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RESUMO 

 

Este artigo apresenta um estudo sobre a utilização da gestão de marketing voltado ao 

artesanato e analisa o nível de conhecimento dos artesãos da cidade de Guanambi — BA a 

respeito do marketing. Por ser o artesanato uma fonte de renda para várias pessoas residentes 

na cidade, esta pesquisa analisa quais as estratégias utilizadas por este grupo na promoção dos 

trabalhos artesanais que produzem. Para o desenvolvimento deste trabalho, foi adotada a 

metodologia qualitativa e uma base bibliográfica acerca dos estudos sobre o artesanato e o 

marketing voltado para o setor. Junto a isso, uma pesquisa de campo foi feita em que foram 

constatados números significativos, como que, apesar de 63,6% dos entrevistados afirmarem 

conhecer alguma estratégia de marketing, 54,5% destes afirmam que fazem pouca divulgação 

nas redes sociais e 61,9% nunca fizeram campanhas em datas comemorativas, apresentando 

uma contradição necessária de ser avaliada. Além disso, esta pesquisa apresenta um perfil dos 

artesãos de Guanambi e avalia o nível de utilização de ferramentas de marketing pelos 

artesãos. Com isso, esta pesquisa pretende que os estudos realizados sirvam de registro tanto 

da situação que os artesãos se encontram no período da pandemia de COVID-19, como da 

avaliação acerca das estratégias de marketing que são importantes para a valorização do 

trabalho artesanal. 
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ABSTRACT 

 

This article presents a study on the use of marketing management aimed at crafts and analyzes 

the level of knowledge of artisans in the city of Guanambi — BA regarding marketing. As 

handicraft is a source of income for many people living in the city, this research analyzes the 

strategies used by this group to promote the handicrafts they produce. For the development of 

this work, a qualitative methodology and a bibliographic base about studies on handicraft and 
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marketing aimed at the sector were adopted. Along with this, a field research was carried out 

in which significant numbers were found, such as that, despite 63.6% of respondents claiming 

to know some marketing strategy, 54.5% of these claim that they do little publicity on social 

networks and 61 .9% never campaigned on commemorative dates, presenting a necessary 

contradiction to be evaluated. In addition, this research presents a profile of artisans from 

Guanambi and assesses the level of use of marketing tools by artisans. Thus, this research 

intends that the studies carried out serve as a record both of the situation that artisans find 

themselves in during the COVID-19 pandemic period, as well as the evaluation of the 

marketing strategies that are important for the valorization of artisanal work. 

Keywords: Craftsmanship. Marketing. Strategy 

 

1. INTRODUÇÃO 

A história do artesanato está associada com a origem da humanidade, visto que foram 

as primeiras manifestações criativas dos seres humanos (MACHADO, 2016). Os primeiros 

objetos, adornos e vestimentas foram confeccionados de maneira artesanal, até que com a 

evolução das ferramentas, do trabalho, da tecnologia e indústria, esta forma manual de 

produção foi, em partes, substituída. Entretanto, o artesanato ainda existe como fonte de renda 

e para perpetuação da cultura de um povo.  

Uma boa parte destes artesãos desempenha a produção artesanal de forma pouco 

estruturada. Esta se dá sem o devido conhecimento sobre gestão empresarial, sendo que tais 

conhecimentos poderiam ajudar na melhoria de suas atividades, contribuindo para a 

valorização desta nobre tarefa e talvez torná-las uma fonte de renda mais relevante para estes 

trabalhadores. 

A maioria dos artesãos desconhece o marketing e quais benefícios trazem para suas 

atividades a utilização deste. Como na grande maioria dos empreendimentos que se iniciam 

por necessidade, não existe um planejamento traçado, não são utilizadas ferramentas de 

gestão, tampouco estratégias para auxiliar na melhoria de desempenho do negócio. 

A cidade de Guanambi, que fica no interior do estado da Bahia, é reconhecida por ter 

um belo e diversificado artesanato. A secretaria de cultura promove, periodicamente, uma 

feira de artesanato. Entretanto, a feira não conta com apoio na organização, estrutura e 

divulgação, que seria essencial para torná-la uma potencial opção de entretenimento cultural 

na cidade. 



 

Ao observar a pouca valorização do artesanato local, confeccionado pelos artesãos da 

associação de Guanambi, expostos na feira de artesanato local, que possui pouca visitação, 

baixo volume de vendas, surgiu o interesse de analisar as estratégias que os artesãos utilizam 

para atrair clientes e impulsionar suas vendas. 

A metodologia adotada para o desenvolvimento dos estudos abordados neste artigo 

foram, em primeiro lugar, da pesquisa bibliográfica, acerca dos conceitos de gestão de 

marketing e marketing estratégico, artesanato e os impactos da pandemia de COVID-19 no 

setor cultural. Para um aprofundamento e aplicação dos conceitos no grupo estudado, a saber, 

dos artesãos da cidade de Guanambi-Ba, foi feita uma pesquisa de campo, em que um 

questionário, elaborado pelas pesquisadoras, foi base da coleta de dados. 

Como objetivo geral, esta pesquisa tem o de analisar o nível de conhecimento dos 

artesãos de Guanambi a respeito do marketing. Quanto aos objetivos específicos, foram de 

elaborar um levantamento bibliográfico acerca dos estudos sobre o artesanato e o marketing 

voltado para o setor; traçar um perfil dos artesãos de Guanambi; e avaliar o nível de utilização 

de ferramentas de marketing pelos artesãos. 

Este trabalho analisa quais as ferramentas de marketing estratégico que os artesãos da 

cidade de Guanambi utilizam para ampliação dos seus clientes. Pois, devido à pandemia do 

COVID-19, houve a necessidade de estes profissionais repensarem formas de atração dos 

clientes e também da manutenção do seu trabalho, visto que o setor cultural foi um dos que 

mais sofreu mudanças negativas e drásticas nesse período de crise sanitária. Ao fim, esta 

pesquisa aborda os resultados e uma análise das pesquisadoras acerca da utilização da 

estratégia de gestão de marketing no campo do artesanato em Guanambi — BA. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1. Economia e artesanato em Guanambi. 

Guanambi está localizada no sudoeste da Bahia, distante 678 km da capital Salvador, 

com população de 84.928 habitantes em 2010, segundo o IBGE (2021),  e é um polo da 

economia regional. O PIB per capta em 2018 foi de R$ 15.961,44. Com mais 19 municípios, 

forma o Território de Identidade Sertão Produtivo, sendo que segundo os “dados da RAIS 

(BRASIL, 2013), Guanambi tem maior representação do setor no TI por concentrar 30,8% 



 

dos estabelecimentos de serviços e 29,6% do comércio” (CONSELHO DE 

DESENVOLVIMENTO DO TERRITÓRIO SERTÃO PRODUTIVO-CODESP, 2016, p. 23). 

Conforme a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia-SEI, de 

toda riqueza produzida no município, no ano de 2014, 71,0% era proveniente do setor de 

comércio e serviços. O setor industrial respondia por 25,8% do Valor Agregado Bruto (VAB), 

e o setor primário (agropecuária), foi responsável por 3,2% do VAB do município de 

Guanambi. De acordo com a Junta Comercial do Estado da Bahia, em Guanambi existem 35 

estabelecimentos formalizados com CNAES relacionadas ao artesanato.  

Em 2009 foi criada a primeira associação de artesãos de Guanambi, com o propósito 

de fortalecer a atividade e auxiliar na busca de convênios e parcerias. A associação está ativa 

até o momento4. 

No ano de 2007, foi sancionada a Lei n.º 206 de 10 de outubro de 2007, que trata da 

criação do projeto Feira do Luar, que seria realizada uma vez por mês, com o objetivo de 

divulgação e comercialização dos produtos artesanais e tecelagens manuais (Guanambi (BA), 

2007). Esta deu início a um processo de maior visibilidade para o artesanato local e 

valorização do mesmo.  

Guanambi conta com o Mercado das Artes, uma construção antiga situada no 

coração da cidade, que é um local de referência do artesanato local que há várias décadas 

funcionava como mercado municipal.  O local reúne artesãos, que expõem seus trabalhos em 

pequenas lojas e representam o segmento na cidade, recebendo visitantes que buscam 

encontrar produtos únicos e com a identidade cultural da região. 

2.2. Dificuldades do setor cultural durante a pandemia de COVID-19 

Em tempos de pandemia, o artesanato, como vários outros segmentos, sentiu um 

impacto negativo em suas vendas. Com o objetivo de oferecer apoio aos trabalhadores da 

cultura, foi criada a Lei Federal n.º 14.017, de 29 de junho de 2020, que “dispõe sobre ações 

emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade 

pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo n.º 6, de 20 de março de 2020”, conhecida 

como a Lei Aldir Blanc.  
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A Lei Aldir Blanc menciona os meios de distribuição do recurso: renda emergencial 

mensal; subsídio para manutenção de casas culturais, espaços artísticos, cooperativas, que 

tiveram suas atividades prejudicadas pelas medidas de isolamento social; editais, prêmios 

culturais, para apresentações, cursos que possam ser transmitidas via internet através de redes 

sociais ou plataformas digitais (BRASIL, 2020).  

Segundo dados da pesquisa FGV / SEC-SP / Sebrae, sobre os efeitos da pandemia da 

COVID-19 na conjuntura do setor de Economia Criativa, 86,6% das empresas tiveram queda 

em seu faturamento a partir do começo da pandemia, em março de 2020, 63,4% das empresas 

tiveram suas atividades paralisadas devido à crise sanitária gerada pela pandemia, dentre 

outras perdas (2020, p.06).  

A pandemia evidenciou a fragilidade desse setor, visto que sua atuação dependia do 

contato social, o que no contexto pandêmico se torna limitado. Levando isso em conta, a 

ferramenta que se mostrou eficaz foi o uso das plataformas digitais, apesar de o trabalho 

remoto ter a desvantagem de exigir ponderação e reflexão cuidadosa.  

Goés et al. apontam que, o percentual de pessoas trabalhando remotamente é maior 

nas atividades culturais (2020, p. 11). Diante esse cenário, os autores ainda expõem que 

“devem ser consideradas questões como a diferenciação ou não do tempo de trabalho e do 

tempo pessoal livre, as fronteiras entre gestão do espaço doméstico e do trabalho para outros e 

a estruturação desigual das condições de trabalho”, ou seja, exigirá do trabalhador da área 

cultural fazer uma adequação também em sua rotina de tarefas para atender a essa nova 

modalidade de trabalho, em sua própria casa (GOÉS et al., 2020, p. 06). 

No âmbito municipal, está sendo desenvolvido o projeto de um shopping online que 

auxiliará na visibilidade na produção artesanal da cidade, fortalecendo a atividade5. Este é um 

projeto que acompanhou o cenário de mercado durante a pandemia, já que muitos setores 

empresariais tiveram que migrar suas vendas presenciais pelas ferramentas online.  

Entretanto, artesãos locais afirmam que possui, neste momento de pandemia da 

COVID-19, maior dificuldade de comercialização do seu produto devido à falta de contato 

direto com o público-alvo, contato que possuíam através das feiras de artesanato, conhecidas 

como “feirinhas”. Outro fator foi o aumento da matéria-prima para confecção das peças de 
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artesanato e o atraso na entrega dos materiais, visto que, em muitas vezes, alguns não são 

encontrados nas lojas da cidade.  

Eles reivindicam ainda que se houvesse um local fixo para venda talvez não tivesse 

muitos prejuízos, pois, com a medida de distanciamento e isolamento social, fica difícil 

contatar o público, realizar vendas e manter os encontros com outros artesãos. 

2.3. Conceitos e práticas de gestão de marketing 

Nas organizações há vários setores. Dentre eles, vale destacar a gestão do marketing, 

o setor responsável por identificar as necessidades dos consumidores e entendê-las com o 

objetivo de entregar valor a todo o seu público estratégico. 

Urdan e Urdan (2010, p.5), destacam que “o marketing envolve estímulo de geração 

de trocas, em duas ou mais partes, agindo deliberadamente e espontaneamente, dão e recebem 

algo de valor buscando mutuamente satisfazer necessidades”.  

Las Casas (2011, p. 10), define o marketing como: 

A área do conhecimento engloba todas as atividades concernentes às atividades de 
troca, orientadas para a satisfação dos desejos e necessidades dos consumidores 

visando alcançar determinados objetivos de empresas ou indivíduos e considerando 

sempre o ambiente de atuação e o impacto que essas relações causam no bem estar 

da sociedade. 

Por sua vez, em um mercado mais concorrido, com a ajuda da gestão de marketing é 

possível conhecer melhor o nicho de atuação e consequentemente captar os desejos do seu 

público-alvo transformando em clientes. Conforme Aaker (2012, p. 17), um papel do 

marketing é ser orientador primário da análise estratégica. O grupo de marketing está na 

melhor posição para compreender os clientes, concorrentes, o mercado, as forças ambientais e 

tendências. 

Samara e Morsch (2005) destacam que, dentre tantas funções que o marketing tem, 

uma delas é buscar compreender os consumidores, para que, dessa forma, possa desempenhar 

inteiramente os objetivos que foram traçados na parte do desenvolvimento, produção e 

colocação no mercado dos produtos e serviços que serão oferecidos aos clientes, satisfazendo 

assim a necessidades e o desejo dos mesmos. 

Para uma boa gestão, existem algumas práticas que podem impactar positivamente 

na conquista de resultados da organização. Faz-se necessário à definição de um planejamento, 



 

para que possa alcançar as metas e objetivos. O autor Chiavenato (2009, p. 33) relata que: 

O planejamento constitui a primeira função do processo administrativo de planejar, 

organizar, dirigir e controlar. Vem antes da execução de qualquer atividade 
empresarial. Planejamento é a função administrativa que determina antecipadamente 

quais são os objetivos almejados e o que deve ser feito para atingi-los de maneira 

eficiente e eficaz, isso é com o mínimo de recursos e com o máximo de rendimento. 

Antes que qualquer função administrativa seja executada, a administração precisa 

determinar os objetivos e os meios necessários para alcançá-lo.  

 Para Ferrell e Hartline (2005, p.1), “todas as organizações requerem um 

planejamento eficaz e uma sólida estratégia de marketing para atingir suas metas e objetivos”. 

Para tomada de decisões é preciso ampliar o conhecimento a respeito do público-

alvo, tentando identificar o comportamento e as características de compra do consumidor. 

Conforme Cobra (2009, p.23), “a necessidade do cliente deve ser vista do ponto de vista do 

cliente e não da óptica do fornecedor”. 

Para os autores Zeithaml, Bitner e Gremler (2014), atualmente as organizações se 

utilizam de duas formas: a de conhecer melhor seus consumidores e as redes sociais, que 

facilitam descobrir o que os clientes pensam a respeito das empresas; em que são 

compartilhadas informações sobre suas experiências com diversos bem e serviços, podendo 

assim observar e coletar informações para ter o conhecimento necessário relacionado às suas 

expectativas ou frustração dos clientes. 

2.4. Gestões Estratégica de Marketing para as atividades artesanais locais. 

A produção artesanal está presente em todo território nacional. Tal segmento, deve 

desenvolver estratégias de gestão, alinhamento e implementação da inovação, relacionando-se 

com seu mercado-alvo, sejam eles outras instituições, a sociedade, consumidores varejistas. 

Visto que o público-alvo de um artesão são os consumidores varejistas, sua estratégia será 

parecida com a de empresas com fins lucrativos. Dessa forma, faz-se necessária a utilização 

de técnicas de marketing para realizar o estudo do perfil dos consumidores, mercado em que 

se está inserido, estratégias de valorização dos produtos, entre outras (SOUZA, 1993). 

O artesanato movimenta uma fatia considerável da economia. Ainda de forma tímida, 

vêm fazendo investimentos com campanhas publicitárias, o que sugere o despertar para o 

marketing. Kotler e Armstrong (2005) reforçam a necessidade da utilização de marketing 

pelas entidades não lucrativas para auxiliar o relacionamento com os mercados envolvidos 



 

eficientemente. 

O Marketing Estratégico, é responsável direto pelo sucesso da empresa moderna, é a 

síntese da sobrevivência, focada em resultados de médio e longo prazo e ações para alcançá-

los. Exerce um papel fundamental de aproximação da organização com os consumidores. 

Segundo Oliveira (1992), o conceito básico de estratégia está relacionado à ligação 

da empresa e seu ambiente. Para este autor, estratégia é definida como um caminho, ou 

maneira, ou ação estabelecida e adequada para alcançar os desafios e objetivos da empresa. 

No entanto, atualmente é preciso que as organizações tenham seu planejamento 

estratégico de marketing escrito e detalhado, devendo ser utilizado como uma ferramenta de 

gestão permanente. Por isso, o termo “planejamento estratégico” significa planejar a 

estratégia, os meios para atingir os fins, os objetivos de uma empresa, considerando 

determinado ambiente (CAMPOMAR, 2006, p.3-6). 

Planejamento Estratégico de Marketing, segundo Backer (2005), demanda que a 

organização reconheça os desafios que enfrenta e o efeito que causam sobre o seu potencial de 

sucesso futuro. Está voltado ao desenvolvimento e implementação de ações focadas em busca 

de resultados, buscando entender desejos e necessidades futuras do mercado. 

Porter (1986), afirma que a estratégia competitiva faz uma combinação entre os fins 

e os meios, com o objetivo de chegar a um determinado lugar, servindo ou sendo utilizado 

como guia do comportamento global da empresa. 

De acordo com Oliveira (1992), o executivo poderá escolher determinada categoria 

de estratégia que seja a mais adequada, tendo em vista a sua capacidade e o objetivo 

estabelecido. Tais estratégias são definidas conforme a situação da empresa; voltada a 

manutenção, o desenvolvimento, a sobrevivência e o crescimento. 

O perfil dos consumidores pode ser definido e estudado sob diversas perspectivas e 

através de diversos fatores, que podem influenciar diretamente ou indiretamente o modo 

como determinado cliente define seu processo decisório de compra. Ao visitarem o ponto de 

venda dos bens artesanais, os consumidores solicitam produtos com design e temas que 

possam permitir-lhes a leitura e o reconhecimento da cultura local (BECKER, 2017). 

Para conseguir atingir as metas e alavancar as vendas é necessário definir o público-

alvo, pois é de extrema importância saber quem se interessa pelo seu produto. Cada tipo de 

produto artesanal tem um público-alvo específico podendo também ter mais de um cliente 



 

ideal e sofrer alterações constantemente, mas normalmente são mulheres. Dessa forma, a 

partir da análise do mercado e das características de consumo dos clientes, é possível que as 

empresas desenvolverem novos produtos e/ou serviços condizentes às necessidades de cada 

tipo de consumidor, ou a cada grupo de consumo (LAS CASAS, 2011). 

Kotler (2005) afirma que as decisões do comprador também são influenciadas por 

peculiaridades pessoais, como idade, estágio do ciclo de vida, ocupação, circunstâncias 

econômicas, estilo de vida, personalidade e autoimagem e que padrões de consumo são 

moldados conforme o ciclo de vida da família. 

3. MÉTODOS 

Nesta pesquisa, foi feita uma pesquisa de campo, pois conforme Marconi e Lakatos 

(2002, p. 83), “é aquela utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ou 

conhecimentos acerca de um problema para o qual se procura uma resposta”. Dessa maneira, 

esta é a melhor maneira de investigar a forma como os artesãos aplicam as ferramentas de 

marketing. 

Quanto à abordagem, esta pesquisa utilizou a qualitativa, visto que a preocupação é o 

“aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização, etc.” 

(SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009, p. 31). Dessa forma, a busca da razão dos fatos, dos 

acontecimentos em torno do objeto a ser analisado, sem quantificar nenhum juízo de valor, 

são as características dessa categoria de abordagem.   

No que se refere ao procedimento utilizado, foi o da pesquisa bibliográfica, por ser 

uma modalidade de pesquisa que se baseia em um levantamento de referências (SILVEIRA; 

CÓRDOVA, 2009, p. 37). Para esta pesquisa, foram realizadas pesquisas teóricas acerca do 

artesanato e marketing estratégico, para obter conhecimento acerca do tema em questão.  

Em seguida, foi realizado outro procedimento: uma pesquisa de campo com um grupo 

de artesãos da cidade de Guanambi, situada no sudoeste da Bahia, que consiste no universo 

desta pesquisa. Para a coleta de dados, foi aplicado um questionário com questões de múltipla 

escolha e questões abertas aos artesãos, para compreender como eles utilizam o marketing de 

forma estratégica na ampliação da quantidade de clientes e, consequentemente, nas vendas.  

Quanto aos procedimentos e abordagem utilizada, foram mecanismos que 

possibilitaram aproximar da realidade estudada, como é o objetivo de uma pesquisa científica, 



 

por uma investigação e exames minuciosos “realizado com o objetivo de resolver um 

problema, recorrendo a procedimentos científicos” (SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009, p. 31). 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para a aquisição das informações para análise, foi realizada uma pesquisa de campo 

com artesãos da cidade de Guanambi através de um questionário que, ao todo, possui 22 

perguntas. O teor das perguntas é, basicamente, a respeito do perfil dos artesãos, o 

conhecimento acerca do marketing e a utilização prática de algumas ferramentas por eles. 

Estão apresentados aqui alguns dados coletados. 

O gráfico abaixo aborda o levantamento feito dos artesanatos que são produzidos 

pelos entrevistados: 

Gráfico 01 

 

 

Segundo as respostas dos entrevistados, o tipo de artesanato mais produzido por eles 

é o bordado (61,9%), enquanto que as bonecas de pano (14,3%) é artesanato que produzem 

menos. Conforme Fronza e Buonano (2017) relatam, o tipo de produção de cada lugar é um 

forte indício da cultura local, seus traços e suas características carregam as ideologias da 

cultura de quem a produziu. Uma maior produção de bordados, nesse caso, é um indicativo 
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Fonte: Pesquisa direta (2021). 



 

não somente dos materiais disponíveis, mas, principalmente, da demanda, da preferência dos 

consumidores.       

Para uma melhor compreensão, faz-se necessário apresentar o perfil dos artesãos 

consultados. Conhecendo um pouco do perfil dos produtores, é importante o conhecimento do 

perfil dos consumidores. Para isso, foi perguntado aos entrevistados se possuíam cadastros 

dos clientes, coletando informações importantes para traçar um perfil destes. Segue as 

respostas obtidas: 

 

 

 

 

A maior parte dos artesãos que participaram da entrevista nunca coletaram 

informações dos seus clientes (40,9%), como nome, telefone e cidade, que serviriam como 

base de dados para avaliar o perfil do seu público-alvo. Apesar disto, foram unânimes em 

afirmar que o público que mais consumiam seus produtos é o feminino. Mesmo possuindo 

este conhecimento, estes artesãos não possuem um perfil definido dos seus consumidores, o 

que poderia melhorar o foco das suas produções e, consequentemente, aumentar tanto o 

público como as vendas. 

Conforme Samara e Morsch (2005) destacam que a busca por compreender os 

consumidores é uma das funções do marketing, pois não há como desempenhar de forma 

40,9%

9,1%
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Fonte: Pesquisa direta (2021). 

 



 

objetiva produções e vendas sem ter em mente para quem irá fazer. Dessa forma, é necessário 

traçar perfis dos consumidores para que o desenvolvimento, a produção e a exposição dos 

produtos e serviços no mercado atendam às necessidades e desejos dos clientes. 

 Um dado importante para se destacar é que a venda dos artesanatos se dá mais pela 

confiabilidade que os consumidores têm com os produtores, por já os conhecerem e por 

informações de terceiros. Apesar de este fator ser benéfico para as vendas, este também limita 

o público de consumidores.  

 Com base em Las Casas (2011), a análise do mercado e das características de consumo 

dos clientes é essencial para o desenvolvimento de produtos condizentes com as exigências 

dos consumidores. É desta maneira que o público-alvo é definido. Dessa forma, além da 

satisfação dos consumidores, há benefícios para os produtores, como: aumento das vendas, 

investimento nos materiais certos para a produção e, consequentemente, expansão dos seus 

trabalhos, visto que, em geral, a satisfação do cliente acarreta indicações do trabalho para 

outros potenciais clientes. 

Quanto a isso, o gráfico abaixo define quantos dentre os entrevistados conhecem 

estratégias de marketing: 
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Fonte: Pesquisa direta (2021). 

 



 

Percebe-se que a maioria (63,6%) afirma conhecer alguma estratégia para aumentar as 

vendas, enquanto que uma parcela menor (36,4%) respondeu que têm pouco conhecimento a 

respeito das funcionalidades do marketing. O baixo conhecimento acerca das ferramentas de 

marketing dificulta as vendas dos produtos, ainda mais no período atual de pandemia da 

COVID-19.  

 A opinião dos usuários em relação às estratégias de marketing que utilizam, como por 

exemplo, divulgação do seu trabalho nas redes sociais, mostra que eles vêm utilizando-as de 

maneira razoável. O gráfico abaixo aponta isso: 

 

 

  

Observa-se que, no gráfico 04, um pouco mais da metade deles (54,5%) considera que 

divulga pouco seu trabalho.  

Redes sociais são ferramentas modernas de marketing. O alcance que estas possuem 

pode auxiliar na expansão tanto do público como das vendas. Zeithaml, Bitner e Gremler 

(2014) já indicavam que as redes sociais é uma forma de conhecer seu público-alvo, pois, as 

manifestações deles nesses espaços virtuais indicam seus gostos e demandas. Além disso, é 

onde compartilham suas experiências com outros produtos e serviços, o que facilita na 

aquisição de conhecimento acerca dos seus gostos e critérios. 
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Fonte: Pesquisa direta (2021). 

 



 

A utilização das redes sociais não somente para expor seus trabalhos, mas também 

para a criação de ferramentas de atração dos clientes, como no caso de campanhas 

promocionais em datas comemorativas é uma ferramenta que faz parte do que Backer (2005) 

chamou de Planejamento Estratégico de Marketing. Neste, o produtor traça um meio ou meios 

para superarem determinado desafio, que no caso apresentado são os de alavancar vendas, 

traçar um público-alvo e atraí-los. Focado na busca destes resultados, o produtor utiliza dos 

recursos disponíveis no momento para botar o planejamento em ação. Para melhor 

acompanhar o progresso do planejamento, é importante colocar as metas e os resultados 

esperados por escrito (CAMPOMAR, 2006). 

Em relação ao apoio do poder público, com programas e incentivos para valorização 

do artesanato, os entrevistados relataram o seguinte: 

 

 

 

Pelos dados coletados, há pouco incentivo do poder público à cultura local (54,5%), 

apesar de a cidade contar com o projeto da Feira do Luar, promulgada através da Lei nº 206 

de 10 de outubro de 2007(Guanambi (BA), 2007); e com o Mercado das Artes. 

Por fim, cabe informar que os 05 gráficos expostos são baseados em algumas das 22 

perguntas, em que algumas respostas foram condensadas em uma mesma análise. 
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5. CONCLUSÃO 

A partir dos estudos feitos com os artesãos da cidade de Guanambi, foi possível 

detectar a situação destes em relação às estratégias e gestão de marketing nas vendas dos 

seus produtos artesanais. A conclusão adquirida foi de que eles, infelizmente, não possuem 

estratégias para o aperfeiçoamento das suas vendas. 

Ao analisar o nível de conhecimento dos artesãos de Guanambi a respeito do 

marketing, percebe-se que, apesar de mais da maioria (63,6%) afirmar que possuem tal 

conhecimento. Entretanto, é perceptível a carência de um planejamento estratégico que, 

como Chiavenato (2009) defende, é necessário para determinar os meios para alcançá-los. 

Sem um bom planejamento estratégico, haverá efeitos no desenvolvimento de metas e 

objetivos. 

Conforme definiu Zeithaml, Bitner e Gremeler (2014) acerca de métodos para 

alcançar o público-alvo consumidor, as redes sociais são uma das maneiras para conhecer 

melhor os clientes, sobre o que pensam, o que gostam, o que criticam e, a partir deste ponto, 

traçar estratégias para conquista-los. Contudo, infelizmente, o que se tem visto é que os 

artesãos não possuem tal critério para expandirem seu trabalho. 

O que ficou comprovado nos casos apresentados é que o trabalho artesanal, apesar 

de ser produzido para fins lucrativos, visando ser um meio de sustento para seus produtores, 

contribui tanto no âmbito econômico como no aspecto artístico e cultural da região. Por não 

possuírem tantos incentivos do poder público, pensar na aplicação do marketing estratégico 

neste campo é um meio de valorizar a arte regional que, consequentemente, traz aos 

artesãos um estímulo econômico. 

Assim, esta pesquisa visa estender o debate acerca das estratégias que os artesãos 

podem utilizar na busca de melhorias no seu negócio e angariar mais clientes, além dos 

consumidores fiéis. Visto que as circunstâncias das nossas vidas são voláteis — a exemplo 

da pandemia de COVID-19 que alterou rotinas e formas de interação social —, faz-se 

necessário sempre rever, pesquisar e estudar formas de expansão de negócios que envolvem 

também a valorização cultural destes. 
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