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mais... que as mãos de um artista artesão deixa impregnado na sua 

arte... no seu artesanato... a expressão da alma... a  ponto de nos 

fazer transcender os limites do imaginável... do visível...  para algo 

que nós não vemos... não quantificamos...  mas sentimos... nos 

envolve... e não sabemos explicar quando... como... e por quê 

acontece naquele momento em que estamos diante de uma peça de 

arte... Não importam essas respostas... o essencial é invisível aos 

nossos olhos... é o que nos conecta ao cosmos... a  Deus... é o que 

nos faz sermos especiais... é o que nos dá prazer espiritual...  o 

verdadeiro sentido de ser...” 

      

Luis Carlos Menezes 
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RESUMO 
 
 
A carência de estratégias de desenvolvimento atinge a maioria das localidades brasileiras. Na 
perspectiva do desenvolvimento sustentável, o apoio aos Arranjos e Sistemas Produtivos 
Localizados é identificado como uma importante alternativa na promoção local, visto que 
contempla ao mesmo tempo os aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais. O 
presente estudo tem como principal objetivo analisar a dinâmica do arranjo produtivo de 
artesanato ceramista do município de Santana do São Francisco, identificando seus principais 
atores, analisando os processos de aprendizado e o grau de envolvimento dos que fazem a 
atividade, a estrutura e organização do sistema de produção, bem como a utilização dos 
recursos naturais, além da análise das instituições de governança local e das políticas públicas 
e institucionais que apóiam a atividade. Os dados foram obtidos através de fontes primárias, 
por meio de entrevistas pessoais com todos os que formam a força de trabalho do arranjo – 
artesãos, preparadores e transportadores de barro, fornecedores de lenha – além dos 
representantes das instituições de coordenação local e de fomento que dão o apoio à atividade. 
Pode-se constatar que a atividade é caracterizada na sua maioria pela mão-de-obra familiar, 
obtendo uma renda média que gira entre um e dois salários mínimos. Em geral, o aprendizado 
da técnica se dá na família e/ou nos locais de trabalho. A organização da produção está 
distribuída em 80 unidades produtivas, sendo a grande maioria de precária infra-estrutura 
física, dificultando a execução dos serviços e a apresentação do produto. No arranjo, o 
controle dos processos produtivos apresenta diversas deficiências, entre elas o fornecimento 
de insumos. A argila, principal matéria-prima, está atualmente sendo cedida, ficando os 
artesãos numa situação de dependência. O tipo das peças produzidas é determinado na 
maioria dos casos pelos compradores do produto. As peças são vendidas principalmente aos 
intermediários e aos lojistas oriundos principalmente de Aracaju, do estado da Bahia e de 
Alagoas. As vendas nos últimos cinco anos têm diminuído sensivelmente no arranjo, embora 
a perspectiva que se tem em relação ao futuro para a maioria dos artesãos seja de aumentar. A 
trajetória de desenvolvimento do arranjo aponta para a dificuldade de integração entre seus 
membros, fato que acontece em função de problemas que ocorreram em gestões passadas nas 
instituições de governança local, refletindo um sentimento de descrédito e desunião entre os 
artesãos, e provocando no arranjo a concorrência desleal entre os próprios artesãos. Outra 
dificuldade é a ausência de controle de custos na produção, cuja formação de preços se dá 
aleatoriamente. As proposições de políticas indicam que é preciso a criação de uma estratégia 
integrada e específica que coordene todas as ações necessárias ao desenvolvimento do 
Arranjo Produtivo de Cerâmica de Santana do São Francisco. 
 
 
Palavras-chave: arranjos produtivos locais, artesanato de cerâmica, desenvolvimento 
sustentável, Santana do São Francisco – Se.  
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ABSTRACT 
 

 
The lack of development strategy reaches most of the cities in Brazil. In the perspective of 
sustainable development the support to productive systems and arrangements contemplate at 
the same time economic, social, cultural and environmental aspects. The present study has as 
the principal objective to analyse the dynamic in the ceramic workmanship productive 
arrangements on Santana do São Francisco municipal district to identify its principal actors 
and to analyse the processes of learning and the degree of involvement of the ones who work 
on that activity, the structure and the organization of the production system, as well as the 
utilization of natural resources, and the analyses of the local governorship and of the public 
and institutional policies that support the activity. The data were collected from primary 
sources by means of personal interviews with all the people that compose the work force in 
the arrangements – artisans, people who prepare and transport the clay, firewood suppliers, 
and also the local coordination institutions and fomentation representatives who give support 
to the activity. It can be observed that the activity is characterized mostly by domestic labour 
that gains an average income that ranges from one to two minimum salaries. By and large the 
learning of the technique happens inside the family environment and/or in the work place. The 
organization of the production is distributed within 80 productive units. Most of it has a 
precarious physical infra-structure which makes it difficult the execution of the services and 
the presentation of the product. In the arrangement, the control of the productive processes 
shows many deficiencies, among them the supplying of imputs. The clay, the principal raw 
material, is being donated, leaving the artisans in a situation of dependency. The type of piece 
that is produced is determined in most of the cases by the buyers of the product. The pieces 
are sold principally to brokers and to the shopping owner from Aracaju, Bahia and Alagoas 
states. The sales have been going down in the arrangements in the last five years, although the 
perspective is that it may be increased for most of the artisans. The trajectory of development 
of the arrangements points to the difficulty of integration among their members. It happens on 
account of the problems that took place in local government institutions previous 
administrations that brought a sense of distrust and disillusion among the artisans and 
provoked in the arrangements a disloyal competition among them. Another difficulty is the 
absence of control in the production cost whose price making happens in an aleatory way. The 
propositions of policies indicate that it’s necessary the establishment of an integrated and 
specific strategy that coordinates all the necessary actions to the development of the 
productive arrangements of ceramics on Santana do São Francisco. 
 
Key words: local productive arrangements, ceramics, sustainable development, Santana do 
São Francisco – SE.   
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1  INTRODUÇÃO 
 
 

O apoio aos Arranjos e Sistemas Produtivos Localizados é identificado na literatura, 

como uma importante alternativa na promoção do desenvolvimento de base local. Pois, 

quando organizados e estruturados, são capazes de proporcionar a sustentabilidade dos 

processos de desenvolvimento, agregando paralelamente a preservação ambiental e cultural, a 

dinamização sócio-econômica com a geração de emprego e renda e a melhoria nas condições 

de vida da população, além de proporcionar uma adequada infra-estrutura dos serviços 

públicos e privados, articulados dentro de uma cadeia produtiva delimitada territorialmente. 

 

As atividades desses arranjos devem ser realizadas de forma a considerar as 

potencialidades do local e a contemplar as necessidades de sua população, através da 

participação da comunidade e dos agentes produtivos, sensibilizando-os quanto a importância 

da cooperação, levando em conta as habilidades que a população possui, para que haja  um 

bom desempenho no setor, como também alertando sobre os impactos que os 

empreendimentos exercem  no meio ambiente. O fundamental é definir estratégias que levem 

a obtenção de formas de eficiência coletiva. 

 

A região do Baixo São Francisco sergipano é uma das mais carentes em termos de 

infra-estrutura e desenvolvimento. E, na ausência de condições climáticas favoráveis, faz-se 

necessário a busca de soluções mais criativas. É preciso fortalecer a base de sustentação dos 

municípios, abrindo espaço para que o potencial de cada um deles seja trabalhado para 

produzir mais, desenvolver gerando renda e emprego e acima de tudo, proporcionar melhoria 

nas condições de vida de sua população. 

 

O município de Santana do São Francisco possui uma das atividades artesanais de 

maior representatividade de Sergipe tanto sob o aspecto econômico, como pela sua 

expressividade cultural. No entanto, sua população apresenta sérios problemas em sua 

qualidade de vida, infra-estrutura e um dos Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) mais 

baixos de Sergipe. Os rendimentos gerados no desenvolvimento da atividade não têm sido 

suficientes para proporcionar aos que dela sobrevivem condições de vida adequada ao 

desenvolvimento humano. 
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A atividade contém alguns elementos de Arranjo Produtivo Local, e para desenvolver-

se deverá fortalecer suas instituições de governança local melhorando suas relações de 

cooperação e os processos de inovação, de modo a potencializar os processos de 

aprendizagem enraizados ao longo do desenvolvimento da atividade. 

 

A cerâmica artesanal produzida no arranjo é responsável pela sobrevivência de grande 

parte da população da cidade, já que esta envolve toda a família no processo de produção, 

sendo a principal fonte de renda da população do município. 

 

Diante dessas considerações, esta pesquisa tem como principal objetivo, analisar no 

contexto do Arranjo Produtivo Local a dinâmica do artesanato de cerâmica do município de 

Santana do São Francisco, tendo em perspectiva o desenvolvimento local sustentável. De 

forma específica o estudo objetiva: 

  

• Identificar os atores que formam a força de trabalho da atividade; 

• Caracterizar o perfil sócio-econômico dessa força de trabalho; 

• Identificar e analisar os processos de aprendizado dos artesãos; 

• Identificar e analisar o envolvimento do artesão com a atividade; 

• Avaliar a estrutura e a organização da produção; 

• Identificar a tipologia das peças de cerâmica produzidas no município; 

• Analisar as formas de comercialização da produção artesanal; 

• Identificar a importância econômica e social da atividade na geração de trabalho e 

renda; 

• Analisar a forma de utilização dos recursos naturais e a percepção dos que fazem a 

atividade sobre a sustentabilidade desses recursos; 

• Analisar a governança local e as políticas públicas e institucionais de apoio a atividade 

no município. 

 

O presente estudo está estruturado em cinco capítulos, incluindo a introdução abordando a 

situação problemática do município e da atividade, bem como os objetivos da pesquisa. 

 

O segundo capítulo constitui-se do fundamento teórico da pesquisa em que se buscou 

discutir o fenômeno do desenvolvimento em suas várias acepções. Foram identificadas 
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também as características e importância dos Arranjos e Sistemas Produtivos no processo de 

desenvolvimento de base local. 

 

O terceiro capítulo trata dos procedimentos metodológicos que nortearam a pesquisa, 

justificando a escolha do método e das técnicas utilizadas, bem como demonstrando as 

variáveis e indicadores, as questões de pesquisa, o universo e a amostra analisados, além do 

tratamento dado as informações coletadas. 

 

No quarto capítulo são apresentadas a estrutura e dinâmica do Arranjo Produtivo de 

Artesanato do município de Santana de São Francisco, abordando a caracterização histórica e 

geográfica do município, além dos resultados e discussões realizados com base no 

levantamento de campo. São abordados diversos aspectos como o perfil e trajetória de vida 

dos que fazem a atividade, a estrutura e organização do sistema de produção e 

comercialização, os recursos humanos que trabalham na atividade, desempenho recente do 

negócio, bem como a governança local e as políticas públicas e institucionais de apoio à 

atividade, além da percepção dos que fazem a atividade quanto a utilização dos recursos da 

natureza. 

 

Por fim é apresentada uma conclusão sobre os resultados da pesquisa, seguidos de 

algumas proposições de políticas, visando o desempenho mais adequado da atividade com 

vistas a sua sustentação, além de melhores condições de vida para os que dela fazem parte. 
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2  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS 

 

 

 Desenvolvimento em virtude de sua amplitude de significações é analisado sob 

diferentes perspectivas e dimensões. Na perspectiva do modelo ocidental, o entendimento que 

se tem do que seja desenvolvimento sempre foi o de crescimento econômico, em que o 

princípio da utilidade determinaria todo seu direcionamento. 

  

 É nessa linha de raciocínio universalista e evolucionista linear, cuja origem se 

fundamenta nas idéias do iluminismo francês, de hierarquização de culturas de acordo com 

estágios de progresso sócio-econômico que o modelo de desenvolvimento ocidental é 

considerado um estágio superior e universal de civilização contemporânea, devendo-se todas 

as sociedades do Terceiro-Mundo seguir as etapas já vividas pelas nações industrializadas, 

desconsiderando o fato de que a realidade do subdesenvolvimento é hoje muito mais 

complexa que as sociedades pré-captalistas da Europa. Na idéia dominante dos países ricos do 

ocidente caracterizados por determinados padrões de produção e consumo, que muitas vezes 

estes países do Terceiro-mundo se espelham, desconsiderando suas características, 

potencialidades e culturas próprias. 

 

Nesse sentido Caiden e Caravantes (1988) colocam que os modelos de 

desenvolvimento não podem ser transportados, pois deve ser um processo de mudança 

sustentável no contexto de uma nação, visando o benefício de todo o seu povo. Cada país ou 

região possui seu próprio potencial de desenvolvimento e é capaz de moldar e planejar seu 

próprio destino, sem precisar copiar os padrões de outros, decidindo por si mesmo quanto aos 

objetivos de sua sociedade e o modo como os alcançará. 

 

 Esse pensamento também é compartilhado por Candeas (1999), quando afirma que o 

desenvolvimento é um processo, e não um estado, com objetivo amplo que se busca 

considerando as experiências históricas e específicas de cada sociedade. Dessa forma não se 

trata de passar da condição de país subdesenvolvido para a de desenvolvido através do 

aumento dos resultados econômicos, com base na experiência dos países do primeiro mundo, 

e sim de entender o significado do que seja desenvolvimento.  
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Nessa perspectiva Owens e Shauw (apud Khan, 1988, p.39), definem o 

“desenvolvimento como um processo do qual participa o povo dos países pobres, e não 

meramente as elites que no momento detenham o monopólio dos benefícios econômicos, 

sociais e políticos do desenvolvimento”. Sendo assim qualquer meta ou estratégia a ser 

implementada deverá considerar a questão da pobreza, do desemprego e da desigualdade. 

  

 Mesmo considerando as múltiplas manifestações que o desenvolvimento pode tomar 

em cada sociedade, este não exclui elementos que vão além da diversidade sócio-cultural 

específica, ou seja, são considerados essenciais em qualquer sociedade independente de suas 

particularidades. Para Candeas (1999), a busca do sentido universal do desenvolvimento exige 

a definição formal de critérios objetivos símbolos do fenômeno desenvolvimento, tais como 

um plano material e um plano imaterial. 

 

 No plano material, aspectos que contemplem no campo das infra-estruturas, 

eletrificação, particularmente rural, serviços de transportes e comunicação, condições 

sanitárias, abastecimento de água e serviços urbanos; no campo da produção, elevação e 

diversificação da produção industrial, melhoria de produtividade, sofisticação de 

equipamentos e de recursos de capital; no plano do consumo, alargamento das escolhas e 

melhoria do poder aquisitivo de toda a população. 

 

 No plano imaterial, aspectos que abranjam na esfera do conhecimento, melhoria dos 

níveis de educação e de formação profissional, bem como valorização do saber tradicional; no 

campo da consciência política e da cidadania, promoção dos direitos humanos; na área 

psicossocial, sensação de bem-estar, segurança e progresso coletivo. A consideração da 

dimensão cultural do desenvolvimento possibilita, ademais, a inclusão do progresso das artes, 

das letras, do pensamento, das instituições e das manifestações próprias de cada cultura como 

símbolos do desenvolvimento humano, de forma a enriquecer uma visão que privilegia apenas 

os “símbolos econômicos”. 

 

Para que qualquer forma de desenvolvimento seja autêntica é preciso que uma 

sociedade forneça um nível de sustentação de vida que considere a liberdade e uma vida digna 

para todos. Goulet (1999) expressa este pensamento quando diz que a destruição da vida e a 

adoção indiscriminada de tecnologias que destruam as liberdades humanas constituem 

desenvolvimento não criativo, mas destrutivo. Tal desenvolvimento não pode ser considerado 
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sustentável. 

  

Nesse sentido Sen (1981 apud Rattner, 2002) coloca que o desenvolvimento seria o 

processo de ampliação da capacidade de realizar atividades livremente escolhidas e 

valorizadas em cada sociedade, o que não é conseqüência do crescimento econômico. O 

desenvolvimento requer que se removam as principais causas da privação de liberdade, como 

a pobreza e a carência de oportunidades econômicas (Sen,1999 apud Peres, 2000). 

 

O quadro de pobreza e de degradação que se apresenta o ambiente e a incapacidade 

dos modelos de desenvolvimento de dar respostas aos problemas sociais, coloca o 

crescimento econômico diante de um impasse, que começa a considerar a vertente ambiental e 

as condições em que vive a humanidade em suas bases de planejamento. Foi essa preocupação 

com a preservação do meio ambiente conjugada com a melhoria das condições sócio-

econômicas da população que fez surgir o conceito de ecodesenvolvimento, intoduzido por 

Maurice Strong em 1972 e largamente difundido por Sachs em 1974, sendo mais tarde 

substituído pelo conceito de desenvolvimento sustentável. 

 

De acordo com Montebellier-Filho (2001), a construção do conceito de 

ecodesenvolvimento parte da crítica à visão economicista e ao desenvolvimentismo. O 

ecodesenvolvimento veio a se constituir em novo paradigma e põe-se como resposta à crise da 

ciência até então estabelecida, que não mais consegue dar conta de compreender a realidade 

complexa e mutante, composta de fenômenos sociais que tomavam lugar ativo no pensamento 

científico, tais como a exclusão social e a questão ambiental. 

 

O conceito de ecodesenvolvimento propõe-se a definir um estilo de desenvolvimento 

que considere os valores próprios e a realidade específica das regiões dos países pobres, 

atribuindo a estas sociedades a capacidade de identificar os seus problemas particulares e lhe 

dar soluções originais, levando em conta os dados ecológicos, da mesma forma que os 

culturais, as necessidades imediatas como também aquelas de longo prazo, ao invés de aceitar 

à moda predominante das soluções externas e universalistas com fórmulas generalizadas 

(SACHS,1986). 

 

Ainda conforme Sachs (1986), as estratégias de desenvolvimento regional e micro-

regional se beneficiariam em ser direcionadas com a aplicação prática dessa nova filosofia do 
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desenvolvimento. A elaboração de cenários de ecodesenvolvimento permitiria, a priori, que se 

avaliassem os conhecimentos concretos das comunidades, bem como suas lacunas e que 

diante da situação encontrada, se tentasse a abordagem participativa e unificada do 

planejamento, com vistas a formar uma política de ecodesenvolvimento, que iria se 

assimilando entre os planejadores regionais, até se tornar conhecida pela sua eficácia, e se 

efetivar como um estilo de desenvolvimento que considera as particularidades de cada região. 

  

A partir da década de 1980 por ocasião da conferência mundial sobre desenvolvimento 

e conservação, difunde-se o termo desenvolvimento sustentável, colocado como um novo 

paradigma para analisar a relação desenvolvimento e meio ambiente, dando-lhes a seguinte 

definição “desenvolvimento que responde às necessidades do presente sem comprometer as 

possibilidades das gerações futuras de satisfazer suas próprias necessidades”. De acordo com 

a avaliação de Montebellier-Filho (2001), é desenvolvimento porque não se reduz a um 

simples crescimento quantitativo, ao contrário faz intervir a qualidade das relações humanas 

com o ambiente natural, e a necessidade de conciliar a evolução dos valores sócio-culturais 

das sociedades rejeitando todo o processo que leva à deculturação. É sustentável porque deve 

responder a equidade intrageracional (gerações atuais) e a intergeracional (gerações futuras). 

 

A principal diferença entre os dois conceitos reside no campo político, ou seja, o 

desenvolvimento sustentável além de considerar o atendimento das necessidades básicas da 

população, através de tecnologias apropriadas a cada ambiente, enfatiza o papel de uma 

política ambiental, a responsabilidade com os problemas globais e com as futuras gerações. O 

desenvolvimento sob a nova ótica é inseparável da gestão dos recursos naturais, colocando em 

primeiro plano a questão da reprodutibilidade das relações entre as sociedades humanas e seu 

meio ambiente. 

 

Entretanto o próprio Sachs (1994) coloca que não importa qual denominação seja 

dada. O importante é que a idéia de desenvolvimento esteja em harmonia com a natureza e 

com a distribuição eqüitativa de renda fundamentando-se na seguinte definição: 

O conceito básico do desenvolvimento eqüitativo em harmonia com a 
natureza deverá permear todo o nosso pensamento, influenciando as ações 
dos cidadãos, tomadores de decisão e profissionais de todas as áreas 
(inclusive os burocratas que preparam e avaliam os projetos de 
desenvolvimento). A longa luta somente será vencida no dia em que for 
possível esquecer o adjetivo “sustentável” ou o prefixo “eco” ao se falar em 
desenvolvimento (Sachs, 1994, p.54). 
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 O princípio da equidade implica numa diversidade de processos necessários ao pleno 

desenvolvimento da sociedade, através da autodeterminação de seus estilos de vida, da 

autonomia cultural de cada comunidade, da autogestão dos processos produtivos e do 

potencial ecológico de cada localidade. Desta maneira, o uso dos recursos e as práticas 

produtivas dependem de condições culturais e sociais específicas a cada comunidade, visto 

que: 

 

A equidade não pode ser definida como um padrão homogêneo de bem-
estar; não depende apenas da repartição do acervo de recursos disponíveis e 
da distribuição dos custos de contaminação do ambiente global. A partir da 
perspectiva de racionalidade ambiental, os objetivos de equidade e de 
sustentabilidade implicam abolir o domínio do mercado e do Estado sobre o 
domínio dos povos, gerando condições para a apropriação dos potenciais 
ecológicos de cada região, mediados pelos valores culturais e pelos 
interesses sociais de cada comunidade ( LEFF, 2000, p.77) 

 
Ainda nessa perspectiva de desenvolvimento eqüitativo Haq (1971 apud Khan, 1988, 

p.40) argumenta que não deveria preocupar com “quanto” foi produzido e com que “rapidez”, 

mas sim, “com o que foi produzido e como foi distribuído”, ou seja, é a composição da 

produção que é essencial e não somente os índices de produção total. O autor ainda sugere 

que o desenvolvimento deveria ser definido em termos de um ataque seletivo aos problemas 

da pobreza, pela busca de um limiar de renda e de padrões mínimos de consumo, pela fusão 

das políticas de produção e pela distribuição e concretização do pleno emprego com parco 

suprimento de capital. 

  

Segundo Sachs (1986), o ambiente é na realidade uma dimensão do desenvolvimento, 

pois deve está implícito em todos os níveis de decisão. Os problemas relativos a recursos, 

energia, população, desenvolvimento e ambiente só poderão ser corretamente percebidos 

quando examinadas as inter-relações dos processos naturais e sociais, o que implica uma 

mudança na forma de planejamento.  

 

A elaboração de modelos para um desenvolvimento sustentável tem que reconhecer o 

fato de que a ciência econômica convencional não considera a base ecológica do sistema 

econômico em suas análises, levando assim a crença no crescimento ilimitado. A idéia de 

sustentabilidade, por sua vez implica uma limitação definida nas possibilidades de 

crescimento ilimitado, considerando a capacidade de suporte do planeta. É nesse fundamento 

que é indispensável agregar as questões ecossociais na formulação de políticas voltadas para o 
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benefício da sociedade (CAVALCANTI,1999). 

  

 Ações políticas deverão considerar em seus princípios a natureza e os valores 

humanos. É justamente na concepção e execução de políticas inteligentes, que o 

desenvolvimento pode enveredar pelo caminho da sustentabilidade. Políticas que possam 

levar uma melhoria real das condições de vida da população marginalizada, sem perturbar 

funções ecossistêmicas essenciais (CAVALCANTI, 1999). 

 

 Nesse contexto Leff (2000) afirma que o desenvolvimento sustentável é um projeto 

social e político destinado a erradicar a pobreza, melhorando as condições de vida da 

população, através da utilização de princípios de racionalidade ambiental, que oferece novas 

bases para construir um novo paradigma de produção alternativo, fundado no potencial 

ecológico, na inovação tecnológica e na gestão participativa da comunidade no uso de seus 

recursos. A sinergia gerada na articulação desses processos faz com que na racionalidade 

ambiental o todo seja maior do que os processos que a constituem, gerando um processo 

produtivo sustentável, aberto à diversidade cultural e à diversificação das formas de 

desenvolvimento nas diversas comunidades. 

 

A sustentabilidade do processo de desenvolvimento implica na promoção de novas 

economias sustentáveis, baseadas no potencial produtivo dos sistemas ecológicos, nos valores 

culturais e numa gestão participativa das comunidades para um desenvolvimento endógeno 

autodeterminado. São estas características que formam as estratégias que permitem articular 

as economias locais com a economia de mercado nacional e mundial, preservando a 

autonomia cultural, as identidades étnicas e as condições ecológicas para o desenvolvimento 

sustentável de cada comunidade; isto é de integrar as populações num mundo diverso e 

sustentável (LEFF, 2000). 

 

O mesmo autor coloca ainda que para as ações se concretizarem será preciso 

incorporar esta visão produtiva aos programas de “desenvolvimento social” que, além de fazer 

frente aos problemas da pobreza, devem promover o desenvolvimento das capacidades 

produtivas das comunidades, fundadas em suas capacidades de autogestão, com programas 

nacionais de ordenamento ecológico do território e descentralização econômica. 

 

Para Rattner (2002), a cultura e as tradições com seus conhecimentos acumulados e 



 30

aplicados em projetos e estratégias de integração social podem ter um papel fundamental. O 

resgate de padrões tradicionais na preparação de alimentos, elaboração de produtos de 

artesanato e de tantas outras manifestações pode funcionar como elemento chave na 

reconstrução da identidade coletiva de uma comunidade e conseqüentemente do processo de 

desenvolvimento sustentável. 

 

É nas comunidades de base e em nível local que os princípios do ambientalismo 

tomam o seu sentido como potencial produtivo, diversidade cultural e participação social, 

para a construção de uma nova racionalidade produtiva. Ou seja, é através do caráter 

específico dos processos materiais e das formas de significado cultural que se define o 

potencial ambiental do desenvolvimento (LEFF, 2000). 

 

A gestão ambiental do desenvolvimento sustentável exige novos conhecimentos 

interdisciplinares em seu planejamento intersetorial; mas é sobretudo a participação e o 

controle direto dos cidadãos na produção de suas condições de existência que definem seus 

caminhos. 

  

 Na observação de Amaral Filho (2002), a valorização do local tendo como base de 

referência o território e seus respectivos atores, aparece como resposta ao processo de 

globalização, que busca constantemente a competitividade por meio da exploração da mão-

de-obra barata e dos recursos naturais nas localidades, impedindo a autogestão dos processos 

de desenvolvimento.  

 

 

2.1 TERRITÓRIOS PRODUTIVOS E DESENVOLVIMENTO LOCAL 
 

Na atual configuração do mundo falar em desenvolvimento implica em abordar seus 

múltiplos aspectos. A abordagem do desenvolvimento oriundo das relações com suas bases 

locais tem sua raiz nos territórios. O território tem importante papel na interconexão das 

relações econômicas, sociais, políticas e institucionais, além de proporcionar forte identidade 

cultural com o local, decorrente de um intenso sentimento de pertencimento a comunidade. É 

esta valorização do lugar como palco de diversas manifestações que constitui uma alternativa 

no processo de desenvolvimento.  
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O desenvolvimento local endógeno obedece a uma visão territorial, e não funcional 

dos processos de desenvolvimento e mudança estrutural, ou seja, o território é nessa 

perspectiva mais que uma simples base física em que ocorre os processos e atividades 

econômicas, sendo um agente de transformação social (BARQUERO,2001). 

 

 O território representa uma trama de relações decorrente de um processo histórico que 

foi se estruturando em função dos vínculos de interesse de seus grupos e atores sociais, e da 

construção de uma cultura própria que caracteriza sua identidade. O emaranhado de interesses 

de uma comunidade territorial, permite definí-lo como um agente de desenvolvimento local, 

capaz de agir nos processos de desenvolvimento e mudança estrutural (BARQUERO, 2001). 

  

Ainda segundo o mesmo autor o desenvolvimento é um processo que adquire seu 

significado no território, e se articula com o sistema econômico global segundo sua própria 

história e forma de organização em redes, proporcionadas pelas relações que decorrem em 

função da existência de determinada produção. Para Amaral Filho (1996) a concentração 

convergente de atividades produtivas, o fluxo de informações, a circulação do conhecimento 

científico e tecnológico e a notoriedade e destaque alcançados pelo local ou região, cujos 

efeitos multiplicadores se propagam de maneira cumulativa transformam a localidade em uma 

referência em determinada atividade econômica. 

  

Nos distritos industriais e nos arranjos e sistemas produtivos locais o território 

funciona como uma infra-estrutura sócio-produtiva sobre o qual se constrói 

concomitantemente uma autonomia econômica, política e cultural, integrando os diversos 

atores envolvidos - empresas que participam do processo produtivo, fornecedores, clientes, 

cooperativas, associações de negócios, sindicatos, governo municipal e estadual e demais 

grupos e instituições que participem do processo de desenvolvimento local e regional. 

 

 A configuração do desenvolvimento, a partir de aglomerações produtivas se dá pelo 

estreitamento da relação entre produção e território, que de acordo com Amaral Filho (1996) 

produzem verdadeiras intensificações localizadas de economias de escala caracterizadas pela 

fabricação de um mesmo produto ou de uma produção típica. 

 

 Na observação de Paiva (2002, apud Moraes, 2003) o desenvolvimento territorial 

fortalece espaços locais, micro-organizações e as diversas matrizes culturais que aparecem 
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como identidades coletivas da ordem social estabelecida. Dessa forma, torna-se possível 

pensar numa ordem política democrática, onde as comunidades locais possam tomar as 

decisões sobre, seus próprios destinos. 

 

 Nessa perspectiva que contempla a abordagem social através da associação da 

dimensão econômica à cidadania, situam-se iniciativas que procuram articular produção e 

distribuição de riqueza, mesmo que em pequena escala (MOURA, 1997 apud MORAES, 

2003). 

 

 A compreensão da dinâmica dos arranjos produtivos locais mostra que a cidadania é 

construída a partir da inclusão do membro da comunidade no processo produtivo e nas   

relações decorrentes da forma como este  se manifesta. Nesse sentido, Cocco et al (1999) 

coloca que na mesma perspectiva em que se constrói a cidadania também se produz por meio 

dela, significa que a construção do espaço público passa também pela construção democrática 

do mercado. 

 

 

2.1.1 Arranjos e Sistemas Produtivos Locais: caracterização, conceito e importância. 

 

 Os fatores locais constituem-se hoje cada vez mais em elementos vitais no 

fortalecimento e estruturação da economia. O apoio às aglomerações de empresas em 

Arranjos ou Sistemas Produtivos é uma importante estratégia de desenvolvimento sustentável 

que permite não só dinamizar a economia local, gerando emprego e renda para a população 

como também promover a melhoria dos serviços públicos e privados articulados em uma 

cadeia produtiva. 

  

Porter (1999), utiliza o conceito de cluster para definir agrupamentos de empresas de 

determinado setor de atividade, concentrados geograficamente em uma localidade. Nesse 

sentido, Rosenfeld (apud Amaral Filho et al, 2002), coloca que essas aglomerações de 

empresas são ligadas por meios ativos de transações comerciais, de diálogo e de 

comunicações que se beneficiam das mesmas oportunidades e enfrentam os mesmos 

problemas. 

Segundo Pyke et al (apud Amaral Filho et al, 2002, p.07) qualquer definição de 

aglomerações produtivas não está livre de controvérsia, para esses autores um cluster ou 
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sistema produtivo local é “caracterizado por um grande número de firmas que são envolvidas 

em vários estágios, e em várias vias, na produção de um produto homogêneo”. 

 

 Cassiolato e Lastres (2001) afirmam que os arranjos produtivos locais são 

aglomerações territoriais de agentes econômicos, políticos e sociais, com foco em um 

conjunto específico de atividades econômicas, que envolvem a participação e interação de 

empresas, fornecedores, clientes, as diversas associações de representação, além de 

instituições públicas e privadas de apoio a atividade. 

 

Uma definição mais ampla e complexa para essas aglomerações é dada por Amaral 

Filho et al (2002) quando afirmam que a categoria Arranjo ou Sistema Produtivo Local 

funciona como uma espécie de organização social e institucional que se relaciona com a 

aglomeração de empresas visando o fortalecimento e estabilidade das mesmas, dentro de um 

determinado contexto social. Os autores comentam ainda que esses sistemas são formados 

pela articulação de elementos como capital social, organização produtiva e política-

institucional. 

  

O capital social é um bem público que tem por objetivo estabelecer a coordenação e 

governança do núcleo de produção através das interações contínuas e compromissos sociais 

que vão se construindo entre os indivíduos. O principal aspecto do capital social é a 

confiança, condição essencial para a cooperação e a formação de redes de relacionamentos, 

através de associações e cooperativas de pequenos produtores e empresas, facilitando dessa 

forma o processo de transação no mercado. 

 

Segundo Peres (2000) a organização de diversos grupos de interesse em instituições 

horizontais de comunidades, forma o estoque de capital social, utilizado como uma 

importante estratégia no processo de desenvolvimento. 

 

 A principal característica dos arranjos e sistemas produtivos locais é a maneira como 

eles se reúnem e se organizam no território. O êxito econômico destas aglomerações decorre 

de uma organização social e econômica eficaz, baseada principalmente em pequenas 

empresas que estão vinculadas entre si e que obedecem a princípios definidos. É a existência 

dessas fortes redes de pequenas empresas, que através da especialização combinada a 

flexibilidade, que promovem a capacidade coletiva do distrito ou arranjo produtivo. 
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Os arranjos e sistemas produtivos caracterizam-se pela crescente capacidade de 

interagir e de inovar os processos numa dinâmica de aprendizado. A lógica da interação é 

determinada pela capacidade dos atores de cooperarem entre si em relações de 

interdependências, através de redes de informação e inovação. A dinâmica de aprendizagem, 

por sua vez, traduz a capacidade dos atores envolvidos em modificar seu comportamento em 

função das transformações do meio externo que o cerca, visando a melhoria na eficiência, na 

organização e na infra-estrutura. Desse processo de aprendizagem nascem novos 

conhecimentos e novas tecnologias. A somação destes fatores indica o rítimo de inovação que 

as empresas devem adquirir ao fazerem parte ou quando vierem a fazer parte de um sistema 

produtivo em determinada localização geográfica (CASSIOLATO e LASTRES, 2001). 

 

 A inovação nos Arranjos e Sistemas Produtivos Locais consiste em um processo 

interativo de aprendizagem acumulada, resultado de adaptações incorporadas na atividade ao 

longo do tempo que se dá em decorrência das necessidades impostas pela produção. Trata-se 

de um processo de aprendizagem coletiva, cujo conhecimento está enraizado na sociedade e 

no território em um contexto social, institucional e cultural específico (BARQUERO, 2001). 

 

 É esse contexto constituído pelas características próprias de uma determinada 

localidade que propicia, segundo Marshall (1979 apud Lins, 2002) um ambiente econômico, 

cujos mistérios dos negócios deixam de ser mistérios, ou seja, são como se estivessem no ar, e 

as crianças aprendem muitos deles inconscientemente. 

 

É o conhecimento tácito, enraizado na comunidade entre os agentes econômicos, que 

aparece como pilar básico da competitividade dos arranjos e sistemas produtivos locais, visto 

que compartilham os mesmos valores e compreendem os mesmos problemas (LINS, 2002). 

 

 Para que o sistema produtivo local seja competitivo é preciso que haja difusão de 

inovações, que se dá através da promoção da capacidade de aprendizagem que impulsiona e 

dinamiza a economia local. Para que isso ocorra é preciso que se promova a capacidade de 

aprendizagem do sistema, através da atuação firme e diversificada das instituições de 

governança local, bem como os atores que formam o entorno local tomem decisões adequadas 

em termos de investimentos em tecnologia e na própria organização do sistema. 
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O conhecimento existente em uma localidade ou região, originado da capacidade de 

aprendizagem e de inovação do sistema, confunde-se na observação de Lins (1996), com o 

próprio sistema regional de inovação ou “região de inovação e aprendizagem”, cujo, objetivo 

é fomentar o desenvolvimento regional.  

  

Para Asheim e Isaksen (1998 apud Barquero, 2001), o modelo interativo de inovação, 

característico dos sistemas locais está baseado na cooperação entre as empresas e instituições 

que formam o tecido produtivo, social e institucional de um território. Segundo Lins (1996), é 

através da cooperação entre os agentes que se obtém a aprendizagem, que por sua vez difunde 

a inovação em determinada atividade econômica, cuja estrutura institucional funciona como 

importante base de apoio. A cooperação baseia-se na confiança como princípio orientador das 

relações de negócios, pois introduz um dinamismo essencial à competitividade da economia 

local que consiste em manter-se como parte da comunidade de modo a alcançar a eficiência 

coletiva, fortalecendo os grupos e eliminando os custos e os riscos das ações. 

  

Sengenberger e Pike (1999) comentam que a confiança não surge da noite para o dia, 

desenvolve-se e cresce de modo favorável, na medida em que as pessoas aprendem através da 

experiência que a troca social pode render inúmeras vantagens para todos. 

 

A confiança é necessária para o funcionamento da atividade produtiva nos sistemas 

locais, tanto das unidades de produção como também das instituições diretamente envolvidas 

com a atividade. Nesse sentido, Monsted (1995 apud Barquero, 2001) comenta que sem 

confiança, não seria possível falar de redes que se formam no território, nem de sistemas 

produtivos locais ou de processos de desenvolvimento.  

 

Uma estrutura assim organizada com empresas associadas assume uma função de 

mediação com o mundo exterior (fornecedores, clientes, instituições, poder público) com o 

objetivo de reduzir os custos de transação, monitorar a distribuição dos produtos e a qualidade 

dos serviços, encontrar os eventuais pontos de contato, colaboração e aprendizagem comuns 

entre as diversas empresas envolvidas (SHIMITZ e HUMPRREY, 1995 apud GURISATI, 

1999). 

 

A rede que se forma nos sistemas produtivos locais é vista como um mecanismo de 

regulação e de governança do sistema, na medida em que controla e dirige as atividades com 



 36

base nas decisões dos atores que são determinantes nas atividades produtivas (HAKANSON 

E JOHANSON, 1993, apud BARQUERO, 2001). 

 

Gurissati (1999) destaca o papel da cooperação frente à competição. Para ele o 

pequeno empresário é antes de tudo um membro de uma equipe que faz parte de uma 

comunidade-rede e não um membro de uma classe social. Ele tem a consciência de que seu 

sucesso depende mais da cooperação do que da concorrência, e por esse motivo participa das 

instituições e associações locais escolhendo continuamente uma equipe de produtores com 

quem entrará no jogo da inovação. 

 

Outra característica peculiar desses sistemas é que a predominância de empresas 

envolvida é de pequeno porte, que reunidas criam um ambiente social, cultural e político 

específico sobre o território, que permite importantes sinergias entre seus membros, visando a 

organização e estruturação da pequena empresa que integradas a comunidade podem se 

constituir em importante estratégia de desenvolvimento local e até nacional. 

 

O resultado dessa sinergia é o fortalecimento da base de conhecimento entre as 

pessoas, que leva ao aumento de uma consciência coletiva, necessária para governar a 

complexidade do processo de desenvolvimento do arranjo produtivo. Nesse sentido Cassiolato 

e Lastres (2001) comentam que o aprendizado "envolve a criação de conhecimento tácito e 

codificado no que se refere não apenas às características técnicas da produção e da inovação, 

mas também ao conhecimento relativo a como e porque realizar buscas em determinadas 

direções, incluindo o conhecimento de pessoas-chave dentro de redes relevantes". 

  

A concepção dos Arranjos Produtivos Locais – APL, vai além do aspecto somente 

econômico, sua dimensão e valor envolve um conjunto sócio-econômico, cultural e político-

institucional dos elementos intrínsecos dessa abordagem. A figura abaixo demonstra a 

interconexão desses aspectos. 
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Figura 1: Dimensões que interagem no desenvolvimento dos  

Arranjos e Sistemas Produtivos Locais 

Fonte: Adaptação de Molina (2000) 

 

A organização de um sistema produtivo representa uma nova maneira de conceber o 

funcionamento da empresa, em oposição aos modelos tradicionais. Este modelo supõe um 

aglomerado de pequenas e médias empresas funcionando de maneira flexível e estreitamente 

integrado entre elas e ao ambiente social e cultural. 

 

 Cassiolato e Lastres (2001), comentam que a organização de empresas em Arranjos ou 

Sistemas Produtivos é comum em países desenvolvidos, porém nos países em 

desenvolvimento deveria ser uma importante estratégia de desenvolvimento sustentável, 

visando fortalecer as culturas e economias locais, visto que estas organizadas de forma 

equilibrada com adequada distribuição de renda, proporcionariam melhor qualidade de vida 

para a população local, além de valorizar o que é produzido como uma das formas de 

expressão do lugar. 

  

 De acordo com Amaral Filho (2002), no Brasil vários estados e municípios já adotam 

de alguma maneira a estratégia que valoriza o agrupamento de micro e pequenos 

empreendimentos muitas vezes disfarçada sob a terminologia de desenvolvimento local e 

sustentável. Apesar de algumas iniciativas do governo federal através dos ministérios da 

Ciência e Tecnologia, do Desenvolvimento e da Integração Nacional a favor das estratégias 
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voltadas para a promoção dos arranjos e sistemas produtivos locais, estas são ainda muito 

tímidas, fazendo com que as iniciativas estaduais, denominadas pela lógica da concessão de 

subsídios fiscais, atraia as médias e grandes empresas. 

 

Uma característica própria dos Arranjos e Sistemas Produtivos Locais é que não 

podem ser criados de cima para baixo. O surgimento desses sistemas locais depende de um 

contexto geográfico, histórico e sócio cultural que desenha os aspectos e peculiaridades 

específicas do lugar. 

  

 

 2.1.2 A política de desenvolvimento econômico local 

 

O papel das políticas públicas e institucionais não é o de induzir em determinada 

localidade uma atividade econômica e sim o de proporcionar a criação da infra-estrutura 

adequada ao desenvolvimento das vocações locais. Segundo Cocco et al (1999) não se 

restringe somente às infra-estruturas físicas e econômicas, mas principalmente uma estrutura 

social igualmente necessária à fluidez das relações produtivas. A junção das infra-estruturas 

(estradas, transportes, escolas de treinamento profissional, acesso a crédito, etc) são 

imprescindíveis a ação empreendedora e a reprodução de um tecido socio-econômico 

dinâmico e equilibrado. 

  

 Entretanto, para se implementar políticas em um determinado arranjo produtivo local, 

é preciso entender sua dinâmica, não somente conhecendo profundamente suas 

especificidades, mas também sua importância no setor que se insere e para a comunidade ou 

região da qual faz parte (CASSIOLATO E LASTRES, 2003) 

 

 Os mesmos autores colocam ainda que a relação harmônica entre economia e política 

deve preservar as condições particulares de funcionamento do sistema de pequenas empresas 

sem lhes isolar e, ao mesmo tempo manter a coesão social, visto que uma sociedade mais 

diversificada e mais moderna só pode conseguir isso através da promoção da cultura e das 

funções políticas. 

 

Porter (1999) comenta que é papel do Estado a promoção do desenvolvimento local, e 

um dos meios para atingir tal fim é através do fortalecimento de setores produtivos 
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característicos de determinada localidade por meio do aprimoramento e estruturação de 

sistemas produtivos, visto que estes contemplam as regiões de modo mais abrangente, além de 

incorporar amplos segmentos populacionais nas estratégias de desenvolvimento. 

 

Nesse sentido Cocco (1999), também comenta que as políticas voltadas para as 

Pequenas e Médias Empresas devem ser pensadas não só como alternativas que visem 

exclusivamente a superação das dificuldades econômicas e sociais, mas, sobretudo, como eixo 

fundamental e estratégico para o desenvolvimento local. 

 

No entanto o que se vê, segundo Amaral Filho (1996) é que recentemente, no Brasil 

tem se destacado na articulação de promoção do desenvolvimento local a lógica do 

crescimento fácil, caracterizada por uma verdadeira guerra fiscal entre os estados, no sentido 

de criar condições para atração de investimentos, através, principalmente da renúncia fiscal do 

Estado sobre o ICMS, em favor dos investidores hóspedes, com o intuito de se criar novos 

postos de trabalho no setor privado, via intervenção do Estado. 

 

O mesmo autor coloca ainda que o uso do mecanismo da renúncia fiscal como 

instrumento na promoção da economia local, demonstra do ponto de vista sistêmico e 

estrutural a incoerência e a insustentabilidade das políticas sócio-econômicas de 

desenvolvimento, visto que se cria um amontoado de empresas sem ligações orgânicas entre 

si e com o local, de modo que, quando as condições já não estiverem favoráveis a estas, 

desaparecerão, deixando muitas vezes na comunidade ou região, condições mais precárias do 

que a de antes de sua instalação, visto que exploram os recursos naturais, se utilizam de mão-

de-obra barata, não trazendo, portanto, benefícios nem para a população e nem para a 

economia local. Além disso, a renúncia fiscal praticada pelos estados encontra seus limites no 

agravamento de sua própria crise fiscal-finaceira, comprometendo sua capacidade de 

investimento. Por isso que: 

 

 Na promoção do desenvolvimento de um território, a questão não está em 
privilegiar grandes empreendimentos industriais, mas sim em incentivar 
todos os programas e projetos que façam uso do potencial de 
desenvolvimento e realizam o ajuste sustentável do sistema econômico 
local, independentemente da ordem de grandeza dos investimentos 
envolvidos (BARQUERO, 2001, p.209). 
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A política de desenvolvimento local deve, portanto, se converter em instrumentos de 

apoio à estruturação de arranjos e sistemas produtivos locais formados pelo agrupamento dos 

pequenos negócios, dentro de uma nova lógica de desenvolvimento local e regional, segundo 

a qual a prática tem sido a de buscar coerência entre território, atividades econômicas e 

aprendizagens locais (AMARAL FILHO, 2002). 

 

Essa política de desenvolvimento deve ser motivadora da participação da sociedade 

local nos processos de desenvolvimento. Devem acima de tudo permitir que diversos grupos 

representem a sociedade local e desempenhem o papel de protagonistas e a responsabilidade 

de participar ativamente da definição e da aplicação das estratégias de desenvolvimento local. 

 

Portanto, a essência da política econômica local está associada a uma abordagem de 

baixo para cima do desenvolvimento, na qual são os atores locais que desempenham o papel 

central em sua definição, execução e controle. Em suas formas mais avançadas, os atores 

locais organizam-se formando redes, que servem de instrumento para conhecer e entender a 

dinâmica do sistema produtivo e das instituições, bem como para articular e conjugar 

iniciativas a fim de executar as ações que compõem a estratégia de desenvolvimento local 

(BARQUERO, 2001). 

 

Para que a política de desenvolvimento local seja eficiente, é conveniente que haja 

sinergia entre as ações dos atores, dos demais níveis institucionais e da comunidade. Para que 

isso seja possível, é preciso que se definam planos e pactos de acordo com o interesse comum 

de todos, e que se disponha de instrumentos que favoreçam a aprendizagem e difundem o 

conhecimento através da interação entre os atores. 

 

A experiência dos distritos e arranjos produtivos sugere vários pontos em que a ação 

do governo local poderia ser particularmente eficaz. Como por exemplo, na coordenação 

social reunindo diferentes grupos de interesse para debater os problemas da região e elaborar 

programas de ação que intervenham ativamente nos processos de reestruturação produtiva, 

mantendo um grau de harmonia com as diversas representações locais, além da provisão de 

uma infra-estrutura de serviços necessários ao bom desempenho da atividade, como serviços 

financeiros, transporte, comunicação, educacionais entre outros (SENGENBERGER e PIKE, 

1999). 
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As políticas de apoio à atividade devem ainda estabelecer como objetivos o aumento 

da competitividade do setor, a promoção do desenvolvimento sustentável, a geração de 

empregos a captação de divisas e o fomento ao desenvolvimento regional. É necessário que se 

incremente a competitividade sobre a base da definição e aparelhamento de políticas de 

sustentabilidade, que impliquem esforços para preservar, conservar e aproveitar os recursos 

naturais de modo produtivo e rentável, em benefício de uma melhoria nas condições de vida 

das populações residentes nos centros produtivos. 

 

É importante enfatizar mais uma vez, que o funcionamento de qualquer atividade 

produtiva bem como a elaboração de políticas para seu desenvolvimento deverá contemplar as 

dimensões da sustentabilidade, conforme as idéias de Sachs (1994): 

 

Sustentabilidade socio-econômica – a eficiência econômica da atividade deve ser avaliada em 

termos macrossociais, com a distribuição adequada da renda de modo a proporcionar 

prioritariamente o atendimento das necessidades básicas sociais da população envolvida, e 

não apenas visando um aspecto estritamente econômico, em que predomina somente a relação 

entre produção e acumulação de capital, através da rentabilidade empresarial de caráter 

puramente econômico e excludente, que prolifera o subemprego entre os Recursos Humanos 

alocados e a exclusão da população das localidades em questão.  

 

As políticas de desenvolvimento a serem implementadas nas atividades econômicas 

deverão vincular em seu planejamento a distribuição dos benefícios sociais, contemplando 

investimentos nas atividades dos pequenos produtores locais, utilizando e capacitando a mão-

de-obra existente, com o objetivo de proporcionar a geração de trabalho e renda entre os 

membros de determinada localidade, objetivando o aumento da produção e da riqueza social, 

através da autogestão dos processos produtivos. 

 

 A dimensão social deve ser considerada nas políticas voltadas para as atividades 

econômicas, em virtude de que nenhum plano ou projeto deva ser concebido sem a 

participação ativa dos atores locais diretamente envolvidos no processo.  

  

 Stroh (2001), coloca que a consideração única e exclusiva dos aspectos tecnológicos e 

econômicos nas políticas de desenvolvimento, em detrimento das variáveis socioculturais, 

tem levado a realidade das comunidades contempladas a apresentar respostas muito distantes 
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daquelas registradas nos documentos de planejamento. As pessoas que recebem as 

intervenções econômicas têm uma realidade própria e os planos estabelecidos devem estar 

ajustados a essa realidade e não o contrário como tradicionalmente ocorre. 

 

 Ainda segundo a mesma autora, uma vez que as teorias asseguram que a 

sustentabilidade econômica está condicionado à capacidade de promoção das condições de 

vida, somente um profundo conhecimento da realidade social envolvida, permite o 

planejamento sócio-ambiental das intervenções políticas, de acordo com as especificidades da 

realidade a ser transformada. O conhecimento adequado de determinada realidade social que 

receba a indução de um projeto de desenvolvimento permite que esses projetos desenvolvidos 

considerem, sobretudo as pessoas que vivem aquela realidade. 

 

Nessa linha de pensamento Ferreira (1992), coloca que os programas de 

desenvolvimento orientados para a satisfação das necessidades humanas, ultrapassam a 

racionalidade econômica convencional, porque se comprometem com um novo humanismo, 

necessários e urgentes diante dos problemas sociais existentes. 

 

Sustentabilidade Espacial – consiste no fato de o funcionamento e/ou ações voltadas para as 

atividades produtivas estar sendo distribuídos de modo eqüitativo nas localidades, com base 

na análise de suas necessidades e definição de suas prioridades. 

 

Sustentabilidade Cultural – a sustentabilidade cultural relaciona-se com a capacidade de 

difundir a continuidade das diversas culturas, através da manutenção e respeito aos valores e 

práticas que nascem dentro das localidades, visto que nenhuma forma de desenvolvimento 

pode ser considerada como tal se vier de fora para dentro, ou seja, imposta por algum 

organismo externo, desconsiderando e desrespeitando dessa maneira a forma de viver de um 

povo. 

 

 Nesse sentido Branco (1988), afirma que a cultura representa a personalidade de uma 

coletividade, resultante das características dos indivíduos que pertencem a determinado lugar. 

 

Sustentabilidade Ecológica – refere-se a base física do processo de crescimento e tem como 

objetivo evitar o esgotamento dos recursos naturais incorporados as atividades produtivas, 

através do uso prudente dos recursos naturais não renováveis, a fim de manter os sistemas de 
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sustentação da vida e também das próprias atividades econômicas, que garantem  a 

sobrevivência das pessoas. 

 

 Acselrad (2001) comenta que a preservação do equilíbrio dos ecossistemas se constitui 

como um bem público e que só pode ser regulado na esfera política, à luz do interesse 

coletivo, através da participação ativa das pessoas das comunidades envolvidas. 

 

 Na estratégia de desenvolvimento local a partir do apoio aos Arranjos Produtivos 

Locais, a consideração das dimensões da sustentabilidade tem importante papel na 

manutenção da diversidade ecológica e cultural, na definição coerente e eqüitativa das ações 

políticas, cujas medidas contemplem as localidades de acordo com suas necessidades 

específicas e na garantia das condições de sobrevivência das gerações atuais e futuras. 
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3  METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 
 
  

Neste capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos adotados na 

realização deste trabalho. Justificando a escolha do método e apresentando as técnicas 

utilizadas, bem como demonstrando as variáveis e indicadores, as questões de pesquisa, o 

universo e a amostra analisados, além do tratamento dado as informações coletadas. 

 

 

3.1  CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

O presente estudo teve como foco de análise o artesanato ceramista da cidade de 

Santana do São Francisco, que apresenta características de um Arranjo Produtivo Local 

(APL), no qual foram analisados os aspectos envolvidos na dinâmica da atividade. 

 

De acordo com a classificação de Gil (1996), as pesquisas caracterizam-se em três 

níveis: exploratórias, descritivas e explicativas ou causais. Considerando que o tema abordado 

envolve aspectos de natureza econômica, social, cultural, político-institucionais e ambientais, 

e havendo uma necessidade de compreensão do fenômeno estudado, este trabalho foi do tipo 

descritivo, de caráter explicativo e de natureza quanti-qualitativa, pois tem como objetivo, 

proporcionar uma visão detalhada e complexa sobre o fenômeno em questão, a fim de 

contextualizar o município de Santana do São Francisco, no tocante à sua principal atividade 

produtiva. 

 

Richardson (1999) coloca que os estudos de natureza descritiva propõem-se investigar 

as características de um fenômeno como ele realmente é. Como objeto de estudo considera-se 

uma situação específica, um grupo ou um indivíduo. Estes estudos procuram descobrir e 

classificar a relação entre as variáveis, bem como investigam a relação de causalidade entre os 

fenômenos. 

 

O mesmo autor coloca ainda, que o estudo descritivo aborda aspectos amplos de uma 

sociedade como, descrição da população economicamente ativa, do emprego de rendimentos 

de consumo, efetivo de mão-de-obra, caracterização do funcionamento de organizações, entre 

outras.  
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As pesquisas explicativas caracterizam-se pela preocupação central em identificar os 

fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Por serem mais 

profundas estas pesquisas proporcionam melhor conhecimento da realidade, pois explica a 

razão e o porquê das coisas (GIL, 1996). 

  

 O mesmo autor ainda afirma que uma pesquisa descritiva pode ser a continuação de 

uma outra explicativa, visto que a identificação dos fatores que determinam um fenômeno 

exige que este esteja suficientemente descrito e detalhado. 

 

Na pesquisa de caráter quantitativo, os processos de coleta e análise de dados são 

separados no tempo. A coleta antecede a análise, ao contrário da pesquisa qualitativa em que 

ambos os processos se combinam, mesmo assim ambas as fases estão relacionadas, pois a 

maneira como os dados são coletados determina o tipo de análise que é possível realizar 

(ROESCH, 1996). 

 

Richardson (1999), comenta que o aspecto qualitativo de uma investigação pode estar 

presente até mesmo nas informações colhidas por estudos essencialmente quantitativos, 

visando obter aspectos de modo completo devido à complexidade que os encerra. 

 

Portanto, este estudo objetiva colher as informações de modo quantificável para situar 

o fenômeno no contexto, e de modo qualificável para descobrir os aspectos intrínsecos 

envolvidos. 

 

 

3.2  PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

 

Os arranjos produtivos localizados são caracterizados por uma organização social que 

se forma pela interrelação da produção com a cultura, numa dinâmica cujo processo de 

cooperação promovem o aprendizado e a inovação em determinada atividade econômica em 

que a estrutura institucional de coordenação local e as políticas de promoção funcionam como 

uma importante base de apoio. 

  

Nesta pesquisa, estudou-se o caso do Arranjo Produtivo Local de cerâmica artesanal 

de Santana do São Francisco, analisando a dinâmica de sua estrutura e organização, através do 
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conhecimento dos atores que fazem a atividade, de sua estrutura produtiva, comercial e 

administrativa, bem como de sua organização institucional e das políticas de apoio 

implementadas como também dos recursos naturais disponíveis para a sustentabilidade da 

atividade. 

 

Segundo Goddoy (1995) “o estudo de caso” caracteriza-se como um tipo de pesquisa 

cujo objeto é uma unidade que se analisa profundamente. Por isso o pesquisador consegue se 

aprofundar na descrição de determinada unidade de estudo. Visando ao exame detalhado de 

um ambiente, de um simples sujeito ou de uma situação particular. Gil (apud Pereira e 

Santana, 1996) também caracteriza o “estudo de caso” pelo “alto grau de flexibilidade; por 

isso mesmo não possui um roteiro rígido de passos”. 

 

Para Goldenberg (1999), o estudo de caso caracteriza-se pela análise holística do 

fenômeno, considerando a unidade social estudada como um todo, sendo desenvolvido com a 

utilização de diversas técnicas de pesquisa, obtendo uma gama de informações detalhadas, 

com o objetivo de conhecer profundamente a totalidade de uma situação específica e 

descrever a complexidade da realidade social analisada. 

  

Como o presente trabalho caracteriza-se pelo “estudo de caso”, do tipo descritivo-

explicativo, foi realizado o levantamento das informações através de fontes primárias, 

utilizando as técnicas de entrevista e observação. 

 

 

3.3  TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

  

Para obtenção dos dados primários, foram utilizadas entrevistas pessoais do tipo 

estruturada, tanto para as informações quantitativas como também as qualitativas, que foram 

aplicadas aos que fazem parte da cadeia local de produção incluindo os  produtores,  

fornecedores de insumos e com os implementadores de políticas voltadas para o artesanato, de 

modo a captar as percepções dos artesãos e de todos aqueles envolvidos direta ou 

indiretamente com a atividade quanto a organização e estrutura da produção e 

comercialização, condições sócio-econômicas em que vivem , além dos aspectos ambientais e  

culturais envolvidos.  

 



 48

Nos estudos de caráter qualitativo procura-se realizar várias entrevistas, que se 

caracterizam por uma conversação efetuada face a face, de maneira metódica e que tem por 

finalidade, identificar o que a outra pessoa pensa e entender sua perspectiva. Segundo Patton 

(1980) a entrevista permite acesso a “sentimentos, pensamentos e intenções”. O mesmo autor 

aponta três enfoques para coletar dados através de entrevistas: 

      (a) conversa informal; 

      (b) entrevista guiada; 

      (c) entrevista aberta, porém padronizada. 

 

No estudo, a teoria do APL deu as ferramentas para poder analisar a economia local de 

Santana do São Francisco, onde foram realizadas entrevistas pessoais, com utilização de 

questionário com perguntas abertas e fechadas, aplicadas àqueles que compõem a cadeia 

produtiva da cerâmica artesanal, bem como aos representantes das instituições locais de apoio 

a atividade e as instituições públicas e empresariais de fomento, além da observação direta do 

funcionamento do arranjo. 

 

 Entre os que fazem parte da cadeia produtiva, foram entrevistados os “preparadores do 

barro”, responsáveis pela retirada do barro nas áreas de várzea do rio São Francisco.Os 

“transportadores” do barro preparado, que levam este, até as oficinas onde é realizada a 

produção, os “artesãos”, responsáveis diretos pela produção do arranjo, além dos principais 

fornecedores de lenha que habitam o local. Foram entrevistadas ainda, algumas pessoas que 

trabalham exclusivamente com pintura das peças adquiridas com os artesãos produtores. 

 

 Nas instituições de coordenação local do arranjo, foram entrevistados os presidentes 

da associação de artesãos ceramistas e o da cooperativa. Também no nível local foi 

entrevistado o prefeito municipal, além de conversas informais com alguns vereadores do 

município. 

 

 Nas instituições públicas e de apoio empresarial, foram realizadas entrevistas, também 

estruturadas, na Secretaria de Estado de Ação Social e Combate a Pobreza, com a 

coordenadora do Programa de Artesanato do Estado (PROARTE), responsável pelo 

gerenciamento do artesanato no Estado. Ainda no nível estadual de apoio, foi realizada 

entrevista no Projeto Nordeste Sergipe (PRONESE), pelo fato deste programa apoiar 

atividades produtivas, via recursos do Banco Mundial. A entrevista foi realizada com o 
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técnico responsável pela fiscalização dos trabalhos das associações comunitárias do município 

de Santana do São Francisco. 

 

Junto ao Banco do Nordeste, instituição regional de fomento ao desenvolvimento que 

possui em suas linhas de atuação um programa voltado para o artesanato (CREDARTESÃO), 

foi realizada uma entrevista com o agente de desenvolvimento responsável pelo programa no 

Estado. 

 

O artesanato também recebe apoio do Serviço Brasileiro de Apoio a Pequena Empresa 

(SEBRAE-SE), através do Programa Sebrae de Artesanato que atua em vários municípios do 

Estado, inclusive no município de Santana do São Francisco.  

 

A observação foi outra técnica utilizada para análise dos fatos por permitir maior 

proximidade com o fenômeno. Atualmente é aconselhável a combinação de técnicas 

estatísticas com pesquisa antropológica: observação e estudo de caso. A observação, que pode 

ser participante ou não, permite analisar o que está acontecendo e ver em que medida os fatos 

correspondem àquilo que os sujeitos dizem respeito: o estudo de caso serve para penetrar em 

profundidade nos sentimentos e nas motivações das pessoas envolvidas.  

 

 Segundo Gil (1996) a observação simples ou não participante, é aquela em que o 

pesquisador, alheio a comunidade, grupo ou situação que pretende estudar, atua como um 

expectador, observando de maneira muito espontânea os fatos que aí ocorrem. Neste estudo, 

observou-se a infra-estrutura produtiva (local, espaço, mobiliário, equipamentos) os processos 

e rotinas de trabalho existentes no arranjo, verificadas em 22 dias de pesquisa de campo no 

arranjo produtivo de cerâmica de Santana do São Francisco. 

 

 

3.4  QUESTÕES DE PESQUISA 

 

Com o objetivo de orientar a coleta de dados foram formuladas as seguintes questões 
de pesquisa: 
 

• Quem são os atores que formam a força de trabalho da atividade? 

• Qual o perfil das pessoas que compõem a cadeia produtiva? 
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• Como ocorrem os processos de aprendizado? 

• Qual o grau de envolvimento dos artesãos na atividade? 

• Qual a estrutura e funcionamento da produção?  

• Que tipos de peças são produzidas no arranjo? 

• Como é realizada a comercialização, especificando são os canais de distribuição da 

produção existentes no arranjo? 

• Qual é o desempenho do negócio nos estabelecimentos produtivos? 

• Como funcionam as instituições de coordenação local? 

• Que tipo de apoio público a atividade recebe? 

• Qual a percepção das pessoas que fazem a atividade quanto a sustentabilidade dos 
recursos naturais utilizados para produzir a cerâmica? 

 

 

3.5  DEFINIÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS VARIÁVEIS 
 

 

Variável é um conceito quem pode ser elaborado com base em dados simples ou 

operacionais que contém ou apresenta valores como: propriedades, aspectos, características, 

quantidades e qualidades, que são discerníveis em um objeto de estudo e passível de 

mensuração. São valores que se alteram em cada caso em particular e são totalmente 

abrangentes e mutuamente exclusivos (LAKATOS e MARCONI, 1993). A seguir estão 

apresentadas no Quadro 1 as variáveis e indicadores sobre o arranjo produtivo de cerâmica de 

Santana do São Francisco. 
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Figura 2 
Arranjo produtivo de cerâmica artesanal de Santana do São Francisco 

Variáveis e indicadores da pesquisa 
VARIÁVEIS INDICADORES 
Perfil local de nascimento, faixa etária, estado civil, nível de 

escolaridade 
Condições de moradia serviços básicos disponíveis na residência, instalações 

sanitárias, nº de cômodos 
Nível de renda valor da renda individual, valor da renda familiar 
Trajetória de vida do 
artesão 

formas de aprendizado da profissão,tempo que trabalha 
com a atividade, motivação para trabalhar na atividade, 
desempenho de outras atividades 

Produção 
 
 

matérias primas utilizadas, origem das matérias         
primas, local da produção,equipamentos, estilo da 
produção, custos da produção 

Vendas/ 
comercialização 

peças mais vendidas, origem e perfil dos clientes, 
formas de distribuição da produção, formas de promoção 
dos produtos, marca nas peças, sazonalidade, concorrência, 
desempenho das vendas 

Tipologia das peças 
artesanais 

tipo de peças produzidas, tamanho das peças 
utilidade, acabamento 

Recursos Humanos nº de pessoas empregadas, salário/rendimentos recebido 
por mês, situação formal/informal de trabalho 

Desempenho do 
negócio 

tipo de dificuldades/ obstáculos, tipo de investimentos 
realizados, tipos de estratégias adotadas, perspectiva futura 

Políticas de promoção 
à atividade 

orientação/consultoria recebida, cursos recebidos, 
financiamentos recebidos, órgãos financiadores/ 
treinadores, apoio de associações/cooperativas, apoio do 
poder  público 

 

 

3.6  CARACTERIZAÇÃO DO UNIVERSO E DEFINIÇÃO DA AMOSTRA 

 

Por se tratar de um estudo cuja análise recai tanto sobre o funcionamento da produção, 

como também sobre as inter-relações entre os atores locais e entre estes e as instituições de 

apoio externas ao arranjo, foi considerado como universo da pesquisa todos aqueles 

estabelecimentos que compõem a cadeia produtiva do artesanato ceramista de Santana do São 

Francisco, as instituições locais de apoio e as instituições de fomento públicas e privadas. 

 

O Universo do arranjo produtivo de cerâmica de Santana do São Francisco é 

constituído da seguinte forma: 
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- 80 oficinas de cerâmica em produção, considerado para fins desse estudo os 

proprietários dessas oficinas; 

- Aprontadores, que preparam o barro, retirado nas áreas de várzea do rio São 

Francisco, num total de 8 pessoas; 

- Transportadores de barro, preparado na várzea do rio, que levam até as 

oficinas de cerâmica, envolvendo 6 pessoas nesse processo; 

- Lenhadores que retiram-no das matas próximas a cidade, num total de 18 

pessoas envolvidas com essa função. 

- Pessoas que adquirem as peças de cerâmica produzida pelos artesãos para dar 

acabamento em pintura e revenderem, num total de 20 oficinas 

desempenhando este serviço. 

 

É importante ressaltar que esses dados referentes aos componentes do arranjo, bem 

como as quantidades, foram obtidos através de um levantamento realizado no próprio trabalho 

de campo. 

 

A amostra do universo pesquisado foi assim definida: Das 80 unidades de produção de 

cerâmica existentes no arranjo, foi realizada entrevista em 40 delas, ou seja, 50% do universo 

existente. Do total de 8 preparadores de barro foi realizada entrevista com 5 pessoas, 

correspondendo a 60% do universo. Dos 6 transportadores de barro, foi realizada entrevista 

com 2 pessoas, representando 30% do universo. Quanto aos fornecedores de lenha, num total 

de 18, foi realizada entrevista com 4 lenhadores, correspondendo a 25% do universo. E em 

relação às pessoas que trabalham exclusivamente na parte de pinturas, foi realizada entrevista 

em 5 unidades, representando 20% do universo, composto por 20 oficinas que realizam esta 

função. 

 

No Arranjo Produtivo de Cerâmica de Santana do São Francisco predominam as 

oficinas de fundo de quintal. Apenas seis delas são consideradas de maior porte e a grande 

minoria produz um trabalho com estilo diferenciado. Com o objetivo de obter maior 

abrangência no estudo, quanto à caracterização do arranjo, procurou-se entrevistar todos os 

proprietários dessas cerâmicas. 

 

Em relação às instituições locais de apoio ou de governança local, existem no arranjo a 

associação de ceramistas artesãos e a cooperativa que está em fase de reativação, ambas 
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representadas por seus presidentes. 

 

Além dos atores locais que compõem o arranjo, há ainda os representantes das 

instituições de fomento que têm relação direta com a atividade, a saber: 

 

- O Programa de Desenvolvimento do Artesanato do Estado (PROARTE); 

- O Programa SEBRAE de Artesanato;  

- O Programa Nordeste/Sergipe (PRONESE), responsável pelo município em 

questão; 

- O Banco do Nordeste, instituição de fomento ao desenvolvimento e que tem 

entre os seus programas o CREDARTESÃO. 

 

A figura 3 demonstra de forma simplificada o universo, a amostra e o critério adotado 

em sua definição.  

 

 Figura 3 
Arranjo Produtivo de Cerâmica Artesanal de Santana do São Francisco 

Demonstrativo do universo e amostra 
DEMONSTRATIVO DO UNIVERSO E AMOSTRA DO ESTUDO 

Universo 
 

Amostra 
 

Critério Amostral 

Atores do arranjo -  Artesãos (50%) 
-  Preparadores de barro 

(60%) 
- Transportadores de 

barro (30%) 
-  Fornecedores de lenha 

(25%) 
-  Pintores (20%) 

- Não probabilístico por 
acessibilidade 

Instituições de 
governança local 

- Presidente da associação de artesãos 
- Presidente da cooperativa 

- Não probabilístico por 
julgamento 

 
Instituições de 

fomento 

- Coordenadora do PROARTE 
-  Coordenadora do Programa SEBRAE 
de Artesanato 

-  Técnico do 
PRONESE 

-  Agente de desenvolvimento do 
Banco do Nordeste 

-  Prefeito Municipal 

- Não probabilístico por 
julgamento 
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3.7 TRATAMENTO DOS DADOS 
   

 Os dados obtidos na entrevistas foram tabulados pelo pacote estatístico, denominado 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS), sendo que as respostas fechadas das 

entrevistas foram inseridas diretamente no programa, e as respostas abertas foram 

anteriormente agrupadas por categorias de semelhança para em seguida serem inseridas no 

programa.   
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4  O ARRANJO PRODUTIVO DE ARTESANATO DE CERÂMICA DO  MUNICÍPIO 

DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO 

  

 

Neste capítulo é analisado o arranjo produtivo de cerâmica artesanal do município de 

Santana do São Francisco na perspectiva do desenvolvimento endógeno local, tal qual foi 

discutida no capítulo da fundamentação. Inicialmente será apresentado o panorama do 

artesanato na Região Nordeste, a fim de contextualizar a situação da cerâmica e do setor em 

Sergipe no cenário nordestino. Em seguida são apresentadas a estrutura e a dinâmica do 

arranjo produtivo, destacando sua origem e desenvolvimento, os principais atores que formam 

a força de trabalho, a governança local e as políticas de apoio à atividade no município. É 

analisada também a percepção que os atores locais têm com relação à durabilidade dos 

recursos naturais utilizados na produção de cerâmica. 

 

 

4.1 PANORAMA DO ARTESANATO NORDESTINO 

 

 Com o objetivo de identificar a importância do setor artesanal da Região Nordeste na 

geração de trabalho e renda, buscou-se demonstrar o contexto histórico da profissionalização 

do setor, bem como suas características e a situação de organização em que se encontra a 

atividade no Nordeste e em Sergipe, destacando as principais tipologias e os principais 

estados produtores na região.  

 

 

4.1.1  Histórico e Características do Artesanato Nordestino 

 

  O artesanato é uma atividade bastante expressiva na economia informal brasileira. 

Segundo dados do Ministério da Indústria e Comércio, o Brasil possui hoje cerca de 8,5 

milhões de pessoas envolvidas com o artesanato, ou seja, são aquelas pessoas envolvidas com 

o processo desde a produção até a comercialização e que movimentam anualmente mais de 54 

bilhões, representando uma renda média de cerca de R$ 6.350/ano (RIGUEIRA, 2001). 

 

 Com base nessa estimativa o Banco do Nordeste realizou estudos (2002) em que 

aponta para o ano de 2000, que havia no Nordeste cerca de 2,5 milhões de pessoas envolvidas 
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com o artesanato. Apesar da dificuldade em se ter uma precisão exata de artesãos e de pessoas 

envolvidas com a atividade, os estudos do banco sinalizam um número de 851.743 mil 

artesãos na região. 

 

As primeiras tentativas de transformação do setor artesanal na região Nordeste, de 

atividade de subsistência para a condição de atividade profissional com boa rentabilidade para 

o artesão, remontam à década de cinqüenta, a partir de iniciativa do Governo Federal em criar 

órgãos capazes de apoiar a atividade no âmbito nacional e nos estados da federação (Banco do 

Nordeste, 2002). 

 

Nessa época eram consideradas atividades artesanais para a região as seguintes 

tipologias: cestarias e trançados, bordados, a tecelagem, a joalharia, a cerâmica, os metais e o 

couro, além de outros produtos como o cigarro, fósforo, facas, perfumaria, dentre outros, que 

mais tarde com o processo de industrialização em larga escala, não mais foram produzidos 

artesanalmente, e as produções que conseguiram sobreviver, foi devido a sua dimensão 

artística personalizada, na qual não seria possível ser realizada industrialmente. 

 

A atividade sempre foi caracterizada pelo processo manual de produção, com uso de 

matéria-prima local na maior parte das ocorrências e com utilização de técnicas rudimentares, 

o que resulta muitas vezes na baixa qualidade dos produtos. Além disso, o artesanato sempre 

desempenhou papel de atividade complementar de renda em detrimento da condição de 

atividade de mercado rentável, capaz de proporcionar melhores condições de vida para 

aqueles que dela sobrevivem. Quanto ao aspecto de sua comercialização, desde a década de 

cinqüenta, já era constatada a existência da figura do atravessador que fornecia matéria-prima 

e mantinha o artesão numa condição marginal em relação ao mercado consumidor, fato que 

continua acontecendo até os dias atuais. 

 

Com relação ao apoio institucional, de fundamental importância para a atividade, 

havia uma carência de diretrizes bem definidas para ações executivas de apoio ao 

desenvolvimento do artesanato, bem como a ausência de pessoal qualificado para 

implementar projetos e programas, dessa forma impedindo o adequado desenvolvimento da 

atividade.  

 

O total de instituições de fomento ao artesanato no Nordeste aumentou 
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significativamente em relação à década de 1950, devido ao reconhecimento da necessidade de 

criar e apoiar efetivamente programas e projetos de apoio e desenvolvimento do artesanato 

como alternativa de reduzir as disparidades sociais e econômicas da região, visto que a 

atividade mantém-se como um dos principais meios de ocupação e geração de renda para 

famílias de classes econômicas mais baixas.  

 

Mesmo depois de um aumento de instituições de fomento à atividade e de um avanço 

na definição de uma política para promoção do artesão e do artesanato, através do Programa 

Nacional de Desenvolvimento do Artesanato, os problemas gerais da atividade tais como: 

deficiência no processo de produção, insuficiência de instalações físicas e equipamentos, 

dificuldade de acesso a matéria-prima, escassa incorporação de tecnologias, carência de 

informações e de uma presença profissional no mercado, além da falta de apoio 

governamental, sempre caracterizaram o setor até os dias atuais. 

 

Dentre os principais tipos de instituições de fomento ao artesanato existente, 

destacam-se as principais categorias: as instituições de crédito e apoio financeiro, instituições 

de apoio e treinamento empresarial, instituições de apoio e assistência social, instituições de 

atividades mistas e instituições de estudos e pesquisas. 

 

Porém o que sempre se observou é que a implementação de políticas de 

desenvolvimento para a atividade é limitada pelas ações pontuais e específicas de cada uma 

dessas instituições, cujo alcance dos resultados muitas vezes é insuficiente e insatisfatório, 

determinando a continuidade das condições de precariedade em que se encontra boa parte do 

artesanato Nordestino. 

 

A conclusão dos estudos realizada pelo Banco do Nordeste (2002), assinala que é 

necessária uma convergência de esforços, no sentido de adequar os diversos instrumentos de 

ação das instituições envolvidas, visando a execução de uma política de desenvolvimento 

integrada para atividade. 

 

4.1.2  Organização do Artesanato Nordestino 

 

A tipologia rendas e bordados é a mais freqüente no Nordeste indicada como atividade 

artesanal em 270 municípios, representando 23% da produção da região. Sergipe e Ceará são 
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os estados com maior destaque nessa tipologia. Já as madeiras, cestarias e trançados, tornam-

se mais freqüentes nos Estados de Pernambuco, Piauí, Alagoas e Rio Grande do Norte. A 

tipologia cerâmica tem mais representatividade de ocorrências na Bahia e no Maranhão. Em 

Sergipe a cerâmica é uma das atividades de maior representatividade no Estado. Entretanto, 

vale ressaltar que o número de ocorrências nos estados, conforme Tabela 1, não é o aspecto 

mais importante, a exemplo do Estado de Pernambuco, em que a tipologia cerâmica é a que 

possui maior destaque, tanto em termos culturais como econômicos. 

 
Tabela 1 

 Distribuição de Ocorrência das Tipologias 
2003 

Tipologias AL BA CE MA  PB PE PI RN SE Total % NE 

Rendas e Bordados 7 23 104 5 35 21 7 9 59 270 23,8 
Cestarias e trançados 16 35 66 5 15 22 14 20 15 208 18,3 
Cerâmica 13 36 32 7 17 20 11 6 20 162 14,3 
Madeira 16 31 30 6 12 21 10 4 9 139 12,3 
Tecelagem 9 21 49 1 16 13 7 9 10 135 11,9 
Couro 6 11 28 1 12 14 9 3 6 90 8,0 
Outros 5 2 16 6 9 0 9 0 24 71 6,3 
Metal 4 3 17 1 3 10 0 0 0 38 3,4 
Pedras 0 3 0 0 2 1 0 1 3 10 0,9 
Tecidos 1 2 1 0 1 1 0 0 0 6 0,5 
NR 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,3 

Total 81 167 345 32 122 123 67 52 146 1133 100,0 
% do Estado em 
relação ao Nordeste 

7,1 14,7 30,3 2,8 10,8 10,9 5,9 4,6 12,9 100,0 100,0 

Fonte: Banco do Nordeste, 2002 
 

Tabela 2 
Ocorrência da Cerâmica no Nordeste 

2003 
Número de ocorrências por Estado 

Estados Ocorrências % 

1- Bahia 36 22,2 
2- Ceará 32 19,8 
3- Pernambuco 20 12,3 
4- Sergipe 20 12,3 
5- Paraíba 17 10,5 
6- Alagoas 13 8,0 
7- Piauí 11 6,8 
8- Maranhão 7 4,4 
9- Rio Grande do Norte 6 3,7 
Total 162 100,0 
Fonte: Banco do Nordeste, 2002 
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As associações e cooperativas, em geral concorrem para aumentar o desempenho da 

atividade artesanal, facilitando a resolução de questões de ordem prática no dia-a-dia de 

trabalho, como compra de matéria-prima, comercialização e distribuição integradas, calculo 

do preço dos produtos, visto que uma das maiores dificuldades do artesão é dar o valor 

adequado a sua arte.  

 

 Uma outra vantagem advinda da cooperação relaciona-se a de evitar que comerciantes 

intermediários, que compram os produtos artesanais a preços baratos para revenda, 

subvalorize o trabalho dos artesãos. 

 

 A estratégia de trabalhar em cooperação dentro de um sistema produtivo possibilita a 

seus integrantes um avanço nas inovações de processos e produtos, como também facilita o 

escoamento da produção. Um exemplo ilustrativo de cooperação referente a produção 

artesanal é citado por Amaral Filho et al (2002) no núcleo produtivo de artesanato de palha de 

carnaúba em Itaiçaba-CE. Segundo os autores o município produzia este tipo de artesanato, 

contudo as artesãs locais trabalhavam isoladamente e de maneira desarticulada. Através da 

intervenção de um órgão, as artesãs começaram a se articular formando uma associação com o 

objetivo de escoar os produtos de forma mais eficiente, conseguindo vender a produção 

durante todo o ano, sem os problemas da sazonalidade, ocasionando um acréscimo 

significativo de renda para as produtoras. 

 

Um dos aspectos importantes a serem considerados na sustentabilidade das atividades 

artesanais é o uso adequado dos recursos naturais, visto que a matéria-prima em grande parte 

das atividades é oriunda do extrativismo e que a depender da natureza da produção são 

utilizados recursos não renováveis. Nesse caso vale destacar as produções artesanais que tem 

sua herança na cultura indígena e que são mais fortemente ligadas ao meio físico. 

 
 
4.1.3  Organização e Característica do Artesanato em Sergipe 
 

O Estado de Sergipe é um dos estados nordestinos que mais possui diversidade de 

tipologias, o que proporciona um alto potencial de crescimento, bastante aceito nos mercados 

nacional e internacional. É também o estado que apresenta a maior proporção de ocorrências 

nos municípios. Ou seja, dos 75 municípios do Estado há ocorrência de produção artesanal em 

65 deles, correspondendo à cerca de 87% do total de municípios do Estado. A tabela 3 abaixo 
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demonstra essas informações. 

 
Tabela 3 

Número de municípios com ocorrência de artesanato por estado do Nordeste 
2003 

Estados Nº de municípios 
Levantamento 
2000 

Nº total  de municípios 
por Estado 

% de municípios  
com produção 
artesanal no Estado 

Alagoas 58 101 57,4 
Bahia 127 415 30,6 
Ceará 140 184 76,1 
Maranhão 19 217 8,8 
Paraíba 62 223 27,8 
Pernambuco 72 185 38,9 
Piauí 36 221 16,3 
Rio Grande do Norte 35 166 21,1 
Sergipe 65 75 86,7 
Total 614 1.787 34,4 
Fonte: Banco do Nordeste, 2002 

 

A tipologia rendas e bordados é a mais freqüente ocorrendo em 59 municípios do 

Estado. Destacam-se ainda outras tipologias com maiores possibilidades de crescimento como 

a cerâmica, as cestarias e trançados e a tecelagem. 

 

A cerâmica ocorre em 20 dos 75 municípios do Estado de Sergipe, tendo como 

destaque a produção do município de Santana do São Francisco, tanto por sua 

representatividade cultural e sócio-econômica, visto que a maioria da população sobrevive 

dessa atividade, como também pelo volume de sua produção, executada em várias unidades 

produtivas existentes.  
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           Tabela 4 
   Distribuição das ocorrências de tipologias no Estado de Sergipe 

 2003 
Tipologias Registros no Estado % no Nordeste % 

1. Rendas e Bordados 59 40,4 21,8 
2. Outros (alimentos ...) 24 16,4 33,8 
3. Cerâmica 20 13,7 12,3 
4. Cestarias e Trançados 15 10,3 7,2 
5. Tecelagem 10 6,8 7,4 
6. Madeira 9 6,2 6,5 
7. Couro 6 4,1 6,7 
8. Pedras 3 2,1 30,0 
9. Metal 0 0,0 0,0 
10. Tecidos 0 0,0 0,0 
11. NR 0 0,0 0,0 
Total 146 100,0 12,9 
Fonte: Banco do Nordeste, 2002 
 

Apesar do grande número de ocorrências (65), apenas Aracaju, pelo grande volume de 

produção e a cidade de Tobias Barreto pelo destaque na qualidade da Tipologia rendas e 

bordados, foram considerados no estudo do Banco do Nordeste (2002) pólos produtores de 

artesanato. Apesar de não ter sido destacada como pólo produtor, a cerâmica produzida no 

município de Santana do São Francisco pode ser considerada de grande expressividade no 

setor artesanal do estado, que além de ser uma atividade tradicional no município, também 

destaca-se pelo seu volume de exportação especialmente para a região Nordeste. No caso de 

Aracaju sua relevância como centro comercializador de artesanato é em função de possuir 

uma infra-estrutura voltada para o turismo, visto que há uma relação cada vez mais estreita 

entre artesanato e turismo, e também por ser a capital do Estado, sediando as principais 

instituições de fomento ao artesanato, tornando-se um dos pólos de artesanato mais 

representativos do estado. 

 

São problemas comuns a esses arranjos de artesanato a falta de capital de giro, a não 

padronização dos produtos, a falta de organização do setor e ausência de certificado de 

origem.  
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4.2  ESTRUTURA E DINÂMICA DO ARRANJO PRODUTIVO DE CERÂMICA ARTESANAL DE SANTANA 

DO SÃO FRANCISCO 

 

Nesta parte são abordados a origem e desenvolvimento do arranjo produtivo de 

artesanato de Santana do São Francisco, seus principais atores, identificando seu perfil, a 

infra-estrutura de suas moradias, os níveis de renda auferidos, bem como a trajetória de vida 

dos artesãos na atividade. Também são abordadas a estrutura e organização do sistema de 

produção nos estabelecimentos produtivos, enfatizando os processos de produção, 

comercialização, as características da mão-de-obra que atua nesses estabelecimentos, além do 

desempenho recente do negócio. São abordados também a governança local e as políticas de 

apoio à atividade no município. A utilização dos recursos naturais na produção também é 

outro aspecto considerado nesta análise. 

 

 

4.2.1 Origem e Desenvolvimento 

 
 

O município de Santana do São Francisco localiza-se na região do Baixo São 

Francisco sergipano, na sub-bacia Betume - Aterro. Distante 125 Km da capital Aracaju, 

possui uma área de 46,85 Km2 (figura 3). O município, que pertencia a Neópolis foi criado em 

01.01.1993 e tem como principal atividade econômica o artesanato de barro, divulgado e 

conhecido em todo o Nordeste e nas feiras nacionais, sendo uma das atividades artesanais 

mais representativas de Sergipe. 

 

A atividade de cerâmica artesanal de Santana de São Francisco caracteriza-se pela 

força da matriz familiar na produção e pelo envolvimento de gerações de trabalhadores, cujo 

conhecimento do processo vem sendo enraizado na comunidade ao longo de várias gerações, 

caracterizando a cultura da cidade. 

 

Além de a cerâmica ser a atividade mais tradicional no município é também a 

principal fonte de renda da população. A produção é mantida pela quase totalidade dos 

moradores da cidade, envolvendo toda a família na cadeia da extração do barro, produção no 

torno e de esculturas e no acabamento com pinturas e adereços.  
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Localização da Área de Estudo

Baixo São Francisco Sergipano

Capital do Estado

ESTADO DE SERGIPE
LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

2004

Santana do São Francisco

 
 

 
Figura 4: Localização do município de Santana do São Francisco. 
Fonte: Atlas de Sergipe, 1979. 
 
 
 
 

 

 



 65

As peças produzidas são vendidas em muitas regiões do país. Alguns dos artesãos 

produzem obras de valor artístico, mas a maioria da população, porém dedica-se a produção 

de peças padronizadas e aos serviços gerais da produção. 

 

 O município possui uma população, segundo dados do (IBGE, 2000), de 6.135 

habitantes, sendo 4.051 na sede do município, e 2084 habitantes na zona rural. A situação em 

que vive a população é precária e as condições de moradia são em geral ruins. Além disso, 

faltam serviços de educação, saúde e saneamento. A organização comunitária é incipiente e a 

prefeitura do município é completamente dependente do governo do estado em suas ações. O 

artesanato, sua principal atividade econômica, além de desestruturada encontra-se fragilizada 

apresentando pouco dinamismo (VARGAS, 1999). 

 
A fundação de Carrapicho, antigo nome da cidade, remonta ao início do século XIX. O 

nome Carrapicho foi colocado em decorrência de existir em abundância uma planta rasteira 

com esse nome que caracterizava o lugar (FREIRE, 2002). 

  

 Os portugueses Pedro Gomes da Silva e Belarmino Gomes da Silva foram os 

fundadores do município. Eles montaram uma fazenda às margens do Rio São Francisco, 

onde além de produzir arroz e açúcar de torrão, foi implantada também a primeira cerâmica 

chamada Carrapicho. Foi um português chamado João Igreja que por volta de 1850 implantou 

a técnica da confecção da cerâmica no município e que foi sendo passado para os demais 

moradores. 

 

 O nome Santana do São Francisco foi escolhido em plebiscito, sendo a sugestão do 

nome de Frei Damião e do pároco de Neópolis, município a qual pertencia, com o objetivo de 

homenagear a padroeira Senhora Santana e o rio São Francisco. Embora o nome não tenha 

agradado a todos, visto que o nome Carrapicho já estava arraigado na identidade cultural de 

seu povo, especialmente em relação à produção da cerâmica, a sugestão foi acatada pelos 

moradores, que têm um forte sentimento de religiosidade. 

 

Em 1962 foi criada uma cooperativa na localidade, implantada com o apoio do antigo 

Conselho de Desenvolvimento de Sergipe (CONDESE) e que foi desativada por problemas de 

ordem administrativa e financeira. Em 1977 com o apoio da Empresa Sergipana de Turismo 

(EMSETUR) e do Instituto de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), foi implantada a 
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Cooperativa Artesanal de Cerâmica de Carrapicho Ltda, com base em estudos de viabilidade 

elaborado pelo antigo CEAG, hoje SEBRAE, que sucedeu a anterior associação cooperativista 

(SERGIPE, 1979). 

 

Ainda segundo o mesmo estudo, os problemas que caracterizavam o funcionamento da 

cooperativa criada pelo CONDESE não deixaram de existir, visto que os artesãos estavam 

colocando a produção nas mãos dos intermediários sem passar pela cooperativa, sob a 

alegação de que a cooperativa atrasava o pagamento da produção. Além disso, os produtos 

comercializados pela cooperativa não tinham um padrão de qualidade e não existia uma 

diferenciação de preço em relação ao mesmo tipo de peça, fato que levou os cooperados mais 

qualificados a se desinteressarem, pois os produtos de qualidade inferior não tinham uma boa 

saída não atingindo os clientes mais exigentes. Também outro fato problemático no 

funcionamento da cooperativa foi em relação ao deficiente controle de estoque, que além de 

não existir pessoas para acompanhar a entrada e saída das peças, também não havia 

organização do estoque ocasionando a quebra das peças e, portanto incidindo a cooperativa a 

prejuízos. A cooperativa criada com o apoio da EMSETUR foi desativada há cerca de doze 

anos atrás, devido a problemas na sua gestão. 

 
A produção de cerâmica artesanal na cidade é composta hoje por cerca de 80 unidades 

produtivas, sendo que destas, 74 são pequenas unidades, localizadas em sua grande maioria 

nas residências (fundo de quintal) e apenas cerca de seis são consideradas de maior portes em 

relação as demais. Nestas unidades são produzidos diversos tipos de esculturas, vasos 

decorativos, souvenis e peças utilitárias, inclusive com grande produção de filtros, mas é a 

produção de vasos de diversos tamanhos, que possui maior volume de produção. 

 

As peças de esculturas são fabricadas em doze das cerca de oitenta unidades 

produtivas existentes. A produção de vasos decorativos está presente em quase toda a 

totalidade de oficinas de cerâmica em funcionamento no arranjo. Já a produção de filtros é 

observada em seis unidades, que produzem em grandes quantidades, as demais peças 

utilitárias como o pote, a jarra, a cabaça e a moringa são observadas com maior intensidade no 

volume da produção em apenas três das oficinas de cerâmica existentes na cidade. Outro tipo 

de peça que se destaca na produção artesanal da cidade, são os souvenirs, produzidos em 

cerca de doze oficinas.    
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É importante frisar que a produção de artesanato da cidade de Santana do São 

Francisco era caracterizada basicamente pela produção de peças utilitárias, como potes, 

moringas, vasos para plantas, entre outras, e que com a produção industrial de produtos 

substitutos, estas já não passaram mais a ser muito procuradas, levando os seus artesãos a 

mudarem o estilo de peças produzido no arranjo. 

 

 

4.2.2  Principais atores do arranjo produtivo 

 

Como já foi mencionado, dentre as pessoas que trabalham com a atividade na cadeia 

local de produção da cerâmica, destacam-se: àqueles que trabalham na preparação do barro 

que é extraído das várzeas do rio São Francisco (preparador de barro), àqueles que levam o 

barro preparado até as oficinas onde são produzidas as peças (transportador de barro), os que 

fabricam as diversas peças produzidas (artesãos), além de alguns pintores que compram peças 

para dar acabamento em pintura.  

 
 Segundo dados do Programa Sergipano de Desenvolvimento do Artesanato 

(PROARTE), da Secretaria de Estado de Combate a Pobreza, o município possui cerca de 98 

artesãos ceramistas em atividade. Entretanto, esse levantamento subestima a quantidade de 

pessoas dedicadas a atividade de cerâmica. Segundo informações levantadas no próprio 

trabalho de campo, a cidade possui em torno de 120 pessoas trabalhando como artesãos na 

fabricação de peças, com um total de 421 pessoas envolvidas em todo o processo, segundo 

dados do PROARTE, desde a preparação do barro na várzea do rio até os acabamentos finais 

da produção.  

 

A atividade destaca-se por seu caráter familiar da produção, visto que em todas os 

estabelecimentos há membros da família realizando o trabalho. Às mulheres competem mais 

as funções de acabamento em relevo e pinturas. Aos homens, confecção e polimento das 

peças e serviços gerais necessários ao funcionamento da produção. 

 

Perfil da força de trabalho 

 

De acordo com a ilustração da figura 5, a maioria dos artesãos e das demais pessoas 

que trabalham na atividade nasceu no município de Santana do São Francisco, não havendo 
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muitas migrações, caracterizando a composição da força de trabalho da atividade pela origem 

local. Em sua maior parte possui faixa etária compreendida entre 31 e 40 anos e entre 51 a 60 

anos de idade. Ver ilustração da figura 6. É importante observar, também, que somente 5,4% 

dos entrevistados têm até 20 anos, e que a mesma variável do grupo possuem mais de 60 anos. 

A faixa etária que caracteriza os proprietários de oficinas de cerâmica no arranjo produtivo, 

bem como as demais pessoas que compõem a força de trabalho, concentra-se entre 30 a 60 

anos. Idade em que a maioria já constituiu família, de acordo com a ilustração da figura 7, 

preferindo trabalhar com seu próprio negócio.  

 
Entre os proprietários de oficinas de cerâmica e as demais pessoas entrevistadas que 

compõem a força de trabalho do arranjo, a maior parte 72% possui o ensino fundamental 

incompleto, tendo a maioria destes cursada somente até 4ª série. Apenas 9% dos entrevistados 

possuem o ensino médio completo e somente um dos entrevistados tem nível superior, 

correspondendo a 2% das respostas obtidas. A ilustração da figura 8 demonstra com detalhes 

essa situação. 

 

Figura 5: Arranjo Produtivo de Artesanato de 
Santana do São Francisco
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   Fonte: MATOS, Silvia. Pesquisa de campo, 2003 
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Figura 6: Arranjo Produtivo de Artesanato de 
Santana do São Francisco
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   Fonte: MATOS, Silvia. Pesquisa de campo, 2003 
 

 
 

Figura 7: Arranjo Produtivo de Artesanato 
do município de Santana do São Francisco  
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   Fonte: MATOS, Silvia. Pesquisa de campo, 2003 
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Figura 8: Arranjo Produtivo de Artesanato de 
Santana do São Francisco   
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  Fonte: MATOS, Silvia. Pesquisa de campo, 2003 

 

Nível de renda  

 

Os artesãos do município de Santana de São Francisco possuem uma renda mensal em 

torno de um salário mínimo ou menos, no período de menor produção, que ocorre 

principalmente nos meses da estação do inverno e no mês de fevereiro. No período de maior 

produção, em torno 3 a 4 meses durante um ano, o nível de renda  para a maioria dos artesãos, 

fica em torno de dois salários mínimos. É importante destacar, que esses artesãos possuem na 

sua grande maioria pequenas oficinas de cerâmica, de estrutura precária e funcionando 

geralmente nos fundos das próprias residências. Já o nível de renda para os ceramistas 

artesãos, que possuem um estilo de peça diferenciada ou uma infra-estrutura produtiva 

melhor, especialmente em termos de espaço, permitindo organizar a produção de modo mais 

adequado, conseguem obter uma renda em torno de três a quatro salários mínimos, como 

demonstra os dados da Tabela 5.  

  

As pessoas que trabalham, nas demais funções na cadeia produtiva (preparando o 

barro na várzea do rio, transportando o barro até as oficinas e fornecendo lenha) também 

enfrentam níveis e variação cíclica da renda semelhante a dos artesãos, com todas as funções 

sofrendo os mesmos problemas da sazonalidade.  
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Em relação à renda familiar, apenas 33 dos 56 entrevistados informaram o valor dos 

rendimentos obtidos pela família. O grupo mais representativo 48,5% dos 33 que 

responderam, informou que a renda familiar mensal é em torno de dois salários mínimos. Essa 

variação de aumento em relação à renda individual, obtida pelos que trabalham 

exclusivamente com a atividade de cerâmica, deve-se ao fato de muitos dos artesãos 

desenvolverem outras atividades além do artesanato, ou ainda em alguns casos, terem 

membros da família desempenhando alguma outra atividade que não seja o trabalho na 

cerâmica.  

 

Os baixos rendimentos auferidos pela maioria dos artesãos, somados a sazonalidade da 

produção e das vendas, sinalizam aqui, como um dos fatores que comprometem a 

sustentabilidade sócio-econômica da atividade. Necessitando de uma ação interna de 

mobilização por parte dos artesãos, associado a ações de políticas públicas e institucionais 

devidamente elaboradas, visando uma melhoria efetiva dessa situação. 

 
Tabela 5 

Arranjo Produtivo de Cerâmica Artesanal de Santana do São Francisco 
Nível de renda 

2003 
 até 

1 sm 
% 

até 
2 sm 
% 

até 
3 sm 
% 

até 
4 sm 
% 

acima de 
5 sm 
% 

Freqüência Total 
% 

Nível de renda no 
período de menor venda 

76,5 15 8,5 - - 47 100 

Nível de renda no 
período de maior venda 

23,0 44 21,0 8,0 4,0  48 100 

Nível de renda familiar 15,0 48,5 12 24,0 - 33 100 
Fonte: MATOS, Silvia. Pesquisa de campo, 2003 

 

Infra-estrutura e condições de moradia 

 

De acordo com as informações da tabela 6, as pessoas que sobrevivem da cerâmica 

artesanal no município de Santana do São Francisco possuem água encanada, energia elétrica 

e construção de alvenaria em quase toda a sua totalidade. Entre os entrevistados, apenas um 

informou que não conta com esses serviços na sua moradia. A grande maioria das casas dos 

entrevistados é de estrutura simples, possuindo entre quatro e cinco cômodos e com apenas 

um banheiro. Somente em 32% das residências dos entrevistados há serviço de telefone. Em 

relação aos serviços de esgotamento sanitário, não há na cidade rede de esgoto instalada. 
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Tabela 6 
Arranjo Produtivo de Cerâmica Artesanal de Santana do São Francisco 

 Serviços disponíveis na residência 
2003 

Tipos de 
serviços 

Sim 
% 

Não 
% 

Total 
% 

Água encanada 98,2 1,8 100% 
Energia elétrica 98,2 1,8 100% 
Telefone 32 68 100% 

    Fonte: MATOS, Silvia. Pesquisa de campo, 2003 

 

Idade que iniciou a atividade 

 

De acordo com a ilustração da Tabela 7, a grande maioria dos artesãos começou a 

trabalhar com a atividade até os 20 anos de idade, o que demonstra que o ofício na produção 

da cerâmica é uma vocação do local que está arraigada na cultura de trabalho da cidade.   

 
Tabela 7 

Arranjo Produtivo de Cerâmica Artesanal de Santana do São Francisco 
Idade que começou trabalhar com artesanato 

2003 
 Freqüência Valor Percentual % 
Até 20 anos 32 71,0 
De 21 a 25 anos 7 15,5  
De 30 a 40 anos 4 9,0  
Mais de 40 anos 2 4,5  
Total 45 100  

  Fonte: MATOS, Silvia. Pesquisa de campo, 2003 

 

Aprendizado da técnica 

 

A aprendizagem nos Arranjos e Sistemas Produtivos Locais é um processo que se 

desenvolve de forma coletiva, cujo conhecimento está enraizado na sociedade e no território 

em um contexto social, institucional e cultural específico (BARQUERO, 2001). 

  

Segundo estudos do (Banco do Nordeste, 2002), O processo de aprendizado das 

técnicas artesanais ocorrem predominantemente no âmbito familiar, núcleo principal de 

transmissão cultural da atividade. 
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O aprendizado da técnica do artesanato de cerâmica no município de Santana do São 

Francisco vem sendo passado de geração para geração, visto que dos artesãos entrevistados, 

estes tanto aprenderam a técnica com o pai e pessoas da família, como também com amigos e 

nos próprios locais de trabalho o que demonstra como esses processos estão enraizados na 

cultura da comunidade. Os que afirmaram que aprenderam a técnica sozinhos, foi no próprio 

ambiente de trabalho seja da família ou de outras pessoas da comunidade (tabela 8). 

 
Tabela 8 

Arranjo Produtivo de Cerâmica Artesanal de Santana do São Francisco 
Aprendizado da técnica 

2003 
 Freqüência Valor Percentual % 
Com o pai 10 22,0  
Com pessoas da família 6 13,5  
Com amigos 11 24,5  
Sozinho 18 40,0  
Total 45 100,0 

  Fonte: MATOS, Silvia. Pesquisa de campo, 2003 

 

Motivação para o artesanato 

 

 O trabalho na atividade artesanal pode trazer satisfação pessoal por ser um trabalho 

criativo e lidar com valores culturais importantes para a comunidade em que está inserido o 

artesão. 

  

No APL de Santana do São Francisco, dentre os principais aspectos que motivaram a 

escolha do artesanato de cerâmica como atividade de trabalho, foram relatados pela maioria 

dos artesãos (29,5 %), o fato de a atividade “fazer parte da cultura de trabalho da cidade”, o 

que demonstra a vocação do lugar para atividade. Também foi colocado como resposta para 

13,5 % dos entrevistados, a “escolha do artesanato como profissão”, para 18 % dos 

entrevistados, o fato de ser a “única opção de trabalho mais acessível”, para 12 %, por ser a 

“melhor opção de trabalho”.Outra resposta que merece destaque também foi o fato da 

“atividade trabalhar com a natureza”, o que revela a relação direta com a natureza na 

atividade desenvolvida. Os que responderam que a motivação era “complemento da renda”, 

são aquelas pessoas que estão envolvidas somente com a pintura das peças adquiridas dos 

artesãos produtores e que dão acabamento somente em pinturas (tabela 9). 
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Tabela 9 
Arranjo Produtivo de Cerâmica Artesanal de Santana do São Francisco 

 Motivação para o artesanato 
      2003 

 Freqüência Valor Percentual % 
Não tinha estudo e o artesanato não exige 1 2,5 
Única opção de trabalho 8 18,0 
Melhor opção de trabalho 5 12,0 
Faz parte da tradição de trabalho da cidade 13 29,5 
Necessidade de trabalhar 3 6,5 
Escolha do artesanato como profissão 6 13,5 
Liberdade no horário de trabalho 1 2,5 
Trabalha com a natureza 3 6,5 
Complemento da renda 4 9,0 
Total 44 100,0 

Fonte: MATOS, Silvia. Pesquisa de campo, 2003 

 

Desempenho de outra atividade 

 

A insuficiência da renda necessária, aliados a sazonalidade da atividade de cerâmica 

tem levado os artesãos a procurarem outras alternativas para o sustento próprio e da família. 

Conforme apresentado na tabela 10, atualmente a minoria dos artesãos do arranjo produtivo 

de cerâmica do município de Santana do São Francisco, 31% dos entrevistados, desempenha 

alguma outra atividade paralela ao artesanato. Entretanto a grande maioria dos artesãos, 82% 

dos entrevistados, já desempenhou anteriormente algum outro tipo de atividade, enquanto que 

apenas 18% afirmaram nunca ter desempenhado atividade alguma além do artesanato. Sendo 

neste caso mais comum entre os artesãos mais jovens, visto que não têm oportunidade de 

encontrar outro trabalho, além do artesanato. 

 
Tabela 10 

Arranjo Produtivo de Cerâmica Artesanal de Santana do São Francisco 
 Desempenho de outra atividade 

2003 
Desempenho de outra 

atividade 
Sim 
% 

Não 
% 

Total 
% 

Atualmente 31 69 100 
Anteriormente 82 18 100 

  Fonte: MATOS, Silvia. Pesquisa de campo, 2003 
 

Para os que atualmente desempenham outra atividade além do artesanato foram mais 

destacadas as funções de professor, funcionário público municipal e as atividades ligadas à 

agricultura/roça. A atividade de pesca foi relatada somente uma vez entre os entrevistados e é 
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somente voltada para o consumo.  

 

De acordo com as informações da tabela 11, entre as atividades anteriormente 

desempenhadas pelos artesãos, o trabalho no serviço privado foi a que obteve maior destaque 

com 43% das respostas, isso se deve ao fato de muitos dos artesãos de Santana do São 

Francisco, terem trabalhado numa grande fábrica de tecidos existente em suas proximidades, 

que empregava um grande contingente de trabalhadores. A atividade de agricultura foi a 

segunda opção que obteve mais destaque com 16% das respostas. O item “outros” se refere a 

atividades como camelô, lenhador, vigilante, vereador entre outras funções desempenhadas 

em algum momento na trajetória de vida dos artesãos entrevistados. A opção “diversos” 

também com 9%, se refere ao fato de muitos dos artesãos terem desempenhado diversas 

atividades além do artesanato durante sua trajetória. 

 
Tabela 11 

Arranjo Produtivo de Cerâmica Artesanal de Santana do São Francisco 
 Outros tipos de atividades desempenhadas 

      2003 
Tipos de atividades Atualmente 

% 
Anteriormente 

% 
Agricultura/roça 28,6 16,2 
Pesca  5,4 
Serviço público 28,6 8,1 
Serviço privado 7,1 43,2 
Outros 35,7 13,5 
Diversos  13,5 
Total % 100,0 100,0 

  Fonte: MATOS, Silvia. Pesquisa de campo, 2003 

 

Para aqueles que desempenham atualmente outra atividade (tabela 12), a grande 

maioria (64,5%) afirma ter a mesma dedicação nas atividades desempenhadas, visto que 

muitos dos entrevistados trabalham apenas um turno do dia, dedicando a outra parte a 

atividade de cerâmica. Somente 28,5% afirmam dedicar-se mais tempo ao artesanato, 

informando que trabalha inclusive nos finais de semana. Para os artesãos que já 

desempenharam anteriormente outra atividade, na sua grande maioria 50% exerceram 

somente a outra atividade desempenhada, muitas vezes em virtude de a exercer em outros 

lugares, distantes de Santana do São Francisco, que na busca por melhores condições de vida 

procurava outras alternativas. Outros 25% afirmaram ter desempenhado paralelamente as duas 
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atividades, ou seja, o artesanato e uma outra função. E 16,5% informaram ter dedicado mais 

tempo ao artesanato.    

 
Tabela 12 

Arranjo Produtivo de Cerâmica Artesanal de Santana do São Francisco 
Tempo dedicado a outras atividades 

2003 
Tempo dedicado Atualmente 

% 
Anteriormente 

% 
Maior tempo ao artesanato 28,5 8,5 
Maior tempo a outras atividades 7,0 16,5 
Somente dedicação a outras atividades 64,5 50,0 
Dedicação igual às duas atividades 0,0 25,0 
Total % 100,0 100,0 

 Fonte: MATOS, Silvia. Pesquisa de campo, 2003 
 

Entre os que afirmaram desempenhar atualmente outra atividade, a maioria (64,5%), 

afirmaram ser o artesanato a atividade mais rentável, enquanto 35,5% disseram ser as outras 

atividades que desempenham que proporciona maior renda. Para os que já desempenharam 

anteriormente outra atividade além da cerâmica, a maioria dos entrevistados (66,5%) afirmou 

que o artesanato sempre foi à atividade, dentre as desempenhadas, que proporcionava maior 

rentabilidade, conforme pode ser observado na tabela 13. 

 
Tabela 13 

Arranjo Produtivo de Cerâmica Artesanal de Santana do São Francisco 
 Atividade atualmente exercida mais rentável 

2003 
Atividade mais rentável Atualmente 

% 
Anteriormente 

% 
Artesanato 64,5 66,5 
Outra atividade 35,5 29,5 
Rentabilidade igual 0,0 4,0 
Total % 100,0 100,0 

 Fonte: MATOS, Silvia. Pesquisa de campo, 2003 
 

 Embora o artesanato seja apontado como atividade mais rentável em relação a outras 

atividades que sejam ou que tenham sido desempenhadas pelos entrevistados, não significa 

que o trabalho no artesanato ceramista proporcione renda suficiente para melhores condições 

de vida dos que dela sobrevivem. 

 

O trabalho artesanal pode trazer satisfação pessoal por ser um trabalho criativo e lidar 

com valores culturais importantes para a comunidade em que está inserido. 
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Para aqueles que desempenham outra atividade paralela à cerâmica, esta foi 

considerada pela maioria dos entrevistados (57%), ser a atividade que mais satisfaz, o que 

demonstra o grau de envolvimento dos artesãos com a atividade. Entre os que afirmaram 

gostar mais da outra atividade exercida, 14,5% dos entrevistados, se deve ao fato desta 

proporcionar melhores rendimentos do que a cerâmica. Já 28,5% dos entrevistados afirmaram 

gostar das duas atividades. Para aqueles que já desempenharam anteriormente algum outro 

tipo de atividade, o artesanato de cerâmica também sempre foi a que mais satisfez, segundo 

opinião de 67% dos entrevistados (tabela14). 

 

Entretanto, foi percebido durante as entrevistas, que o fato de alguns dos artesãos 

possuírem outro trabalho com rendimento fixo, faz com que estes encontrem mais motivação 

no artesanato, visto que não depende exclusivamente desta atividade para sobreviver, 

encontrando mais satisfação em seu desenvolvimento. Apesar do artesanato ser uma atividade 

que satisfaz a maioria dos artesãos, pelos motivos já mencionados, muitas vezes em virtude 

das ausências cíclicas de renda, a atividade causa uma certa desmotivação nos artesãos que 

dependem exclusivamente dela para tirar o sustento de sua família. Ou seja, não é a atividade 

em si que causa insatisfação e sim os rendimentos que esta tem proporcionado.  

 
Tabela 14 

Arranjo Produtivo de Cerâmica Artesanal de Santana do São Francisco 
Atividade atualmente exercida que mais satisfaz 

2003 
Atividade que mais satisfaz Atualmente 

% 
Anteriormente 

% 
Artesanato 57,0 66,7 
Outra atividade 14,5 23,3 
As duas atividades 28,5 10,0 
Total % 100,0 100,0 

 Fonte: MATOS, Silvia. Pesquisa de campo, 2003 

 

Tempo que possui a própria oficina 

 

De acordo com a demonstração da tabela 15, a maioria dos artesãos entrevistados 

(32,5%) possui a própria oficina há cerca de 30 anos atrás.  Dos entrevistados 23% possuem a 

própria oficina há 20 anos. A maior concentração de respostas nesse intervalo se deve ao fato 

de grande parte dos artesãos possuir faixa etária compreendida entre 40 e 60 anos, e ter 

iniciando o ofício até os 20 anos de idade. Nas demais situações, 14% dos entrevistados 
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afirmam possuir a própria oficina há 10 anos, 11,5% há 5 anos, 9% há 1 ano, 7% há 2 anos e 

2% dos respondentes dividem espaço com irmãos, porém tendo sua produção individualizada. 

Nestes casos predominam os artesãos proprietários, que possuem faixa etária abaixo dos 40 

anos de idade. 

 
 

Tabela 15  
Arranjo Produtivo de Cerâmica Artesanal de Santana do São Francisco 

  Tempo que possui a própria oficina 
      2003 

  Freqüência Valor Percentual 
Até 1 ano 4 9,0 
Até 2 anos 3 7,0 
Até 5 anos 5 11,5 
Até 10 anos 6 14,0 
Até 20 anos 10 23,0 
Até 30 anos ou mais 14 32,5 
Divide espaço com irmãos 1 2,0 
Total 43 100,0 

  Fonte: MATOS, Silvia. Pesquisa de campo, 2003 

 

Forma de trabalho na cerâmica 
 

As atividades artesanais se caracterizam de uma maneira geral por seu caráter familiar. 

Na produção da cerâmica artesanal do APL de Santana do São Francisco esta situação não é 

diferente, visto que: 

 

A grande maioria dos artesãos 51% trabalha exclusivamente na atividade com pessoas 

da família (filhos, esposas, irmãos). Outros ainda 26,5%, além da família, também trabalham 

com empregados. Cerca de 13,5% dos entrevistados disseram trabalhar sozinhos. Apenas 

4,5% afirmaram trabalhar somente com empregados. Na tabela 16, se observa a mesma 

variação percentual 4,5% entre os entrevistados que afirmaram trabalhar com pessoas da 

família, empregados e sócios. 
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Tabela 16 
Arranjo Produtivo de Cerâmica Artesanal de Santana do São Francisco 

 Forma de trabalho na cerâmica 
2003 

  Freqüência Valor Percentual 
Sozinho 6 13,5 
Empregados 2 4,5 
Com pessoas da família 23 51,0 
Empregados e pessoas da família 12 26,5 
Sócio,empregados e pessoas da família 2 4,5 
Total 45 100,0 

  Fonte: MATOS, Silvia. Pesquisa de campo, 2003 

 

 

4.2.3  Caracterização do sistema de produção 

 

A característica crucial dos Arranjos e Sistemas Produtivos Localizados é a sua 

organização. Ou seja, o êxito econômico dos distritos e arranjos produtivos decorre não só do 

acesso vantajoso de fatores de produção a baixo custo, mas, sobretudo de uma organização 

social e econômica eficaz (BARQUERO, 2001). 

 

Para o mesmo autor a forma de organização da produção, a estrutura familiar, a estrutura 

social, os elementos culturais e os códigos de conduta da população condicionam os processos 

de desenvolvimento, facilitando ou limitando a dinâmica econômica. São fatores como estes 

que determina, em última análise, o desenvolvimento de cidades e regiões.   

 

Para efeitos dessa pesquisa, foram analisadas as informações relacionadas à atividade, 

nos estabelecimentos produtivos, de modo a contemplar os aspectos referentes ao sistema de 

produção e comercialização do arranjo, as pessoas que trabalham com a atividade nos 

estabelecimentos (Recursos Humanos), bem como o desempenho do negócio, com vistas a 

levantar os principais problemas enfrentados pelos artesãos, e as perspectivas e aspirações em 

relação ao futuro. 

 

4.2.3.1 – Produção 

 

No presente estudo procurou-se verificar o funcionamento da produção, identificando 

as matérias-primas utilizadas, sua forma de aquisição, bem como o local onde as peças são 



 80

produzidas e os equipamentos utilizados. É analisado também, o estilo das peças que são 

produzidas e a forma como são calculados os custos e a margem de lucro. 

 

Matérias –primas 

 

De acordo com Leff (2000) as condições de sobrevivência das comunidades dependem 

da legitimação dos direitos de propriedade sobre seu patrimônio de recursos naturais, de seus 

direitos a preservar sua identidade étnica e sua autonomia cultural, para redefinir seus 

processos de produção e seus estilos de vida. 

 

 Ainda segundo o mesmo autor as possibilidades de erradicar a pobreza e melhorar a 

qualidade de vida das populações indígenas e camponesas dependem das condições de acesso, 

manejo e controle de seus processos produtivos. Assim o princípio de gestão participativa dos 

recursos se integra a lutas emergentes por uma democracia a partir das bases. Esta democracia 

no processo produtivo vai além da democracia formal e representativa. Ela aponta para uma 

reapropriação dos recursos naturais e para a gestão coletiva dos bens e serviços ambientais 

das comunidades. 

 

O artesanato é uma atividade que utiliza amplamente matéria-prima de origem local. No 

arranjo produtivo de artesanato de Santana do São Francisco, a argila, principal matéria-prima 

utilizada para produzir a cerâmica, é extraída da várzea do rio São Francisco, que margeia a 

cidade (figura 9 – anexo A). Está atualmente sendo cedida aos artesãos, pelos proprietários 

das áreas de várzea do rio, visto que os artesãos não possuem uma área própria para uso 

exclusivo na fabricação da cerâmica artesanal. É importante observar que o principal uso 

dessa área por seus proprietários, é para a produção de cerâmica de blocos, que retira grandes 

quantidades de barro das margens do rio, como pode ser observado na figura10 – anexo A. É 

importante observar que apesar da importância sócio-econômica que a cerâmica artesanal 

representa na vida da referida comunidade, esta não possui a propriedade dos recursos 

naturais, que possa garantir a continuidade de uma cultura e a sobrevivência da grande 

maioria da população da cidade. 
 

A lenha é a principal fonte de energia utilizada para a queimação das peças, esta é 

oriunda, para a maioria dos usuários, das matas próximas da região especialmente nas 

imediações do Platô de Neópolis, sendo retirada pelos lenhadores que fornecem aos artesãos e 
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transportada até as oficinas por meio de carroça. Um fato importante com relação a esta fonte 

de energia é que ela está cada vez mais escassa na região, tanto em virtude da insuficiência da 

madeira como pela dificuldade em retirá-la por conta da fiscalização do IBAMA. O fato dos 

artesãos não disporem de uma área para o plantio de lenha é um problema que atualmente 

dificulta um melhor funcionamento da atividade. 

 

Alguns artesãos, especialmente aqueles que tem um volume grande de produção, 

adquirem a lenha através de caminhoneiros que trazem de outras regiões do estado ou até 

mesmo de fora. Há também produtores que adquirem a lenha tanto dos lenhadores que retiram 

das matas próximas, como também dos caminhoneiros que trazem a lenha de outros lugares.  

A tabela 17 demonstra melhor estas informações. 

 
Tabela 17 

Arranjo Produtivo de Cerâmica Artesanal de Santana do São Francisco 
 Origem da lenha 

2003 
  Freqüência Valor 

Percentual % 
Das matas próximas da região 25 64,0 
De outros lugares do estado 5 13,0 
Das matas próximas e de outros 
lugares 

9 23,0 

Total 39 100,0 
   Fonte: MATOS, Silvia. Pesquisa de campo, 2003 
 

A energia elétrica é outra fonte de energia, utilizada no processo produtivo nas oficinas 

que utilizam o torno a motor.  

 

A tinta é usada por 70% dos artesãos produtores no acabamento final das peças os 

demais 30% não utilizam tinta no acabamento de suas peças, conforme demonstração da 

tabela 18. A maior parte dos que a utilizam, adquire em uma única loja existente na cidade, a 

minoria, porém adquire em outros lugares como Neópolis, Penedo ou Aracaju. 
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Tabela 18 
Arranjo Produtivo de Cerâmica Artesanal de Santana do São Francisco 

 Matérias primas 
2003 

 Freqüência Valor Percentual % 
argila, lenha, tintas 28 70,0 
argila, lenha 12 30,0 
Total 40 100,0 

   Fonte: MATOS, Silvia. Pesquisa de campo, 2003 
 

Equipamentos 

 

A utilização de máquinas e equipamentos na produção artesanal ocorre de maneira muito 

simples. Todo processo é realizado por equipamentos manuais, quando necessário, na maioria 

das tipologias existentes. 

 

No APL de cerâmica artesanal do município de Santana do São Francisco, os 

equipamentos utilizados na produção da cerâmica, são de tecnologias muito simples havendo 

poucas inovações em sua evolução. Dentre eles têm-se: o torno-de-oleiro para aqueles que 

não fazem esculturas ou peças de modelagem. Este funciona a pedal, ou seja, é girado com o 

movimento dos pés, ou ainda utilizam o motor para seu funcionamento. Na produção das 

peças 50% dos entrevistados, utilizam o torno movido a motor, 33% utilizam o torno a pedal e 

17% utilizam tanto torno a motor como a pedal, de acordo com a ilustração da tabela 19. 

Além dos equipamentos citados, também são utilizados na produção diversos instrumentos 

como espátulas, pedaços de cano, escovas entre outros. No processo de queimação das peças 

são utilizados fornos feitos de argila e funcionando a lenha. 

 
Tabela 19 

Arranjo Produtivo de Cerâmica Artesanal de Santana do São Francisco 
 Tipo de equipamento utilizado 

2003 
Freqüência Valor Percentual % 

Torno a pedal 12 33,0 
Torno motorizado 18 50,0 
Torno motorizado e a pedal 6 17,0 
Total 36 100,0 

   Fonte: MATOS, Silvia. Pesquisa de campo, 2003 
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Local da produção 

 

De acordo com estudos do Banco do Nordeste (2002), as condições de armazenagem dos 

estoques ou excedentes da produção artesanal, geralmente são feitos de maneira incipiente na 

casa do artesão ou na oficina onde trabalha, sem os cuidados exigidos para a conservação das 

peças.  

 

A maioria dos artesãos entrevistada no arranjo produtivo de cerâmica de Santana do São 

Francisco (51%) possui a oficina separada da residência, 44,5% realizam a produção nas 

próprias residências (oficina fundo de quintal). E somente 4,5% utilizam espaço cedido 

(tabela 20). É importante ressaltar que a infra-estrutura da grande maioria dessas oficinas é 

precária, dificultando a produção, estocagem de produtos semi-acabados e exposição das 

peças para comercialização. 

 

 

Tabela 20 
Arranjo Produtivo de Cerâmica Artesanal de Santana do São Francisco 

 Local onde é realizada a produção 
2003 

 Freqüência Valor Percentual 
Própria residência (fundo de quintal) 20 44,4 
Oficina própria 23 51,1 
Espaço cedido 2 4,4 
Total 45 100,0 

  Fonte: MATOS, Silvia. Pesquisa de campo, 2003 
 

Definição da linha de produção 

 

A atividade artesanal por não está estruturada segundo um modelo adequado de 

gestão, não envolve em sua organização instâncias decisórias formalizadas e ou 

hierarquizadas, a exceção das associações e cooperativas. Como muitos artesãos não estão 

vinculados a nenhuma dessas instituições e que muitas vezes não dispõem de informações 

acerca dos caminhos e estratégias de produção e comercialização, o comerciante 

intermediário (atravessador) é na maioria das vezes quem determina valores, quantidades, 

modelos (design) e datas de entrega do produto final, sendo muitas vezes o único agente no 

processo de definição da produção. Dessa forma o artesão assume uma postura passiva diante 

das estratégias que norteiam seu próprio trabalho, cuja relação de dependência, reforça no 
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artesão uma cultura de comodismo, a espera de atuação de terceiros (BANCO DO 

NORDESTE, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Relação artesão versus intermediário 
Fonte: Banco do Nordeste, 2002 

 

Ainda segundo o mesmo estudo, em virtude da produção está atrelada às exigências do 

comerciante intermediário ou atravessador, fatores como criatividade, persistência, motivação 

e competitividade, perdem força e cria uma cultura de conformismo e dependência dos 

trabalhadores em relação a esses fornecedores. 

 
No arranjo produtivo de cerâmica artesanal de Santana do São Francisco, a definição 

do tipo de peças produzidas na cerâmica não é muito diferente da situação do setor como um 

todo, visto que a maioria dos artesãos 42% define sua produção “de acordo com a encomenda 

dos clientes”, que são na sua maioria comerciantes intermediários (atravessadores). Outro 

percentual considerável (33,5%) escolhe o tipo de peça “de acordo com o que é mais 

vendido”. Apenas 13,5% definem a produção “tanto por criatividade como também pelas 

encomendas”. “Outros” ainda escolhem seus modelos por preferência na produção de 

determinado estilo ou tamanho (tabela 21). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Intermediário 
(decide) 

Artesão 
(apenas produz) 
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Tabela 21 
Arranjo Produtivo de Cerâmica Artesanal de Santana do São Francisco 

 Definição da linha de produção 
2003 

 Freqüência Valor Percentual 
% 

De acordo com o que é mais vendido 15 33,5 
De acordo com a encomenda dos clientes 19 42,0 
Tanto por criatividade como também pelas 
encomendas 

6 13,5 

Outros 5 11,0 
Total 45 100,0 

  Fonte: MATOS, Silvia. Pesquisa de campo, 2003 
 

Estilo da produção 

 

As peças de cerâmica artesanal produzidas no arranjo produtivo de Santana do São 

Francisco possuem uma grande variedade de estilos e tamanhos (figuras 12,13,14 e 15 – 

anexo A). Os tipos de peças mais vendidas, e que, portanto, se destacam na produção do 

arranjo são aquelas voltadas para a decoração, principalmente os vasos e conjuntos de vasos 

de diversos modelos e cores, predominando os tamanhos entre 10 e 30 cm e entre 40 e 80 cm, 

conforme visualização da tabela 22. Além dos vasos decorativos são fabricadas no arranjo 

esculturas de imagens sacras, de animais e de figuras populares que retratam o homem típico 

nordestino. Além dessas outro tipo de peça bastante produzido no arranjo são os souvenirs 

como os cofrinhos, cinzeiros entre outros (tabela 23). Mesmo havendo uma variedade de 

estilos nas peças produzidas, um fato que é motivo de reclamação dos entrevistados refere-se 

a ausência de criatividade por parte da maioria dos artesãos na fabricação das peças, fazendo 

com que haja uma imitação generalizada de alguns modelos existentes no arranjo produtivo. 

 
Tabela 22 

Arranjo Produtivo de Cerâmica Artesanal de Santana do São Francisco 
 Tamanho das peças 

2003 
Tamanho Freqüência Valor Percentual %
Até 10 cm 3 7,5 
De 10 a 30 cm 12 30,0 
De 40 a 80 cm 7 17,5 
De 10 a 30 cm e de 40 a 80 cm 15 37,5 
Todos os tamanhos 3 7,5 
Total 40 100,0 

  Fonte: MATOS, Silvia. Pesquisa de campo, 2003 
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No arranjo produtivo de cerâmica de Santana do São Francisco, predominavam peças 

do tipo utilitárias, como potes, jarras, cabaças, moringas, vasos para plantas entre outros. Com 

a substituição desse tipo de utilitário, por produtos industrializados, a procura diminuiu 

drasticamente e o estilo das peças produzidas no arranjo passou a ter uma nova característica. 

Entretanto, um outro tipo de peça utilitária tem ganhado bastante expressão na produção, são 

os filtros, que inclusive são produzidos nas maiores oficinas de cerâmica do arranjo.Ver figura 

16, anexo A. 

 
Tabela 23 

Arranjo Produtivo de Cerâmica Artesanal de Santana do São Francisco 
 Tipos de peças mais vendidas 

2003 
Tipos de peças Freqüência das 

respostas 
Vasos decorativos 28 
Suvenir  12 
Esculturas  7 
Peças utilitárias  7 

   Fonte: MATOS, Silvia. Pesquisa de campo, 2003 

  

Definição dos custos e margem de lucro 

 

Segundo informações obtidas nas entrevistas a margem de lucro praticada no arranjo 

produtivo de cerâmica artesanal do município de Santana do São Francisco gira em torno de 

(30%), para 46 % dos entrevistados. A margem de lucro para 23% dos entrevistados fica em 

torno de (20%). Outros 15,5 % afirmaram ainda que seu lucro é em torno de (10%). Somente 

dois dos entrevistados, correspondendo a 7,5% dos respondentes disseram ser de (50%), sua 

margem de lucro e somente um informou ser superior a 50% o lucro obtido sobre os custos. 
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Tabela 24 
Arranjo Produtivo de Cerâmica Artesanal de Santana do São Francisco 

Percentual de lucro sobre os custos 
  2003 

Margem de 
lucro 

Freqüência Valor Percentual % 

10% 4 15,5 
20% 6 23,0 
30% 12 46,0 
40% 1 4,0 
50% 2 7,5 

acima de 50% 1 4,0 
Total 26 100,0 

    Fonte: MATOS, Silvia. Pesquisa de campo, 2003 

 

É importante destacar, que no arranjo um dos seus maiores problemas é a ausência de 

uma política adequada de preços, fato que se dá, tanto por a maioria dos artesãos não fazerem 

um cálculo exato dos seus custos, como também pela desunião entre eles, especialmente no 

tocante a essa prática, visto que a variedade de preços em um mesmo tipo de produto é 

extremamente exagerada, caracterizada pela ausência de uma base mínima de custos.  

 

4.2.3.2– Comercialização 

 

 Foram considerados na análise da comercialização da produção do APL de cerâmica 

de Santana do São Francisco os seguintes indicadores: a origem e perfil dos compradores, 

formas de distribuição da produção, a utilização de marca do artesão e do lugar nas peças, a 

prática de preços diferenciados, a sazonalidade nas vendas, e a concorrência. 

 

Compradores do produto 

 

Entre os principais agentes de comercialização de produtos artesanais, destacam-se os 

chamados intermediários ou atravessadores, figuras atuantes em toda a história do artesanato, 

responsáveis por parte significativa das transações comerciais no setor artesanal (BANCO DO 

NORDESTE,2002). 

 

A maior parte dos artesãos do arranjo de cerâmica de Santana do São Francisco, 75% dos 

entrevistados, vende sua produção aos intermediários (popularmente chamados 

atravessadores), que compram na cidade para revender em lojas de decoração ou de produtos 
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artesanais, somente 25% dos artesãos não vendem suas peças aos atravessadores. 

 

Outra grande parte dos entrevistados (43%) vende diretamente nas lojas de decoração 

ou de produtos artesanais, enquanto os outros 57% “não” vendem aos lojistas. Outros ainda 

vendem tanto a intermediários, como também aos donos de loja. Alguns dos artesãos vendem 

25% de sua produção para “pessoas da cidade” que compram as peças para dar acabamento 

em pinturas e revendê-los. Além desses compradores, os artesãos vendem suas peças 35,5% 

para “turistas que vão à cidade” para comprar em menor quantidade o produto do lugar. 

Dentre esses turistas, alguns freqüentam a praia da saúde, povoado bem próximo a sede da 

cidade, onde alguns poucos artesãos levam suas peças para serem comercializadas. Além dos 

compradores mencionados, "outros" relatados pelos entrevistados, que em menor freqüência 

compram o produto, são os arquitetos, decoradores, donos de hotéis, restaurantes, políticos, 

nesse último caso para dar lembranças na época de campanha eleitoral, e escolas, no caso da 

venda de filtros. A tabela 25 mostra os principais compradores da produção realizada no 

arranjo 

 

Tabela 25 

Arranjo Produtivo de Cerâmica Artesanal de Santana do São Francisco 
 Compradores do produto 

2003 
Tipos de compradores Sim 

% 
Não 
% 

Total 
% 

Fereiros 18 82 100 
Intermediários 75,5 24,5 100 
Revendedores da cidade 25,0 75,0 100 
Lojistas 43,0 57,0 100 
Turistas 35,5 64,5 100 
Outros compradores 9,0 91,0 100 

   Fonte: MATOS, Silvia. Pesquisa de campo, 2003 
 

Origem dos compradores 

 

Para efeito desse estudo colocamos como compradores, todos aqueles que compram o 

produto, seja aquele que vai comprar as peças no arranjo produtivo, ou mesmo para os 

compradores dos artesãos que levam suas peças em outros lugares para comercializar. A 

maior parte desses compradores é do Estado de Sergipe, especialmente da capital Aracaju.  

 



 89

A Bahia, de acordo com as informações levantadas no trabalho de campo, é o segundo 

estado que mais demanda compradores do produto do arranjo produtivo de cerâmica de 

Santana do São Francisco. As cidades de Salvador, Porto Seguro, Feira de Santana, foram as 

mais mencionadas pelos artesãos como local de origem dos compradores. Além das cidades, 

mencionadas foi relatado pelos artesãos que há compradores, sendo estes em menor 

freqüência, das cidades de Paulo Afonso, Vitória da Conquista e Ilhéus.  

 

Alagoas é o terceiro Estado de onde mais provêm compradores do produto do APL de 

Santana do São Francisco, especialmente a capital Maceió, também Penedo pela proximidade 

e pelo fluxo de turistas, que lá freqüentam é outra cidade onde é vendido o artesanato de 

Santana do São Francisco. 

  

Pernambuco é outro estado onde à produção de cerâmica é vendida, principalmente na 

cidade de Caruaru, neste caso os produtores da cidade vão levar as peças até  lá, onde vendem 

a fereiros e intermediários que compram na feira de Caruaru.  

 

Forma de distribuição 

  

De acordo com o estudo do Banco do Nordeste (2002), a cadeia de comercialização do 

artesanato nordestino está composta pelos seguintes agentes: artesão produtor (artesãos e /ou 

comerciantes), lojista, distribuidor internacional, comercial exportadora, instituições de 

fomento e consumidor final. 

 

No APL de Santana do São Francisco, dentre os modelos citados, a situação existente 

é a do artesão produtor, visto que a maior parte da produção de cerâmica artesanal do 

município de Santana do São Francisco (49%) é vendida na própria oficina de cerâmica, 

sendo o frete pago pelos próprios compradores. Outros artesãos levam suas peças em outros 

municípios, porém os custos com o frete são pagos pelos compradores do produto. Entretanto, 

alguns dos artesãos, 13% dos entrevistados, levam suas peças até os compradores sejam, eles 

donos de lojas, ou revendedores que vão até as feiras de Tobias Barreto em Sergipe e Caruaru 

em Pernambuco para comprar o produto, neste caso o artesão é quem arca com as despesas 

com frete, além de outras despesas, dessa forma diminuindo a margem de lucro obtida na 

produção. Apenas dois dos artesãos entrevistados, vendem o seu produto aos turistas que 

freqüentam a praia da saúde, situada em um povoado nas proximidades da cidade. A tabela 26 
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demonstra os detalhes dessa situação. 

 

Tabela 26 
Arranjo Produtivo de Cerâmica Artesanal de Santana do São Francisco 

 Distribuição da produção 
2003 

 Freqüência Valor Percentual 
% 

Venda na própria cerâmica s/ incluir frete nos 
custos 

22 49,0 

Venda em outros municípios sem incluir frete nos 
custos 

6 13,0 

Venda em outros municípios com inclusão de frete 
nos custos 

4 9,0 

Venda na cerâmica e em outros municípios 13 29,0 
Total 45 100,0 

  Fonte: MATOS, Silvia. Pesquisa de campo, 2003 

 

Utilização da marca /carimbo nas peças 
 

De acordo com Amaral Filho (2002), as atividades de um grupo de pequenos 

empreendimentos se confundem com a própria identidade cultural de seu território, 

implicando em economias consideráveis na divulgação de um determinado produto.  

 

Entretanto no APL de cerâmica de Santana do são Francisco, a grande maioria dos 

artesãos (90%) “não” coloca seu nome e o nome do lugar (Carrapicho) nas peças que 

fabricam. Dentre as razões apresentadas, está principalmente a “falta de interesse” por parte 

dos artesãos, afirmando inclusive, que dá trabalho colocar. Alguns também afirmaram, que 

não colocam porque “os compradores não gostam”, e se colocar retiram. Portanto, o 

artesanato de Santana do São Francisco, ou Carrapicho como é mais conhecido, é vendido em 

todo o país sem registro de sua origem, relegando o trabalho do artesão ao de mero produtor, 

sem nenhum vínculo de identidade com o artesão nem com o lugar onde é produzido, 

caracterizando dessa forma a fragilidade na organização da atividade. 
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Tabela 27 
Arranjo Produtivo de Cerâmica Artesanal de Santana do São Francisco 

 Utilização de marca nas peças 
      2003 

 Freqüência Valor 
Percentual 

Sim 4 10,0 
Não 36 90,0 

Total 40 100,0 
       Fonte: MATOS, Silvia. Pesquisa de campo, 2003 
 

Prática de preços diferenciados 

 

A maior parte dos artesãos (63,5%), que foram entrevistados, pratica preços 

diferenciados em seus produtos. Enquanto 36,5%, afirmaram “não” ter preços diferenciados 

em suas peças (tabela 28). Entre os que afirmaram ter preços diferentes em seus produtos, 

colocaram principalmente como motivo, o "tipo de comprador" (44,5%), outros 18,5 % 

afirmaram que utiliza dois critérios na definição dos preços: "preço de atacado e preço de 

varejo". Outros 30% ainda afirmaram, que trabalha com a diferenciação de preço, em função 

do local de venda, ou seja, quando vai levar o produto em outros lugares até o comprador, 

trabalha com um preço maior. Alguns artesãos (7,5%) informaram também que diminui o 

preço em função da "pechincha", prática que é muito comum no arranjo (tabela 29). 

 

Tabela 28 

Arranjo Produtivo de Cerâmica Artesanal de Santana do São Francisco 
 Prática de preços diferenciados 

2003 
 Freqüência Valor Percentual % 

Sim 28 63,5 
Não 16 36,5 

Total 44 100,0 
        Fonte: MATOS, Silvia. Pesquisa de campo, 2003 
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Tabela 29 
Arranjo Produtivo de Cerâmica Artesanal de Santana do São Francisco 

Motivo da prática de preços diferenciados 
2003 

 Freqüência Valor 
Percentual % 

Pechincha 2 7,5 
Tipo de comprador 12 44,5 
Local de venda 7 26,0 
Preço à vista e preço à prazo 1 3,5 
Preço de atacado e preço de varejo 5 18,5 
Total 27 100,0 

  Fonte: MATOS, Silvia. Pesquisa de campo, 2003 
 

Desempenho das vendas 

 

Nos últimos cinco anos (referência 1998-2002), as vendas no arranjo produtivo do 

município de Santana do São Francisco, têm sofrido uma sensível queda segundo a percepção 

dos artesãos. Para 60,5% dos entrevistados, suas vendas "diminuíram", 23% afirmaram que 

"permaneceram estáveis" e apenas 16,5% disseram ter aumentado. 

 

 Para os que afirmaram que as vendas diminuíram, foi atribuído como motivo para 

maioria dos artesãos o fato da “situação econômica do país não está favorável”, também foi 

colocado pelos artesãos que “as vendas na cidade caíram muito de alguns anos para cá”. Além 

disso, foi atribuído como outras causas, a “concorrência com produtos industriais” que 

substituíram as peças utilitárias feitas no arranjo, também foi mencionado o fato de ter “muita 

gente fazendo peças”, com qualidade mais ruim e com preços mais baratos, fazendo com que, 

segundo opinião dos entrevistados, a qualidade do produto da cidade também diminuísse. 

 

Para os poucos artesãos que afirmaram ter aumentado as vendas, foi atribuído este a 

fatores como: “surgimento de loja de flores”, fazendo com que aumentasse a produção de 

vasos, “melhoria na qualidade dos produtos”, segundo percepção de alguns entrevistados e 

ainda houve um respondente, que informou que suas vendas aumentaram pelo fato de “ter 

investido em capital de giro”. 

    

Com relação aos últimos dois anos (referência 2001 - 2002), a situação não é muito 

diferente da anterior, visto que as vendas continuaram diminuindo para a maioria dos artesãos 

(50%). Entretanto, houve um aumento no percentual (34%) dos que responderam que 
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permaneceram estáveis. O mesmo percentual em relação aos últimos cinco anos (16%), 

afirmaram que as vendas aumentaram. Os motivos que tem provocado essa situação são os 

mesmos relatados nos parágrafos anteriores (tabela 30). A situação nos mostra a necessidade 

de ações que contemplem a busca de novos compradores através da divulgação do produto na 

mídia, em catálogos, bem como exposições em feiras especializadas.  

 

Tabela 30 

Arranjo Produtivo de Cerâmica Artesanal de Santana do São Francisco 
Desempenho das vendas 

2003 
Desempenho das 

vendas 
Aumentaram 

% 
Diminuíram 

% 
Permaneceram 

estáveis 
% 

Total 
% 

Nos últimos cinco anos 16,5 60,5 23,0 100 
Nos últimos dois anos 16,0 50,0 34,0 100 

  Fonte: MATOS, Silvia. Pesquisa de campo, 2003 
 

Sazonalidade nas vendas 

 

Pode-se observar na tabela 31, que o período em que ocorre a maior venda no arranjo 

produtivo de cerâmica de Santana do São Francisco, é segundo a percepção dos artesãos, o 

período do verão, especialmente nos meses do final do ano, época em que as vendas  no setor 

de comércio de uma maneira em geral mais crescem. Também foi mencionado que no período 

que antecede o dia das mães as vendas têm um aumento significativo. Entretanto, vale 

ressaltar que de uma maneira geral durante o período de um ano as vendas se concentram em 

apenas 3 a 4 meses.  

 

O período de menor venda concentra-se nos meses do inverno, especialmente junho a 

agosto, tanto porque há menos procura pelo produto, como também por ser um período 

chuvoso, com dificuldade para secar as peças que são feitas de argila. Outro período em que é 

registrada uma grande queda nas vendas é o mês de fevereiro, em função das festas de 

carnaval.  

 

A falta de uma estrutura organizada de produção e mercado impede que se crie uma 

estratégia que compatibilize a sazonalidade da produção e da comercialização de modo que os 

artesãos e os demais membros que compõem a força de trabalho consigam obter uma renda 

mais significativa, suficiente para todo período de um ano. 
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Tabela 31 
Arranjo Produtivo de Cerâmica Artesanal de Santana do São Francisco 

 Sazonalidade 
2003 

Época do ano Período de maior 
venda % 

Período de 
menor venda % 

Verão 57,0 0,0 
Final de ano 27,0 0,0 
Final de ano e dia das mães 11,5 0,0 
Inverno 4,5 49,0 
Fevereiro 0,0 19,5 
Inverno e fevereiro 0,0 31,5 
Total % 100,0 100,0 

   Fonte: MATOS, Silvia. Pesquisa de campo, 2003 
 

Concorrência  

 

A abordagem de APL ressalta a importância da cooperação e interação entre empresas 

na obtenção das economias externas necessárias a competição. No entanto o que se observa 

no APL de Santana do São Francisco, é que os entrevistados (70,5 %), apontaram como 

concorrentes os próprios artesãos que se localizam no arranjo, demonstrando dessa forma a 

visão de competição entre eles e a falta de visão de mundo enxergando o concorrente em seu 

território, fato que de acordo com os entrevistados fragiliza a situação do arranjo perante o 

mercado competitivo. Dos respondentes, 19,5% afirmaram que os concorrentes estão em 

Santana e outros lugares, especialmente Aracaju. Nos outros estados do nordeste, foi apontada 

na Bahia, a cidade de Marogogipinha entre outras, no estado de Pernambuco, especialmente 

em Tracunhaém e Caruaru, e ainda em Alagoas foi mencionado por um artesão, que a cidade 

de Palmeira dos Índios, influi na concorrência (tabela 32).  

 

Tabela 32  

Arranjo Produtivo de Cerâmica Artesanal de Santana do São Francisco 
Localização dos concorrentes 

2003 
Frequencia Valor Percentual %

Santana do São Francisco 29 70,5 
Não tem concorrência 4 10,0 
Santana + outros lugares 8 19,5 

Total 41 100,0 
   Fonte: MATOS, Silvia. Pesquisa de campo, 2003 
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4.2.3.3  Recursos Humanos 

 
A situação mais típica nas atividades artesanais é aquela caracterizada pelo modo de 

produção familiar em que são utilizados todos ou parte dos membros da família como 

ajudantes e aprendizes na produção do artesanato (BANCO DO NORDESTE, 2002).  

 

 Os recursos humanos analisados nesta parte se referem aquelas pessoas que trabalham 

nos estabelecimentos onde são produzidas as peças de cerâmica, identificando as principais 

funções desempenhadas, as condições de trabalho, o nível de escolaridade, as formas de 

aprendizado e os rendimentos recebidos no desempenho de suas funções. 

 

Funções desempenhadas 

 
No arranjo produtivo de Santana do São Francisco, além dos artesãos, trabalham nas 

oficinas onde é produzida a cerâmica artesanal, os ajudantes, realizando tarefas como: 

amaciamento do barro, para um melhor resultado na fabricação da peça, remoção das peças 

para secagem durante o processo produtivo, além de outras tarefas necessárias a atividade. O 

polidor de peças é outra função existente no trabalho de fabricação das peças, este tem como 

tarefa polir as peças no torno, para melhor acabamento, logo depois que estas estão secas pela 

ação do tempo. Além desses há o que é chamado na cidade de "candague", nome que se dá 

para aqueles, que colocam barro nas formas para utilizar como relevos no acabamento das 

peças, especialmente os vasos. Esta é uma função mais comumente desempenhada pelas 

mulheres e os adolescentes que ajudam no trabalho. Além dessas tem o forneiro que fica 

responsável pelo controle da queimação das peças no forno. E finalmente os pintores, para 

aquelas peças que possuem acabamento em pintura.  

 

Essa distribuição de tarefas é mais comum nas oficinas, consideradas de maior tamanho, 

nas demais oficinas o próprio dono é quem desempenha a maior parte de todas essas funções. 

 

Condições de Trabalho 

 

Segundo estudo do Banco do Nordeste (2002) uma das principais características do 

setor artesanal é a informalidade, visto que a atividade não utiliza nenhum registro e nenhuma 

forma de controle de pessoal. Os membros da família envolvidos na produção e 
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comercialização dos bens finais utilizam sua força de trabalho com o objetivo principal de 

promover o sustento da própria família, não estabelecendo direitos individuais, produtividade 

e outros conceitos agregados ao trabalho. O mesmo acontece, quando são utilizados ajudantes 

externos, não ocorre o registro formal e legal desses trabalhadores, que ampare suas garantias 

sociais. 

 

No APL de cerâmica de Santana do São Francisco a situação não é diferente da 

descrita acima, a informalidade predomina em todas as unidades de produção, não havendo 

registro de nenhum trabalhador com carteira assinada, que ocorre em função dos baixos 

rendimentos auferidos com a produção. Dentre os 45 artesãos proprietários dos 

estabelecimentos entrevistados apenas 25 têm pessoas além da sua família trabalhando em 

suas oficinas. Alguns desses proprietários (12%) possuem trabalhadores "permanentes", ou 

seja, trabalham nas oficinas durante o ano inteiro, enquanto outros (40%) só têm pessoas em 

seus estabelecimentos na época de maior produção; são os trabalhadores “temporários”. A 

maioria, no entanto (48%), possuem tanto trabalhadores permanentes como temporários, de 

acordo com a sazonalidade da produção. Ver a ilustração da tabela 33. 

 

Tabela 33 
Arranjo Produtivo de Cerâmica Artesanal de Santana do São Francisco 

 Condições de trabalho 
2003 

 Freqüência Valor Percentual % 
Informal permanente 3 12,0 
Informal temporário 10 40,0 
Informal permanente e 
temporário 

12 48,0 

Total 25 100,0 
     Fonte: MATOS, Silvia. Pesquisa de campo, 2003 

 

Remuneração da mão-de-obra nos estabelecimentos do arranjo produtivo 

 

No arranjo produtivo de cerâmica, os proprietários de oficinas que têm trabalhadores 

desempenhando a função de artesão, informaram que a remuneração dada a estes 

trabalhadores é com base na produtividade, conforme ilustração da tabela 34. Para os que 

trabalham como ajudante, seja amaciando o barro ou polindo peças, a remuneração recebida, 

segundo informação dos seus empregadores, varia de R$ 20,00 a R$ 50,00 reais por semana. 

Sendo que dentre os entrevistados que possuem trabalhadores 20% informaram que pagam R$ 
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20,00, 33,5% afirmam pagar R$ 30,00, outros 26,5% disseram pagar R$ 40,00 e somente 20% 

afirmaram pagar R$ 50,00 por semana. 

 

Tabela 34 
Arranjo Produtivo de Cerâmica Artesanal de Santana do São Francisco 

 Salário/rendimentos recebido pelos Recursos Humanos 
 que trabalham nos estabelecimentos produtivos  

2003 
Remuneração Função artesão Função ajudante 

Por produção 94,5 0,0 
R$ 20,00 semanal 0,0 20,0 
R$ 30,00 semanal 0,0 33,3 
R$ 40,00 semanal 0,0 26,7 
R$ 50,00 semanal 5,5 20,0 

Total % 100,0 100,0 

   Fonte: MATOS, Silvia. Pesquisa de campo, 2003 

 

Nível de escolaridade da mão de obra nos estabelecimentos do arranjo produtivo de 

cerâmica 

 

Pode-se verificar na tabela 35 que o nível de escolaridade predominante entre os 

trabalhadores do arranjo produtivo de cerâmica de Santana do São Francisco, sejam eles 

membros da família ou não, é o ensino fundamental incompleto. Esse fato ocorre em virtude 

destas pessoas ainda estarem cursando o 1º grau. Entre os membros da família 20% dos que 

trabalham na produção possuem o ensino médio incompleto, também por na maioria dos 

casos ainda estarem estudando, enquanto que 23,5% já concluíram o ensino médio. Foi 

informado que apenas 2,5% possuem nível superior. Entre os trabalhadores que não fazem 

parte da família uma grande parte (35%) não foi informada a escolaridade e somente 14% 

destes possuem o ensino médio completo. Também não foi informada pelos entrevistados a 

existência de trabalhadores não alfabetizados em seus estabelecimentos. 
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Tabela 35 
Arranjo Produtivo de Cerâmica Artesanal de Santana do São Francisco 

 Nível de escolaridade da mão-de-obra que trabalha nos estabelecimentos produtivos 
2003 

Condição 
  

Nível de escolaridade 
 

Membros da família 
% 

Empregados permanentes 
% 

Não alfabetizado - - 
Fundamental incompleto 41,5 43,0 
Fundamental completo  7,0 0,0 
Médio incompleto  20,0 7,0 
Médio completo 23,5 14,0 
Superior completo/incompleto 2,5 0,0 
Escolaridade não relatada 5,5 35,0 
 Fonte: MATOS, Silvia. Pesquisa de campo, 2003 

 

Formas de aprendizado dos trabalhadores nos estabelecimentos produtivos de cerâmica 

 

O ambiente familiar torna-se o mais propício para assegurar a continuidade dos 

valores da arte popular inseridos no artesanato. Contudo, este se torna muitas vezes também 

fator de perpetuação de técnicas e procedimentos carentes de inovação, necessários ao melhor 

desempenho das atividades.  

 

O aprendizado da técnica pelas pessoas que trabalham nos estabelecimentos do arranjo 

produtivo de Santana do São Francisco, ocorre da mesma forma que a dos proprietários dos 

estabelecimentos, já mencionada anteriormente, ou seja, com a própria família, para aqueles 

que estão inseridos no ambiente da produção familiar, e nos locais de trabalho para aqueles 

que não fazem parte da família (tabela 36). Somente algumas das pessoas que trabalham nas 

oficinas fizeram algum tipo de curso voltado para atividade. 

 

Tabela 36 

Arranjo Produtivo de Cerâmica Artesanal de Santana do São Francisco 
 Forma de aprendizado das pessoas que trabalham na atividade 

2003 
 Freqüência Valor Percentual % 

Com a família 4 21,0 
Locais de trabalho 15 79,0 
Total 19 100,0 

    Fonte: MATOS, Silvia. Pesquisa de campo, 2003 
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4.2.3.4  Desempenho do negócio e estratégias competitivas 

 

Um dos fatores que condicionam a competitividade dos Arranjos e Sistemas 

Produtivos Locais é a sua organização, estabelecida nas relações entre unidades produtivas, 

provedores, clientes e um entorno institucional estruturado capaz de responder de maneira 

eficaz aos desafios impostos pelo mercado. 

  

 De acordo com Barquero (2001) o aumento da concorrência nos mercados, depende da 

rede de instituições que estruturam o entorno no qual ocorre determinada produção, portanto 

tem maiores chances de competir as localidades que tiverem um sistema institucional que lhe 

permite produzir os bens públicos e gerar as relações de cooperação entre os atores que 

contribuem para a aprendizagem e inovação. 

  

Tipos de obstáculos 

 

Vários obstáculos interferem no bom desempenho dos estabelecimentos produtivos do 

arranjo de cerâmica do município de Santana do São Francisco. Dentre os mais citados têm-

se: a dificuldade em comercializar a produção; a produção no inverno; escassez da lenha; 

preço da matéria-prima e das tintas; falta de espaço adequado para a produção e estoque de 

peças; a falta de transporte para a cerâmica; a falta de união dos artesãos, ocasionando a 

ausência de uma política adequada de preços; a imitação dos modelos das peças pelos outros 

artesãos; a desvalorização do produto pelos compradores, estipulando os preços; calote dos 

compradores; falta de apoio do poder público; ausência de uma política de financiamento; 

falta de divulgação do artesanato ceramista, entre outros. Segundo a percepção dos artesãos, 

as causas dos problemas por ele enfrentados no desempenho do negócio são tanto de origem 

interna como externa. A tabela 37 demonstra a freqüência das respostas apontadas pelos 

entrevistados. 

 

Os obstáculos apontados pelos artesãos são reflexos da ausência de uma estrutura e 

organização do arranjo, que busque constantemente superar os pontos críticos no 

desenvolvimento da atividade, promovendo o seu adequado desempenho e conseqüentemente 

a sua sustentabilidade. 
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Tabela 37 
Arranjo Produtivo de Cerâmica Artesanal de Santana do São Francisco 

Tipos de obstáculos que ocorrem na atividade 
     2003 

Tipos de obstáculos Freqüência 
das respostas 

1. Dificuldade em comercializar/escoar a produção 13 
2. Lenha cara e escassa 10 
3. Produção no inverno 9 
4. Falta de espaço adequado para produção e estoque das peças 8 
5. Falta de transporte para a cerâmica 6 
6. Falta de união dos artesãos 4 
7. Desvalorização do produto/ estipulação dos preços pelos compradores 3 
8 .Calote dos compradores 3 
9. Não há uma periodicidade na venda da mercadoria 2 
10. Falta de divulgação do artesanato de barro 2 
11. Imitação das peças produzidas 2 
12. Matéria prima cara (inclusive tintas) 2 
13. Ausência de equipamentos com tecnologia mais avançada 1 
14. Ausência de uma política de financiamento 1 
15. Falta de apoio do poder público 1 
16. Não atingiu o público alvo de seu interesse 1 
17. Produção pouco estruturada 1 
18. Queda nas vendas 1 
 Fonte: MATOS, Silvia. Pesquisa de campo, 2003 
 

Controle de qualidade 

 

A necessidade de se realizar inspeção dos insumos desde a fase de aquisição das 

matérias-primas, bem como o controle de qualidade e padronização durante o processo de 

produção das peças, resulta em bens finais com características funcionais e estéticas 

adequadas. 

 

De acordo com a tabela 38, a maioria dos entrevistados, afirmam realizar o controle de 

qualidade na produção das peças, apenas 4,5% diz não fazer nenhum tipo de controle. É 

importante ressaltar, que esse processo é para a maioria dos artesãos realizado de maneira 

muito simples, principalmente pela “percepção própria” dos que produzem as peças. Outros 

informaram, que realiza esse processo pela “percepção dos clientes”. Foi colocado também 

que realizam esse controle pela “seleção da matéria prima”, e “procurando tomar cuidados em 

todas as fases do processo”, Outros afirmaram que sabe se a peça está boa ou ruim “quando 

tira do forno”, ou seja, quando termina o processo de queimação das peças, é que vê o 

resultado. Por fim disseram que realiza esse tipo de controle orientando e fiscalizando as 
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pessoas que trabalham na atividade. 

 
Tabela 38 

Arranjo Produtivo de Cerâmica Artesanal de Santana do São Francisco 
 Realização do controle de qualidade 

2003 
 Freqüência Valor Percentual 

não 2 4,5 
sim 43 95,5 

Total 45 100,0 
     Fonte: MATOS, Silvia. Pesquisa de campo, 2003 

  

Estratégias implementadas 

 

Entre as principais estratégias adotadas pelos artesãos no arranjo produtivo de cerâmica, 

para a aceitação do produto no mercado, foi colocado pelos entrevistados principalmente: a 

qualidade e o acabamento, a inovação e a diversificação do produto, baixo preço, e as 

condições de prazo de pagamento. Outras estratégias apontadas, porém em menor freqüência 

referem-se ao bom atendimento, a procura de novos fregueses, o estilo de peça produzida, e o 

fato de ter sempre peças em estoque para venda. São ações como estas que atraem a clientela 

de alguns dos artesãos do arranjo produtivo de Santana do São Francisco (tabela 39). 

 

Tabela 39 
Arranjo Produtivo de Cerâmica Artesanal de Santana do São Francisco 

 Estratégias implementadas para a aceitação do produto no mercado 
2003 

Tipos de estratégias adotadas Sim 
% 

Não 
% 

Total 
% 

Peças diferenciadas 18,0 82,0 100 
Qualidade e acabamento 88,5 11,5 100 
Inovação do produto 50,0 50,0 100 
Preço 29,5 70,5 100 
Bom atendimento 9,0 91,0 100 
Variedade nas peças 4,5 95,5 100 
Existência de estoque 2,5 97,5 100 

 Fonte: MATOS, Silvia. Pesquisa de campo, 2003 
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Perspectiva para o futuro 

 

A grande maioria dos artesãos entrevistados 59% tem como perspectiva crescer, 

"aumentar", 20,5 % afirmaram que a perspectiva é "diminuir”, 7 % disseram que a perspectiva 

é "permanecer o mesmo", ou seja, continuar do mesmo jeito que está. Outros 13,5% 

afirmaram não ter nenhuma perspectiva com relação ao futuro. Ver tabela 40.  

 

Tabela 40 
Arranjo Produtivo de Cerâmica Artesanal de Santana do São Francisco 

Perspectiva para o futuro 
2003 

 Frequencia Valor Percentual % 
Aumentar 26 59,0 
Diminuir 9 20,5 
Permanecer o mesmo 3 7,0 
Não tem perspectiva 6 13,0 
Total 44 100,0 

   Fonte: MATOS, Silvia. Pesquisa de campo, 2003 

 

 

4.2.4  Governança local e políticas de apoio à atividade 

 

 Nesta parte, são abordadas as ações das instituições locais de coordenação do arranjo, 

bem como das instituições de promoção e fomento. São abordadas também as atuações do 

poder público local e estadual no desenvolvimento da atividade. 

 

4.2.4.1  Instituições de coordenação local 

  

Os Arranjos Produtivos Locais possuem uma forma específica de governança ou 

planejamento organizativo, que articula e representa os interesses de determinada produção 

num contexto econômico social e cultural próprio. 

  

São as condições locais reunidas que criam um clima social, cultural e político 

específico, permitindo importantes sinergias entre os parceiros sociais de determinada 

localidade produtiva. É essa disposição para a cooperação, partilhando informações sobre 

produtos e processos que ajudam as firmas ou unidades nos arranjos produtivos a melhorar 

sua eficiência por meio da elevação da qualidade do que é produzido. A provisão coletiva de 
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serviços e informações põe ao alcance das pequenas empresas algo que não poderiam ter a 

esperança de conseguir executar individualmente, como unidades isoladas (BAGNASCO, 

1999; SENGENBERGUER e PIKE,1999). 

 

De acordo com Gurisatti (1999), em um sistema cuja base é o território, o papel 

político exercido pelas lideranças vem do fato de que a produtividade passa a depender 

fortemente da força cooperativa entre os agentes, ou seja, da integração de cada indivíduo ao 

grupo. Nesse sentido o empresário público é antes de tudo um membro do grupo que 

representa os interesses da comunidade junto ao mundo exterior (fornecedores, clientes, 

instituições de fomento, poder público) de maneira a expressar as demandas do território. 

Dessa forma organizar a produção e governar os territórios constituem as duas faces de uma 

mesma dinâmica. 

   

O Arranjo Produtivo Local de cerâmica do município de Santana do São Francisco é 

composto por duas instituições de coordenação ou governança local: a Associação de 

Artesãos Ceramistas e a Cooperativa Santanense Ltda, que está em fase de reativação. 

 

Segundo informações de seu presidente participam da associação de artesãos, cerca de 60 

associados, que representa cerca da metade dos artesãos existentes no arranjo. As reuniões são 

realizadas mensalmente embora até a data da entrevista (outubro de 2003) a última reunião 

tenha ocorrido a quatro meses antes. Os problemas mais relatados pelos artesãos nessas 

reuniões, de acordo com as informações fornecidas pelo presidente, são referentes à 

dificuldade de obtenção de crédito para desenvolver melhor sua produção. 

 

Nas entrevistas realizadas com os artesãos, quando perguntados se participa da 

associação de artesãos a maioria (62%) informou “não” participar da associação de 

ceramistas, conforme ilustração da tabela 41, apontando como principais razões: o fato de 

“não vê benefício ou vantagem alguma, outros ainda deram resposta semelhante ao afirmarem 

que “estão desacreditados. Foi informado também que não participam por “estar sempre 

ligada a algum grupo político”, outros ainda disseram que “os que estão à frente não agem 

corretamente”. Ver ilustração da tabela 42. Entre os que participam da associação, 38% dos 

entrevistados, a maioria informou que não obtém nenhum benefício nessa associação. Já os 

poucos que apontaram algum benefício, foi mencionado, apenas a construção do posto de 

saúde que aconteceu por meio da associação para a comunidade, com recursos do PRONESE, 
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ação que inclusive não está vinculada à atividade e que deveria ser obrigatoriamente provida 

pelo poder público. Também foi colocado que pelo fato de participar da associação obtém 

mais apoio de órgãos e instituições como o SEBRAE e do Núcleo de Apoio ao Trabalho 

(NAT). 

 

Tabela 41 

Arranjo Produtivo de Cerâmica Artesanal de Santana do São Francisco 
Participação em associação de artesãos ceramistas 

2003 
FreqüênciaValor Percentual %

Sim 17 38,0 
Não 28 62,0 

Total 45 100,0 
    Fonte: MATOS, Silvia. Pesquisa de campo, 2003 

 

Tabela 42 

Arranjo Produtivo de Cerâmica Artesanal de Santana do São Francisco 
 Razões da não participação em associação 

2003 
 Freqüência Valor Percentual % 
Não vê benefício/vantagem alguma 6 31,5 
Os que estão a frente não agem 
corretamente 

2 10,5 

Está sempre ligada a grupo político 3 16,0 
Não tem interesse 1 5,5 
Está desacreditado 7 36,5 
Total 19 100,0 

  Fonte: MATOS, Silvia. Pesquisa de campo, 2003 
 

 

Pode-se observar que a Associação de Artesãos Ceramistas de Santana do São Francisco 

é uma instituição fragilizada, limitada pela interferência da política local e pela desunião e o 

descrédito entre os artesãos, fato que é bastante característico no arranjo.  

 

A cooperativa de artesãos, criada em 1962 pelo antigo CONDESE, e em 1977 pela 

EMSETUR, estava desativada há cerca de 12 anos por problemas na gestão, está em fase de 

reativação pela terceira vez, com a articulação de um grupo composto por 26 pessoas (data da 

entrevista, setembro de 2003) envolvidas nesse processo. 
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 Entre os objetivos que levaram a sua reativação está a necessidade de controlar e 

padronizar os preços praticados no arranjo, caracterizados por uma imensa variedade de 

preços nos mesmos tipos de peças. Segundo seu presidente, com funcionamento da 

cooperativa a atividade terá maior poder para comercializar melhor seus produtos com um 

preço mais justo, valorizando a cerâmica de Carrapicho como é mais conhecida. Além desses 

objetivos, almejam também um novo prédio para a sede da cooperativa, e a construção de 

uma vila para a produção de peças pelos ceramistas que possuem oficinas que não oferecem 

condições adequadas de funcionamento, além disso, pretendem também fazer a divulgação 

necessária ao artesanato de cerâmica produzido na cidade.  

 

Em relação à participação dos artesãos na reativação da cooperativa, está ainda muito 

incipiente em virtude dos problemas que ocorreram anteriormente, e até a data do 

levantamento só tinham 26 artesãos engajados com esse processo.  

  

Embora haja muito receio e descrédito por parte dos artesãos, do APL de Santana do 

São Francisco, mais da metade dos entrevistados (52,5%) demonstraram interesse em 

trabalhar em parceria, enquanto os outros 47,5% dos entrevistados não demonstraram 

interesse algum. Para os que demonstraram algum interesse colocou-se como tipo de parceria 

que poderia ser realizada, a comercialização em conjunto e a divulgação principalmente, além 

de compra conjunta de matéria-prima, desenvolvimento de novos produtos, treinamento, 

consultoria.Ver ilustração da tabela 43. 

 

Tabela 43 

Arranjo Produtivo de Cerâmica Artesanal de Santana do São Francisco 
  Interesse em participar em parceria com outros grupos de artesãos 

2003 
 Freqüência Valor Percentual % 

Sim 23 52,5 
Não 21 47,5 

Total 44 100,0 
    Fonte: MATOS, Silvia. Pesquisa de campo, 2003 

 

A reativação da cooperativa com seu correto funcionamento, aponta como um dos 

caminhos mais adequados para o desenvolvimento do arranjo produtivo de cerâmica de 

Santana do São Francisco. 
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4.2.4.2  Instituições de fomento 

 

O arranjo produtivo de artesanato de cerâmica de Santana do São Francisco é apoiado 

diretamente por duas instituições de promoção e fomento: A Secretaria Estadual de Combate 

a Pobreza, através do Programa de Desenvolvimento do Artesanato Sergipano (PROARTE), 

que gerencia o artesanato no Estado e o Serviço Brasileiro de Apoio a Pequena Empresa 

(SEBRAE), que apóia os pequenos empreendimentos e as atividades artesanais, ambos estão 

atuando no projeto para a reativação da cooperativa, implementado desde março de 2003. 

 

O Programa de Desenvolvimento do Artesanato do Estado atua através de reuniões com 

os artesãos cooperados, que estão envolvidos no processo de reativação da cooperativa, e 

visitas em loco. O interesse da instituição reside no fato, segundo informações da 

coordenadora do programa, do artesanato de Santana do São Francisco ter mercado e está 

paralisado. Este programa também é responsável pelo cadastramento de todos artesãos do 

Estado, inclusive os que fazem parte do referido arranjo produtivo de cerâmica. 

 

As principais dificuldades apontadas pela coordenadora do programa, para a efetivação 

dos resultados, estão relacionadas à política local que é muito forte e influencia a atividade, a 

concorrência entre eles, e o descrédito por parte dos artesãos em melhorias, dificultando uma 

integração e o alcance dos objetivos. Também foi relatado que a falta de visão competitiva de 

mercado é um problema que impede que a atividade obtenha mais êxito. 

 

O SEBRAE tem atuado na parte de palestras e cursos voltados para a área de 

empreendedorismo, e na realização de visitas ao local, através do Programa SEBRAE de 

Artesanato. Também tem atuado no município através do Programa de Desenvolvimento 

Local Integrado e Sustentável (DLIS) no funcionamento do Centro de Comercialização 

Artesanal (figura 17 – anexo A). Pretende atuar também na atividade através da Rede Sergipe 

Design, que está em parceria com o SENAI (Serviço Nacional de aprendizagem Comercial) e 

UNIT (Universidade Tiradentes), cujo projeto visa mudanças na parte do processo, design do 

produto e logística.  

 

Na parte de processo, segundo informações obtidas nas entrevistas, pretende-se ensinar 

novas técnicas de queimação das peças utilizando forno elétrico como equipamento. Na parte 

de design do produto a proposta em elaboração pretende fazer um resgate do artesanato de 
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cerâmica no município com o intuito de criar e inovar modelos na produção cuja característica 

considere a cultura do lugar para que não haja predominância de uma produção que muitas 

vezes reproduz tipos de peças características de outros lugares. Com relação a parte de 

logística foi informado que se pretende estruturar as formas de comercialização e distribuição 

de modo que o artesão não tenha que se deslocar do arranjo para entregar as peças, ficando 

outras pessoas responsáveis por esta função. 

 

O projeto Nordeste Sergipe (PRONESE), que atua com recursos do Banco Mundial, em 

atividades de assistência e produtivas através das associações comunitárias, atuou junto a 

Associação de Artesãos Ceramistas de Santana do São Francisco, na construção de um posto 

de saúde, já mencionado e na aquisição de equipamentos para processar o barro (marombas), 

mas que por irregularidades nas notas fiscais, segundo informações obtidas no arranjo, essas 

máquinas ainda não estão à disposição dos artesãos. 

  

Percebe-se diante do exposto que as ações das instituições de promoção a atividade, 

ocorrem de forma pontuada sem a integração necessária para o bom funcionamento do arranjo 

como um todo. 

 

Recebimento de financiamentos 

 

No arranjo produtivo de cerâmica de Santana do São Francisco de acordo com a tabela 

44, a grande maioria dos artesãos entrevistados (69%), “não” recebeu nenhum tipo de 

financiamento, para os 31% que afirmaram "sim", este foi oriundo da antiga Legião Brasileira 

de Assistência (LBA) há cerca de 20 anos atrás, e que segundo as informações levantadas só 

ocorreu uma única vez. Entre os principais motivos apresentados pelos artesãos, quanto ao 

não recebimento de financiamentos, a maioria apontou o fato de que "não teve oportunidade" 

outros colocaram que "são difíceis de conseguir", outros ainda disseram que "tem receio/medo 

dos juros", e ainda alguns afirmaram “não ter procurado" (tabela 45). No entanto percebe-se 

que a falta de visão de negócio do artesão e a ausência de uma coordenação local articulada 

dificultam uma ação planejada para obtenção de linhas de financiamento. 
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Tabela 44 
Arranjo Produtivo de Cerâmica Artesanal de Santana do São Francisco 

 Recebimento de financiamentos 
2003 

 Freqüência Valor Percentual % 
Sim 14 31,0 
Não 31 69,0 

Total 45 100,0 
         Fonte: MATOS, Silvia. Pesquisa de campo, 2003 
 

 

Tabela 45 

Arranjo Produtivo de Cerâmica Artesanal de Santana do São Francisco 
 Razões do não recebimento de financiamentos 

2003 
 Freqüência Valor Percentual % 
São difíceis de conseguir 5 16,0 
Não teve oportunidade 13 42,0 
Tem receio medo dos juros 8 26,0 
Nunca procurou 5 16,0 
Total 31 100,0 

   Fonte: MATOS, Silvia. Pesquisa de campo, 2003 
 

Para àqueles que receberam algum tipo de financiamento, apontou como 

melhoramentos obtidos, a aquisição de mais matérias primas, ampliou instalações e melhorou 

mobiliário e equipamentos. Já os que receberam, e não obtiveram resultados favoráveis com o 

financiamento, apontaram como fatores, o prazo de carência curto, a quantidade recebida e o 

fato de não conseguir vender a mercadoria produzida, devido a não existência de uma política 

de financiamento integrada, que considere a situação específica do arranjo. 

 

Participação em cursos 

 

Dentre os entrevistados 38,5% participaram de algum tipo de curso (tabela 46), 

especialmente na área de "gestão e negócio", desenvolvido a maioria pelo SEBRAE, embora 

o BN, segundo informações dos entrevistados, também já tenha realizado algum tipo de curso 

nesta área. Ainda na área de negócio, um entrevistado afirmou ter feito um curso de 

"cooperativismo". Na área da estética do produto foram realizados cursos em “design”, de 

"modelagem" e de "pintura e esmaltação", realizados pelo SEBRAE e pela antiga SEAST 

(Secretaria de Ação Social e do Trabalho). 

 



 109

Tabela 46 
Arranjo Produtivo de Cerâmica Artesanal de Santana do São Francisco 

 Participação em cursos/treinamentos voltados para a atividade 
2003 

Freqüência Valor Percentual % 
Sim 17 38,5 
Não 27 61,5 
Total 44 100,0 

    Fonte: MATOS, Silvia. Pesquisa de campo, 2003 

 

Para os que não fizeram nenhum tipo de curso, colocaram como motivo; o fato de não 

ter "interesse" para 56,5% ou "não achar necessário" (12,5%). Outros ainda colocaram que 

"não tem tempo", e ainda 19% informou que "não foi convidado ou não teve oportunidade". 

Além desses foi colocado também que "não houve curso de interesse dos respondentes" 

(tabela 47). 

 

Tabela 47 

Arranjo Produtivo de Cerâmica Artesanal de Santana do São Francisco 
 Razões pelas quais não participa de 

cursos e ou treinamentos para a atividade 
2003 

 Freqüência Valor Percentual  % 
Não tem interesse 9 56,5 
Não tem tempo 1 6,0 
Não sabe se tem 1 6,0 
Não é convidado 3 19,0 
Não acha necessário 2 12,5 
Total 16 100,0 

   Fonte: MATOS, Silvia. Pesquisa de campo, 2003 
 

Em relação à percepção de melhorias após a realização dos cursos, entre os 

entrevistados, foi colocado que melhorou a "visão de negócio" e "aprendeu melhor a 

contabilizar custos e margem de lucro". Para os que fizeram cursos na parte de estética do 

produto, foi apontado como melhorias pelos artesãos, a introdução de novos modelos na 

produção da cidade. 

 

Muitos artesãos demonstraram interesse, em fazer cursos especialmente na área de 

“comercialização e marketing”, isso se deve ao fato da comercialização do arranjo está ruim. 

Ainda na área de negócios, os artesãos demonstraram interesse nos cursos de "gestão", 

"qualidade", "orientação de crédito" e "treinamento de mão-de-obra", além de “contabilidade” 
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e “informática”. Na parte de estética, os cursos que despertam mais o interesse dos artesãos 

são os de pintura, isso ocorre em virtude de sentirem a necessidade de mudar o estilo da 

pintura predominante na cidade. Também foi apontado, cursos na parte de design e escultura 

de figuras humanas, nesse último caso foi apontado somente por um artesão. 

 

4.2.4.3  Políticas de apoio 

 

Autores como Porter (1999) e Cocco (1999) afirmam que é dever do Estado promover o 

desenvolvimento das localidades, e um dos meios para se atingir tal fim é através do 

fortalecimento de setores produtivos. As políticas voltadas para as Pequenas e Médias 

Empresas devem ser pensadas não só como alternativas que visem exclusivamente a 

superação das dificuldades econômicas e sociais, mas, sobretudo, como eixo fundamental e 

estratégico para o desenvolvimento local 

 

Diversos estudos (Barquero, 2001; Sengenberger e PiKe, 1999) apontam que a 

essência de uma política econômica local está associada a uma abordagem de baixo para cima 

do desenvolvimento, na qual são os atores locais que desempenham o papel central em sua 

definição, execução e controle. Cabendo ao poder público a provisão de uma infra-estrutura 

adequada de serviços necessários a atividade (transporte, estradas, comunicação, serviços de 

educação básica e profissionalizante), também deve atuar na coordenação social das 

atividades, reunindo os diferentes grupos que fazem parte da comunidade para debater os 

problemas da região e elaborar programas de ação, mantendo um grau de harmonia com as 

diversas representações locais. 

 

Segundo opinião de 91 % dos artesãos entrevistados, não há "nenhum" apoio por parte 

do poder público local a atividade no município. Observa-se na tabela 48 que apenas 9 % 

disseram receber algum apoio, a exemplo de divulgação, com a aquisição de dois outdoors, 

expostos nas proximidades da cidade, foi apontada também a disposição de veículo para 

transportar peças por ocasião de alguma exposição. Além disso, foi colocado por um artesão à 

contratação pela prefeitura de um técnico em cooperativismo. 

 

Em relação ao poder público estadual, a opinião não é muito diferente, visto que 72,5 

% dos entrevistados afirmam não receber nenhum apoio do governo do Estado, enquanto 

apenas 27,5 % disseram receber algum tipo de apoio na atividade. Entre os benefícios mais 
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apontados, estão: apoio para reativação da cooperativa, carteira de artesão, alguns cursos, foi 

citado também por alguns dos entrevistados, empréstimo obtido através da antiga Secretaria 

de Ação Social e do Trabalho. 

 
Tabela 48 

Arranjo Produtivo de Cerâmica Artesanal de Santana do São Francisco 
Tipo de apoio recebido por parte do poder público  

2003 
   

 Poder público local Poder público estadual 
Freqüência Valor 

Percentual % 
Freqüência Valor 

Percentual % 
Nenhum 41 91,0 % 32 72,5 % 
Outros 04 9,0 % - - 
Apoio através do Programa de 
Artesanato (PROARTE) 

 
- 

 
- 

 
12 

 
27,5 % 

Total 45 100,0 44 100,0 
Fonte: MATOS, Silvia. Pesquisa de campo, 2003 
 

 

4.2.5  Uso dos recursos naturais 

 
Percepção quanto à possibilidade do barro para produzir a cerâmica acabar 

 

A maioria dos artesãos entrevistados no arranjo produtivo de cerâmica de Santana do São 

Francisco (60,5%), não se mostrou preocupados com o esgotamento da principal matéria-

prima, ou seja, acha que "não" há possibilidade do barro para produzir a cerâmica acabar, 

visto que segundo opinião deles, tem muita terra para extrair o barro e que pelo menos por 

muitos e muitos anos não irá acabar. 

 

Entre os que afirmaram que o barro poderá acabar 39,5 % dos entrevistados, sinalizam 

como motivo, o fato de ter muitas cerâmicas de bloco, extraindo grandes quantidades de 

argila. Também apontaram o fato de levarem o barro para outros lugares e de ter muito 

artesão produzindo peças. Além dessas causas foi colocado também o fato da argila não ser 

renovável, e que segundo percepção dos entrevistados, nem todas as camadas que compõem o 

barro, serve para a fabricação da cerâmica. Outro fato que preocupam alguns dos artesãos é o 

fato do barro ser doado, podendo ser cortado o fornecimento. 
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         Com relação à questão do barro que é levado para fora do município, a câmera de 

vereadores já aprovou um projeto de lei que tem por objetivo tributar todo o barro que é 

retirado das áreas de várzea do rio e que tem como destino à produção de peças em outros 

lugares, ou ainda a utilização pelas lojas de flores na preparação de arranjos (figura 18 - anexo 

A). Comprometendo também dessa forma a sustentabilidade futura da atividade, já que o 

barro é a sua principal fonte de existência. 

 

 A extração desordenada da argila e a falta de percepção quanto ao seu esgotamento por 

parte da maioria daqueles que fazem a atividade, indica como um dos fatores que levará ao 

comprometimento da sustentabilidade da produção de cerâmica artesanal no município. 

 

Percepção quanto à possibilidade da lenha para produzir a cerâmica acabar 

 

Em relação à lenha, existente na região é unânime a opinião de que esta está se 

esgotando, e que para solucionar o problema seria necessário segundo opinião dos 

entrevistados a desapropriação de uma área para o plantio de eucalipto, para uso exclusivo dos 

artesãos. 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS  E PROPOSIÇÕES DE POLÍTICAS  PARA 

PROMOÇÃO  DO ARRANJO 

 

 

A análise do arranjo produtivo de cerâmica artesanal do município de Santana do São 

Francisco mostrou conhecer os elementos intrínsecos de sua dinâmica (suas características, 

limitações e potencialidades) enquanto atividade econômica que incorpora uma gama de 

relações sociais e culturais próprias que o define como a capital sergipana do barro. 

 

De acordo com a abordagem descritiva-explicativa procedida neste estudo pode-se 

constatar os elementos e características que definem a dinâmica do arranjo. Foram 

investigados os atores que fazem parte da atividade, analisando seu perfil e trajetória de vida 

profissional, e a estrutura e organização da produção nos estabelecimentos, analisando como 

ocorre o controle dos processos produtivos, a infra-estrutura logística e a forma de 

comercialização da produção, as características da mão-de-obra e o desempenho recente do 

negócio. Também se analisou a governança local e as políticas públicas e institucionais que 

apóiam a atividade.  

 

No que se refere ao perfil, a maior parte dos artesãos proprietários das oficinas de 

cerâmica e das demais pessoas que trabalham na cadeia produtiva do barro nasceram no 

município de Santana do São Francisco, possuem idade entre 30 e 60 anos, são casados e 

cursaram a maioria até a 4ª série do ensino fundamental.  

 

A renda média dos que trabalham na atividade gira em torno de um a dois salários 

mínimos, as suas residências são de alvenaria, possui água encanada, energia elétrica e uma 

parte possui serviços de telefone. 

 

A grande maioria dos artesãos começou o ofício com até 20 anos de idade e 

aprenderam a técnica no próprio ambiente de trabalho, seja com o pai ou outras pessoas da 

família, com amigos nos locais de trabalho ou até mesmo sozinhos, já que o ambiente da 

cidade é propício a disseminação dessa arte. 

 

A motivação para o artesanato na maioria dos artesãos se deu principalmente, em 

virtude da atividade ser tradicional na cidade, ou seja, faz parte da cultura de trabalho, além de 
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ser a única e melhor opção de que sempre dispuseram. Além desses fatores, muitos estão na 

função por escolha do artesanato como profissão e por ser uma atividade que trabalha 

diretamente com a natureza. 

 

A grande maioria dos artesãos não desempenha nenhuma outra atividade, vive 

exclusivamente do trabalho com a cerâmica artesanal, e os que desempenham alguma outra 

função estão na agricultura com o trabalho de roça ou no serviço público da cidade. Embora 

atualmente a maioria dos artesãos esteja exercendo somente a função de artesão, a maior parte 

já desempenhou outra atividade além do artesanato, o que demonstra as dificuldades e a 

insuficiência de renda proporcionada pela cerâmica. Apesar disso, a grande maioria dos 

artesãos demonstraram maior satisfação com o trabalho artesanal. 

 

No arranjo produtivo de Santana do São Francisco o controle dos processos produtivos 

é deficiente, visto que os artesãos não têm uma área própria de barro, dependo de compra ou 

doações, como está ocorrendo atualmente, e de uma área própria para o plantio de árvores 

para lenha, que é a principal fonte de energia utilizada. 

 

A organização da atividade está distribuída em 80 unidades de produção, sendo a 

grande maioria de precária infra-estrutura física, dificultando a execução do serviço e a 

apresentação do produto. O torno foi o único dos equipamentos utilizados em que houve 

inovação, visto que na maioria das unidades produtivas onde foram realizadas as entrevistas 

ele vem sendo movido a motor, embora ainda exista no arranjo muitos tornos a pedal. O 

forno, outro equipamento utilizado ainda não mudou sua característica, funcionando à lenha 

até os dias atuais em todas as unidades produtivas do arranjo.  

 

A ausência do controle de custos é uma deficiência que caracteriza o arranjo 

produtivo, cuja formação de preços se dá aleatoriamente, sem nenhum critério de medida, 

dando margem à estipulação de preços pelos compradores e tendo como conseqüência os 

baixos rendimentos auferidos pelos artesãos. Este é um fato que se dá pela fraca atuação 

institucional do arranjo sem a união necessária e a participação representativa dos artesãos. Os 

tipos de peças mais produzidas e que predominam no arranjo são os vasos para decoração, 

sendo decidido em sua maior parte pelos compradores do produto, que são na maioria 

revendedores intermediários. 
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As vendas concentram-se durante quatro meses no período de um ano, especialmente 

na época do verão e no período que antecede as vendas de fim de ano. A comercialização é 

realizada na maioria dos casos no próprio arranjo, embora muitos artesãos levem suas peças 

até os compradores em outros lugares, entre estes donos de lojas de decoração ou de produtos 

artesanais. A ausência de transporte para levar a mercadoria até esses clientes é um fato que 

dificulta para muitos a comercialização da produção.  

 

No arranjo o desempenho recente do negócio sinaliza para o pouco dinamismo da 

atividade. As vendas têm diminuído sensivelmente nos últimos cinco anos. Entretanto a 

perspectiva que os artesãos têm em relação ao futuro é de progresso, fato que reflete da 

esperança que ainda se tem de melhores oportunidades na atividade. Entre as estratégias mais 

apontadas pelos artesãos destaca-se a qualidade e a inovação das peças produzidas. A mão-de-

obra que trabalha nos estabelecimentos produtivos do arranjo, se caracteriza pela 

informalidade, pelos baixíssimos rendimentos auferidos e pela baixa escolaridade. 

 

A trajetória de desenvolvimento do arranjo produtivo de cerâmica artesanal de Santana 

do São Francisco aponta para a dificuldade de integração entre seus membros. Fato que 

acontece em função de problemas que ocorreram em gestões passadas nas instituições de 

governança local do arranjo - a cooperativa e a associação, provocando a desunião e um 

sentimento de descrédito entre os artesãos. Estes fatos têm levado ao enfraquecimento da 

atividade como um todo, refletido na concorrência desleal entre os próprios artesãos, na 

dificuldade em se buscar inovações para melhoria do processo produtivo e da 

comercialização, bem como na ausência de uma governança local coesa e fortalecida que 

busque exigir do poder público local e estadual as medidas necessárias ao bom desempenho 

da atividade. 

 

 Em virtude dessa ausência de integração, qualquer ação que se queira implementar 

visando melhorar a organização do arranjo, encontra dificuldades na sua efetividade, a 

exemplo da cooperativa que está tentando se reerguer e das feiras e exposições realizadas 

onde não tem a participação expressiva dos artesãos. 

 

Embora a produção artesanal necessite de uma adequada organização para se constituir 

em um APL mais estruturado, a perspectiva que se tem do artesanato de cerâmica de Santana 

do São Francisco, é que a atividade tem potencial para competir, dar relevância econômica e 
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cultural ao lugar e acima de tudo proporcionar melhores rendimentos para aqueles que dela 

tiram seu sustento.  

 

Considerando as dificuldades que afetam o arranjo, é necessário que as soluções 

contemplem dois aspectos: a organização interna, através da união e ampliação das formas de 

cooperação entre os artesãos visando um objetivo comum, através do fortalecimento das 

instituições de governança local e a criação de uma política específica e integrada de 

desenvolvimento entre as diversas instituições de fomento e o poder público, de modo que 

haja um projeto específico para o arranjo de cerâmica com uma coordenação central que 

acompanhe e controle todas as ações das instituições articuladas em prol de um único 

objetivo, fortalecer o funcionamento da atividade produtiva de cerâmica do município. As 

ações a serem implementadas no arranjo devem considerar, sobretudo: 

 

• A abertura de novos canais de comercialização através da divulgação na mídia, 

catálogos, participação contínua dos diversos produtores do arranjo em feiras 

especializadas através de programas específicos de apoio; 

 

• Planejamento e organização de uma infra-estrutura de comercialização adequada às 

necessidades dos artesãos, contemplando o custo no transporte das peças, formas de 

entrega e de pagamento dos produtos vendidos, além de uma definição quanto ao tipo 

de embalagem a ser utilizado nas peças. 

 

• Simplificar os mecanismos de financiamento através da formação de vários grupos de 

artesãos para uma aquisição de crédito planejado; 

 

• Ampliar os mecanismos de acesso a programas de capacitação em design, resgatando 

as características da cultura local, como também capacitação na área de gestão, com 

ênfase na formação de preços, de modo que atenda a todos os artesãos que fazem parte 

do arranjo; 

 

• Provisão de recursos visando promover melhorias na infra-estrutura física do arranjo, 

a exemplo da construção de uma vila de ceramistas, já proposta pelos artesãos, para 

aqueles produtores que possuem suas oficinas em condições precárias de 
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funcionamento. Provisão também de recursos para a construção de uma nova sede 

para a cooperativa; 

 

• Provisão de recursos para aquisição de uma área própria de barro, considerando a 

quantidade necessária para manutenção da atividade para que os artesãos possam ter o 

controle da principal matéria-prima da produção. 

 

• Realização de um estudo de viabilidade econômica, com o objetivo de apontar a 

alternativa mais adequada no fornecimento da fonte de energia utilizada na produção 

de cerâmica de modo a considerar o valor dos custos na produção e o impacto no meio 

ambiente. 

 

• Apoio incondicional do poder público local no sentido de prover as infra-estruturas 

necessárias ao bom desempenho da atividade, a exemplo da pavimentação e 

urbanização do perímetro urbano. 

 

Além da aplicação das ações específicas mencionadas, é necessário que se amplie o 

nível de educação básica no município de Santana do São Francisco, através do aumento no 

número de vagas e de um projeto pedagógico adequado, visando aumento no nível de 

entendimento da população a fim de proporcionar a sustentabilidade da atividade de cerâmica 

que é patrimônio do município e do estado, visto que é através da ampliação das formas de 

educação que uma sociedade percebe a importância de sua cultura e garante a continuidade de 

seus valores e de suas tradições, além de ampliar suas possibilidades econômicas e sociais. 
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ANEXO A – FIGURAS DO ARRANJO PRODUTIVO DE ARTESANAT O DE 

CERÂMICA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO 
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Foto: Silvia Matos – nov. 2003     
Figura 9: área de várzea – Santana do São Francisco 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
    Foto: Silvia Matos – nov. 2003 

Figura 10: Uso dos recursos naturais com outros fins 
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Foto: Silvia Matos – set. 2003   
 Figura 12: tipos de peças produzidas no arranjo produtivo de artesanato  
                    de cerâmica de Santana do São Francisco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto: Silvia Matos - nov. 2003 
Figura 13: tipos de peças produzidas no arranjo produtivo de   

artesanato de  cerâmica de Santana do São Francisco 
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Foto: Silvia Matos – jun 2003 
Figura 14: tipos de peças produzidas no arranjo produtivo de artesanato  

    de cerâmica de Santana do São  Francisco 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto: Silvia Matos – jun. 2003 
Figura 15: tipos de peças produzidas no arranjo produtivo de 

artesanato de cerâmica de Santana do São Francisco 
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Foto: Silvia Matos – jun. 2003 
Figura16: tipos de peças produzidas no arranjo produtivo de artesanato  

de cerâmica de Santana do São Francisco 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Foto: Silvia Matos – out. 2003    

Figura 17: Centro de comercialização artesanal 
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Foto: Silvia Matos – nov. 2003 
Figura 18: retirada de argila para ser comercializada em outros  
                  municípios 
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ANEXO B – ROTEIROS DE ENTREVISTAS APLICADOS NA  

PESQUISA DE CAMPO 
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 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
NUCLEO DE ESTUDOS DO SEMI-ÁRIDO 

MESTRADO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 
 
 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E ARRANJOS PRODUTIVOS 

LOCAIS:O Caso da Cerâmica Artesanal 
  do Município de Santana do São Francisco - SE  

 
Orientador: Prof. Dr. Ricardo Lacerda Oliveira de Melo 
Mestrando(a): Silvia Maria Santos Matos 

 
ROTEIRO DE ENTREVISTA APLICADO AOS ARTESÃOS 

 
Nome do Artesão/oficina: _____________________________________________________ 
Endereço: __________________________________________________________________ 
Data da Entrevista: ___/___/____ 
 
1 - Perfil sócio-econômico  do artesão 
 
1.1 - Local de Nascimento: 
Cidade: _________________________________________________ Estado: ____________ 
1.2 – Qual é a sua idade? 
( ) até 20 anos     ( )de 21 a 30 anos   ( ) de 31 a 40 anos    ( ) de 41 a 50 anos                                          
(  ) de 51 a 60 anos     (  ) mais de 60 anos 
1.3 – Qual o seu nível de escolaridade?  
(  ) não  alfabetizado                                   (  ) médio incompleto 
(  ) fundamental incompleto                       (  ) médio completo 
(  ) fundamental completo                          (  ) superior completo/incompleto  
1.4 - Qual o seu nível de renda individual/mês? 
(  ) até um SM  (  ) até dois SM (  ) até três SM (  ) acima de três SM 
1.5 - Qual o nível de renda líquida mensal da sua família? 
(  ) até um SM    (  ) até dois SM   (  ) até três SM 
(  ) até quatro SM   (  ) até cinco SM   (  ) até oito SM 
(  ) até dez SM   (  ) acima de dez SM  
1.6 – Qual o seu estado civil? 
(  ) solteiro   (  ) casado  (  ) divorciado   (  ) viúvo    
1.7 – Quais serviços o Sr. dispõe na sua residência: 
 

Serviços Sim Não 
água encanada   
rede de esgoto   
energia elétrica   
telefone   

1.8 – Qual o seu tipo de moradia? 
(   ) alvenaria  (   ) taipa  (  ) madeira  (  ) outros______________ 
1.9 – Quantos  banheiros existem no seu domicílio?  
(   ) nenhum                (   ) um  (  ) dois             (  ) acima de dois 
1.10 – Quantos cômodos possui sua casa? _________________________________________ 
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2 - Trajetória de vida do artesão 
 
2.1 – Em que ano o Sr(a)  começou a trabalhar como artesão? Quantos anos de idade tinha? 
___________________________________________________________________________ 
2.2 – Com quem aprendeu a fazer cerâmica? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
2.3 - Porque o Sr(a) resolveu ser artesão? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
2.4 – Já trabalhou em alguma outra atividade?  
(   ) Não 
(  ) Sim. Qual? Durante quanto tempo? ___________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Qual o tempo dedicado? _______________________________________________________ 
Qual era a mais rentável? ______________________________________________________ 
2.5 – Atualmente além do artesanato o Sr(a). desempenha outra atividade?   
(   ) Não 
(   ) Sim. Qual?________________________ Qual a remuneração recebida? _____________ 
Qual o tempo dedicado? _______________________________________________________ 
Qual a mais rentável? Porque? __________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Qual a que mais lhe satisfaz? Porque? ____________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____ 
2.6 – Em que ano o Sr(a) iniciou/adquiriu essa oficina? 
___________________________________________________________________________ 
2.7 - Além desta oficina possui alguma outra? 
(  ) não   (  ) sim. Local ______________________________________________ 
2.8 – Como o Sr(a) trabalha na atividade de cerâmica? 
(  ) sozinho                                                          
(  ) empregados. Quantos _________________     
(  )  sócios. Quantos ____________________  
(  ) associação/cooperativa com outros. Quantos ____________________________________ 
(  ) com pessoas da família. Quantos ______ Quais __________________________________ 
 
3 – Estrutura e Organização dos Estabelecimentos 
 
3. 1 - Produção 
 
3.1.1 – Quais são as matérias primas utilizadas na produção da cerâmica? 
 

3.1.2 – Qual a origem da matéria prima utilizada? 
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3.1.3 - Que fonte de energia a atividade utiliza na produção? 
(  ) carvão   (  ) lenha   (   ) gás    (   ) energia elétrica   (   ) outros _______________________ 
3.1.4 – A água utilizada no processo produtivo é proveniente: 
(  ) do rio     (  ) do poço     (  ) DESO    (  ) Outros __________________________________ 
3.1.5 – De quem o Sr(a). compra a matéria prima? 
___________________________________________________________________________ 
3.1.6- Qual a periodicidade da compra? 
(  ) semanal               (   ) mensal                 (   ) de acordo com a mercadoria que vai produzir 
(  ) quando acaba  (   ) outros ________________________________________________ 
3.1.7- Qual a quantidade comprada e o custo da aquisição?  
 

Matéria prima Unidade de 
medida 

Quantidade comprada Custo (R$) 

    
    
    
    
    
 
3.1.8 - Qual a forma de pagamento?  
___________________________________________________________________________ 
3.1.9 – Onde o Sr(a). armazena as matérias primas utilizadas na produção da cerâmica? 
 
3.1.10– O local onde é realizada a produção é : 
(  ) própria residência                        (  ) oficina alugada 
(  ) oficina própria                             (  ) outro ______________________________________ 
3.1.11 – Quais os equipamentos utilizados na produção? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
3.1.12 - O Sr.(a) possui todos estes equipamentos? 
(  ) sim  (  ) não? O que falta _______________________________________________ 
3.1.13 - Atualmente o Sr(a) produz as peças do mesmo modo que produzia quando começou a 
trabalhar como artesão? 
(  ) sim     (  ) não. O que mudou? ______________________________________ 
___________________________________________________________________________
__ 
3.1.14 - Como o Sr(a) define a linha de produção? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
3.1.15 - Qual o tamanho 
3.1.15 – O Sr(a) faz peças por encomenda? 
(  ) Não 
(  ) Sim. Para quem? Qual o 
percentual?__________________________________________________________________ 
 
3.2-Vendas /comercialização dos produtos 
 
3.2.1 - Que tipo de peças o Sr(a) produziu antes e hoje não produz mais? Comente 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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3.2.2 – Que tipo de peças foram introduzidas na sua produção? Porque?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
3.2.3 - Qual o tamanho das peças que o Sr.(a) produz? 
(  ) de 1 a 10 cm __%  (  ) de 10 a 30 cm___% (  )de  40 a 80 cm ___%  
 
(  ) até 1,5 metros ___% (  ) acima de 1,5 metros ___% 
 
3.2.4 - Qual a utilidade das  principais peças produzidas?  
(  ) decoração ___%  (  ) culinária ___%  (  ) utilidades do lar ___% 
(  ) outros _____________________________ 
Que tipo de acabamento possuem? 
(  ) lisas ___ %    (  ) talhadas  ___%  (  ) pintura em verniz e tinta ___%  
 
3.2.5- Quais são as peças por ordem de importância mais vendidas?  
 
 
3.2.6 - Sempre foi essa ordem? 
(   ) Sim        (   ) Não. Quando mudou? ___________________________________________ 
Porque? ____________________________________________________________________ 
3.2.7 – Para quem o Sr(a). vende seus produtos? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
3.2.8 – Qual o destino (em percentual de volume de produção) das principais mercadorias que 
sua atividade vende?  
  

Tipo de produto 

Destino 

Sergipe Nordeste 
Outras 

regiões do 
Brasil 

Exterior Total 

     100% 
     100% 
     100% 
     100% 

 
3.2.9 – Como é feita a distribuição/intermediação das suas peças? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
3.2.10 – As suas peças artesanais são vendidas com a marca deste local? 
(   )sim          (  ) não. porque____________________________________________________ 
3.2.11 – O Sr(a) trabalha com preços diferenciados na venda de seus produtos? 
(   ) não 
(   ) sim. Como funciona? ______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
3.2.12 – Qual o comportamento das suas vendas nos últimos cinco anos? 
(   ) aumentaram   (   ) diminuíram    (   )permaneceram estáveis 
Porque  
___________________________________________________________________________ 
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3.2.13 - E nos últimos dois anos? 
(   ) aumentaram   (   ) diminuíram    (   )permaneceram estáveis 
Porque? 
_______________________________________________________________________  
3.2.14 - Qual a época do ano que mais vende? E a que menos vende? Porque? 
__________________________________________________________________________ 
3.2.15- Onde estão localizados os principais concorrentes da empresa?  
(   ) Santana do São Francisco (   ) Pernambuco ____________________ 
(   ) Outras cidades de Sergipe ______________ (   ) Alagoas ________________________ 
(   ) Bahia ______________________________ (   ) Outros ( especificar) ______________ 
 
3.3 – Recursos Humanos e empregabilidade  
 
3.3.1 – Quantas pessoas trabalham na sua oficina e quais as funções que 
desempenham?_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
3.3.2 – Quantas pessoas foram contratadas para trabalhar na sua oficina nos últimos dois 
anos? 
 
 
3.3.3 – O Sr. contrata trabalhadores temporários? 
(   ) Sim. Porque? 
___________________________________________________________________________
(   ) Não. Porquê? 
___________________________________________________________________________  
 
3.3.4- Como remunera as pessoas que trabalham diretamente na atividade?  
(   ) salário fixo             (    ) por produção ou comissão                (   ) salário e por produção                    
(   ) Outro 
(especificar)_________________________________________________________________ 
3.3.5- Qual é remuneração/ganho médio mensal dos funcionários?  
___________________________________________________________________________ 
3.3.6 – Seus empregados têm carteira assinada? 
(   ) Sim                             (    ) Não. 
Porque?_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
3.3.7 – Qual o nível de escolaridade das pessoas que trabalham na oficina? 
 

Nível educacional Quantidade 
não  alfabetizado  
fundamental incompleto                         
médio incompleto  
médio completo  
superior incompleto       
superior completo  

 
3.3.8 – Como eles aprenderam a fazer cerâmica? Quem ensinou? 
___________________________________________________________________________ 
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3.3.9 – As pessoas que trabalham com o Sr. recebeu algum curso ou treinamento? 
(  ) Não                (  ) Sim. Quem ofertou? _________________________________________ 
O que melhorou após a execução do mesmo? 
___________________________________________________________________________ 
 
3.4 – Desempenho  da atividade 
 
3.4.1 – Quais os maiores obstáculos/dificuldades no desempenho do seu negócio? 
 
 
3.4.2-Em relação há dois anos atrás (2001), qual o desempenho de sua atividade?  
 

Discriminação 
 

aumentou diminuiu  permaneceu o 
mesmo 

Quantidade de peças produzidas    
Quantidade de equipamentos    
Qualidade de equipamentos    
Instalações    
Organização da produção    
Faturamento    
Investimento    
Dívidas    
Pessoal ocupado diretamente    
Pessoal terceirizado/ temporário    
Qualificação da mão-de-obra    
Relacionamento com  prefeitura 
e associação 

   

Relacionamento com Sebrae, 
BN, Ensetur, Proart, Pronese etc 

   

 
3.4.3- O Sr(a) realizou investimentos no seu negócio nos últimos 02 anos (2001 e 2002)? 
(   ) Sim                       Não (   ) 
3.4.4- Em caso afirmativo, o investimento foi realizado para:  
(  ) Comprar máquinas e equipamentos para 
fabricação 

(   ) Capital de giro (matéria prima) 

(  ) Novas instalações (   ) Capacitação de pessoal 
(  ) Ampliar as instalações (   ) Outros_________________________ 
(   ) Móveis e utensílios __________________________________ 
 
3.4.5- Caso tenha realizado o investimento, de onde se originaram os recursos?  
(   ) Próprios ( incluindo recursos da família) 
(   )Terceiros 
(   ) Bancos (Banco do Nordeste, Banco do Brasil; Caixa etc) 
(   ) Fornecedor de equipamentos ou de insumos. ___________________________________ 
(   ) Programas de governo. Qual ________________________________________________ 
(   ) Outros ( Especificar) ______________________________________________________ 
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3.4.6 – O Sr(a) realiza algum controle de qualidade? Como sabe se está boa ou ruim (avaliação)? 
(   ) sim. como é feito?_____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
(   ) Não. porque? ________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
3.4.7 – O que o Sr(a) faz para que seu produto seja bem aceito no mercado? 
(   ) baixo preço       (   ) padronização do produto 
(   ) condição/prazo de pagamento  (   ) inovação/diversificação do produto 
(   ) outra estratégia _______________________________________________________________ 
3.4.8 - Na sua opinião o que o seu produto tem que atrai os clientes? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
3.4.9 - E para o futuro, qual a sua perpectiva em relação ao seu negócio? 
(  ) aumentar    (   ) diminuir   (  ) permanecer o mesmo 
Porque 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
4 – Políticas de apoio a atividade 
 
4.1 – O Sr(a). já recebeu algum financiamento por parte de órgãos governamentais? 
(  ) sim. Quais _______________________________________________________________  
              Quando _____________________________________________________________ 
(  ) não. porque ______________________________________________________________ 
 
4.2 – Caso positivo, o financiamento melhorou o desempenho de sua atividade? 
(  ) sim. como? _______________________________________________________________     
(    ) não. porquê?_____________________________________________________________ 
4.3 – O Sr(a) tem participado de algum curso/treinamento voltado para sua atividade? 
(  ) sim. Quais ________________________________ Agência ________________________ 
(  ) não. Porquê ______________________________________________________________ 
4.4 – Caso positivo,  o que melhorou após a execução do mesmo? 
___________________________________________________________________________ 
 
4.5 – Que tipo de curso o Sr(a) gostaria que fosse ofertado para sua atividade? 
(    ) orientação sobre o funcionamento do negócio  (    ) treinamento de mão-de-obra 
(    ) orientação de crédito                 (    ) comercialização 
(    ) qualidade      (    ) outros ________________________ 
4.6 – O Sr(a). participa de alguma associação, cooperativa ou outro grupo relacionado com a 
sua atividade? 
(   ) sim. Quais os benefícios? ___________________________________________________ 
(   ) não. Porquê ______________________________________________________________ 
 
4.7 Cite alguns serviços que sejam necessários a atividade e para os quais não há oferta local: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
4.8- O Sr(a) estaria predisposto a trabalhar em parceria com outros grupos/oficinas do mesmo 
ramo de atividade, para melhorar sua produção ou a comercialização? 
(   ) Sim                           Não (   )                      (   ) Não sabe ou não opinou 
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4.9- Em caso afirmativo, que tipo de parceria gostaria de fazer?  
(   ) Compra conjunta (   ) Divulgação/propaganda 
(   ) Comercialização (   ) Desenvolvimento de novos produtos 
(   ) Treinamento (   ) Outros. Especificar ___________________ 

______________________________________ (   ) Consultoria 
4.10 - Que tipo de apoio o Sr(a) recebe por parte do poder público local? E Estadual? 
 
 
 
5 – Uso dos Recursos Naturais 
  
5.1 -  O Sr(a) acha que há possibilidade dos recursos utilizados para produzir a 
cerâmica acabarem? 
(   ) não        
(   ) sim.  
Porque?_________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
5.2 – Caso positivo o que está sendo feito para evitar a extinção desses recursos? 
 
 
 
 
5.3 – Onde são lançados os dejetos/resíduos da produção? 

 
5.4 - Que tipo de agente poluente a atividade provoca? O que é feito para evitar/ 
minimizar? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
NUCLEO DE ESTUDOS DO SEMI-ÁRIDO 

MESTRADO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 
 
 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E ARRANJOS PRODUTIVOS 

LOCAIS:O Caso da Cerâmica Artesanal 
  do Município de Santana do São Francisco - SE  

 
Orientador: Prof. Dr. Ricardo Lacerda Oliveira de Melo 
Mestrando(a): Silvia Maria Santos Matos 

 
ROTEIRO DE ENTREVISTA APLICADO AOS ARTESÃOS PINTORE S 

 
Nome do Pintor : ____________________________________________________________ 
Endereço: __________________________________________________________________ 
Data da Entrevista: ___/___/____ 
 
1 - Perfil sócio-econômico  do artesão 
 
1.1 - Local de Nascimento: 
Cidade: _________________________________________________ Estado: ____________ 
1.2 – Qual é a sua idade? 
( ) até 20 anos     ( )de 21 a 30 anos   ( ) de 31 a 40 anos    ( ) de 41 a 50 anos                                               
(  ) de 51 a 60 anos     (  ) mais de 60 anos 
1.3 – Qual o seu nível de escolaridade?  
(  ) não  alfabetizado                                   (  ) médio incompleto 
(  ) fundamental incompleto                       (  ) médio completo 
(  ) fundamental completo                          (  ) superior completo/incompleto  
1.4 - Qual o seu nível de renda individual/mês? 
(  ) até um SM  (  ) até dois SM (  ) até três SM (  ) acima de três SM 
1.5 - Qual o nível de renda líquida mensal da sua família? 
(  ) até um SM    (  ) até dois SM   (  ) até três SM 
(  ) até quatro SM   (  ) até cinco SM   (  ) até oito SM 
(  ) até dez SM   (  ) acima de dez SM  
1.6 – Qual o seu estado civil? 
(  ) solteiro   (  ) casado  (  ) divorciado   (  ) viúvo    
1.7 – Quais serviços o Sr. dispõe na sua residência: 
 

Serviços Sim Não 
água encanada   
rede de esgoto   
energia elétrica   
telefone   

1.8 – Qual o seu tipo de moradia? 
(   ) alvenaria  (   ) taipa  (  ) madeira  (  ) outros______________ 
1.9 – Quantos  banheiros existem no seu domicílio?  
(   ) nenhum                (   ) um  (  ) dois             (  ) acima de dois 
1.10 – Quantos cômodos possui sua casa? _________________________________________ 
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2 - Trajetória de vida do artesão 
 
2.1 – Em que ano o Sr(a)  começou a trabalhar como artesão? Quantos anos de idade tinha? 
___________________________________________________________________________ 
2.2 – Com quem aprendeu a pintar cerâmica? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
2.3 - Porque o Sr(a) resolveu ser artesão/ trabalhar com pinturas? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
2.4 – Já trabalhou em alguma outra atividade?  
(   ) Não 
(  ) Sim. Qual? Durante quanto tempo? ___________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Qual o tempo dedicado? _______________________________________________________ 
Qual era a mais rentável? ______________________________________________________ 
2.5 – Atualmente além do artesanato o Sr(a). desempenha outra atividade?   
(   ) Não 
(   ) Sim. Qual?_______________________________________________________________ 
Qual o tempo dedicado? _______________________________________________________ 
Qual a mais rentável? Porque? __________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Qual a que mais lhe satisfaz? Porque? ____________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
2.6 – Em que ano o Sr(a) iniciou/adquiriu essa oficina? 
___________________________________________________________________________ 
2.7 - Além desta oficina possui alguma outra? 
(  ) não   (  ) sim. Local ______________________________________________ 
2.8 – Como o Sr(a) trabalha na atividade de pintura em cerâmica? 
(  ) sozinho                                                          
(  ) empregados. Quantos _________________     
(  )  sócios. Quantos ____________________ (  ) associação/cooperativa com outros.  
         Quantos _______________________________ 
             
(  ) com pessoas da família. Quantos ______ Quais __________________________________ 
         
___________________________________________________________________________ 
 
3 – Estrutura e Organização da Atividade 
 
3. 1 - Produção 
 
3.1.1 – Quais são as matérias primas utilizadas na pintura da cerâmica? 
 

3.1.2 – Qual a origem da matéria prima utilizada/ Onde compra? 
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3.1.3- Qual a periodicidade da compra? 
(  ) semanal               (   ) mensal                 (   ) de acordo com a mercadoria que vai pintar 
(  ) quando acaba  (   ) outros ________________________________________________ 
3.1.4- Qual a quantidade comprada e o custo da aquisição?  
 

Matéria prima Unidade de 
medida 

Quantidade comprada Custo (R$) 

    
    
    
    
    
 
3.1.5 - Qual a forma de pagamento?  
___________________________________________________________________________ 
3.1.6– O local onde é realizada a produção é : 
(  ) própria residência                        (  ) oficina alugada 
(  ) oficina própria                             (  ) outro ______________________________________ 
3.1.7 – Quais os materiais utilizados na produção da pintura? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
3.1.8- Como o Sr(a) define a linha de produção/ como escolhe o que vai pintar? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
3.1.9 - O que mudou na sua atividade com pinturas? 
(  ) tintas    (  ) material   (  ) outros _________________________ 
3.1.10 – O Sr(a) pinta peças por encomenda? 
(  ) Não 
(  ) Sim. Para quem? Qual o 
percentual?__________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
3.1.11 - Como o Sr.(a) calcula os seus custos? 
(  )  pelo gasto para pintar uma unidade de peça        
(  )  somente pelo total de matéria-prima gasta   
(  )  pelo total da matéria-prima gasta mais a mão-de-obra 
(  )  não faz nenhum cálculo ou não sabe 
(  )  outra forma ______________________________________________________________ 
 
3.2-Vendas /comercialização dos produtos 
 
3.2.1 - Que tipo de peças o Sr(a) pintava antes e hoje não pinta mais? Comente 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
3.2.2 – Que tipo de peças o Sr. passou a pintar? Porque?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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3.2.3 - Qual o tamanho das peças que o Sr.(a) pinta? 
(  ) de 1 a 10 cm __%  (  ) de 10 a 30 cm ___% (  )de  40 a 80 cm ___%   
(  ) até 1,5 metros ___% (  ) acima de 1,5 metros ___% 
3.2.4 - Qual a utilidade das  principais peças produzidas?  
(  ) decoração ___%  (  ) culinária ___%  (  ) utilidades do lar ___% 
(  ) outros _____________________________ 
Que tipo de acabamento possuem? 
(  ) lisas ___ %    (  ) talhadas  ___%  (  ) pintura em verniz e tinta ___%  
 
3.2.5- Quais são as peças por ordem de importância mais vendidas?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
3.2.6 - Sempre foi essa ordem? 
( ) Sim        (  ) Não. Quando mudou? _____________________________________________ 
Porque? ____________________________________________________________________ 
3.2.7 – Para quem o Sr(a). vende seus produtos? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
3.2.8 – Qual o destino (em percentual de volume de produção) das principais mercadorias que 
sua atividade vende?  
  

Tipo de produto 

Destino 

Sergipe Nordeste 
Outras 

regiões do 
Brasil 

Exterior Total 

     100% 
     100% 
     100% 
     100% 

 
3.2.9 – Como é feita a distribuição/intermediação das suas peças? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
3.2.10 – As suas peças artesanais são vendidas com a marca deste local? 
(   )sim          (  ) não. porque____________________________________________________ 
3.2.11 – O Sr(a) trabalha com preços diferenciados na venda de seus produtos? 
(   ) não 
(   ) sim. Como funciona? ______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
3.2.12 – Qual o comportamento das suas vendas nos últimos cinco anos? 
(   ) aumentaram   (   ) diminuíram    (   )permaneceram estáveis 
Porque  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
3.2.13 - E nos últimos dois anos? 
(   ) aumentaram   (   ) diminuíram    (   )permaneceram estáveis 
Porque_____________________________________________________________________ 
3.2.14 - Qual a época do ano que mais vende? E a que menos vende? Porque? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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3.2.15 - Como o Sr.(a) calcula a sua margem de lucro? 
(  ) por unidade de peça produzida___ %                 (  ) pelo total de matéria prima gasta ___% 
(  ) pelo  gasto da matéria prima mais a mão de obra   (  ) não sabe ou não faz 
(   ) outra forma ______________________________________________________________ 
3.2.16- Onde estão localizados os principais concorrentes da empresa?  
(   ) Santana do São Francisco (   ) Pernambuco ____________________ 
(   ) Outras cidades de Sergipe ______________ (   ) Alagoas ________________________ 
(   ) Bahia ______________________________ (   ) Outros ( especificar) ______________ 
 
3.3 – Recursos Humanos e empregabilidade  
3.3.1 – Quantas pessoas trabalham na sua oficina e quais as funções que 
desempenham?_______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
3.3.3 – O Sr. contrata trabalhadores temporários? 
(   ) Sim. Porque?_____________________________________________________________          
(   ) Não. Porquê? 
___________________________________________________________________________ 
 
3.3.4- Como remunera as pessoas que trabalham diretamente na atividade?  
(   ) salário fixo             (    ) por produção ou comissão                (   ) salário e por produção                    
(   ) Outro 
(especificar)_________________________________________________________________               
3.3.5- Qual é remuneração/ganho médio mensal dos funcionários?  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
3.3.6 – Seus empregados têm carteira assinada? 
(   ) Sim                             (    ) Não. Porque? 
___________________________________________________________________________ 
3.3.7 – Qual o nível de escolaridade das pessoas que trabalham na oficina? 
 

Nível educacional 
 

Quantidade 

não  alfabetizado  
fundamental incompleto                         
fundamental completo                         
médio incompleto  
médio completo  
superior incompleto       
superior completo  

 
3.3.8 – Como eles aprenderam a pintar cerâmica? Quem ensinou? 
___________________________________________________________________________ 
 
3.3.9 – As pessoas que trabalham com o Sr. recebeu algum curso ou treinamento? 
(  ) Não                (  ) Sim. Quem ofertou?__________________________________________  
___________________________________________________________________________ 
O que melhorou após a execução do mesmo? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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3.3.10 - Na época de menor produção as pessoas que trabalham com o Sr.(a) desenvolvem 
outra atividade? 
(  ) não  (  )sim.  
Qual_______________________________________________________________________ 
 
3.4 – Desempenho  da atividade 
3.4.1 – Quais os maiores obstáculos/dificuldades no desempenho do seu negócio? 
 
___________________________________________________________________________ 
3.4.2-Em relação há dois anos atrás (2001), qual o desempenho de sua atividade?  
 

Discriminação 
 

aumentou diminuiu  permaneceu o 
mesmo 

Quantidade de peças pintadas    
Quantidade de materiais    
Qualidade de materiais    
Instalações    
Faturamento    
Investimento    
Dívidas    
Pessoal ocupado diretamente    
Pessoal terceirizado/ temporário    
Qualificação da mão-de-obra    
Relacionamento com  prefeitura 
e associação 

   

Relacionamento com Sebrae, 
BN, Ensetur, Proart, Pronese etc 

   

 
3.4.3- O Sr(a) realizou investimentos no seu negócio nos últimos 02 anos (2001 e 2002)? 
(   ) Sim                       Não (   ) 
3.4.4- Em caso afirmativo, o investimento foi realizado para:  
(  ) Comprar material (   ) Capital de giro (matéria prima) 
(  ) Novas instalações (   ) Capacitação de pessoal 
(  ) Ampliar as instalações (   ) Outros_________________________ 
(   ) Móveis e utensílios __________________________________ 
3.4.5- Caso tenha realizado o investimento, de onde se originaram os recursos?  
(   ) Próprios ( incluindo recursos da família) 
(   )Terceiros 
 (   ) Bancos (Banco do Nordeste, Banco do Brasil; Caixa etc) 
 (   ) Fornecedor de equipamentos ou de insumos. ______________________________ 

(   ) Programas de governo. Qual __________________________________________ 
 (   ) Outros ( Especificar) _________________________________________________ 
3.4.6 – O Sr(a) realiza algum controle de qualidade? Como sabe se está boa ou ruim (avaliação)? 
(   ) sim. como é feito?_____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
(   ) Não. porque? ________________________________________________________________ 
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3.4.7 – O que o Sr(a) faz para que seu produto seja bem aceito no mercado? 
(   ) baixo preço       (   ) padronização do produto 
(   ) condição/prazo de pagamento  (   ) inovação/diversificação do produto 
(   ) outra estratégia _______________________________________________________________ 
3.4.8 - Na sua opinião o que o seu produto tem que atrai os clientes? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
3.4.9 - E para o futuro, qual a sua perspectiva em relação ao seu negócio? 
(  ) aumentar    (   ) diminuir   (  ) permanecer o mesmo 
Porque 
___________________________________________________________________________ 
 
4 – Políticas de apoio a atividade 
4.1 – O Sr(a). já recebeu algum financiamento por parte de órgãos governamentais? 
(  ) sim. Quais _______________________________________________________________   
              Quando _____________________________________________________________   
(  ) não. porque ______________________________________________________________ 
4.2 – Caso positivo, o financiamento melhorou o desempenho de sua atividade? 
(  ) sim. como? _____________________________________________________________      
(    ) não. porquê?_____________________________________________________________ 
4.3 – O Sr(a) tem participado de algum curso/treinamento voltado para sua atividade? 
(  ) sim. Quais ________________________________ Agência ________________________ 
(  ) não. Porquê ______________________________________________________________ 
4.4 – Caso positivo,  o que melhorou após a execução do mesmo? 
___________________________________________________________________________ 
4.5 – Que tipo de curso o Sr(a) gostaria que fosse ofertado para sua atividade? 
(    ) orientação sobre o funcionamento do negócio  (    ) treinamento de mão-de-obra 
(    ) orientação de crédito                 (    ) comercialização 
(    ) qualidade      (    ) outros ________________________ 
4.6 – O Sr(a). participa de alguma associação, cooperativa ou outro grupo relacionado com a 
sua atividade? 
(   ) sim. Quais os benefícios? ___________________________________________________ 
(   ) não. Porquê ______________________________________________________________ 
4.7 Cite alguns serviços que sejam necessários a atividade e para os quais não há oferta local: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
4.8- O Sr(a) estaria predisposto a trabalhar em parceria com outros grupos/oficinas do mesmo 
ramo de atividade, para melhorar sua produção ou a comercialização? 
(   ) Sim                           Não (   )                      (   ) Não sabe ou não opinou 
4.9- Em caso afirmativo, que tipo de parceria gostaria de fazer?  
(   ) Compra conjunta de materiais/tintas (   ) Divulgação/propaganda 
(   ) Comercialização (   ) Desenvolvimento de novos modelos/design 
(   ) Treinamento (   ) Outros. Especificar ___________________ 

______________________________________ (   ) Consultoria 
4.10 - Que tipo de apoio o Sr(a) recebe por parte do poder público local? E Estadual? 
___________________________________________________________________________ 
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 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
NUCLEO DE ESTUDOS DO SEMI-ÁRIDO 

MESTRADO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 
 
 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E ARRANJOS PRODUTIVOS 

LOCAIS:O Caso da Cerâmica Artesanal 
  do Município de Santana do São Francisco - SE  

 
Orientador: Prof. Dr. Ricardo Lacerda Oliveira de Melo 
Mestrando(a): Silvia Maria Santos Matos 

 
ROTEIRO DE ENTREVISTA APLICADO AOS PREPARADORES DO BARRO 

 
Nome do aprontador: _________________________________________________________ 
Endereço: __________________________________________________________________ 
Data da Entrevista: ___/___/____ 
 
1 - Perfil sócio-econômico  do preparador de barro 
 
1.1 - Local de Nascimento: 
Cidade: _________________________________________________ Estado: ____________ 
1.2 – Qual é a sua idade? 
( ) até 20 anos     ( )de 21 a 30 anos   ( ) de 31 a 40 anos    ( ) de 41 a 50 anos                                                                
(  ) de 51 a 60 anos     (  ) mais de 60 anos 
1.3 – Qual o seu nível de escolaridade?  
(  ) não  alfabetizado                                   (  ) médio incompleto 
(  ) fundamental incompleto                       (  ) médio completo 
(  ) fundamental completo                          (  ) superior completo/incompleto  
1.4 - Qual o seu nível de renda individual/mês? 
(  ) até um SM  (  ) até dois SM (  ) até três SM (  ) acima de três SM 
1.5 - Qual o nível de renda líquida mensal da sua família? 
(  ) até um SM    (  ) até dois SM   (  ) até três SM 
(  ) até quatro SM   (  ) até cinco SM   (  ) até oito SM 
(  ) até dez SM   (  ) acima de dez SM  
1.6 – Qual o seu estado civil? 
(  ) solteiro   (  ) casado  (  ) divorciado   (  ) viúvo    
1.7 – Quais serviços o Sr. dispõe na sua residência: 

Serviços Sim Não 
água encanada   
rede de esgoto   
energia elétrica   
telefone   

 
1.8 – Qual o seu tipo de moradia? 
(   ) alvenaria  (   ) taipa  (  ) madeira  (  ) outros______________ 
1.9 – Quantos  banheiros existem no seu domicílio?  
(   ) nenhum                (   ) um  (  ) dois             (  ) acima de dois 
1.10 – Quantos cômodos possui sua casa? _________________________________________ 
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2 - Trajetória  e desempenho da atividade do preparador de barro 
 
2.1 – Há quanto tempo o Sr.  começou a trabalhar com a preparação do barro? 
___________________________________________________________________________ 
2.2 - Porque o Sr(a) resolveu trabalhar com a preparação do barro? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
2.3 – Já trabalhou em alguma outra atividade?  
(   ) Não 
(  ) Sim. Qual? Durante quanto tempo? ___________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Qual o tempo dedicado? _______________________________________________________ 
Qual era a mais rentável? ______________________________________________________ 
2.4 – Atualmente além da preparação do barro o Sr(a). desempenha outra atividade?   
(   ) Não 
(   ) Sim. Qual?________________________ Qual a remuneração recebida? ______________ 
Qual o tempo dedicado? _______________________________________________________ 
Qual a mais rentável? Porque? __________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Qual a que mais lhe satisfaz? Porque? ____________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
2.5 – Como o Sr(a) trabalha na preparação do barro? 
(  ) sozinho                                                          
(  ) com pessoas da família. Quantos ______ Quais __________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
2.6 - Quais os equipamentos utilizados para a preparação do barro? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
2.7 - Quantas pisas em média o Sr. prepara por dia/semana? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
2.8 -Qual o custo do serviço? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
2.9 -Qual a forma de pagamento?  
___________________________________________________________________________ 
2.10 -Qual a época do ano que o Sr. mais prepara barro? E a que menos prepara? Porque? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
2.11 - Na época de menos serviço o Sr. desenvolve outra atividade? (  ) não   (  ) sim 
__________________________________________________________________________ 
2.12 - Quais as maiores dificuldades no desempenho deste trabalho? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 



 150

2.13 - Em relação há dois anos atrás (2001) a quantidade de barro preparada pelo Sr.: 
( ) aumentou  (  ) diminuiu   (  ) permaneceu o mesmo  
 
3 - Uso dos Recursos Naturais 
  
3.1 - O Sr(a) acha que há possibilidade do barro acabar? 
(   ) não        
(   ) sim.  
Porque?_________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
3.2 - Caso positivo o que está sendo feito para evitar a extinção desses recursos? 
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 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
NUCLEO DE ESTUDOS DO SEMI-ÁRIDO 

MESTRADO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 
 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E ARRANJOS PRODUTIVOS 

LOCAIS:O Caso da Cerâmica Artesanal 
  do Município de Santana do São Francisco - SE  

 
Orientador: Prof. Dr. Ricardo Lacerda Oliveira de Melo 
Mestrando(a): Silvia Maria Santos Matos 

 
ROTEIRO DE ENTREVISTA APLICADO AOS TRANSPORTADORES DO BARRO 

 
Nome do carregador: ______________________________________________________ 
Endereço: __________________________________________________________________ 
Data da Entrevista: ___/___/____ 
 
1 - Perfil sócio-econômico  do carregador de barro 
 
1.1 - Local de Nascimento: 
Cidade: _________________________________________________ Estado: ____________ 
1.2 – Qual é a sua idade? 
( ) até 20 anos     ( )de 21 a 30 anos   ( ) de 31 a 40 anos    ( ) de 41 a 50 anos                            
(  ) de 51 a 60 anos     (  ) mais de 60 anos 
1.3 – Qual o seu nível de escolaridade?  
(  ) não  alfabetizado                                   (  ) médio incompleto 
(  ) fundamental incompleto                       (  ) médio completo 
(  ) fundamental completo                          (  ) superior completo/incompleto  
1.4 - Qual o seu nível de renda individual/mês? 
(  ) até um SM  (  ) até dois SM (  ) até três SM (  ) acima de três SM 
1.5 - Qual o nível de renda líquida mensal da sua família? 
(  ) até um SM    (  ) até dois SM   (  ) até três SM 
(  ) até quatro SM   (  ) até cinco SM   (  ) até oito SM 
(  ) até dez SM   (  ) acima de dez SM  
1.6 – Qual o seu estado civil? 
(  ) solteiro   (  ) casado  (  ) divorciado   (  ) viúvo    
1.7 – Quais serviços o Sr. dispõe na sua residência: 
 

Serviços Sim Não 
água encanada   
rede de esgoto   
energia elétrica   
telefone   

 
1.8 – Qual o seu tipo de moradia? 
(   ) alvenaria  (   ) taipa  (  ) madeira  (  ) outros______________ 
1.9 – Quantos  banheiros existem no seu domicílio?  
(   ) nenhum                (   ) um  (  ) dois             (  ) acima de dois 
1.10 – Quantos cômodos possui sua casa? _________________________________________ 
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2 - Trajetória  e desempenho da atividade do carregador de barro 
 
2.1 – Há quanto tempo o Sr.  começou a trabalhar carregando o barro? 
___________________________________________________________________________ 
2.2 - Porque o Sr(a) resolveu trabalhar carregando o barro? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
2.3 – Já trabalhou em alguma outra atividade?  
(   ) Não 
(  ) Sim. Qual? Durante quanto tempo? ___________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Qual o tempo dedicado? _______________________________________________________ 
Qual era a mais rentável? ______________________________________________________ 
2.4 – Atualmente além da preparação do barro o Sr(a). desempenha outra atividade?   
(   ) Não 
(   ) Sim. Qual?_______________________________________________________________ 
Qual o tempo dedicado? _______________________________________________________ 
Qual a mais rentável? Porque? __________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Qual a que mais lhe satisfaz? Porque? ____________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
2.5 – Como o Sr(a) trabalha na preparação do barro? 
(  ) sozinho                                                          
(  ) com pessoas da família. Quantos ______ Quais ______________________________ 
______________________________________ 
2.6 - Como o Sr. carrega o barro? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
2.7 - Quantas pisas em média o Sr. carrega por dia/semana? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
2.8 - Qual o custo do serviço? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
2.9 - Qual a forma de pagamento?  
___________________________________________________________________________ 
2.10 - Qual a época do ano que o Sr. carrega mais barro? E a que menos carrega? Porque? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
2.11 - Na época de menos serviço o Sr. desenvolve outra atividade? (  ) não   (  ) sim 
___________________________________________________________________________ 
2.12 - Quais as maiores dificuldades no desempenho deste trabalho? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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2.13 - Em relação há dois anos atrás (2001) a quantidade de barro carregada pelo Sr.: 
( ) aumentou  (  ) diminuiu   (  ) permaneceu o mesmo  
 
3 - Uso dos Recursos Naturais 
  
3.1 - O Sr(a) acha que há possibilidade do barro acabar? 
(   ) não        
(   ) sim.  
Porque?_______________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
3.2 - Caso positivo o que está sendo feito para evitar a extinção desses recursos? 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA APLICADO AOS FORNECEDORES DE LENHA 

 
Nome do carroceiro: __________________________________________________________ 
Endereço: __________________________________________________________________ 
Data da Entrevista: ___/___/____ 
 
1 - Perfil sócio-econômico  do carroceiro de lenha 
 
1.1 - Local de Nascimento: 
Cidade: _________________________________________________ Estado: ____________ 
1.2 – Qual é a sua idade? 
( ) até 20 anos     ( )de 21 a 30 anos   ( ) de 31 a 40 anos    ( ) de 41 a 50 anos                                                                
(  ) de 51 a 60 anos     (  ) mais de 60 anos 
1.3 – Qual o seu nível de escolaridade?  
(  ) não  alfabetizado                                   (  ) médio incompleto 
(  ) fundamental incompleto                       (  ) médio completo 
(  ) fundamental completo                          (  ) superior completo/incompleto  
1.4 - Qual o seu nível de renda individual/mês? 
(  ) até um SM  (  ) até dois SM (  ) até três SM (  ) acima de três SM 
1.5 - Qual o nível de renda líquida mensal da sua família? 
(  ) até um SM    (  ) até dois SM   (  ) até três SM 
(  ) até quatro SM   (  ) até cinco SM   (  ) até oito SM 
(  ) até dez SM   (  ) acima de dez SM  
1.6 – Qual o seu estado civil? 
(  ) solteiro   (  ) casado  (  ) divorciado   (  ) viúvo    
1.7 – Quais serviços o Sr. dispõe na sua residência: 
 

Serviços Sim Não 
água encanada   
rede de esgoto   
energia elétrica   
telefone   

1.8 – Qual o seu tipo de moradia? 
(   ) alvenaria  (   ) taipa  (  ) madeira  (  ) outros______________ 
1.9 – Quantos  banheiros existem no seu domicílio?  
(   ) nenhum                (   ) um  (  ) dois             (  ) acima de dois 
1.10 – Quantos cômodos possui sua casa? _________________________________________ 
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2 - Trajetória  e desempenho da atividade do carroceiro de lenha 
 
2.1 – Há quanto tempo o Sr.  começou a trabalhar carregando lenha? 
___________________________________________________________________________
__ 
2.2 - Porque o Sr(a) resolveu trabalhar carregando lenha? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
2.3 – Já trabalhou em alguma outra atividade?  
(   ) Não 
(  ) Sim. Qual? Durante quanto tempo? ___________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____ 
Qual o tempo dedicado? _______________________________________________________ 
Qual era a mais rentável? ______________________________________________________ 
2.4 – Atualmente além do carregamento de lenha o Sr. desempenha outra atividade?   
(   ) Não 
(   ) Sim. Qual?_______________________________________________________________ 
Qual o tempo dedicado? _______________________________________________________ 
Qual a mais rentável? Porque? __________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Qual a que mais lhe satisfaz? Porque? ____________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
2.5 – Como o Sr(a) trabalha no carregamento da lenha? 
(  ) sozinho                                                          
(  ) com pessoas da família. Quantos ______ Quais __________________________________ 
2.6 - Como o Sr. carrega a lenha? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
2.7 - Quantas carroças em média o Sr. carrega por dia/semana? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
2.8 - Qual o custo do serviço? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
2.9 - Qual a forma de pagamento?  
___________________________________________________________________________ 
2.10 - Qual a época do ano que o Sr. carrega mais lenha? E a que menos carrega? Porque? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
2.11 - Na época de menos serviço o Sr. desenvolve outra atividade? (  ) não   (  ) sim 
___________________________________________________________________________ 
2.12 - Quais as maiores dificuldades no desempenho deste trabalho? 
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2.13 - Em relação há dois anos atrás (2001) a quantidade de lenha carregada pelo Sr.: 
( ) aumentou  (  ) diminuiu   (  ) permaneceu o mesmo  
 
3 - Uso dos Recursos Naturais 
 
3.1 - De onde vem a lenha que o Sr. carrega? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
3.2 - O Sr(a) acha que há possibilidade da lenha acabar? 
(   ) não        
(   ) sim.  
Porque?_______________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
3.3 - Caso positivo o que está sendo feito para evitar a extinção desse recurso? 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA APLICADO AO PRESIDENTE DA ASS OCIAÇÃO DE 
ARTESÃOS CERAMISTAS DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO 

 
 
Nome do Presidente: 
__________________________________________________________________________ 
Data da entrevista: ___/ ___ / ___ 
 
 
1)  Quantos artesãos estão vinculados a associação de ceramistas de Santana do São 
Francisco? 
 

 
2) Qual a periodicidade que ocorrem as reuniões ? 
 
3 )  Quais as principais dificuldades relatadas pelos artesãos? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
4 )  Que tipo de soluções são apontadas pelos artesãos associados para a resolução dos 

problemas? 

 
5 ) Que tipo de proposta os associados têm para a melhoria do funcionamento da atividade de        

cerâmica artesanal de Santana do São Francisco? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA APLICADO AO PRESIDENTE DA COO PERATIVA 

DOS ARTESÃOS DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO 
 
1) Como está atualmente o funcionamento da cooperativa? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
2) Porque resolveram reativar a cooperativa? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

3) Quantas pessoas fazem parte? 
_____________________________________________________________________ 

 
4) Quais os objetivos/metas que o grupo tem discutido e como vai funcionar ( local, 

compra de matéria-prima, comercialização etc.)? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

5) Quais as maiores dificuldades encontradas para fazer funcionar a cooperativa? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

6) Que estratégias os cooperados têm para atrair mais artesãos para fazerem parte da 
cooperativa? O fato de muitos não quererem participar atrapalha as metas da 
cooperativa? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

7) Por que muitos artesãos não querem fazer parte da cooperativa? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
8) Que tipo de apoio existe por parte de outras instituições (Sebrae, Proart)? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

9) Que tipo de apoio ou envolvimento existe por parte  do poder público local? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

10) Que tipo de perspectiva o Sr. tem em relação ao funcionamento da cooperativa? Acha 
que vai dar certo? Porque? 
_____________________________________________________________________ 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA APLICADO AO PREFEITO MUNICIPA L 
 
1) Que tipo de apoio a prefeitura dá a produção de artesanato da cidade? 
 

1.1- Como funciona? ( ver convênios/ percentual dos recursos destinado) 
1.2- Quem é beneficiado? 
1.3- Que critérios são adotados na concessão dos benefícios? 

 
2 ) Que políticas/projetos de desenvolvimento o município tem elaborado em benefício do 
artesanato da cidade? 
 
  2.1 – Quais os objetivos do projeto? 
  2.2 – Como vai funcionar? Quando vai funcionar? 
  2.3 – O que precisa para ser implementado? (ver dificuldades) 
 
3) O Sr. conhece os principais problemas dos artesãos? Quais são? 
 
4 ) O Sr(a) acha que há possibilidade dos recursos utilizados para produzir a cerâmica 
acabarem? 
(   ) não        
(   ) sim.  Porque? 
 
5) O barro vendido para fora do município é tributado?  
(  ) sim. como? 
(  ) não. porque? 
 
6) Para o futuro qual a perspectiva que o Sr. tem em relação ao artesanato de cerâmica de 

Santana do São Francisco? 

 
7) Além do artesanato que outras atividades econômicas existe no município?(de que vive a 
população do município) 
 
8) Quais as receitas do município? O que arrecada? 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA APLICADO AS INSTITUIÇÕES DE F OMENTO 
 
 
Nome do gestor ______________________________________________________________ 
Função desempenhada : _______________________________________________________ 
Formação:___________________________________________________________________ 
 
1) Quais programas/projetos da instituição no município são voltados para o artesanato? 
Quais os objetivos do programa? 
 
2) Quando foram implementados? 
 
3) Como funciona? Instituições e Atores envolvidos? De quem parte a iniciativa. Da própria 
instituição (  )  Outras  (   )  Quais________________________________________________ 
 

Como é feita a integração? 
Como seleciona as pessoas beneficiadas ( a serem)? a cargo de quem? 
Quais fatores/requisitos são considerados na concessão do benefício? 

 
4) Requisitos necessários para a execução do programa/projeto? O artesanato do município 
atende os requisitos? 
 
5) Dificuldades encontradas na execução do programa no município? 
 
6) Resultados positivos alcançados? 
 
7) Que tipo  de apoio/cooperação existe por parte existe por parte da associação de artesãos? 
 
8) Que tipo de apoio existe por parte do poder público local ( prefeituras, secretarias, câmara 
de vereadores) E estadual (secretarias, órgãos)? 
 
9) Qual a perspectiva futura que o Sr(a) têm em relação ao artesanato de cerâmica de Santana 
do São Francisco? 
 
 
 
 

 


