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1- RESUMO 

 

Em virtude das transformações ocorridas nos meios social, econômico e 

cultural, destaca-se o mercado de produtos artesanais, que apresenta um novo perfil 

de consumo e tem atingido crescimento significativo. Tais produtos apresentam 

como característica a oportunidade de customização, o que possibilita realizar ações 

de marketing que promovam a identificação dos desejos e necessidades de cada 

cliente, atuando em um nicho de mercado mais especifico. As ferramentas de 

marketing auxiliam a relação com o cliente, o planejamento e personalização do 

produto, as técnicas de vendas, estratégias de promoção e distribuição. Para o 

desenvolvimento desta pesquisa foi realizada uma revisão bibliográfica abordando 

as ferramentas de marketing, os 4ps, os conceitos de marketing customizado e 

marketing de relacionamento, a forma pela qual estes itens são utilizados e de que 

forma eles podem contribuir para melhoria dos resultados da empresa. Em seguida 

foi realizado um estudo de caso na empresa R.P Artesanato que atua no segmento 

de artesanato e desenvolvem produtos customizados em MDF, madeira, bambu, 

telhas para decoração e utilidades como jogos de cozinha, porta joias, kits para 

quarto infantil, entre outros. A referida empresa está localizada na região noroeste 

do Estado de São Paulo em uma cidade com significativo potencial turístico. Pode-

se concluir com os resultados da pesquisa que, a empresa R.P Artesanato faz uso 

das ferramentas de marketing citadas e através da utilização dessas ferramentas 

consegue alcançar um bom resultado organizacional que viabiliza seu crescimento 

no ramo, também foram feitas propostas de implementação que impulsionariam a 

empresa a crescer ainda mais. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Produtos Artesanais; Customização; Marketing; Vantagem 

Competitiva. 

 

 

2- INTRODUÇÃO 

 

A utilização das ferramentas de marketing dentro de uma organização 

contribui para criar e desenvolver valor para o cliente, a empresa deve ter como foco 
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que a utilização de tais ferramentas pode marcar a diferença entre o sucesso e o 

fracasso de uma organização (FLORENCIO; LOPES, 2012).  

As estratégias da empresa devem estar vinculadas aos consumidores que 

são primordiais para nortear suas tomadas de decisões (MAGRUGA et al, 2015). 

Para manter-se no mercado competitivo é necessário atingir resultados 

eficazes as mudanças do ambiente e posicionar ofertas de produtos pertinentes ao 

seu público-alvo. (HOOLEY et al., 2005). 

Em virtude das transformações ocorridas nos meios social, econômico e 

cultural, destaca-se o mercado de produtos artesanais, que apresenta um novo perfil 

de consumo e tem atingido crescimento significativo. 

A adoção de artigos artesanais não é um fato novo, mais este teve seu 

espaço ampliado em busca de atingir um nicho de produtos diferenciados em uma 

sociedade de produtos massificados (CALDAS, 2004). 

A inserção do artesanato na esfera das relações de consumo vai além da 

simples depreciação dos produtos feitos em série, o artesanato atende a desejos e 

valores na sociedade, portanto a sua aceitação em grande escala (SILVA, 2007). 

 

3- OBJETIVO 

 

Este trabalho tem como objetivo identificar a influência da utilização das 

ferramentas de marketing no desenvolvimento e comercialização de produtos 

artesanais e sua contribuição para o alcance dos objetivos organizacionais da 

empresa deste segmento. 

 

4- METODOLOGIA 

 

A pesquisa que deu suporte para ao presente artigo teve abordagem 

quantitativa e qualitativa e se enquadra como aplicada, exploratória, transversal e 

desenvolvida por meio de um estudo de caso. 

As principais fontes de informação utilizadas para a fundamentação teórica e 

o relato de experiências foram: livros, artigos científicos e publicações 

especializadas em meio eletrônico desde que certificada à fonte.  

O objeto selecionado para investigação como estudo de caso único foi à 

empresa RP Artesanato, localizada na região noroeste do estado de São Paulo, 
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pertencente à mesorregião de São José do Rio Preto e a microrregião de 

Fernandópolis. O município tem grande potencial turístico e atrai viajantes de toda 

região. 

O estudo de caso foi desenvolvido por meio de observação direta extensiva 

e aplicação de questionários aos clientes da loja para coleta de dados.  

O critério para amostragem escolhido foi à amostragem probabilista, que por 

Marconi; Lakatos (2005) conta como escolha aleatória dos pesquisados de maneira 

que cada individuo da população tenha a mesma probabilidade de ser escolhido. 

A apresentação dos resultados foi desenvolvida a partir de conceitos e 

informações presentes na literatura relacionada à temática e objeto da investigação. 

 

5- DESENVOLVIMENTO 

5.1- PRINCÍPIOS DE MARKETING  

 

A essência da administração de marketing esta no desenvolvimento e no 

processo de escolha do mercado alvo ao qual a organização pretende atingir, com o 

objetivo de conquistar mais consumidores no ramo em que a organização atua. É 

através destes critérios que as organizações desenvolvem métodos para planejar e 

executar, promoção e distribuição de ideias, produtos e serviços a fim de criar trocas 

que satisfaçam metas individuais e organizacionais. (KOTLER; KELLER, 2006)  

Esse processo se inicia com o Composto de Marketing que são os pilares 

básicos de toda e qualquer estratégia de marketing. 

 

5.2- MIX DE MARKETING 

 

É através da analise do mix de marketing que se toma as decisões que 

influenciam no interior da organização e nos resultados com os consumidores 

(KOTLER; KELLER, 2006). 

Ainda neste contexto Westwood (1996) narra que os canais de marketing 

são os meios escolhidos pela organização para se chegar até o seu publico alvo, 

pois se o seu produto ou serviço não chega até onde seu cliente esta ele não o 

comprará.  

O mix de marketing é uma ferramenta indispensável, pois explora os quatro 

itens que englobam todas as funções da empresa.  
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Produto 

O produto ou serviço é a base da organização que tem como objetivo 

atender as necessidades e desejos de seu mercado-alvo. (KOTLER, 1999)  

Preço 

Ao se discutir o preço chega-se a conclusão de que esse item do mix de 

marketing se difere dos demais, pois ao contrario dos outros que geram custos para 

a organização é através do preço que é gerado o lucro, motivo pelo qual as 

empresas tentam elevar seus preços. (KOTLER, 1999). 

Praça 

Cada organização escolhe a praça que se utilizara para vender seus 

produtos ou serviços, devendo optar entre vendê-los diretamente ou por meio de 

intermediários. (KOTLER, 1999). 

Promoção 

Tem como função transmitir uma mensagem ao público-alvo se utilizando 

das ferramentas de comunicação, dentro de cinco categorias: “Propaganda, 

promoção de vendas, relações públicas, força de vendas e marketing direto”. 

(KOTLER, 1999).  

 

5.3- MARKETING CUSTOMIZADO E SEGMENTAÇÃO DE MERCADO 

 

Para Kotler (2005) a segmentação atinge seu nível máximo quando a 

empresa passa a praticar o “marketing customizado” também chamado de 

“segmento para um” ou “marketing um-para-um” onde os clientes são atendidos em 

uma base individual, ou seja, o produto é feito especificamente para aquele cliente. 

A empresa que se utiliza da customização deve ser capaz de oferecer 

produtos, serviços, preços e canais de entrega especializados para cada cliente 

especifico. (KOTLER, 2005)  

Hooley et al., (2005) relata que o marketing diferenciado é adotado para 

atingir lacunas de mercados específicos.  

A individualização requer que os clientes transmitam seus desejos e 

necessidades e a organização os atenda de forma satisfatória. (DEMO; PONTE, 

2008)  

 

5.4- MARKETING DE RELACIONAMENTO 
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O Marketing de relacionamento engloba todos os envolvidos de forma direta 

ou indireta com a empresa sendo estes fornecedores, distribuidores ou qualquer 

outro agente que influencie de alguma forma na sobrevivência da empresa. 

(KOTLER; KELLER, 2006). 

Para Hooley et al., (2005) é através do marketing de relacionamento que a 

organização passa a investir na formação de uma relação há longo prazo com seus 

clientes e por meio disso obtém um nível maior de feedback dos mesmos, o que 

torna maior a possibilidade desses clientes virem a ser fieis a organização.  

  

6- RESULTADOS  

 

Após a aplicação do questionário de pesquisa destinado aos clientes da 

empresa R.P Artesanato foram elaborados doze itens para apresentação dos 

resultados obtidos. A coleta de dados foi realizada no período de 01 a 31 de julho de 

2017, abrangendo aleatoriamente 43 pessoas que após orientadas sobre a 

finalidade, objetivos e métodos utilizados para o desenvolvimento desta pesquisa, 

aceitaram colaborar de maneira voluntária, livre e esclarecida com os procedimentos 

adotados para a coleta de dados. 

O questionário foi composto por 12 questões fechadas e divididas em quatro 

sessões cuja abordagem tinha por objetivo contemplar o mix de marketing, sendo: 

Produto, Preço, Promoção e Praça. 

1º Item: O que os clientes mais valorizam nos produtos artesanais 

No 1º item foram analisados quais aspectos são valorizados em relação aos 

produtos artesanais, tais como beleza, personalização, preço e qualidade, com a 

liberdade para escolher mais de uma opção. 

A maioria dos clientes prezam a qualidade como principal fator de 

valorização dos produtos 28% (12 pessoas), valorizam a personalização 19% (8 

pessoas), beleza 17% (7 pessoas), beleza e qualidade 12% (5 pessoas), 

personalização e qualidade 7% (3 pessoas), valorizam beleza, personalização e 

qualidade 5% (2 pessoas), valorizam a beleza, a personalização e a qualidade, 5% 

(2 pessoas), valorizam a personalização e o preço, 5% (2 pessoas), beleza e preço 

2% (1 pessoas). 

2º Item: Quais tipos de produtos artesanais os clientes mais compram 
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Identificar quais artigos de produtos artesanais são mais adquiridos, optam 

por enfeites para o lar 46% (27 pessoas), presentes 27% (16 pessoas), peças 

utilitárias 15% (9 pessoas) e lembranças 12% (7 pessoas. 

3º Item: Opinião dos clientes a respeito dos produtos oferecidos na loja 

Os resultados no 3° item dizem respeito à atratividade do produto, seu 

preço, sua apresentação e a variedade de opções oferecida na loja, concluiu-se que 

100% (43 pessoas) consideram os produtos atrativos, o preço adequado, a 

apresentação boa e a variedade de opções satisfatória.  

Outro aspecto avaliado foi à opinião dos clientes a respeito do preço de 

produtos artesanais em geral, a qual pode ser observada no 4º Item. 

4º Item: Opinião dos clientes a respeito do preço dos produtos artesanais 

em geral. 

Considera o preço justo 91% (39 pessoas), preço muito barato 7% (7 

pessoas) e preço barato 2% (5 pessoas). 

5° item: levantamento do valor médio gasto nas compras de produtos 

artesanais. 

Adquirem de R$ 36,00 a R$50,00 em suas compras de produtos artesanais 

35% (15 pessoas), acima de R$ 100,00 25% (11 pessoas), de R$21,00 a R$35,00 

16% (7 pessoas), de R$51,00 a 100,00 12% (5 pessoas) e de R$1,00 a R$20,00 

12% (5 pessoas).  

Complementando a análise sobre o item preço, destaca-se a opinião dos 

clientes acerca do preço dos produtos artesanais oferecidos pela loja, conforme 

pode ser observado no 6º Item. 

6º Item: Opinião dos clientes sobre o preço dos produtos oferecidos na loja 

Considera o preço dos produtos oferecidos na loja muito bom 44% (19 

pessoas), preço bom 40% (17 pessoas) e ótimo 16% (7 pessoas). 

7° item: Frequência com a qual os clientes compram produtos artesanais. 

Compram produtos artesanais frequentemente 54% (23 pessoas), apenas 

em datas comemorativas 23% (10 pessoas) e raramente 23% (10 pessoas)  

8º Item: Principal finalidade com que o cliente compra produtos artesanais. 

Aquisição apenas para si mesmo 21% (9 pessoas), apenas para presentes 

19% (8 pessoas) e ambas finalidades 60% (26 pessoas). 

9º item: Como os clientes tomaram conhecimento dos produtos oferecidos 

pela loja 
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Por meio de visita a loja 77% (33 pessoas), através do aplicativo Whatsapp 

11% (5 pessoas), Facebook 7% (3 pessoas) e por Indicação de outro cliente 5 % (2 

pessoas). 

10º item: Influência do potencial turístico na busca de produtos artesanais. 

O fato da cidade ser turística estimula a busca de produtos artesanais 63% 

(27 pessoas), não influencia 21% (9 pessoas) e não souberam responder 16% (7 

pessoas). 

Essa pergunta teve caráter quantitativo e qualitativa questionada o porquê 

da opção selecionada. Os clientes que assinalaram ‘sim’ justificaram pelo fato de 

receber amigos ou parentes na cidade em busca de um presente ou lembrança pela 

visita. Os clientes que assinalaram ‘não’ tiveram como justificativa o fato de que 

sempre foram atraídos por produtos artesanais independentemente de outros 

fatores. 

11º item: Identificação da preferência dos clientes para adquirir produtos 

artesanais diretamente na loja ou através de vendedores ambulantes. 

De forma unânime preferem adquirir seus produtos através de visitas na loja 

100% (43 pessoas). Ficou aberta a opção de dissertar sobre o porquê da escolha, 

onde os clientes justificaram como tendo preferência a loja devido a comodidade, 

credibilidade e qualidade dos produtos.  

Por fim, foi consultada a acerca das instalações da loja, conforme pode ser 

representada no 12º Item. 

12º Item: Opinião dos clientes a respeito das instalações da empresa (loja) 

Considera a loja bem organizada e bonita 95% (41 pessoas) e melhorar as 

instalações e/ou os produtos. 5% (2 pessoas). 

 

7- CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Levando-se em consideração as ferramentas básicas do marketing e a 

pesquisa realizada, entende-se que as empresas do segmento de produtos 

artesanais se utilizam dessas ferramentas para o alcance de seus objetivos, de 

modo a agregar valor ao produto e ampliar sua vantagem competitiva no nicho de 

mercado no qual atua o que garante que a empresa continue inovando seus 

processos. 
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A partir dos resultados obtidos e de sua analise, conclui-se que a empresa 

R.P Artesanato possui produtos de grande qualidade e que a customização do 

produto de acordo com o desejo do cliente é um diferencial para este segmento, no 

item preço estes são acessíveis e de acordo com o poder aquisitivo de seu público-

alvo, ressaltando uma fatia considerável que está disposta a gastar mais devido a 

atratividade que o artesanato oferece. No item praça a localização da loja esta de 

acordo com o mix de marketing se tornando um elemento chave na atratividade dos 

consumidores para conhecimento de seu mix de produtos, visto que o município 

influencia através do turismo local. A partir deste pressuposto foi identificado que a 

organização se encontra em estagnação devido à falta de mão de obra especifica e 

de novas instalações para ampliação de seu layout. 

Em relação ao problema da pesquisa: As empresas do segmento de 

produtos artesanais fazem uso de ferramentas de marketing para o atingimento de 

seus objetivos? De que forma o marketing orienta estas empresas para o 

desenvolvimento de seus produtos e avaliação de seus resultados?  

A partir da analise dos resultados a organização faz uso das ferramentas 

básicas de marketing que a orienta para atingir de forma satisfatória seu resultado 

organizacional.  

Para aprimoramento e crescimento da empresa foi proposto o recrutamento 

de pessoas sem nenhuma experiência, para aquisição dos conhecimentos e 

técnicas necessárias para o desenvolvimento dos produtos artesanais, aumentando 

sua capacidade de produção e diminuindo o tempo de espera de encomendas. Em 

relação do layout foi proposto realizar uma pesquisa de novos espaços que 

comporte a empresa., a ampliação do negocio para outros municípios atendendo o 

nicho de mercado especifico do seu ramo de atuação e transformação do nome da 

empresa em uma marca conhecida de modo a estimular o crescimento e resultados 

da organização. 
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