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É notório o recrudescimento da articulação de órgãos governamentais 

e associações de produtores em prol do desenvolvimento de selos de 

autenticidade de inúmeros produtos. Além de, aparentemente, conferir 

a identidade e a qualidade do artesaanato, tais selos garantem, dentre 

outros, que o consumidor está adquirindo um item que respeita 

questões de desenvolvimento local sustentável, melhoria da qualidade 

de vida e de respeito ao ser humano. Frente ao exposto, o objetivo 

desta pesquisa é analisar os resultados obtidos com a criação do selo 

de autenticidade do artesanato cearense, tanto para os artesãos locais, 

quanto para os demais públicos estratégicos. Paralelamente também se 

propõe a discutir a utilização de tal estratégia sob o viés de uma 

eficiente ferramenta de marketing e prática protecionista empregada 

para o desenvolvimento local. No que se refere à metodologia, esta 

pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso, de abordagem 

quanti-qualitativa, na qual foi empregada pesquisa bibliográfica e 

documental para obtenção dos dados. Os resultados mostraram que, 

de fato, a criação do selo de autenticidade auxiliou a proteger a 

tradição do artesanato local, ao ampliar o valor da marca do 

artesanato cearense no cenário nacional e internacional, garantindo, 

dentre outros, a preservação da imagem, dos processos produtivos e do 

saber fazer. Pôde-se concluir que a criação do selo gerou resultados 

consideráveis, tanto para os artesãos locais quanto para associações, 

comerciantes de artesanato e órgãos governamentais, se 

caracterizando como uma efetiva estratégia de marketing para o 

desenvolvimento local sustentável.  
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1. Introdução 

O Nordeste Brasileiro detém destaque nacional na produção de artesanato. Para justificar tal 

proposição, Lemos (2011) descreve que, como grande parte das cidades da região possui 

vocação turística – característica esta que é estimulada por políticas de incentivo 

desenvolvidas, em sua maioria, pelo Governo Federal, há o estabelecimento de um ambiente 

favorável para o surgimento de polos de desenvolvimento de artesanato, já que grande parte 

destes produtos (souvenirs) é amplamente demandada por turistas. 

Estas políticas de fomento à produção de artesanato constituem uma forma de estímulo e 

promoção das economias de base legal, auxiliando não somente a salvaguarda da cultura 

local, mas garantindo também a geração de emprego e renda para a população local, que 

depende do artesanato para subsistência de suas famílias (LEMOS, 2011). 

Nesse contexto, dentre tais políticas voltadas, simultaneamente, para a geração de emprego e 

renda e para o fortalecimento da identidade territorial, inserem-se os selos de autenticidade e 

qualidade, os quais auxiliam a proteger as economias locais e dotar de identidade àqueles 

produtos que ganharam reconhecimento internacional, frente a um mercado onde impera a 

concorrência ilegal ou desigual (LAGES; LAGARES; BRAGA, 2006). 

Os selos constituem “territorialidades econômicas a partir das diversas identidades dos 

territórios geográficos” (PETITHUGUENIN, 2006, p.9). A garantia do reconhecimento da 

origem e da qualidade dos produtos é uma das formas de promover a sustentabilidade 

econômica dos produtores envolvidos (LAGES; LAGARES; BRAGA, 2006). 

Isto posto, figura como objetivo central desta pesquisa analisar os resultados obtidos com a 

criação do selo de autenticidade e qualidade do artesanato cearense, tanto para os artesãos 

locais, quanto para os demais stakeholders. Dispõe-se também a discutir a utilização desta 

estratégia sob o viés de uma ferramenta de marketing e engenharia de produção, embasada 

por uma prática protecionista do comércio local, empregada, de forma eficiente, para o 

desenvolvimento local sustentável. 

O estudo justifica-se pelo fato de que é essencial investigar em qual proporção o Selo CEART 

do Programa Cearense de Artesanato tem gerado benefícios para os artesãos, ao criar 

oportunidades de trabalho e renda. Pesquisas desta natureza são igualmente importantes para 

o setor público: ao indicar as forças, fraquezas e oportunidades de tais iniciativas, os gestores 
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podem alocar, de forma mais eficiente, os recursos destinados a tais políticas de incentivo e 

programas sociais. Ademais, é relevante do âmbito acadêmico, pelo fato de que “o artesanato 

é um território fértil para pesquisas acadêmicas” (FERREIRA; HELAL; PAIVA, 2016).  

Além desta introdução, que contém breve contextualização e panorama do tema em análise, o 

artigo se estrutura, na sequência, com um referencial teórico que busca descrever os conceitos 

utilizados no decorrer da pesquisa. Posteriormente é descrita a metodologia utilizada para a 

elaboração da pesquisa e, em seguida, são apresentados os dados obtidos com o estudo de 

caso e a pesquisa documental. Por fim, são apontadas as considerações finais do estudo, 

incluindo as recomendações do autor para pesquisas futuras. 

2. Referencial teórico 

2.1. Artesanato: conceito, breve histórico e panorama brasileiro 

A Base Conceitual do Artesanato Brasileiro (PAB, 2012, p.12), publicação conjunta de 

diversos órgãos de fomento ao artesanato nacional, conceituam-no como “toda a produção 

resultante da transformação de matérias-primas, com predominância manual, por indivíduo 

que detenha o domínio integral de uma ou mais técnicas”. Segundo o PAB, as peças devem 

expressar criatividade, habilidade e valor cultural. 

Os primeiros registros do artesanato no mundo remontam à época das Cruzadas, com os 

bordados e rendas árabes. Séculos depois, o artesanato passou a ser símbolo de luxo na 

França. A partir daí, tais trabalhos manuais se espalharam por toda a Europa sendo bastante 

utilizados pela Igreja Católica Romana para enfeitar paramentos, altares e adornar vestimentas 

(GOMES; ARAÚJO, 2013). 

Assim, o artesanato seguiu seu caminho até chegar ao Brasil, por intermédio dos portugueses 

(GOMES; ARAÚJO, 2013), onde se enraizou e se desenvolveu em todas as regiões (RORIZ, 

2010). Nos dias atuais, segundo pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE, o artesanato brasileiro gera ocupação e renda para cerca de 8,5 milhões de pessoas e 

está disseminado em cerca de 64,3% dos 5570 municípios do país, movimentando mais de R$ 

50 bilhões na economia nacional (BRASIL, 2015). 

Mesmo com a pujança do artesanato ao longo de todo o país, o Nordeste se destaca 

consideravelmente no cenário nacional. Para Santos (2007) esse fenômeno ocorre devido à 

rica herança cultural da região, que se reflete em uma extensa e diversificada produção de 

itens de artesanato.  
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O artesanato Nordestino é considerado como uma das importantes atrações turísticas da 

região, elevando-os de obras de arte à categoria de atrativo local, de rica origem cultural. 

(LÓCIO; POMPEU, 2006; VAINSENCHER, 2007).  

Dentre os estados da região Nordeste, o Ceará é responsável por ampla produção de itens de 

artesanato. Estudos demonstram que o estado detém o segundo lugar nacional, em termos 

percentuais, de municípios com atividades ligadas a tal setor, o que equivale a 76,1% das suas 

184 cidades, nas quais foram contabilizados cerca de 42 mil artesãos, que utilizam uma ampla 

diversidade de materiais para confeccionar suas peças, como areia colorida argila, fios e 

tecidos, madeira, fibra vegetal, dentre outros (FILGUEIRAS; ARAÚJO, 2015). O Quadro 1 

apresenta os principais itens de artesanato que são produzidos no estado do Ceará, 

categorizados por região. 

Quadro 1 - Itens produzidos pelo artesanato cearense conforme região do estado 

 

Fonte: Elaboração Própria. Adaptado de Governo do Ceará (2015a). 

Na grande maioria dos casos listados no Quadro 01, as peças são produzidas em núcleos 

artesanais familiares, nos quais as técnicas de produção dos itens são transmitidas entre as 

gerações. Mesmo sendo importante para a economia nacional, o setor é entrevado por toda 
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sorte de ineficiências e restrições, dentre as quais, a falta de padronização, produção em 

pequenos lotes, falta de recursos, de ferramentas mercadológicas, entre inúmeros outros, que, 

em conjunto, atrapalham os resultados auferidos (LÓCIO; POMPEU, 2006). 

2.3. Evolução histórica das políticas públicas para o desenvolvimento do artesanato no 

Ceará 

Os incentivos ao artesanato cearense surgiram a partir da década de 1960, com programas 

desenvolvidos pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE e pelo 

Banco do Nordeste do Brasil – BNB. Na década de 1970, o Governo do Estado do Ceará 

concebeu uma política de gestão voltada para o setor artesanal, por meio do trabalho do 

Departamento de Artesanato e Turismo, órgão vinculado à Secretaria da Indústria e 

Comércio. Posteriormente foi criada a Empresa Cearense de Turismo – EMCETUR (LEMOS, 

2011). 

Em 1980 foi criada a Central de Artesanato do Ceará – CEART, com o “objetivo de 

centralizar, difundir e comercializar os produtos artesanais” (LEMOS, 2011, p.42). 

Atualmente, além das atividades de comércio, o órgão oferece cursos de capacitação para 

artesãos, promove ações para levar suas obras a outros mercados e abriga exposições 

(GOVERNO DO CEARÁ, 2016). 

Dentre as atuais estratégias utilizadas para o desenvolvimento do artesanato, tanto no Ceará 

quanto em outras regiões do país, tem tomado proporção a utilização dos selos de 

autenticidade e qualidade, os quais constituem um sistema de certificação, com o objetivo de 

ampliar a competitividade dos produtos artesanais, que respaldam a identidade cultural e 

excelência dos itens a partir da observação dos requisitos que garantem sua autenticidade. 

2.4. Selos de autenticidade: histórico e aspectos 

Segundo Petithuguenin (2006, p.8), “o princípio dos selos de qualidade e das denominações 

de origem [...] teve seu marco jurídico na França, começando pelos vinhos, no decorrer do 

século XX”. O objetivo primordial dos selos residia em garantir para os consumidores a 

durabilidade dos produtos, o cumprimento de normas de qualidade e a sua procedência. 

Estes primeiros selos de autenticidade, que rapidamente se difundiram por toda a Europa, 

foram implementados por órgãos do poder público, para diferenciar e valorizar diversos 

produtos, na sua maioria, alimentos. O sistema de certificação, por definição, deve ser 
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competente, imparcial e independente, fatores estes que garantem a conformidade do produto 

mediante um rol de especificações (LAGES; LAGARES; BRAGA, 2006). 

No Brasil, os selos passaram a ser utilizados em diversos itens, em especial, naqueles 

provenientes da agropecuária, na produção de bebidas (vinhos do Vale dos Vinhedos, no Rio 

Grande do Sul; do Vale do São Francisco, em Pernambuco, por exemplo) e nos núcleos de 

produção de artesanato. A sua utilização está em franca expansão e, dentre outros, demonstra 

a agregação de valor proveniente da indicação de procedência e denominação de origem 

(LAGES; LAGARES; BRAGA, 2006).  A importância do emprego dos selos de autenticidade 

pode ser analisada por múltiplas vertentes: de um conceito relacionado à engenharia de 

produção, economia e desenvolvimento sustentável, até a uma política protecionista e 

estratégia de marketing. 

No âmbito da engenharia de produção, os selos de autenticidade e o trabalho em prol da 

inspeção da qualidade são marcas do século XX. No passado, o controle de qualidade era 

efetuado diretamente pelo artesão e, consequentemente, sua reputação era refletida na 

qualidade do produto que ele produzia. Com a revolução nos processos produtivos, tornou-se 

necessário gerar um processo de supervisão e certificação, em função do fato de um único 

serviço passar a ser executado por várias pessoas (MOREIRA, 2014). 

Do ponto de vista da economia, os processos de qualificação e certificação “protegem 

economias regionais e produtos que ganharam uma reputação internacional pela qualidade da 

concorrência ilegal ou desigual” (PETITHUGUENIN, 2006, p.08). Os selos auxiliam no 

equilíbrio da demanda e da oferta, eliminando, em parte, a figura dos produtos substitutos 

(MANKIW, 2014), visto que, sem os selos, torna-se fácil, por exemplo, “produzir e vender 

produtos parecidos, com o mesmo nome, mas com outra origem ou outros processos” 

(PETITHUGUENIN, 2006, p.08). 

Sob o viés do desenvolvimento local sustentável, os selos constituem “territorialidades 

econômicas a partir das diversas identidades dos territórios geográficos e culturais” 

(PETITHUGUENIN, 2006, p.09). Nesta ótica, todos os instrumentos que levem a certificação 

do padrão de qualidade e de origem de um produto são ferramentas e estratégias efetivas para 

o estabelecimento de uma política de desenvolvimento sustentável (PETITHUGUENIN, 

2006). 
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Podem ser vislumbrados como políticas protecionistas, pois correspondem, em parte, a 

medidas econômicas que favorecem as atividades do mercado local, em detrimento de itens 

estrangeiros. Ao estabelecer incentivos fiscais, como redução da alíquota do Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, depreende-se que os selos são subsídios à 

indústria nacional, incentivando, portanto o desenvolvimento econômico interno (HOFFER; 

SOBEL, 2015). 

Por fim, os selos também representam uma estratégia de marketing, que possibilita o 

posicionamento de mercado. Este, conforme Kotler e Keller (2012, p.264), corresponde à 

“ação de projetar a oferta e a imagem da empresa para que ela ocupe um lugar diferenciado na 

mente do público-alvo. O objetivo é posicionar a marca na mente dos consumidores a fim de 

maximizar a vantagem potencial”. 

Entretanto, para considerar que uma ferramenta oportuniza a obtenção de posicionamento de 

mercado, são analisados diversos critérios, entre os quais a importância, que equivale ao 

oferecimento de um benefício ao consumidor; a exclusividade, que é quando a concorrência 

não pode copiar tão facilmente um determinado produto; e o destaque, que é quando uma 

diferença é oferecida de maneira justa (LIMA; CARVALHO, 2010). O emprego dos selos de 

autenticidade e qualidade atende tais critérios, pois o posicionamento ocorre graças à ideia de 

“qualidade, singularidade e tipicidade próprias do modo de fazer e dos vínculos com o meio 

natural do território onde são produzidos” (LAGES; LAGARES; BRAGA, 2006, p.12).  

3. Metodologia 

Esta pesquisa é alicerçada em um estudo de caso, de abordagem quanti-qualitativa, do Selo 

CEART do Programa Cearense de Artesanato. Para sua execução, a princípio, foi escolhido o 

referencial teórico e a seleção do caso sobre o qual se pretendia trabalhar. Posteriormente, foi 

efetuada a condução do estudo, com a coleta e análise dos dados. Por fim, foi realizada a 

análise dos dados obtidos, à luz da teoria apresentada, de forma a interpretar os dados obtidos. 

Conforme Lakatos e Marconi (2010), este protocolo de execução garante a confiabilidade da 

análise do estudo de caso. 

Para obtenção dos dados foi empregada pesquisa bibliográfica e documental, de modo a 

construir o referencial teórico apresentado, bem como obter informações relacionadas ao 

objeto de estudo e os resultados auferidos pelo programa de certificação, com o selo de 

autenticidade. A validade e confiabilidade dos dados analisados residem na sua fonte de 
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obtenção: foram explorados e comparados dados provenientes de pesquisas do Governo do 

Estado do Ceará, SEBRAE, PAB, STDS-CE e SUDENE. 

 

 

4. Estudo de caso 

A princípio, torna-se primordial caracterizar o perfil dos artesãos do Ceará: conforme a STDS 

(GOVERNO DO CEARÁ, 2015c), grande parte destes – cerca de 80% – são mulheres. 

Quanto à escolaridade, 35% declararam ter cursado até o ensino médio, sendo que apenas 

28% o completaram, enquanto que 7% abandonaram tal curso. 22% concluíram até o 5° ano 

do ensino fundamental, enquanto 12% atingiram o 9° ano do ensino fundamental. 18% não 

são alfabetizados e apenas 6% do total declararam possuir ensino superior. 

Quanto à avaliação da faixa etária, merecem destaque as seguintes classes: 25% possuem 

entre 36 e 45 anos, 26% entre 46 e 55 anos de idade, 18% entre 56 e 65 anos e 9% entre 66 e 

75 anos. Apenas 2% do total são artesãos jovens, com idade compreendida entre os 16 e 25 

anos. Os dados da STDS (GOVERNO DO CEARÁ, 2015c) são consoantes com a pesquisa 

mais recente do Perfil do Artesão (SEBRAE, 2013), que mostram que 10% dos entrevistados 

estavam inseridos na faixa entre os 18 a 34 anos, 37% entre 35 a 49 anos, e 53% possuíam 50 

anos ou mais. 

77% dos artesãos entrevistados trabalham em casa, enquanto que 16% realizam suas 

atividades de produção em um local externo (próprio ou alugado), e apenas 7% trabalham em 

outros locais, como cooperativas e associações. 11% dedicam até 3h de seu dia para as 

atividades do artesanato. Os indivíduos que declararam trabalhar entre 4 e 6h diariamente 

correspondem a 30% do total, enquanto que 50% dedica mais de 7h do dia para o trabalho 

com o artesanato. Uma minoria de 8% informou realizar tais trabalhos esporadicamente 

(SEBRAE, 2013). 

Após caracterização do perfil dos artesãos cearenses, a pesquisa se dedica a apresentar os 

impactos gerados pelo Selo CEART, tanto para os artesãos, quanto para o governo e demais 

partes interessadas. Apesar do pouco tempo de implementação do selo de certificação de 

autenticidade, o Quadro 2 descreve os principais resultados já gerados para os artesãos com a 

criação do Selo CEART do Programa Cearense de Artesanato, divididos entre aspectos de 

mercado e aspectos financeiros. 
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Quadro 2 - Resultados obtidos pelos artesãos com o Selo CEART 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Como apresentado no Quadro 2, para os artesãos, os benefícios com a criação do Selo 

CEART foram diversos, agrupados entre os aspectos de mercado e os aspectos financeiros.  

Dentre os resultados esperados pelo Governo do Estado após a implementação do selo, se 

almejava que houvesse um recrudescimento dos canais de comercialização, ampliação das 

vendas e aumento da quantidade de artesãos cadastrados. 

As expectativas iniciais do selo CEART foram cumpridas: ao serem comparados os estudos 

de Filgueiras e Araújo (2015) – realizado no primeiro trimestre – com os dados da STDS 

(GOVERNO DO CEARÁ, 2015c) correspondente aos resultados auferidos no quarto 

semestre, pôde-se verificar que o contingente de artesãos cadastrados no estado saltou de 42 

mil para 44.245, representando um crescimento da ordem de 5,34%.  

Projeções do Governo do Ceará consideram haver cerca de 100 mil pessoas empregadas 

diretamente com as atividades de artesanato no estado (ICMS, 2015). Outros estudos, 

entretanto, acreditam que haja, aproximadamente, 200 mil artesãos no Ceará 

(ARTESANATO, 2015). Todavia, pretende-se, nos próximos anos, absorver e integrar essa 

parcela da população nos programas desenvolvidos pela STDS (GOVERNO DO ESTADO, 

2015c). 

O confronto dos dados de tais estudos permitiu ainda avaliar que os núcleos e grupos de 

produção de artesanato passaram a marcar presença em 179 municípios do Ceará 

(GOVERNO DO ESTADO, 2015c), contra 140 no início do mesmo ano (FILGUEIRAS; 

ARAÚJO, 2015), representando uma abrangência de 97,3% e um crescimento da presença do 

artesanato na ordem de 27,85%. Por fim, considerando apenas as peças negociadas por meio 

do Programa Cearense de Artesanato, foram vendidos 118.801 itens, responsáveis por girar 

um volume de R$ 2,5 milhões em vendas (GOVERNO DO ESTADO, 2015c). 

Entre os demais benefícios do Selo para os stakeholders, podem ser elencados os seguintes 

aspectos: 

 Consumidores: garantia de procedência do produto, assegurando a aquisição de itens 

de alta qualidade e genuinamente típicos; segurança da fonte ética de suas compras, 

respeitando fatores sócio-ambientais; a comercialização dos itens certificados nas lojas 

da CEART disponibiliza versatilidade quanto aos meios de pagamento aceitos (cartão 

de crédito, débito e cheque); conforto e comodidade no ponto de venda; 
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 Instituições ambientais: garantia de que os produtos comercializados respeitam o 

desenvolvimento local sustentável e, por conseguinte, primam pela preservação dos 

recursos ambientais; 

 Instituições financeiras: ao aderirem ao Selo CEART, os artesãos têm sua identidade 

chancelada por órgãos públicos, o que desburocratiza, em parte, o processo de 

concessão de crédito. Assim, bancos, financeiras e demais entidades congêneres 

podem conceder mais facilmente financiamentos destinados à comercialização da 

produção e a aquisição de matérias-primas e de equipamentos. 

O Selo CEART, além de gerar múltiplos benefícios para artesãos, governo e demais partes 

interessadas, também se constitui, em sua essência, uma estratégia de posicionamento de 

mercado alicerçada em uma ferramenta de marketing, embasada por uma prática protecionista 

do comércio local, empregada para o desenvolvimento local sustentável. 

A estratégia do Selo CEART pode ser considerada uma prática protecionista, se analisada à 

luz da definição preconizada por diversos autores, entre os quais Barral (2002), que descreve 

haver a necessidade de quatro fatores para a caracterização de protecionismo: causa, 

justificativa, formas e efeito sobre. A análise dos fatores protecionistas identificados no caso 

do Selo CEART do artesanato cearense é apresentada na Figura 1.  

Figura 1 - Fatores protecionistas da estratégia do Selo CEART 

 

Fonte: Elaboração Própria. Adaptado de Barral (2002, p.25). 
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Após evidenciada a natureza protecionista do selo de certificação e autenticidade, são 

descritos no Quadro 3 os principais fatores que fazem o Selo CEART uma eficiente estratégia 

de marketing para a promoção do artesanato cearense, em prol do desenvolvimento local 

sustentável. 

 

 

 

 

Quadro 3 - Fatores integrantes da estratégia de marketing do Selo CEART 

 

Fonte: Elaboração Própria. Baseado em Porter (2004); Lócio e Pompeu (2006); Lages, Lagares e Braga (2006). 

 

Desta forma, conforme exposto, o Selo CEART gerou resultados consideráveis para os 

diversos stakeholders, em especial, para os artesãos. Ademais, se constitui uma eficiente 

estratégia de marketing, que, dentre outros, atua na valorização e garantia da qualidade 

singular dos produtos locais, diferenciando-os e protegendo as peças de falsificação e 

concorrência desleal. 

5. Conclusão 

Os resultados da pesquisa sobre o Selo CEART atingiram os objetivos a que esta se propõe, 

ao identificarem que, de fato, a criação do selo constitui uma estratégia efetiva para proteger a 

tradição do artesanato local, ao ampliar o valor de sua marca no cenário nacional e 
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internacional, garantindo, dentre outros, a preservação da imagem, dos processos produtivos e 

do saber fazer.  

A implementação do Selo gerou resultados consideráveis, tanto para os artesãos locais quanto 

para associações, comerciantes de artesanato e órgãos governamentais, se caracterizando 

como uma bem-sucedida estratégia de marketing para o desenvolvimento local sustentável. A 

aplicabilidade dos resultados obtidos reside no fato de que estes podem auxiliar no suprimento 

de referências para direcionar projetos de qualificação do artesanato cearense, realizado pelas 

mais diversas instituições, como a STDS-CE, SEBRAE-CE, Prefeituras, Associações, ONGs, 

entre outras. 

Pôde-se concluir também que a ideia do selo de certificação e autenticidade pode ser replicada 

com outros produtos, em qualquer outra região do país, de forma a proteger os itens locais, 

aumentando a qualidade e competitividade da produção e fomentando o desenvolvimento 

local. Projetos desta natureza corroboram a imprescindibilidade da construção de modelos 

econômicos que promovam a inclusão social e o desenvolvimento sustentável. 

Como recomendações para pesquisas futuras, sugere-se comparar, qualitativa e 

quantitativamente os resultados obtidos com a implementação do Selo CEART a outras 

iniciativas similares no Brasil, bem como analisar o processo de qualificação de origem e 

certificação, incluindo a análise das normas técnicas e regras de comercialização. 
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