 
• Análise coletiva das peças “antigas”  
• Exercícios de criatividade  
• Cópia de produtos existentes 
• Retorno do consultor após a oficina  

Inovação e Tecnologia 
• Tipo de produtos desenvolvidos 
• Produto que vende mais 

Fluxo da demanda  
• Visita do consultor antes da oficina 
• Recebimento do relatório após oficina  

Gestão/Planejamento de Ações 
• Negociações entre vocês e o ...  antes das atividades  
• Conhecimento do grupo sobre o papel do design antes da oficina 
• Consultoria de design em 2005 com Jusselma (Bolsas) 
• Consultoria em 2006 com India (Produtos diversos)  
• Consultoria em 2009 com Camila (Bolsas) 

 
6. Sugestões de melhoria para as oficinas de design  
7. Outros programas de apoio ao artesanato 
8. O apoio do SEBRAE RN 
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APÊNDICE 7 
Roteiro Dinâmico de Ação Conversacional  

ANÁLISE COLETIVA 
 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção 

Grupo de Estudo e Pesquisa em Ergonomia – GREPE 
 

Grupo de foco - GF 4: ARTESÃOS DA AALP 
 

Slides de apoio 
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APÊNDICE 8 
Matriz de Inclusão de Comentários Ação Conversacional 

 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção 
Grupo de Estudo e Pesquisa em Ergonomia – GREPE 

 
Grupo de foco GF 4: ARTESÃOS DA AALP 

 
AP1: Artesã Primeira Presidente  

AP2: Artesã Presidente  
AC: Artesãos (Análise Coletiva) 

 

Quais os principais problemas percebidos por você nas consultorias de design em artesanato referente aos 

ARTESÃOS 

 ARTESÃOS Organização/Gestão Inovação e 
Tecnologia 

Conhecimento/Formação Produção/Aquisição da 
Matéria Prima 

Produção/Qualidade 

AP1      

AP2      

AC      

Síntese por 
tópico 

     

Síntese Geral  

 

Quais os principais problemas percebidos por você nas consultorias de design em artesanato referente ao 
SEBRAE RN 

ARTESÃOS Metodologia Inovação e 
Tecnologia 

Fluxo da demanda (caminhos que a 
demanda passa até chegar ao 
consultor) 

Gestão/Planejamento das 
Ações 

AP1     

AP2     

AC     

Síntese por tópico     

Síntese Geral     
 

ARTESÃOS Sugestões de melhoria para as 
oficinas de design 

Outros Programas de Apoio ao 
Artesanato 

Apoio do SEBRAE RN 

AP1    

AP2    

AC    

Síntese por tópico    

Síntese Geral    

 

 


