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APRESENTAÇÃO 

Este documento apresenta a sistematização de práticas sociais realizadas pela Associação 

Movimento João de Barro, bem como pela Overbrand Designers Associados, ao longo dos 

últimos quinze anos, numa região do Estado da Bahia denominada de Polo da Palha do Licuri, 

com comunidades de artesanato dos municípios de Santa Brígida, na Localidade de Morada 

Velha, de Jeremoabo, na comunidade do Chuquê e em Euclides da Cunha, na comunidade de 

Serra Branca, todas localizadas no coração do semiárido nordestino.  

Tem como objetivos sistematizar as experiências e práticas realizadas por estas organizações, 

disseminar resultados e possibilitar a reaplicação das metodologias e o aperfeiçoamento dessas 

para uso em comunidades no semiárido nordestino do Brasil.  

O público sujeito/beneficiário foco desse trabalho é composto de artesãos e artesãs, na sua 

grande maioria mulheres e jovens, além de homens, agricultores e agricultoras familiares, 

habitantes de comunidades rurais do semiárido, localizadas em municípios dentre os que 

apresentam menores índices de IDH do Estado da Bahia.  

Acompanha o presente documento, uma Cartilha composta dos mesmos temas aqui tratados, 

construída com linguagem mais acessível ao grande conjunto do público sujeito, bem como um 

acervo virtual através de links, pretendendo facilitar a propagação das experiências e dos 

temas tratados no Polo da Palha do Licuri para outras regiões.  

Esperamos, portanto, que esta sistematização e seus anexos, sua apresentação e sua disseminação 

para o público beneficiário, para entidades parceiras, bem como através das redes sociais e 

outros recursos virtuais, para todo o conjunto da sociedade global, sirvam de estímulo para 

outras inciativas que contribuam com novos aprendizados sobre alternativas para a convivência 

com a seca e possam facilitar outras inserções de apoio ao desenvolvimento sustentável não 

apenas de artesãs e artesãos, mas também para outras comunidades produtivas do semiárido 

nordestino. 

Isso alcançado, a parceria da Associação Movimento João de Barro com a Overbrand Designers 

Associados e o Programa Semear, o IICA - Instituto Interamericano de Cooperação para a 

Agricultura, o FIDA – Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola e a AECID – 

Agência Espanhola para Cooperação Internacional, viabilizadores da elaboração desse 

documento, terá cumprido o seu papel como facilitadores de aprendizagem e disseminadores de 

conhecimentos onde mais é necessário no território baiano. 

 

 

 

Marcelo Fróes Barbosa 

George Maurício Moura Arapiraca 

Frank Rodrigues Lorens 

Mário Bestetti Costa 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho é fruto do esforço coletivo de uma equipe de profissionais dedicados ao 

desenvolvimento sustentável de comunidades produtoras de artesanato no semiárido baiano, 

tendo na gestão das associações locais, na melhoria dos processos produtivos, na sua adequação 

aos mercados e na preservação ambiental, seus principais focos temáticos.  

Este aborda a formação e o desenvolvimento de associações produtivas situadas numa região 

semiárida que têm na palha do licuri (Syagrus coronata) a sua principal matéria-prima, planta 

esta, por sua vez, fundamental para a preservação da arara-azul-de-lear, (Anodorhynchus leari), 

espécie ameaçada de extinção.  

 

Família artesã da localidade de Morada Velha, município de Santa Brígida (BA). 

Para sistematizar as experiências vividas intensamente, os autores buscaram informações que 

antecedem a formação do Polo da Palha do Licuri, envolvendo também outras inserções 

institucionais e metodológicas realizadas junto a comunidades de artesanato de outras regiões do 

Estado da Bahia, em períodos anteriores a 2008, início das ações voltadas à formação do Polo da 

Palha do Licuri, com a inserção da comunidade de Serra Branca, em Euclides da Cunha-BA, 

tanto por técnicos da Associação Movimento João de Barro, quanto por técnicos da Overbrand 

Designers Associados, sendo esse o ano de referência do início do processo de formação desse 

polo de artesanato. 

Sistematizar experiências vividas junto ao setor do artesanato do Estado da Bahia, num período 

de tempo que abrange cerca de 15 anos e com o apoio de organizações internacionais de renome, 

foi de fato uma grande oportunidade conquistada pelas organizações executoras e parceiras do 

presente trabalho. 

Além da sistematização, espera-se que a disseminação de resultados permita uma melhor 

compreensão sobre a metodologia João de Barro para Capacitação Sequencial em Gestão 
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Associativa e Desenvolvimento Sustentável e a metodologia Overbrand de Desenvolvimento 

Participativo de Territórios Produtivos, como tecnologias sociais complementares voltadas para 

o empreendedorismo social, autogestão, disseminação de uma cultura da cooperação, inovação 

produtiva e tecnológica. 

Pretende também demonstrar a presente sistematização de uma forma ampla, como essas duas 

organizações, em grande sintonia e complementaridade, aportaram suas respectivas 

metodologias para trabalhar a formação e a gestão de associações produtivas, a formação e a 

gestão de conjuntos de coletivos de artesanato, a participação desses conjuntos em Fóruns mais 

amplos de desenvolvimento, a melhoria da qualidade dos produtos artesanais, bem como a 

inserção de tais produtos no mercado, com consequente geração e aumento da renda familiar. 

Espera-se ainda contribuir com novas informações que ajudem outros facilitadores a realizar 

atividades de desenvolvimento social e profissional no semiárido nordestino, a partir de novas 

referências sobre como realizar ações voltadas ao bem coletivo em comunidades produtivas. 

Busca também o presente trabalho apresentar localmente, mas também ao mundo, um exemplo 

de como os apoios institucionais comprometidos com o desenvolvimento sustentável, podem, no 

nível local, contribuir participando na organização e na gestão de células sociais coletivas, como 

é o caso das associações de artesanato do sertão baiano e de territórios onde estas se situam, mas 

especialmente apresentar como isso aconteceu no Polo da Palha do Licuri, que metodologias 

foram utilizadas, quais resultados foram alcançados, bem como disseminar tais resultados 

obtidos. 

A sistematização, a disseminação e a divulgação dos trabalhos realizados com as comunidades 

citadas no presente trabalho e a apresentação dos produtos para o público beneficiário e 

entidades parceiras, visa gerar localmente como resultados a médio e longo prazo a ampliação no 

volume de vendas da produção artesanal; o aumento da renda e do número de postos de trabalho 

nos grupos artesanais; o aumento da visibilidade dos produtos artesanais; a identidade cultural, 

das comunidades envolvidas, resgatada e preservada; o fortalecimento da rede de 

comercialização entre as comunidades envolvidas e artesãos e artesãs com autoestima 

desenvolvida, bem como, a sensibilização e mobilização das comunidades envolvidas, na 

preservação ambiental, em particular da arara-azul-de-lear, espécie endêmica desta região. 

Pretende-se, finalmente, que esta sistematização, juntamente à Cartilha e demais anexos possam, 

a curto, médio e longo prazo, contribuir para a geração de resultados favoráveis para as 

populações, não apenas de artesãs e artesãos, mas também para outras populações do semiárido 

nordestino e, quem sabe, de outras regiões do planeta, para o qual os executores do presente 

trabalho se colocam desde já à disposição. 
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2 AS ORGANIZAÇÕES EXECUTORAS DA 
SISTEMATIZAÇÃO 

2.1 Associação Movimento João de Barro (MJB) 

A Associação Movimento João de Barro - MJB - é uma Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público (OSCIP), sem fins lucrativos, apartidária, sediada em Salvador, fundada em 06 

de maio de 1990 por profissionais liberais que pretendiam empreender ações voltadas para o 

desenvolvimento social e ambiental no Estado da Bahia. 

A missão do MJB é promover a formação de pessoas, organizações e redes focadas em processos 

participativos de gestão social, na direção do desenvolvimento local sustentável e tem como 

visão de futuro, até 2018, ser uma OSCIP modelo, reconhecida nacional e internacionalmente 

pela efetividade de suas parcerias, metodologias de gestão social e pela contribuição para o 

desenvolvimento e sustentabilidade de empreendedores, organizações e territórios do Estado da 

Bahia. 

Atua em parceria com diversas entidades públicas e privadas, acadêmicas e empresariais, para o 

alcance de seus objetivos estratégicos e de sua própria sustentabilidade, buscando 

permanentemente alternativas de novos arranjos sociais, novas formas de relações e de parcerias 

que possam aportar recursos financeiros necessários ao desenvolvimento de seus projetos e do 

público com o qual trabalha. 

O MJB vem atuando com foco no associativismo, cooperativismo, empreendedorismo, economia 

solidária, economia criativa e desenvolvimento local sustentável desde a década de 90, quando 

iniciou o desenvolvimento de uma metodologia própria para tratar do tema geral gestão 

associativa e desenvolvimento sustentável, especialmente com público de baixa renda e 

escolaridade, envolvendo os segmentos da pesca artesanal, do artesanato, da aquicultura e da 

agricultura familiar, do garimpo, dentre outros segmentos produtivos.  

Iniciou o desenvolvimento de sua metodologia em 1997, a partir da realização de diagnósticos 

estratégicos participativos com associações de produtores rurais de aguardente de cana, na região 

sudoeste do Estado da Bahia, nos municípios de Licínio de Almeida, Condeúba e Vitória da 

Conquista, dentre outros. 

As ações de capacitação sequencial em gestão associativa e desenvolvimento sustentável, 

iniciadas pelo MJB em 1999 junto ao segmento da pesca artesanal, mariscagem e da aquicultura 

familiar, em Camaçari e no Litoral Norte da Bahia, originou, dentre outros resultados, o Comitê 

Gestor para o Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e Pesca da Costa dos Coqueiros e a 

Câmara Setorial de Aquicultura e Pesca de Camaçari, bem como ajudou a organizar, fundar e 

manter a Cooperativa de Pescadores de Camaçari. 

Em 2000 e 2002 teve o Projeto Produtos da Terra, desenvolvido com jovens de Salvador e 

Camaçari, selecionado e financiado pelo Programa Federal Capacitação Solidária. 

O MJB atua também desde 2000 apoiando o desenvolvimento de associações de artesanato da 

Costa dos Coqueiros e do Sertão Baiano, a partir de ações de capacitação sequencial em gestão 

associativa e desenvolvimento sustentável, além de participar de outros programas de relevância 

nesse setor, como o Programa ELOS de responsabilidade social da Coelba que, em parceria 

com o SEBRAE/BA, levou à construção de três oficinas/sede para comunidades de 

artesanato, nas localidades de Fazenda Caritá e Monte Alegre, em Jeremoabo, e na Morada 

Velha, em Santa Brígida-Ba. 
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Do ano 2000 até 2011 aplicou sua metodologia de capacitação, visando a organização de 

associações do setor do artesanato do sertão, através de parcerias realizadas com o SEBRAE 

Agência de Paulo Afonso/BA.   

Desenvolveu, entre 2003 e 2005, o Projeto Trançado Tupinambá, no entorno do Complexo 

Hoteleiro de Sauípe, com artesãs dos Municípios de Mata de São João e Entre Rios, em parceria 

com o SEBRAE e o Instituto de Hospitalidade, gerando o Comitê Gestor do Trançado 

Tupinambá e, no Sertão, o Comitê do Artesanato do Sertão Baiano, em parceria com o SEBRAE 

e com organizações do setor do turismo e outras organizações não governamentais. 

Com o desenvolvimento prático de sua metodologia, o MJB criou, organizou, implementou e 

coordenou o primeiro curso de pós-graduação, no nível de especialização acadêmica, em Gestão 

Associativa e Desenvolvimento Local, no Estado da Bahia, realizado de 2003 a 2005, com a 

chancela das Faculdades Integradas Olga Mettig, incluso um estágio prático de 1 ano junto a 

comunidades de pescadores e artesãs do Litoral Norte do Estado. 

Em 2005, o MJB conquistou uma cadeira na condição de Membro Titular do Comitê das Bacias 

Hidrográficas do Recôncavo Norte-Ba, assumindo em abril de 2007 a coordenação da Câmara 

Técnica de Planos, Programas e Projetos desse Comitê, responsável pela implementação da 

Política Nacional de Recursos Hídricos, no Estado da Bahia, bem como participação em Fóruns 

nacionais, estaduais e municipais de economia solidária. 

Em 2006 e 2007, o MJB atuou também apoiando o desenvolvimento do setor das pequenas 

minerações cooperativistas e em 2008 a 2010 com o setor cooperativista da pesca e Aquicultura 

que gerou a UNICOOPA – União das Cooperativas de Pesca Artesanal e Aquicultura Familiar 

do Estado da Bahia, além dos trabalhos realizados com os setores de confecções e de transportes, 

em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo – 

SESCOOP, promovendo a reorientação estratégica para a promoção da intercooperação, através 

do fortalecimento da Federação de Transportes de Taxis Empresarias da Região Metropolitana 

de Salvador – FECOTRANS, como também em outras regiões do Estado da Bahia, através de 

uma linha mestra de capacitação sequencial em gestão associativa.  

Em 2007 realizou com a comunidade de Barra de Jacuípe – Camaçari/BA, o Plano Participativo 

para o Desenvolvimento Sustentável do Turismo em Barra de Jacuípe, realizado em convênio 

com a Prefeitura de Camaçari, através da Secretaria de Turismo desse município. 

O Projeto DENES – Desenvolvimento de Negócios Ecossociais, por seu turno, envolveu ações já 

realizadas em Iguaí-Ba, a 100 km de Itapetinga-Ba, em parceria com organizações locais, 

associações de produtores rurais, Prefeitura Municipal de Iguaí e a Terra Viagens, situada em 

Salvador.   

Em 2008 realizou contrato com a Petrobrás/Projeto Manati, atuando no planejamento 

participativo para a efetivação da compensação ambiental em cinco comunidades pesqueiras do 

Recôncavo do Estado da Bahia e, entre 2009 e 2010, continuou seu trabalho de apoio ao setor 

pesqueiro, participando da consolidação do Fórum Estadual Permanente de Pesca e Aquicultura 

Familiar do Estado da Bahia. 

De 2009 a 2013 aplicou a sua metodologia de capacitação em outras comunidades de artesanato 

do sertão através de parceria com a Loro Parque Fundación, o Instituto Arara Azul, o ICMBIO, o 

SEBRAE/BA, a AGENDHA e o Instituto Visconde de Mauá, como parte das ações do Programa 

de Preservação da Arara-azul-de-lear voltadas para a geração de renda e organização 

associativa, nas comunidades da área de ocorrência da espécie.  

Também a partir do último trimestre de 2011 até 2014, o MJB realizou uma série de 

trabalhos com o Instituto de Artesanato Visconde do Mauá, através de editais públicos (2010, 

2012 e 2014), visando o apoio de comunidades artesanais em Correntina e outros municípios da 

Bahia. 
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Em 2012 realizou contrato com a Concessionária Bahia Norte, para a realização de atividades de 

capacitação com a comunidade de Pescadores de Parafuso, situada no município de Camaçari – 

Bahia, atendendo à condicionante ambiental n
o
. 10 nos termos do ANEXO IV – Carta de 

Anuência Prévia (AP n
o
. 44/2011) emitida pelo Conselho Gestor da Área de Preservação 

Ambiental (APA) Joanes Ipitanga e Secretaria de Meio Ambiente do Estado da Bahia. 

Em 2014 realizou convênio nº 011/2014 com a SETRE – Secretaria do Trabalho, Emprego, 

Renda e Esportes do Governo do Estado da Bahia, através de edital público, com o objetivo de 

fortalecer as entidades da Rede Solidária do Polo da Palha do Licuri: Morada Velha/Santa 

Brígida, Chuquê/Jeremoabo e Serra Branca/Euclides da Cunha/BA, em curso até setembro de 

2017. 

Em 2015 firmou contrato com o programa SEMEAR/IICA para a realização da presente 

sistematização. 

2.2 Overbrand  

A Overbrand é uma empresa de consultoria em desenvolvimento territorial, com uma especial 

atuação em desenvolvimento de grupos produtivos agroartesanais. Utilizando a base cultural 

local como diferencial competitivo apoia como corpo técnico projetos, em parceria com 

instituições governamentais e do terceiro setor, no resgate e apoio a atividade de geração de 

renda.  

Na sua visão, desenvolvimento de projetos é uma atividade metodológica e multidisciplinar que 

impõe coleta e análise dos dados disponíveis sobre o contexto do projeto e a sua execução com 

uma abordagem estratégica, para obter-se um resultado final criativo e competitivo.  

Nos territórios produtivos busca diagnosticar a verdadeira essência da produção local, atuando de 

forma participativa, respeitando sua cultura, autonomia criativa e características regionais. 

 

Capacitação em desenvolvimento produtivo no Assentamento Chuquê, município de Jeremoabo (BA). 

Sua atuação na região do licuri inicia-se no ano 2000, através de demandas pontuais realizadas 

junto aos municípios de Paulo Afonso, Rodelas e Santa Brígida, através do Projeto Xingó, onde 
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o design foi inserido como disciplina agregadora de valor ao artesanato local encontrado. Nesta 

ação, coordenada pelo SEBRAE local e pelo IEL/Programa Bahia Design, foram realizadas 

diversas ações de melhoramento produtivo e, em paralelo, ações de desenvolvimento associativo 

e inserção de mercado, de forma a valorizar a cultura inerente nestas localidades gerando opções 

de incremento de renda e evitando questões como êxodo da população, pobreza extrema e 

degradação ambiental. 

Neste período inicial as ações ocorreram de forma pontual, sem uma articulação na equipe de 

campo, enfraquecendo de certa forma o resultado final esperado. O engajamento na busca de 

resultados efetivos por parte destes integrantes, somado à natural sintonia de atuação, 

convergentes e auxiliares, fez com que a Overbrand e o MJB buscassem a interação e sincronia, 

nascendo daí uma parceria estratégica que tem se fortalecido através das constantes discussões 

metodológicas, que só fazem somar aos projetos que executam. 

2.3 Equipe de Elaboração da Sistematização 

 Marcelo Fróes Barbosa - Eng. Agrônomo (UFBA, 1986) e MSc. em Geoquímica e Meio 

Ambiente (Instituto de Geociências – UFBA, 1997). Foi coordenador e docente do curso de 

Especialização Acadêmica em Gestão Associativa e Desenvolvimento Local, da Pós-

graduação das Faculdades Integradas Olga Mettig (2003-2005). Desde 1996 é membro da 

Associação Movimento João de Barro e realiza trabalhos de capacitação e desenvolvimento 

comunitário, abordando o tema central acima, junto a comunidades de pescadores, artesãs, 

agricultores dentre outros, desde 1993. Tel: +55(71)9915-4047. E-mail: 

macfroes@terra.com.br 

 George Maurício Moura Arapiraca – Bacharel em Ciências Econômicas (UFBA, 1987) e 

Pós-graduado em Metodologia do Ensino Superior (FAMETTIG, 2003). Pós-Graduado em 

Gestão de Cooperativas e Desenvolvimento Territorial – CIAGS/UFBA/SEBRAE (2009). 

Desde 1997 atua junto ao SEBRAE/BA como Consultor em Desenvolvimento 

Organizacional, voltado para Gestão Associativa, Desenvolvimento Local, Territorial e 

Empreendedorismo.  Participou da concepção e elaboração do curso de Pós Graduação em 

Gestão Associativa e Desenvolvimento Local pela Faculdade Olga Mettig  (2003), atuando 

como professor da disciplina Economia Solidária. Tel. +55(71)8819-3283. E-mail: 

george.mauricio@terra.com.br 

 Frank Rodrigues Lorens – Bacharel em Ciências Econômicas (UCSAL, 1981) e Pós-

graduado em Gestão Associativa e Desenvolvimento Local (FAMETTIG, 2005). Experiência 

de trinta e cinco anos de atuação nos setores público e privado. Qualificações chaves: 

assessoria, consultoria e capacitação gerencial estratégica junto a empresas, cooperativas e 

associações diversas, com foco em gestão de processos e pessoas, com trabalhos no nível de 

sensibilização, mobilização e treinamento; planejamento setorial e implantação de redes, 

câmaras e comitês; elaboração, execução, monitoramento e análises de programas e projetos. 

É consultor cadastrado/credenciado no SEBRAE/BA, SESCOOP e Instituto Mauá. Tel: +55 

(71) 9956-2990. E-mail: frankrlorens@gmail.com 

 Mario Bestetti Costa – Formado em Desenho (UFBA, 2001) e Pós Graduado em 

Comunicação com Mercado (ESAMC, 2007). É fundador e gestor da Overbrand, empresa de 

consultoria e projetos de Desenvolvimento Territorial, e consultor cadastrado no SEBRAE 

Nacional, Instituto Mauá e FIEBa/IEL. Tel: +55(71)9202-0018. E-mail: 

contato@overbrand.com.br  

mailto:macfroes@terra.com.br
mailto:george.mauricio@terra.com.br
mailto:frankrlorens@gmail.com


Polo da Palha do Licuri, uma experiência sócio-produtiva-ambiental no semiárido baiano  I  14 

 

Outubro de 2015 

2.4 Colaboradores da Sistematização 

 Carmen da Silva Reis – Pedagoga (UNEB, 2005), Analista Técnico I do SEBRAE Bahia. 

Com experiência de 11 anos como Gestora de Projetos com intervenção nas mais 

diversificadas áreas, destas, em sua maioria,  na atividade de Artesanato de varias tipologias. 

\ Centenas de horas de capacitação em Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável; 

Economia Solidária; Empreendedorismo, Associativismo \ Cooperativismo; Formação de 

Lideranças; Gestão de Projetos; Elaboração de Projetos para Captação de Recursos  e 

Economia Criativa. 

 Simone Fraga Tenório Pereira Linares – Bióloga com MBA em Gestão de Negócios de 

Tecnologia - Coordenadora de Projetos. Mestre em Conservação da Biodiversidade e 

Desenvolvimento Sustentável – ESCAS/IPÊ – Instituto de Pesquisas Ecológicas, 2015. 
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3 PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DO POLO DA PALHA DO 
LICURI 

 

 Carmen da Silva Reis –  Analista Técnico I - representante do SEBRAE de Paulo Afonso. 

 Frank Rodrigues Lorens – Membro da Associação Movimento João de Barro e Consultor 

Técnico nas ações de Gestão Associativa e Desenvolvimento Sustentável junto ao Projeto 

Polo da Palha do Licuri (2015).  

 George Maurício Moura Arapiraca - Membro da Associação Movimento João de Barro e 

Consultor Técnico responsável de 2000 a 2015 pelas ações de Gestão Associativa e 

Desenvolvimento Sustentável junto às associações de artesanato do sertão.  

 Marcelo Fróes Barbosa – Membro da Associação Movimento João de Barro, Consultor 

Técnico e Consultor Administrativo-financeiro nas ações do Projeto Polo da Palha do Licuri 

(2015).  

 Mário Bestetti – Designer Sênior da Overbrand Designers Associados Ltda e Consultor 

Técnico em Design Social junto às comunidades de artesanato do sertão baiano desde o ano 

2000. 

 Nadja Maria Ferreira Monteiro – Analista Técnico - representante do SEBRAE de Paulo 

Afonso. 

 Rodrigo Lyra – Consultor Técnico da Overbrand Designers Associados Ltda e Consultor 

Técnico em Design Social nos anos de 2006 a 2014. 

 Simone Fraga Tenório Pereira Linares – Técnica representante da Loro Parque Fundación 

e da SAVE Brasil. 
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4 A METODOLOGIA JOÃO DE BARRO PARA 
CAPACITAÇÃO SEQUENCIAL EM GESTÃO 
ASSOCIATIVA E DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 

4.1 Histórico do Desenvolvimento Metodológico 

Conforme largamente extraído de Metodologia João de Barro, registrado na Fundação Biblioteca 

Nacional sob o número 218.227, em 2000, a Metodologia João de Barro para Capacitação 

Sequencial em Gestão Associativa e Desenvolvimento Sustentável foi construída e aperfeiçoada 

ao longo de mais de uma década de práticas realizadas, tendo como base a grande demanda 

existente quanto a conhecimentos relacionados à gestão profissional e a práticas associativas, 

sobretudo no âmbito das pequenas associações e cooperativas de agricultores, artesãs, 

pescadores, marisqueiras, dentre outras, compostas por pessoas de baixa escolaridade e renda.  

Ela enfoca temas fundamentais da gestão, como funções, processos e ferramentas básicas da 

administração, transitando do planejamento até a avaliação dos projetos ou ações realizadas. No 

âmbito comportamental, com ela busca-se o desenvolvimento da prática de posturas favoráveis 

ao associativismo à cultura da cooperação e ao equilíbrio dinâmico das relações humanas, 

especialmente nos ambientes produtivos rurais. 

O processo de capacitação passa pelo reconhecimento da situação atual da comunidade ou grupo 

sujeito, para daí buscar-se o caminho da realização dos objetivos individuais e grupais, através 

da promoção do conhecimento do “outro” e do estímulo ao fortalecimento da cooperação entre 

as pessoas. Nesse caminho os participantes da capacitação são levados a vivenciar atividades 

grupais que revelem seus comportamentos diante das situações da vida, intensificando a 

integração e o inter-relacionamento, levando à tona os conflitos que, em se tornando conhecidos, 

tornam-se passíveis de serem superados. Aqui, a capacitação e a habilidade do facilitador em 

lidar com as pessoas e seus conflitos e com os imprevistos, são fundamentais. 

No processo de capacitação, competências empreendedoras são reveladas pelos participantes e 

processadas pelo facilitador, que se utiliza de dinâmicas de grupo e de exposições interativas 

específicas, prevalecendo-se, basicamente, para tal, do método de Aprendizagem Por Ação, cujo 

provérbio a seguir ilustra perfeitamente a sua essência: “O que ouço, esqueço. O que vejo, 

recordo. O que faço aprendo”. A Teoria do Comportamento Empreendedor, iniciada na década 

de 60 vem sendo estudada e discutida por diversos países como Teoria de Desenvolvimento 

Econômico. Nessa metodologia, os facilitadores transitam do enfoque individual ao coletivo, 

buscando desenvolver no público sujeito tanto o eu empreendedor, quanto o nós 

empreendedores. 

Pelo ângulo da postura, a gestão associativa diz respeito a uma forma de ser e agir menos 

individualista e mais preocupada com o sucesso coletivo. Isto, apesar de difícil, pode ser 

incorporado quando há capacitação adequada, motivação específica para as associações e quando 

se entende o "por que a união faz a força” principalmente pelo fomento as práticas de cooperação 

contínuas, aliado as vantagens percebidas em associar-se e pelos exemplos de sucesso no campo 

associativo.  

A principal dificuldade para pôr em prática novas posturas e conhecimentos adquiridos no 

âmbito da gestão associativa, tais como o uso de ferramentas de planejamento e controles das 

ações, da gestão financeira, da gestão da produção e das vendas, é a falta de disciplina e o efeito 

paradigma que não são, em geral, extirpados rapidamente sendo, para tal, necessário tempo, 

práticas e ação de capacitação sequencial. Além disso, não basta apenas conseguir viabilizar a 
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criação da associação ou cooperativa, é necessário que ela sobreviva ao longo do tempo, 

sobretudo no primeiro ano, onde os índices de mortalidade organizacional são os mais elevados 

e, para tanto, a profissionalização da gestão é um aspecto a ser muito considerado. 

Do ponto de vista histórico, a metodologia João de Barro germinou em novembro de 1999 com a 

formatação do Treinamento em Gestão Associativa - TGA, tendo sido plantada em 1997 a partir 

de um trabalho de realização de diagnósticos estratégicos com comunidades de agricultores da 

região sudoeste do Estado (Vitória da Conquista, Condeúba e Licínio de Almeida) por 

chamamento do SEBRAE/BA e da CAR – Companhia de Ação Regional do Governo do Estado 

da Bahia.  

Após esse primeiro momento, em 1998, o TGA foi repassado para facilitadores da Federação dos 

Trabalhadores da Agricultura – FETAG, os quais aplicaram posteriormente tal treinamento em 

diversas regiões do Estado da Bahia. 

No mesmo sentido, facilitadores do Movimento João de Barro realizaram práticas desse 

treinamento com diversos grupos associativos de todas as regiões e diversos segmentos 

econômicos do Estado da Bahia, tais como segmentos agropecuários, de pesca artesanal 

incluindo a mariscagem, artesanato de pedras e de palhas, rendeiras, mecânicos automotivos, 

empreendedores culturais, comerciantes, costureiras, doceiros e salgadeiros, garimpeiros, dentre 

outros, tendo sido parceiros instituições como o SEBRAE/BA; as Faculdades Integradas Olga 

Mettig; a OCEB/SESCOOP; o Instituto Visconde de Mauá; a Petrobras; a Prefeitura de 

Camaçari; o Instituto de Hospitalidade; a Coelba; a Loro Parque Fundación; o Instituto Arara-

Azul; a Concessionária Bahia Norte; o Instituto Planeta Água,  o Laboratório de Biologia da 

UEFS, a Delmar Controls do Brasil, a Red Card, dentre outros. Em todos os casos, o cliente 

final, bem como os agentes promotores, tiveram suas expectativas atendidas ou superadas tanto 

em relação à metodologia aplicada quanto ao comportamento dos técnicos executores durante os 

trabalhos com os grupos, cumprindo a proposta metodológica de trabalho, até o momento, com 

as suas finalidades sociais. 

Nesse percurso, os facilitadores do MJB, perceberam que um treinamento de 4 dias, apesar de 

levar muita informação e técnicas de gestão para os beneficiários, era insuficiente para provocar 

mudanças de paradigmas na gestão das organizações associativas das comunidades atendidas e 

decidiram por evoluir o TGA para um Processo de Capacitação Sequencial composto por três 

etapas, onde as teorias abordadas seriam seguidas das respectivas práticas, com muito maior peso 

para estas últimas. 

No entanto, uma das maiores dificuldades para esse desenvolvimento metodológico enfrentou, já 

que dependia essencialmente das práticas de campo, foi a descontinuidade da disponibilização de 

recursos financeiros pelos diversos parceiros com os quais o João de Barro atuou ao longo do 

tempo. Para que fosse possível o avanço no desenvolvimento metodológico a partir das práticas, 

frequentemente tais facilitadores doaram seu tempo de trabalho e aplicaram recursos próprios 

para a continuidade junto a um mesmo grupo sujeito, como meio de garantir o sequenciamento 

da aplicação da metodologia, ao tempo em que esta ia ganhando forma e limites. Portanto, é 

verdadeiro afirmar que esta metodologia emergiu essencialmente das práticas de campo e não 

teve um financiamento específico de longo prazo. Importante aqui frisar que o SEBRAE/BA foi 

a entidade que mais participou em termos financeiros e logísticos com o início do 

desenvolvimento dessa metodologia. 

Dessa forma, o TGA, via de regra, constituiu-se no módulo inicial da inserção metodológica, 

logo após as atividades de sensibilização e diagnóstico das comunidades ou grupos sujeitos. A 

partir desse treinamento de quatro dias, em média, os facilitadores aprofundaram a percepção das 

necessidades e potencialidades de cada grupo para o processo de aprendizagem no âmbito da 

gestão associativa, identificaram conflitos intergrupais, verificaram as disponibilidades de 

espaços físicos mais adequados para as atividades subsequentes da capacitação, identificaram 
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parceiros e apoiadores locais, bem como perceberam as principais lideranças de cada grupo de 

trabalho, dentre outros aspectos. Esse primeiro momento permitiu aos facilitadores elaborar um 

plano geral e planos específicos de capacitação sequencial em função das características de cada 

grupo sujeito trabalhado.  

Portanto, essa metodologia teve como base o TGA, tendo sido em seguida concebido um escopo 

mais amplo para a capacitação de longo prazo, com a criação de novas ferramentas, novos 

conteúdos, bem como foram detalhadas outras etapas do processo de capacitação a partir da 

própria prática, resultando num escopo sequencial aqui apresentado pelos autores. 

Devido a esta particularidade citada acima, para o MJB, a construção dessa metodologia é um 

processo permanente e tido como inacabável, dado que a criatividade e as novas situações podem 

trazer outros elementos metodológicos antes não pensados ou desenvolvidos.  

Em 2003, após três anos de práticas de campo e de desenvolvimento metodológico, os 

facilitadores do MJB perceberam a carência de profissionais no mercado preparados 

adequadamente para a realização de capacitações em gestão associativa com público de baixa 

renda e escolaridade e decidiram empreender levando o tema para a Academia com a concepção, 

formatação, execução e coordenação do primeiro curso de pós-graduação, no nível de 

especialização acadêmica, em Gestão Associativa e Desenvolvimento Local, com a chancela das 

Faculdades Integradas Olga Mettig - FAMETTIG de Salvador.  

Tal curso foi implementado nos anos de 2003 a 2005, incluindo aí um estágio de práticas de 01 

ano, tendo obtido avaliações muito positivas tanto por parte da FAMETTIG quanto dos alunos, 

diversos desses tendo ingressado ou se aprimorado nesse mercado de trabalho. Apesar disso, o 

custo elevado das práticas de campo e outros entraves dificultaram a realização de uma segunda 

turma desse curso, até aqui. 

Nesse momento, nos idos de 2005, o MJB percebeu que tinha desenvolvido uma tecnologia 

social de grande utilidade para populações de baixa renda e escolaridade, sem pretender ser a 

melhor ou a única, dado que independentemente do porte, do setor ou de outras características 

das organizações, associativas ou não, lucrativas ou sem fins lucrativos, privadas ou públicas, 

todas elas necessitam de uma gestão profissionalizada para permanecer no mercado por longo 

prazo, o que equivale a dizer que devem conseguir perceber os ambientes em que atuam interna e 

externamente à organização, desenvolver lideranças e redes de contatos, usar ferramentas de 

planejamento, controle e avaliação em todos os setores da organização, buscar a qualidade e a 

melhoria contínua em tudo que faz ou produz, buscar informações do mercado em que atuam, 

buscar relações de complementaridade com possíveis parceiros, internalizar recursos financeiros 

necessários às suas operações, dentre outros aspectos que conferem sustentabilidade a uma 

organização. 

No momento atual, a presente sistematização está contribuindo significativamente para uma 

nova reflexão sobre a metodologia e a tecnologia desenvolvida, o que levará a um 

aperfeiçoamento consequente de ambas, pois como foi dito anteriormente, trata-se de um 

processo contínuo de aperfeiçoamento e adequação às novas realidades encontradas. 

4.2  Base Pedagógica 

Conforme largamente pesquisado na Enciclopédia Wikipédia, a base pedagógica utilizada no 

processo de capacitação é o Construtivismo, nome pelo qual se tornou conhecida uma nova linha 

pedagógica que vem ganhando terreno nas salas de aula há pouco mais de duas décadas e que 

tem como base os estudos do psicólogo suíço Jean Piaget (1896-1980), a maior autoridade do 

século XX sobre o processo de funcionamento da inteligência e de aquisição do conhecimento.  
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O Construtivismo propõe que o aluno participe ativamente do próprio aprendizado, mediante a 

experimentação, a pesquisa em grupo, o estímulo à dúvida e o desenvolvimento do raciocínio, 

entre outros procedimentos; rejeita a apresentação de conhecimentos prontos ao aluno, como um 

prato feito, a rigidez nos procedimentos de ensino e a utilização de material didático 

demasiadamente estranho ao universo do participante e trabalha a importância do erro não como 

um tropeço, mas como um trampolim no caminho da aprendizagem. 

No âmbito pedagógico, a metodologia teve também uma influência direta de um dos pensadores 

mais notáveis na história da pedagogia mundial: Paulo Reglus Neves Freire (1921-1997). Natural 

de Recife, como educador, pedagogista e filósofo, influenciou o movimento chamado pedagogia 

crítica. 

A pedagogia crítica foi fortemente influenciada pelos trabalhos de Paulo Freire, um dos mais 

aclamados educadores críticos. De acordo com seus textos, ele defende a habilidade dos 

estudantes de pensar criticamente sobre sua situação educacional; esta forma de pensar os 

permite "reconhecer conexões entre seus problemas individuais, experiências e o contexto social 

em que eles estão imersos." Perceber sua consciência ("conscientização") é um primeiro passo 

requerido da "Práxis," que é definida como o poder e a habilidade de tomar atitude contra a 

opressão ao mesmo tempo em que se enfatiza a importância da educação libertadora. "A práxis 

envolve o engajamento em um ciclo de teoria, aplicação, avaliação, reflexão, e de volta à teoria. 

Transformação social é o produto da práxis em nível coletivo. 

 

Artesãos do Assentamento Chuquê em dinâmica de grupo. 

4.3 Princípios Norteadores 

Alguns princípios serviram de base para o desenvolvimento da metodologia da capacitação, 

quais sejam:  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedagogia
https://pt.wikipedia.org/wiki/1921
https://pt.wikipedia.org/wiki/1997
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedagogista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedagogia_cr%C3%ADtica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedagogia_cr%C3%ADtica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_Freire
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1xis
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 O desenvolvimento local sustentável começa pelo ser humano e, como consequência 

disso, este cuidará da preservação ambiental. 

 As transformações culturais no âmbito da gestão organizacional demandam tempo e 

esforço sequencial de capacitação teórica, mas principalmente prática. 

 O processo de aprendizado deve ser iniciado a partir do que as pessoas são, têm e de 

como fazem a gestão de suas organizações, bem como da interação entre os participantes. 

Isso implica na busca de soluções simples de acordo com as possibilidades atuais de cada 

grupo. 

 O grupo deve ser estimulado a construir conceitos a partir de vivências estruturadas 

dirigidas para determinados temas e através de práticas de gestão buscando, sempre que 

possível, relacionar o aprendizado em sala com aspectos da vida real. 

 O facilitador deve utilizar proporcionalmente poucas exposições teóricas e se valer mais 

de práticas que possam envolver o conjunto dos participantes para gerar e descentralizar 

o conhecimento. 

 O processo de capacitação deve desenvolver o espírito de equipe, a cooperação e a 

democratização das decisões. 

 No processo de aprendizagem a proatividade dos participantes, bem como o 

desenvolvimento da criatividade, devem ser estimulados, já que o protagonismo tem 

limites, mas o construtivismo e a criatividade não. 

 Os processos pedagógicos devem buscar a simplicidade, a objetividade e a 

adequabilidade metodológica para cada grupo a ser capacitado. Isso pressupõe 

flexibilidade metodológica, com rápidas correções de rumo no uso de ferramentas, 

técnicas e conteúdos, sempre que necessário. 

 O facilitador deve ter e desenvolver conhecimentos mínimos sobre temas como a gestão 

organizacional, o associativismo, o cooperativismo, o empreendedorismo e o 

desenvolvimento territorial sustentável. 

 A construção dos métodos deve considerar a possibilidade de multiplicação para outros 

facilitadores.  

4.4  Objetivos Estratégicos 

 Conscientizar, sensibilizar e motivar os beneficiários quanto à importância estratégica da 

gestão e do comportamento social-empreendedor para o fortalecimento dos indivíduos, 

das organizações associativas e dos processos de desenvolvimento local sustentável. 

 Profissionalizar e fomentar a autogestão em todos os setores das organizações 

associativas capacitadas, dando ênfase na gestão administrativo-financeira, na produção 

com melhoria de qualidade dos produtos e nas vendas coletivas. 

 Sensibilizar e mobilizar os beneficiários para o apoio e participação na preservação do 

meio ambiente. 

 Incluir ou intensificar a participação dos beneficiários nos processos de desenvolvimento 

local, sobretudo através de suas organizações associativas. 

4.5  Focos Temáticos 

 Visão sistêmica, inovação e sustentabilidade do negócio. 
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 Cooperação, cooperativismo e associativismo. 

 Gestão Associativa. 

 Desenvolvimento de lideranças participativas. 

 Desenvolvimento de competências social-empreendedoras. 

 Produtividade e qualidade da produção. 

 Vendas e conhecimento do mercado. 

 Economia Solidária. 

 Desenvolvimento Local Sustentável. 

4.6 Técnicas Aplicadas 

 Dinâmicas de grupo e vitalizadores com o uso do Ciclo de Aprendizagem Vivencial 

(CAV). 

 Reuniões de trabalho. 

 Exposições. 

 Missões técnicas (mercado, tecnologia, cultura). 

 Práticas de gestão organizacional. 

 Outras 

4.7 Fases, Módulos, Fluxograma e Prazos para a Execução 

FASE 1 (6 meses a 1 ano) 

 Construção da base organizacional associativa e percepção da identidade grupal. 

 Organização estratégico-tática. 

 Práticas gerenciais do nível estratégico-tático. 

 Missões técnicas e de mercado. 

FASE 2 (6 meses a 1 ano) 

 Sedimentação das práticas trabalhadas na FASE 1. 

 Organização tático-operacional. 

 Práticas gerenciais do nível tático-operacional. 

 Missões técnicas e de mercado. 

FASE 3 ( 6 meses a 1 ano) 

 Sedimentação das práticas trabalhadas nas FASES 1 e 2. 

 Missões técnicas e de mercado. 

 Inserção ou intensificação da participação da Organização nos processos de 

desenvolvimento setorial e local. 

 Preparação da Organização para a melhoria contínua da gestão e estímulo à participação 

em concursos e prêmios de excelência. 
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 Avaliação final da capacitação e desengajamento, com acompanhamento da vida 

organizacional. 

 

A Fase 1 foi estruturada através dos seguintes módulos: 

Módulo 1 - Sensibilização, mobilização e diagnóstico estratégico conhecer e plantar 
a semente - o primeiro desafio 

Esse é o módulo da chegada dos facilitadores, via de regra. É a partida do trabalho em campo. É 

a partir do conhecimento da comunidade a ser trabalhada da percepção do grupo, da 

sensibilização e da interação com esta que os facilitadores buscam a mobilização para os 

propósitos dos objetivos a serem alcançados e então, podem, partir da situação diagnosticada em 

cada realidade, montar um plano flexível e específico de atividades ao longo de um tempo, mais 

adequada ao perfil da comunidade. Com isso o facilitador pode apresentar esse plano aos 

beneficiários e estes devem concordar com a proposta de trabalho para o trabalho prosseguir. 

Módulo 2 - Treinamento em Gestão Associativa – TGA.  germinar a semente - o 
segundo desafio 

Para capacitar é preciso ser capacitado, ainda que isso seja nato. A partir da aceitação da 

comunidade, um treinamento de alguns dias é agendado com o grupo beneficiário, onde temas 

gerais da gestão organizacional e do associativismo são tratados, momento em que os 

facilitadores poderão observar características específicas do grupo, as facilidades e dificuldades 

em diversas áreas da gestão, tais como associativismo e cooperativismo, empreendedorismo, 

economia solidária, organização de reuniões produtivas, planejamento, administração financeira, 

resolução de conflitos, controles das atividades e controles financeiros, prestações de contas aos 

associados, dentre outras. Com essas informações o facilitador terá ainda melhores condições de 

decidir pelos próximos passos da capacitação. 

Módulo 3 - Elaboração do estatuto. institucionalizar a organização - o terceiro 
desafio 

Se for uma necessidade urgente, o próximo passo é formalizar o grupo produtivo para criar uma 

identidade institucional, normalmente uma associação, onde os objetivos comuns dos associados 

e principais regras a seguir são planejados para colocação em prática, ainda que não haja registro 

imediato do estatuto e demais providências burocráticas no plano federal, estadual e municipal. 

Não é fácil criar e manter uma organização onde todos os sócios têm os mesmos direitos e 

deveres, independentemente da sua condição financeira ou social. Decidir em grupo é muito 

mais difícil que decidir individualmente. É com a elaboração participativa e coletiva do estatuto 

que os associados começam a criar e entender as principais regras de como vão trabalhar juntos e 

de como as coisas vão funcionar no âmbito geral coletivo. É também aí que cada um vai começar 

a entender e encontrar o seu papel e suas responsabilidades, bem como as regras de 

funcionamento da associação. 

Módulo 4 - Implantação de rotinas de planejamento e controles gerenciais – PODA. 
colocar o conhecimento em prática – o quarto desafio 

Podar, no sentido agronômico, significa cortar partes de uma planta para embelezar, para renovar 

seus galhos ou para estimular a ramificação e a frutificação. Na gestão associativa, podar 
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significa Planejar, Organizar, Desenvolver/Liderar e Avaliar tudo o que uma associação faz no 

seu dia a dia, no seu mês a mês e no seu ano a ano. Sem planejamento e sem controles não se 

sabe aonde o grupo quer chegar e não se pode saber se o grupo chegou onde gostaria de chegar. 

Essa é uma atividade que tem começo, mas não tem fim, no âmbito das organizações que 

procuram crescer de modo sustentável, independentemente de seu porte. São, portanto, 

importantes atividades permanentes de planejamento e monitoramento no cotidiano dos gestores 

de qualquer associação, incluindo aqui as de artesanato. 

Módulo 5 - Elaboração do plano do negócio. pensar e detalhar o negócio - o quinto 
desafio 

Além de planejar o dia-a-dia da organização, as associações devem também pensar no negócio 

que elas pretendem desenvolver no longo prazo, que produtos vão produzir, em quanto tempo, 

para onde e para quem vão vender, como vão transportar, quais os riscos que os associados vão 

correr, quanto vão precisar de dinheiro para tudo isso, dentre outros aspectos a serem detalhados. 

Isso ajudará os associados a compreenderem melhor a complexidade do negócio, os principais 

desafios e as principais responsabilidades que vão assumir. Também ajuda os associados a 

encontrarem as formas pelas quais poderão participar do negócio coletivo. 

Módulo 6 - Elaboração de projetos. captar recursos - o sexto desafio 

Com base no plano do negócio, as associações poderão elaborar projetos específicos que são 

instrumentos para conseguir recursos financeiros, recursos tecnológicos, recursos físicos e 

parceiros, dentre outros, necessários à sua sobrevivência e desenvolvimento, principalmente nos 

primeiros anos de vida da organização. Os projetos são elaborados através de atividades 

coletivas voltadas para a construção do escopo geral, dado que a redação final deverá ser 

realizada por pessoa qualificada especificamente para isso, de preferência alguém da própria 

comunidade que tenha maior facilidade com o tema. 

Módulo 7 - Busca de informações mercadológicas e tecnológicas. missões técnicas 
e acesso ao mercado - o sétimo desafio 

Se já temos os produtos, alguma organização interna, responsabilidades divididas entre os 

associados e uma compreensão mínima do nosso negócio, precisamos também conhecer melhor 

o mercado da associação, o que quer dizer conhecer melhor os fornecedores, os clientes e os 

possíveis parceiros e apoiadores. É nesse caldo que a associação deverá sobreviver. Assim, a 

metodologia prevê também a organização de missões técnicas e de mercado para facilitar o 

contato direto entre o público beneficiário e seu mercado e, através disso, facilitar os negócios 

das associações e conhecer novas tecnologias de produção, beneficiamento e comercialização 

dos produtos. 

Aqui termina a FASE 1 da Metodologia João de Barro, que poderá levar de seis meses a um ano 

em média, ou mais, dependendo das características dos grupos a serem trabalhados. Sendo essa 

experiência positiva para os beneficiários, os facilitadores partem para uma nova fase de 

trabalho. 
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A Fase 2 foi estruturada através dos seguintes módulos: 

Módulo 1 - Revisão e avaliação dos resultados obtidos na fase 1 

Aqui objetiva-se revisar os principais temas trabalhados na FASE 1 e ampliar a visão quanto aos 

resultados obtidos na primeira fase. Nesse momento os facilitadores sistematizam as informações 

obtidas com os beneficiários e, a partir de suas próprias vivências com os grupos, planejam o 

detalhamento da FASE 2. Assim, esse Módulo tem o viés interno de permitir a elaboração do 

cronograma de trabalho dos técnicos do MJB para a FASE 2, bem como trazer para a discussão 

dos associados a compreensão dos resultados maiores de seus esforços, de modo a gerar o 

sentimento de que “estamos aprendendo, estamos evoluindo, está valendo a pena”. 

Módulo 2 - PODA - com uso das ferramentas gerenciais desenvolvidas na fase 1 

A exemplo da PODA da FASE 1, esse Módulo serve para orientar tanto as lideranças quanto os 

demais associados de cada associação em relação as atividades necessárias ao alcance dos 

objetivos pretendidos pelas mesmas, como permite o acompanhamento e o controle das ações 

dessas lideranças pelos mesmos e pelo conjunto dos associados. Este Módulo tem ainda a 

finalidade de monitorar o uso das ferramentas de gestão apresentadas no processo de 

capacitação. A PODA, quando possível com a periodicidade mensal, é importante atividade 

permanente do cotidiano dos gestores de qualquer organização que pretenda seguir princípios 

válidos da administração. 

Módulo 3 - Organização gerencial dos diversos setores da associação 

Objetiva colocar os setores táticos da organização em compasso gerencial com os planos 

estratégicos e operacionais (Planos de Ações). Isso equivale a dizer, realizar atividades de 

planejamento e controles de setores específicos, tais como de produção, das finanças, das vendas, 

dos estoques, da capacitação dos associados, dentre outros, de modo a que cada parte da 

associação caminhe em compasso com as demais. Nesse momento, é necessário segmentar os 

grupos de trabalho em função das responsabilidades que cada um deseja assumir. Dessa forma, 

haverá momentos em que cada grupo apresentará, para os demais, o que planejou, como realizou 

e quais os resultados obteve, dentre outros aspectos que terminarão alinhado todo o grupo quanto 

às principais ações de cada setor da associação, gerando também aprendizado diversificado. 

Módulo 4 - Organização virtual do sistema de gestão da organização 

Este é um grande desafio, tendo em vista que nem sempre se encontra condições de 

equipamentos de informática nas comunidades e pessoas com um mínimo de conhecimento para 

usar tais equipamentos. Porém, esse Módulo objetiva organizar um sistema simples de gestão da 

organização, quando possível em ambiente Windows e Excel, a partir do uso de algumas 

ferramentas apresentadas na capacitação, tais como o movimento do caixa, o controle de vendas, 

os plano de ação, dentre outras. A premissa é, portanto, de que existem equipamentos e softwares 

disponíveis na comunidade e que ao menos uma pessoa da associação ou apoiador dessa tem 

condições técnicas mínimas para operacionalizá-las. 

A FASE 2 é, portanto uma fase da capacitação onde as partes da associação são dissecadas, 

possibilitando uma organização global que esteja em consonância com os objetivos estratégicos 

do conjunto.  
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Aqui termina a FASE 2 que poderá levar de seis meses a um ano em média, dependendo das 

características dos grupos trabalhados. Sendo essa experiência positiva para o grupo, os 

facilitadores partem para uma nova fase de trabalho, a FASE 3. 

 

A Fase 3 foi estruturada através dos seguintes módulos: 

Módulo 1 - Revisão e avaliação dos resultados obtidos na fase 2 

A exemplo do Módulo 1 da FASE 2, esse Módulo objetiva revisar os principais temas 

trabalhados nas FASES 1 e 2 e ampliar a visão quanto aos resultados obtidos nas duas primeiras 

fases. Nesse momento, os facilitadores sistematizam as informações obtidas com os beneficiários 

e, a partir de suas próprias vivências com os grupos, planejam o detalhamento da FASE 3. 

Assim, esse Módulo tem o viés interno de permitir a elaboração do cronograma de trabalho dos 

técnicos do MJB para a FASE 3, bem como levanta subsídios para o planejamento das 

associações nessa FASE 3. 

Módulo 2 -  PODA - com uso das ferramentas gerenciais desenvolvidas nas fases 1 
e 2 

A exemplo da PODA das FASES 1 e 2, esse Módulo serve para orientar tanto as lideranças 

quanto os demais associados de cada associação em relação as atividades necessárias ao alcance 

dos objetivos pretendidos pelas mesmas, como permite o acompanhamento e o controle das 

ações dessas lideranças pelo conjunto dos associados.  

Módulo 3 - Elaboração de projeto socio-ambiental para captação de recursos 

Segue o caminho descrito no Módulo 6 da FASE 1, com a diferença de que, nessa fase, o público 

beneficiário deverá, ao menos teoricamente, estar mais vivido gerencialmente para compreender 

o alcance dessa ferramenta e de como ela pode auxiliar na sustentabilidade da organização e no 

alcance dos objetivos pretendidos pela mesma. 

Módulo 4 - Participação em fóruns de desenvolvimento 

Visa sensibilizar e organizar as associações para a participação em espaços de discussão, 

proposição e deliberação sobre o desenvolvimento do setor produtivo onde essas estão inseridas, 

formando Comitês, Federações, dentre outras formas de organização voltadas para a defesa dos 

interesses comuns das associações do setor, num determinado espaço geográfico, mas também 

em espaços que tratam do desenvolvimento mais amplo, tais como Fóruns de Economia 

Solidária, Comércio Justo, Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Desenvolvimento Territorial, 

dentre outros. Nesses espaços mais amplos, os beneficiários são levados a participar da 

elaboração das políticas públicas de interesses de seus setores produtivos, mas também para os 

interesses gerais das localidades onde habitam e produzem. 

Módulo 5 - Preparação da organização para a melhoria contínua e estímulo à 
participação em concursos e prêmios de excelência 

Objetiva sistematizar algumas rotinas e monitorar as ações voltadas para a melhoria permanente 

da qualidade dos produtos e da gestão da organização, bem assim para fomentar as associações a 

participarem de concursos e prêmios de excelência. 
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Módulo 6 - Desengajamento, com avaliação final do trabalho 

Embora esteja preconizada na metodologia, a realização de avaliações após cada Módulo da 

capacitação, há que se ter um momento final de avaliação do conjunto do processo de 

capacitação, sabendo que o aprendizado em gestão é um processo permanente em qualquer tipo 

de organização. Nesse instante, esse Módulo objetiva a realização de uma avaliação global de 

todo o trabalho realizado pelo MJB e a definição das possíveis formas pelas quais a entidade 

poderá acompanhar os passos futuros das associações capacitadas, podendo ou não voltar a atuar 

futuramente junto aos grupos em capacitações e apoios mais específicos ou reforço de algum 

tema específico. 

O fluxograma a seguir ilustra de forma esquemática as fases e módulos da metodologia. 

 

 

 

 

FLUXOGRAMA DA METODOLOGIA MJB 
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4.8  Beneficiários Diretos 

 Organizações associativas de cunho comunitário ou de cunho produtivo, pré-existentes, 

compostas principalmente por pessoas de baixa renda e escolaridade, sobretudo as que 

não desenvolvem práticas estruturadas de gestão, tais como planejamento e controles de 

produção e de vendas, desenvolvimento humano, busca de conhecimento do mercado e 

de gestão financeira, dentre outras, tanto junto a segmentos rurais como urbanos. 

 Pessoas (adolescentes e adultos) que desejam associar-se em função de algum objetivo 

comum. 

4.9 Resultados Esperados 

Embora exista uma diversidade de resultados específicos esperados em cada Módulo da 

capacitação, aqui foram elencados os resultados gerais esperados com a aplicação da 

metodologia, quais sejam: 

a) Aumento do grau de participação dos associados nos processos de gestão e nas decisões 

de suas organizações associativas. 

b) Conflitos organizacionais evidenciados e geridos pelos próprios associados. 

c) Elevação da autoestima dos associados no âmbito familiar e organizacional. 

d) Organizações realizando a gestão através do uso de ferramentas gerenciais adequadas 

às suas realidades e com práticas ambientalmente desejáveis. 

e) Ampliação do estímulo para a manutenção e desenvolvimento de ações e projetos 

coletivos. 

f) Realização de práticas e posturas voltadas para a cultura da cooperação. 

g) Fortalecimento da identidade cultural local e das competências social-

empreendedoras dos participantes e de suas organizações. 

h) Lideranças realizando a autogestão das organizações e promovendo as decisões por meio 

democrático e participativo. 

i) Processos de produção e vendas com uma organização gerencial coletiva implantada. 

j) Ampliação do conhecimento das organizações sobre seu mercado (Parceiros, clientes, 

concorrentes e fornecedores). 

k) Aumento da qualidade dos produtos produzidos, da capacidade de inovação e do 

empoderamento das comunidades para a produção coletiva. 

l) Elevação das vendas, do nível de ocupação e da renda familiar e organizacional. 

m) Aumento da participação e engajamento dos beneficiários em fóruns de 

desenvolvimento setorial, de economia solidária, de preservação ambiental, de 

recursos hídricos e desenvolvimento territorial sustentável. 
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5 A METODOLOGIA OVERBRAND DE 
DESENVOLVIMENTO PARTICIPATIVO DE 
TERRITÓRIOS PRODUTIVOS 

Com atividades de campo formadas por oficinas práticas e participativas, reforçadas pela 

estratégia metodológica do estímulo-resposta através das tarefas deixadas nos intervalos das 

atividades práticas, permite-se que o grupo apreenda os conceitos teóricos e práticos, aplicando-

os nos intervalos das oficinas e reforçando/validando-os nas agendas de monitoramento. 

Acresce-se também a este processo a geração de ferramentas de apoio (ao processo produtivo e 

ao processo de comercialização) desenvolvidas “in office” e validadas com os grupos.  

A dinâmica descrita, alinhada ao Termo de Referência do Projeto SEBRAE Artesanato e ao 

Registro dos Bens Imateriais (IPHAN / MINC), utiliza também ferramentas como: análise de 

contexto, pesquisa bibliográfica, identificação de valores veiculados e identificação de processos 

produtivos. 

Assim, a Overbrand tem atuado de forma a inserir o Design como ferramenta de 

desenvolvimento produtivo, gerando um ciclo virtuoso de valorização do saber local como eixo 

de desenvolvimento social e econômico, em sintonia com as ações de desenvolvimento da 

consciência da importância do trabalho coletivo e das ações de educação ambiental e 

patrimonial.  

 

Artesãs e artesãos em atividade de desenvolvimento produtivo. 
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O Programa de Ação para Grupos Produtivos Artesanais da Overbrand contempla 12 etapas que 

permeiam, desde a sensibilização através do conhecimento mútuo entre equipe e comunidade, 

até as ações de inserção no mercado, com testes de mercado e articulação com canais de venda, 

quais sejam.  

01 - Sensibilização e Pré-diagnóstico 

Neste primeiro momento busca-se informar e sensibilizar a comunidade a ser trabalhada, de 

forma a dar publicidade à iniciativa entre a comunidade local e com isso ampliar a faixa de 

interessados, deixando aberta a porta para a participação de novos interessados, bem como 

informar as atividades que serão executadas no decorrer de todo o processo, demonstrando além 

de transparência do processo, os resultados almejados. Aqui, por questões operacionais e de 

otimização de recursos, aproveita-se também para realizar a etapa seguinte, de cadastramento. 

02 – Cadastramento (CAD) 

Um primeiro cadastro é realizado neste momento, com dados principais dos interessados, 

criando um marco zero em termos de informações do grupo. Estas informações serão 

constantemente atualizadas (através das listas de presença) e modificadas (devido à esperada 

rotatividade inicial de integrantes). 

03 - Diagnóstico Estratégico de Design (DED) 

Levantamento sobre a produção e tipologias, avaliando questões técnicas e organizacionais da 

comunidade a ser trabalhada, através de pesquisas com fontes primárias e secundárias, buscando 

indicativos para a intervenção do Design na produção. A análise e síntese desses dados 

subsidiam ações seguintes de desenvolvimento de produtos, de identidade visual, de catalogo 

promocional e de acesso a mercado. 

04 - Pesquisa de Identidade Cultural (PIC). 

Etapa participativa de apreensão do contexto social e cultural da comunidade, criando um 

inventário de informações e iconografias que descreva o cenário cultural existente e subsidie as 

etapas de desenvolvimento de produtos seguintes. 

05 - Oficina de Criatividade (OC) 

Aplicação de dinâmica de potencialização da criatividade com discussão e inserção da identidade 

local na produção, gerando uma série de produtos, embora ainda não desenvolvidos com foco no 

mercado. Esta etapa é utilizada em contextos onde há certos bloqueios que possam travar o 

desenvolvimento criativo do grupo. 

06 - Capacitação Técnica (CT) 

Etapa de capacitação dos participantes em técnicas de manejo e processamento da matéria-prima, 

geralmente ministrada por técnico-artesão especializado, acompanhado do Designer. Aqui se 

busca a inserção de uma técnica produtiva ou de manuseio de matéria-prima ou ainda o 

aprimoramento de técnicas existentes, de acordo com as informações coletadas pelo Diagnóstico 

Estratégico de Design. 
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07 - Oficina de Organização da Produção (OOP) 

Oficinas participativas e práticas de organização das etapas de produção onde, através da 

metodologia do aprender-fazendo, trabalha-se: padronização, multiplicação, organização de 

espaço fabril, divisão de tarefas, ferramentas de controle de produção, ferramentas de 

comunicação, melhoria dos produtos existentes, organização de linhas de produtos, 

desenvolvimento participativo de modelos para multiplicação, desenvolvimento participativo de 

protótipos para análise e testes, elaboração de Fichário Técnico dos novos produtos. 

08 - Oficina de Identidade Visual e Embalagem (OIV) 

Subsidiado pelas informações coletadas pelo Diagnostico Estratégico de Design e/ou pela 

Pesquisa de Identidade Cultural, é desenvolvido, de forma participativa, o símbolo que 

representará o grupo e seus produtos, gerando a marca e seus elementos de suporte. Aqui, em um 

segundo momento, serão desenvolvidos também os sistemas de embalagens, de venda e de 

transporte. 

09 - Oficina de Formação de Preços (OFP) 

Inserido junto ao desenvolvimento dos produtos, de forma a fortalecer a importância dos 

controles das informações, é trabalhada a formação de preços, através da identificação dos 

elementos de formação do preço, exposição e identificação de custos, despesas e investimentos, 

formação de planilha de custos, custos e despesas fixas, custos e despesas variáveis, custo da 

matéria-prima do produto acabado, impostos, formação do preço de venda. 

10 – Oficina de Desenvolvimento de Coleção (ODC) 

Etapa onde são inseridos de forma mais evidente elementos do mercado e desenvolvidos 

produtos com temas específicos, através da apresentação e avaliação do segmento de mercado 

onde o grupo está inserido, conceitos de coleção e mercado, definição e desenvolvimento de 

produtos, preparação de protótipos, ajustes de produção, produção de primeira tiragem dos novos 

produtos e elaboração de Fichário Técnico dos novos produtos. 

11 - Desenvolvimento de Material Promocional (MP) 

Oficina participativa para desenvolvimento do conteúdo do material promocional, com produção 

fotográfica de imagens comerciais para divulgação e projeto de folder comercial para divulgação 

dos produtos. Este material é desenvolvido após a etapa do desenvolvimento da coleção temática 

de forma a fortalecer as ações seguintes de acesso a mercado. 

12 - Testes de Mercado e Articulação com Canais de Venda (TM) 

Aqui se busca uma maior aproximação com potenciais canais de venda, bem como 

sensibilização destes, para possível relação comercial. Inicialmente há a identificação de pontos 

de vendas para parcerias e futuros demandantes, preparação de dossiê com informações relativas 

ao contexto em que se encontra o artesanato, colocação de mercadorias junto aos clientes 

potenciais identificados, avaliação da aceitação e desempenho dos produtos junto aos clientes, 

realização de ajustes na produção de acordo com as informações levantadas e levantamento de 

indicativos para coleções futuras. 
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Estas etapas acontecem de forma sequenciada, com alguns momentos de interseção, de forma ao 

grupo apropriar-se do processo, de acordo com a metodologia do aprender-fazendo, criando um 

conhecimento adquirido que possibilite independência ou autonomia no desenvolvimento de 

novos produtos e processos. 

Este Programa já foi aplicado em diversas comunidades produtivas dos estados da Bahia e 

Sergipe, área de atuação principal da Overbrand, em comunidades que trabalham diversas 

tipologias de agroartesanato (artesanato e agricultura familiar), tais como: 

 Cooperativa Artesanal Mista de Rio de Contas (município de Rio de Contas, Bahia, em 

2003). 

 Associação Comunitária de Artesanato de Malhada Grande (distrito de Malhada Grande, 

município de Paulo Afonso, Bahia, em 2003). 

 CECOAPI (município de Ribeira do Pombal, Bahia, em 2005); entre outros. 

 Taboarte (distrito de Maracangalha, município de São Sebastião do Passé, Bahia, em 

2008). 

 Cooperafis (município de Valente, Bahia, em 2009). 

 Barra dos Coqueiros (município de Barra dos Coqueiros, Sergipe, em 2012). 
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6 A CULTURA DO LICURI, A ARARA-AZUL-DE-LEAR 
E A PRESERVAÇÃO  AMBIENTAL 

A caatinga, vegetação típica do semiárido, já foi muito descrita na literatura como sendo pobre e 

de pouca importância biológica. No entanto, outros estudos e levantamentos realizados nas 

últimas décadas mostraram que esse bioma possui um considerado número de espécies 

endêmicas que devem ser consideradas como um patrimônio biológico de valor incalculável. É o 

único bioma exclusivamente brasileiro, não existindo em nenhum outro lugar do planeta. 

Além da grande importância biológica, a vegetação da caatinga apresenta um potencial 

econômico ainda pouco valorizado. Conhecida como a palmeira sertaneja, em termos de 

potencialidade, entre outras plantas, destaca-se o licuri.  Conforme largamente extraído de 

(MAPA, 2011) o licuri, Syagrus coronata (Mart.) Becc., pertence à família Arecaceae, palmeira 

também conhecida vulgarmente como aricurí, nicurí, ouricurí, urucurí, licurizeiro, coqueiro 

dicorí e coqueiro-cabeçudo. Sua região de ocorrência se estende do norte do Estado de Minas 

Gerais até o sul de Pernambuco (sertão pernambucano), ocupando as porções oriental e central 

da Bahia, bem como os Estados de Sergipe e Alagoas (LORENZI, 1992), abrangendo, desse 

modo, os biomas Caatinga e Mata Atlântica, chegando a penetrar no Cerrado e na Restinga 

(LORENZI & MELLO FILHO, 2001), ressaltando-se sua nítida preferência pelas regiões secas e 

áridas da Caatinga (NOBLICK, 1986). Por ser totalmente aproveitável, é uma palmeira que vem 

sendo explorada de modo extrativista desde os tempos coloniais. 

 

Artesão retirando palha de um licurizeiro conforme orientações do Plano de Manejo. 

O licuri apresenta diversos usos, sendo empregado na alimentação animal (caprinovinocultura e 

bovinocultura), alimentação humana, produção de artesanato, produção de cera, construção civil, 

indústria de cosméticos, fabricação de saponáceos e para manufatura de tintas, além de ter um 

alto potencial para fins ornamentais e para a produção de biodiesel. 
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Do licuri se extrai um grande número de produtos e subprodutos, que geram emprego e renda 

como leite de coco, licor, óleo e farinhas para produção de biscoitos, pães, sorvetes, bolos, doces, 

entre outros. A palha da folha do licuri fornece matéria-prima de primeira qualidade para 

produção artesanal de cestarias, jogos americanos, porta-copos, espanadores, sousplats, porta-

trecos, porta-joias, chapéus, vassouras, dentre outros. A casca dos coquinhos é utilizada como 

material ornamental em jardinagem e bijuterias.  

A amêndoa do fruto, rica em proteína, é consumida in natura e produz um óleo utilizado na 

culinária, similar ao óleo de coco. A amêndoa é também utilizada na fabricação de doces, como a 

cocada, de licores e do leite de licuri, especialidade da cozinha baiana. As castanhas podem 

também ser consumidas torradas. A torta resultante da extração do óleo da amêndoa é 

empregada na alimentação animal por ser bastante nutritiva, especialmente na alimentação de 

aves domésticas em substituição ao milho. O endocarpo que sobra da quebra do coco tem alto 

poder calorífico, podendo substituir a lenha em caldeiras e em aplicações similares e as 

qualidades nutricionais da polpa, equivalentes ao açaí, são de grande apelo comercial 

(NOBLICK, 1986, citado por MAPA, 2011). 

Devido ao seu teor gorduroso, as folhas velhas são usadas para confecção de fachos para 

iluminação noturna (NOBLICK, 1986). Muitos grupos indígenas do nordeste usavam a folha, 

antes de sua abertura, para trançar bolsas, esteiras, chapéus (Ribeiro, 1988) e abanos (LORENZI 

et al., 1996).  É usada ainda na cobertura de casas.  

As folhas ainda podem ser usadas como forragem, já que a planta é bastante resistente à estiagem 

comum no semiárido nordestino. Sendo, portanto, uma importante espécie forrageira para o gado 

na Caatinga. Em épocas secas, as folhas trituradas são dadas como ração para os animais 

(NOBLICK, 1986). 

O broto do licuri é adocicado e comestível, sendo uma ótima alternativa para os sertanejos 

durante as secas prolongadas do nordeste. A parte mais dura do broto pode ser recortada, seca, 

pisada e peneirada para ser utilizada na comida como farinha (NOBLICK, 1986).  

Por outro lado, a Instrução Normativa nº 191 – IBAMA, editada em 24/09/2008, objetivou 

proibir o corte e normatizar as atividades extrativas para fins de assegurar o uso sustentável dos 

recursos da palmeira licuri. Assim, liberando a exploração de frutos, folhas, cera e óleo. Dessa 

maneira, o Governo Federal atendia à recomendação de implementação de ações de recuperação 

e manejo da espécie proposta pelo Grupo de Especialistas em Palmeiras da IUCN, que 

ressaltava, já naquela época, a necessidade do estabelecimento imediato de ações de recuperação 

das populações senescentes de S. coronata localizadas em áreas sujeitas à atividade pecuária 

(IUCN, 1996). 

Ainda conforme MAPA, 2011, o licuri é uma palmeira que tem um alto potencial paisagístico 

(LORENZI & MELLO FILHO, 2001), principalmente devido à forma helicoidal característica 

da inserção das folhas (LORENZI, 1992). Não foram encontrados dados que indiquem que há 

um cultivo comercial desta espécie.  Por ser o licurizeiro de ocorrência natural, faltam estudos 

sobre seu cultivo, tratos culturais e outros. Faz-se necessário a realização de pesquisas 

sistematizadas com a espécie, para que se tenham resultados conclusivos sobre o seu manejo. No 

entanto, o processo de produção de mudas de licuri para fins ornamentais já é conhecido.  

As garras, troncos e raízes secas são utilizadas para alimentar os fornos das casas. Os 

produtores comercializam ainda óleo fitoterápico para massagem e creme hidratante para 

cabelos, além de outros cosméticos. A cera do licuri é utilizada na fabricação de papel carbono, 

graxa para sapatos, móveis e pintura de automóveis, sendo considerada equivalente a da 

carnaubeira. As indústrias fabricam óleo de licuri com destino à produção de saponáceos (sabão 

em pó, detergentes, sabão em barra e sabonetes finos) considerados de alta qualidade, visto que o 

licuri é tido como o melhor óleo brasileiro para a produção de sabão (MEC, 2006). 

http://www.cerratinga.org.br/receita-cocada-de-licuri/
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Com relação ao manejo do licuri para uso no setor do artesanato, o SEBRAE de Paulo Afonso 

elaborou em 2009, através da parceria com a empresa SEMEAR – Gestão Sócio Ambiental, 

sediada em Salvador, o Plano de Manejo Sustentável para Extração da Fibra do Licuri, 

construído participativamente com a Associação de Artesãos de Santa Brígida, com o objetivo de 

adequação e licenciamento ambiental da atividade artesanal à legislação vigente, através da 

sistematização das informações e do conhecimento tradicional dessa comunidade e a gestão do 

uso sustentável dos recursos naturais e proteção da cultura e da atividade artesanal baseada na 

fibra do licuri, embrião de uma futura reserva extrativista na região (COPELLO e FONSECA, 

2009). Mais recentemente, em junho de 2015, essa mesma empresa firmou parceria com o 

Movimento João de Barro, no âmbito do Convênio pactuado em 2014 com a SETRE – Secretaria 

do Trabalho, Emprego, Esporte e Renda, com o objetivo de realizar trabalho semelhante junto a 

Associação dos Artesãos de Lear do Chuquê, em Jeremoabo, hoje em curso. 
 

 

Artesanato com a palha do licuri, respeitando o plano de manejo. 

O Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia - CEFET - tem também trabalhado com 

esta espécie no Projeto denominado Licuri: Ouro Verde do Semiárido Baiano, um dos resultados 

deste projeto foi o desenvolvimento de uma máquina para quebrar o coco. Também tem sido 

pesquisado pelo CEFET como alternativa alimentar no combate à desnutrição, com bons 

resultados, em decorrência da composição nutricional da polpa do fruto e da amêndoa. Há a 

possibilidade de incluí-la na merenda escolar. (MEC, 2006). 

A otimização do uso dessa palmeira certamente contribuirá para a melhoria da qualidade de vida 

das populações do semiárido tanto com a utilização dos seus frutos na alimentação humana, 

como também para incrementar o desenvolvimento econômico através da geração de renda 

oriunda do artesanato que tem nas folhas do licuri sua matéria-prima principal. 
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Visita dos técnicos do João de Barro em área de manejo do licuri. 

Apesar dos inúmeros desafios, as populações que habitam esses biomas têm aprendido a 

conviver com suas dificuldades de forma a tirar dele os meios de sua sobrevivência e 

desenvolvimento, reduzindo o êxodo rural. O aproveitamento integral do licuri é um dos 

principais meios. Essa planta é um símbolo da cultura nordestina, devido ao seu enorme 

potencial alimentício, ornamental e artesanal.  

Com relação à fauna, a importância do licuri merece um capítulo à parte. O fruto da palmeira é 

recurso indispensável para a sobrevivência da arara-azul-de-lear, (Anodorynchus leari), uma 

ave da família Psittacidae. Essa espécie é endêmica no semiárido baiano e foi considerada 

criticamente ameaçada até 2007. Atualmente esse quadro melhorou um pouco, mas ainda é uma 

espécie classificada na categoria “em perigo de extinção”. Os coquinhos de licuri são seu 

principal alimento e a baixa disponibilidade do fruto pode ser fator limitante para o desejado 

aumento populacional dessas aves. Uma arara chega a comer 350 coquinhos por dia, daí a 

preocupação com a proteção dos sítios de alimentação (Revista Eletrônica Documenta Press, 

2014). 

Conforme José Amilton, Nêgo, da Associação de Artesãos de Lear de Serra Branca, “a 

preservação da arara azul para o Polo da Palha é importante não só para o artesanato, mas 

para as comunidades, por ser uma espécie em extinção que só existe na caatinga de nossa 

região, hoje gerou para a gente uma economia, renda para as famílias e uma visibilidade para 

as comunidades.” 

As araras usam os paredões de arenito como abrigo para repouso e reprodução cujos ninhos 

ficam em duas áreas protegidas: uma no município de Canudos e outra em Jeremoabo. Todos os 

dias, ao amanhecer, as araras voam cerca de 60 km se espalhando pela região em busca de 

alimento. Já Euclides da Cunha é uma área importante para a alimentação da arara-azul-de-lear. 

A maior área de alimentação identificada foi nesse município, representando 51% das 

disponibilidades, seguida de Canudos, Jeremoabo e Santa Brígida. Atualmente, essa é a maior 

questão preocupante para a sobrevivência da espécie: a redução da disponibilidade de seu 

alimento natural. (REVISTA ELETRÔNICA DOCUMENTA PRESS, 2014). 
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Arara-azul-de-lear em seu habitat natural. 

Para Zé de Rita, presidente da Associação de Artesãos de Santa Brígida, a preservação da arara 

azul para o Polo da Palha é muito importante por que “é uma espécie da região e preservando a 

alimentação para ela estamos também preservando o licuri que serve de fibra para os nossos 

trabalhos de artesanato,” tal como pensa Fabiano Ribeiro Lima, presidente da Associação de 

Artesãos de Lear do Chuquê, quando afirma que “através do cuidado com a arara Azul, a gente preserva 

também o licuri e com isso a gente terá sempre material para fazer o artesanato.” 

Ainda de acordo com essa Revista Eletrônica, a arara-azul-de-lear é uma espécie que só existe no 

sertão da Bahia e só ocorrem em sete municípios. Sofria ameaça do tráfico para abastecer o 

comércio ilegal de animais, e também era ameaçada pela redução da disponibilidade do seu 

principal alimento que é o fruto do licuri, devido ao desmatamento das terras para a plantação de 

milho e feijão. Com a redução da disponibilidade do licuri, as araras passaram a se alimentar 

também do milho e isso gerou um conflito com os agricultores familiares, que passaram (não 

todos) a atirar nas araras para espantá-las de suas plantações, causando um alto grau de 

mortandade. 

Em função disso, o governo federal através do ICMBio, Instituto Chico Mendes para 

Conservação da Biodiversidade e pelo seu centro especializado CEMAVE, fez um Plano de 

Ação Nacional para Conservação desta espécie. Fazem parte do plano a conservação ambiental, 

a pesquisa, e a geração de renda para as comunidades que vivem nas áreas onde ocorre a arara-

azul-de-lear.  

É nesse contexto ambiental que se insere a presente sistematização. 
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7 ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLOS 
DE PRODUÇÃO ARTESANAL: ANTECEDENTES À 
FORMAÇÃO DO POLO DA PALHA DO LICURI 

7.1 ACAMG - Associação Comunitária de Artesanato de Malhada Grande  

 

Artesãs da localidade de Malhada Grande, em Paulo Afonso (BA). 

A história de trabalho do MJB, junto ao setor do artesanato, remete ao ano 2000. Entre os anos 

de 2000 a 2002 o João de Barro foi convidado pelo SEBRAE, Agência de Paulo Afonso, através 

do consultor técnico associado George Maurício Arapiraca, incansável e obstinado, para realizar 

atividades de capacitação em gestão associativa e desenvolvimento sustentável junto a ACAMG, 

situada na zona rural do município de Paulo Afonso, com base na metodologia aquela época em 

desenvolvimento por associados do MJB e aplicada simultaneamente junto a associações de 

agricultores e pescadores de outras regiões do Estado da Bahia. 

O objetivo da parceria era organizar e fortalecer a base produtiva de uma tipologia de artesanato 

secular na região, desde a época do cangaço: a tecelagem. Com lideranças femininas fortes e 

atuantes, tais como as senhoras Maria do São Pedro de Souza e Fernandina Bezerra de Souza da 

ACAMG, embora formalizada, essa associação englobando cerca de 20 artesãs carecia de 

organização gerencial, fortalecimento do associativismo produtivo e regularização burocrática, 

dentre outros apoios institucionais importantes para a inserção das artesãs no mercado. 

Essa parceria contribuiu para tornar Malhada Grande uma comunidade de artesanato referência 

na região, tornando-se modelo para formação e fomento de outros grupos de artesanato de 

tecelagem, tais como; Rio do Sal, Monte Alegre e Fazenda Caritá, gerando oportunidades de 

ocupação e renda para estas, além de se tornar exportadora de tecelagens e uma fornecedora 

desse produto em nível nacional, mantendo suas atividades com qualidade cada vez crescente até 

o momento atual em 2015. 
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As artesãs Fernandina Bezerra e Maria do São Pedro. 

7.2 Comitê Gestor do Trançado Tupinambá 

O Trançado Tupinambá é um Comitê Gestor de Artesanato formado entre 2003 e 2005 por 

representantes de cinco associações de artesanato de Mata de São João e entre Rios, na Bahia, 

englobando cerca de 250 artesãs das comunidades de Água Comprida, Areal, Canoas, 

Curralinho, Diogo, Estiva, Massarandupió, Santo Antônio e Vila Sauípe, litoral norte da Bahia. 

Esse Comitê foi criado em 2004, a partir de um processo de capacitação sequencial em gestão 

associativa e desenvolvimento sustentável executado pelo MJB. Através de sua proposta 

metodológica, o João de Barro participou do processo de construção, legalização, capacitação e 

autogestão de cinco associações locais como parceiro do SEBRAE/BA, do Instituto de 

Hospitalidade, dentre outras entidades, bem como contribuiu para a ampliação da participação 

das artesãs nos processos locais de desenvolvimento e organização associativa da produção 

artesanal na Costa do Sauípe com posterior alcance de mercado, tendo sido percorridas todas as 

fases teóricas previstas no escopo da metodologia utilizada. 

Essa parceria também contribuiu localmente para tornar o artesanato do Trançado Tupinambá, na 

Costa do Sauípe, uma referência em gestão associativa, uma exportadora e uma fornecedora de 

seus produtos em nível nacional, mantendo até o presente, com qualidade, suas atividades 

artesanais no entorno do complexo hoteleiro de Sauípe. 

Conforme depoimento de Carmen Reis, a experiência do MJB com as artesãs do Litoral Norte 

inspirou o SEBRAE/BA a estimular as comunidades do Sertão a criarem seus comitês como 

meio de organizar melhor o setor do artesanato no semiárido da Bahia. 
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Seminário de integração do Comitê Gestor do Trançado Tupinambá. 

Em certa medida pelos efeitos percebidos pelo SEBRAE/BA em relação aos resultados obtidos 

no Litoral Norte e pelo fato do MJB, através do associado George Arapiraca, ter iniciado em 

2000 a capacitação em gestão associativa com a comunidade de Malhada Grande, o SEBRAE de 

Paulo Afonso convidou o MJB para aplicar sua metodologia junto a artesãs de outras associações 

do Sertão baiano. Essa parceria culminou com a formação do Comitê Gestor do Artesanato do 

Sertão. 

7.3 Comitê Gestor do Artesanato do Sertão 

Em 2001, aconteceu um Workshop de Artesanato em Salvador, reunindo o SEBRAE, o Instituto 

Visconde de Mauá, a Secretaria de Turismo do Governo do Estado, dentre outros parceiros 

institucionais e associações de artesanato do Estado, no sentido de buscar uma linha comum de 

ação junto ao setor do artesanato.  Em seguida a esse workshop, o SEBRAE Nacional criou um 

Termo de Referência para as ações nacionais junto ao setor do artesanato. 

Com base nesse estímulo institucional e nos resultados obtidos com o trabalho em Malhada 

Grande, em 2004 essa inserção foi ampliada pelo SEBRAE Paulo Afonso para mais 13 

associações de artesanato de trançado de palha e tecelagem da região (bijuterias, aproveitamento 

de retalhos, bordado e crochetagem), a partir do empenho e do comprometimento da técnica 

Carmen Reis do SEBRAE de Paulo Afonso e do Consultor George Arapiraca do MJB, quando 

foram realizadas atividades de diagnóstico, treinamento em gestão associativa, organização da 

produção, planejamento participativo, dentre outras, nas comunidades de Curral Novo (Nova 

Soure), Malhada Grande e Rio do Sal (Paulo Afonso), Massaranduba (Heliópolis), Monte Alegre 

e Caritá (Jeremoabo), Tanquinho (Macururé), Florimel (Abaré), Rodelas e AMAPA ( Rodelas), 

Morada Velha (Santa Brígida), Queimada Grande (Banzaê), Torquato (Glória) e Cipó (Cipó) 

envolvendo diretamente cerca de 300 artesãos e artesãs de 11 municípios do nordeste semiárido 

da Bahia.    
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Comitê Gestor do Artesanato do Sertão Baiano e sua marca. 

Surge assim a identidade Comitê Gestor do Artesanato do Sertão, um espaço de debates voltados 

para a organização setorial, bem como para a busca coletiva da melhoria dos produtos, 

capacitação, construção de uma rede de apoio e da conquista do mercado por parte das 

associações de artesanato de palha e tecelagem envolvidas, valorizando a identidade cultural 

local e a preservação ambiental. 

Esse Comitê tem também como objetivos promover a integração entre as associações de 

artesanato do Território Semiárido Nordeste II, como forma de contribuir com o 

desenvolvimento regional, pois era claro que a força das associações em separado era muito 

menor que em conjunto, especialmente nos momentos de negociação com áreas governamentais, 

participação nas elaborações dos PPA’s – Planos Plurianuais e com fornecedores de insumos de 

interesse comum. 

Porém, no curso do tempo, até 2008, as ações de apoio do SEBRAE Paulo Afonso e do MJB 

junto a esse Comitê Gestor foram paulatinamente reduzidas devido a restrições financeiras de 

parte a parte. Até esse ano, o MJB realizou apenas algum grau de monitoramento na comunidade 

de Morada Velha, município de Santa Brígida, Monte Alegre e Caritá, estas no âmbito do 

Comitê Gestor do Artesanato do Sertão causou o adormecimento dessa imagem coletiva do 

artesanato regional. Admite-se, pois, que esse Comitê ainda não tivesse atingido uma maturidade 

grupal necessária à manutenção das ações coletivas por parte desse conjunto. 

A identidade institucional desse Comitê de fato adormeceu. No entanto, a articulação entre várias 

associações permanece até hoje, como é o caso de Rodelas, Monte Alegre e Malhada Grande que 

se comunicam, repassam informações pertinentes, se representam quando necessário e dividem 

algumas encomendas, dentre outros interesses comuns que compartilham, além da Morada velha 

em Santa Brígida, que deu origem ao Polo da Palha. 

Muitas vezes limitador da amplitude da abordagem metodológica, a falta de recursos financeiros 

por parte dos dois parceiros, SEBRAE e MJB, resultou na avaliação quanto à pertinência da 

redução do escopo do projeto originalmente pretendido, passando então a focar um subgrupo 

desse Comitê, com base nas tipologias de produtos que cada associação produzia, no caso, o 

subgrupo da Tecelagem que, de alguma forma, em tese, manteria acessa a chama do próprio 

Comitê se mantido certo grau de organização associativa no âmbito desse subgrupo, que tinha 

em Malhada Grande um exemplo de carro chefe a ser seguido. Surge, assim, o Polo da 

Tecelagem do Nordeste Baiano. 
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7.4 Polo da Tecelagem do Nordeste Baiano 

Nesse contexto, a parceria SEBRAE / MJB passou a focar seus esforços a partir de 2005 em 

apenas 5 das 11 associações integrantes do Comitê. Foram elas: Oficina de Artesanato Mãos de 

Fada de Rodelas (De Rodelas), Associação Comunitária de Artesanato de Malhada Grande e 

Associação de Artesãs do Rio do Sal (De Paulo Afonso), Associação União das Mulheres de 

Monte Alegre e Associação das Mulheres Empreendedoras da Comunidade de Caritá (De 

Jeremoabo), todas estas produtoras de tecelagem, envolvendo cerca de 100 artesãs. O objetivo 

era fortalecer as associações de tecelagem, uma tipologia importantíssima do artesanato secular 

na região.  

 

Artesãs do Assentamento Caritá, em Jeremoabo (BA). 

O Polo da Tecelagem, portanto, é a reunião de cinco associações que produzem artesanato de 

tecelagem, visando debater e decidir sobre a organização setorial, reduzir custos de compra de 

insumos, fortalecer as demandas junto a entidades de governo, melhorar coletivamente a 

qualidade dos produtos, estabelecer preços comuns para a 

venda dos mesmos, conhecer e conquistar o mercado, dentre 

outros objetivos, como a valorização da identidade cultural 

local. 

Essas associações que pouco se conheciam, passaram a 

manter contato permanente, a comprar fios em comum e a 

vender em comum, apesar das dificuldades de comunicação e 

de logística que existiam naquele período. Em seguida, 

através da ação da Overbrand, foi elaborado o símbolo do 

Polo de Tecelagem do Sertão Baiano. 

Importante salientar a participação das mulheres como lideranças fortes dessas associações, tais 

como as senhoras Fernandina de Souza, de Malhada Grande, Dulce Souza de Oliveira de 

Rodelas e Luzinete Ferreira de Oliveira de Monte Alegre.  
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Cabe aqui também ressaltar um importante momento do Polo da Tecelagem com a inserção das 

comunidades de Monte Alegre e Fazenda Caritá em Jeremoabo no Programa Elos da COELBA 

que, em parceria com o SEBRAE/Ba e o MJB, construíram e equiparam as unidades de 

produção, sedes das associações de artesanato da Agrovila Caritá e de Monte Alegre, nos anos de 

2005 e 2006, respectivamente. 

 

Unidades de produção, oficinas sedes construídas através da parceria MJB com a Coelba e o SEBRAE-BA. 

Gradualmente, a partir de 2005/2006 as ações de capacitação do João de Barro junto a cada 

associação do Polo da Tecelagem foram sendo reduzidas, mais uma vez por conta da falta de 

recursos financeiros. Nesse momento, as inserções do MJB foram concentradas mais em Morada 

Velha, até que em 2008 houve um encontro com a participação do ICMBIO, da Sra. Simone 

Tenório da Loro Parque Fundación, da Sra. Carmem Reis do SEBRAE e do consultor técnico 

associado do João de Barro, George Arapiraca. Nesse encontro, a conclusão foi que, tanto as 

experiências do MJB no Polo da Tecelagem quanto no Comitê do Artesanato do Sertão, 

influenciaram na decisão dos novos parceiros para a aplicação da metodologia do MJB no 

âmbito da capacitação em gestão associativa e desenvolvimento sustentável com associações de 

artesãs do que viria a ser chamado de Polo da Palha do Licuri. 
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8 GESTÃO ASSOCIATIVA E DESENVOLVIMENTO 
LOCAL SUSTEN-TÁVEL: ATUAÇÃO DO MJB E 
PARCEIROS NO POLO DA PALHA DO LICURI 

8.1 Responsabilidades Institucionais e Técnicas 

Historicamente, o responsável direto pelas ações do MJB em campo nos municípios envolvidos 

no Polo da Palha, desde o ano de 2005, foi o economista George Maurício Moura Arapiraca, que 

esteve à frente das atividades de organização e capacitação voltadas a gestão associativa, 

empreendedorismo e desenvolvimento sustentável. 

A partir de 2015, passaram a integrar a equipe de trabalho o também economista Frank 

Rodrigues Lorens, na área técnica, e o Eng. Agrônomo MSc. Marcelo Fróes Barbosa, no apoio 

administrativo-financeiro e técnico, todos membros diretivos e técnicos dessa associação. O 

papel do MJB nesse processo é a capacitação das comunidades em gestão associativa e 

desenvolvimento sustentável, como meio de fomentar a organização setorial e sua inserção no 

mercado para a geração de renda. 

 

Técnico da Overbrand em atividade de capacitação de desenvolvimento produtivo. 

Coube inicialmente à Overbrand, através de seus designers Rodrigo Lyra e Mario Bestetti, o 

desenvolvimento dos produtos e o melhoramento dos processos produtivos e com a natural 

formação do Polo da Palha, a equipe foi contribuindo nas ações de acesso a mercado e 

desenvolvimento estratégico do segmento produtivo no território. 

Pensando no aumento da produtividade e no mercado da Associação dos Artesãos de Santa 

Brígida, o SEBRAE, Agência de Paulo Afonso, buscou a mobilização de outros grupos da região 

daquele município para se capacitarem e se associarem, tendo sucesso apenas com as artesãs da 
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Comunidade do Araújo, com seis artesãs que hoje são associadas e que produzem um percentual 

significante para a associação com a qualidade e esmero dos mais antigos artesãos da 

Comunidade de Morada Velha. 

Em paralelo a estas ações e de forma a criar uma estrutura de produção, com um espaço 

condizente, equipado segundo as demandas da comunidade da Morada Velha, com maquinários 

e instrumentos para fortalecer o trabalho artesanal, o MJB articulou com a Coelba, através do 

Programa Elos, e com o SEBRAE, um contrato para construção de mais uma unidade de 

produção, que seria a terceira no território, além das já construídas em Fazenda Caritá e Monte 

Alegre em Jeremoabo-BA.  A inauguração desta oficina se deu em 24 de Abril de 2008. 

 

Unidade de produção artesanal, sede da Morada Velha. 

Entre 2008 e 2009 a Loro Parque Fundación, em parceria com a SAVE Brasil e o Instituto 

Arara-Azul iniciou a implantação de um Programa de Geração de Renda para as comunidades no 

povoado de Serra Branca, em Euclides da Cunha, com os objetivos de envolver e capacitar a 

comunidade nas ações de geração de renda, na autogestão de seus processos produtivos e de 

cidadania promovendo parceria com comunidades produtoras de artesanato na região de 

ocorrência da espécie Arara-azul-de-lear, aliando essas ações à conservação do licuri. 

 

Polo da Palha do Licuri: novos produtos, nova marca. 
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8.2  Abrangência Territorial 

O Polo da Palha do Licuri abrange territorialmente os municípios de Santa Brígida/BA – 

comunidade de Morada Velha; de Jeremoabo/BA – comunidade do Chuquê e Euclides da 

Cunha/BA – comunidade de Serra Branca. Esses municípios fazem parte do Território 

Semiárido Nordeste II. Esse espaço de discussão e organização setorial reúne, portanto, três 

associações e abrange diretamente cerca de 45 artesãs e artesãos. 

8.3  Histórico do Processo de Formação do Polo da Palha do Licuri e Situação Atual 

Em 2008, a bióloga Simone Tenório, da Loro Parque Fundación, conheceu o trabalho realizado 

pela parceria SEBRAE/MJB desde 2003, em Morada Velha, município de Santa Brígida, 

juntamente com a Overbrand e entendeu ser a metodologia João de Barro adequada para ser 

reaplicada em outras comunidades da região, dado que nos programas dessa Fundação, embora 

focados na preservação do licuri e nas araras azuis, havia também o estímulo ao protagonismo 

das comunidades na conservação da espécie e, para isso, nada melhor que envolver estas através 

do trabalho, da ocupação dos agricultores familiares das localidades (áreas de ocorrência da 

espécie) e da geração de renda.  

Com efeito, em meados de 2008, a PROAVES, representada também por Simone Tenório, com 

apoio da Loro Parque Fundación e do CEMAVE/ICMBio, preocupados com a conservação da 

Arara-azul-de-lear e com suas áreas de alimentação, cujo principal item é o coquinho do licuri, 

vislumbraram a integração da geração de trabalho e renda nos municípios de incidência dessa 

ave, com o envolvimento das comunidades e as ações de conscientização e educação ambiental, 

tendo como consequência a valorização dos licurizeiros, através da proteção das áreas de 

alimentação da espécie pelos próprios habitantes locais.  

Inicialmente essas entidades convidaram os artesãos de Santa Brígida para capacitar um grupo de 

pessoas interessadas na arte do trançado da palha do licuri e do entalhe em madeira, no 

município de Euclides da Cunha, na comunidade de Serra Branca. Posteriormente, envolveram o 

SEBRAE de Paulo Afonso e, como esse já tinha uma vasta experiência nas atividades de 

mobilização e organização destes grupos, a técnica Carmen Reis foi convidada para coordenar as 

ações do SEBRAE/BA, juntamente com o técnico do SEBRAE de Euclides da Cunha, Cláudio 

Vieira. Depois de reunião entre as instituições, começou a mobilização dos grupos no sentido de 

estender a atividade para aquela região, tendo em vista que o grupo produtivo havia demonstrado 

interesse e capacidade.  

Conforme Simone, “eu já havia conhecido a Associação dos Artesãos da Morada Velha, do 

município de Santa Brígida, grupo formado pelo SEBRAE, em parceria com o MJB e convidei os 

mestres artesãos para uma oficina de capacitação com o objetivo de verificar o interesse dos 

moradores do povoado da Serra Branca, em Euclides da Cunha. Após quatro dias de oficina, 

muitos se interessaram e passamos a realizar a formação do novo grupo, com apoio do SEBRAE 

e com a contratação do consultor George Maurício Arapiraca, do MJB, utilizando a sua 

metodologia. Os resultados foram surpreendentes, pois além da qualidade das peças, a 

conscientização, a formação do grupo e a capacitação fez com que o grupo se igualasse aos 

seus mestres. A maior mudança foi o profissionalismo do grupo, que passou a participar de 

rodadas de negócios e formou uma nova associação: a Associação de Artesãos de Lear de Serra 

Branca” conclui Simone. 

Com a obtenção de recursos financeiros específicos e com a parceria da SAVE Brasil, foram 

iniciadas as atividades em Euclides da Cunha. Além do MJB, foi realizada também uma parceria 

com o SEBRAE que também fez capacitações na área de empreendedorismo e formação de 

preço para a comunidade, como ainda participou junto com outras instituições, como o Instituto 
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Mauá e a Loro Parque Fundación, em ações de mercado, tais como a participação em feiras, 

missões e encontros de artesãos e artesãs. 

Certamente, tanto o Polo da Tecelagem quanto o Comitê Gestor do Artesanato do Sertão foram 

experiências que influenciaram na decisão dos parceiros financiadores para a aplicação da 

metodologia do MJB no âmbito da capacitação em gestão associativa e desenvolvimento 

sustentável com a Associação de Artesãos de Lear de Serra Branca.  

Na sequência das atividades em Serra Branca, o Instituto Mauá, tomou conhecimento da 

formação desse novo grupo de artesanato no município de Euclides da Cunha e procurou os 

parceiros envolvidos na atividade, o MJB e a Loro Parque Fundación, para se afeiçoar melhor do 

que estava ocorrendo. Neste encontro, foi informado ao Mauá que o grupo precisaria de uma 

qualificação em design, padronização e qualificação da produção artesanal.  

Nesse momento, o Instituto Mauá entrou no processo de apoio na parte de Design Social através 

da Overbrand, com ações de desenvolvimento da produção e de novos produtos, ainda focado 

em cada grupo isoladamente, mas com uma visão interna da necessidade de se trabalhar o 

território produtivo. Assim, todo o processo foi trabalhado pela Overbrand de forma a haver 

possibilidades futuras de integração. Com isso, foi inserido ao processo da formação de Serra 

Branca, mais dois parceiros, que muito agregaram ao trabalho, passando o Mauá a ser um cliente 

fiel dessa comunidade, impulsionando bastante esta a continuar com o trabalho e a participar de 

feiras SEBRAE/Mauá, em Salvador. 

 

Troca de saberes na sombra do umbuzeiro. 

Por seu turno, a Loro Parque Fundación viabilizou viagens de mestres de Morada Velha, José de 

Rita e José Valdo, para capacitar a comunidade de Serra Branca, que ainda nada produzia como 

artesanato, somando, na época, cerca de 25 pessoas. A ação de multiplicação do conhecimento 

alcançou um bom resultado, pois Serra Branca passou a produzir produtos artesanais de palha e 

madeira de umburana caída em questão de poucos meses, seguindo a linha de produtos 

desenvolvidos anteriormente na comunidade de Morada Velha, ou seja, sousplats, cestos, jogos 
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americanos, utilizando as técnicas de corantes naturais repassadas em capacitação específica, e, 

com isso, foi criada uma cartela de cores próprias de cada localidade. A ação da capacitação para 

a gestão dessa mudança foi importante para conferir o profissionalismo necessário ao alcance do 

mercado pelo conjunto das artesãs e artesãos.  

A partir dessa troca de conhecimentos com Morada Velha, começando do zero, as artesãs e 

artesãos de Serra Branca desenvolveram seu próprio estilo e modelos de peças, mas também 

passaram a produzir os mesmos produtos de Morada Velha, permitindo o atendimento de 

pedidos maiores, formalizaram o estatuto da Associação dos Artesãos de Lear de Serra Branca e 

iniciaram trabalhos em conjunto para atender a encomendas maiores, dentre outras atividades 

realizadas pelo MJB como ações da capacitação. 

“Serra Branca saiu em dois anos de um estágio onde nada se produzia no plano artesanal para 

produzir produtos de qualidade semelhante à dos mestres de Morada Velha. Hoje são artesãos 

de mão cheia, os de Serra Branca”, relata Carmem Reis do SEBRAE. 

Em 2010, através do projeto Bodega da AGENDHA - Assessoria e Gestão em Estudos da 

Natureza, Desenvolvimento Humano e Agroecologia, organização não governamental de Paulo 

Afonso, parceira desse processo, a associação de Morada Velha participou pela primeira vez da 

FENEARTE já levando produtos de Serra Branca para a feira, tendo tido muito boa aceitação. 

De fato, foi relativamente rápido o processo de internalização da tecnologia de produção 

artesanal pela comunidade de Serra Branca.  

Nesse aspecto, como exemplo, “Santa Brígida sempre teve artesanato de qualidade, mas não 

tinha boa inserção de mercado. A loja Tok Stok de Salvador fazia pedidos, mas a associação 

apesar de ter produtos, não tinha logística para atender as exigências dessa rede de lojas em 

termos de embalagens e entrega. Resultado: ficava fora do mercado” comenta Carmem Reis do 

SEBRAE/BA. 

Nessa mesma época já havia sido elaborado e implementado um plano de manejo do licuri em 

Santa Brígida, pelo agrônomo Luciano Copello da empresa SEMEAR Ambiental, através de 

contratação pelo SEBRAE de Paulo Afonso. Isso incentivou o MJB, mais à frente, para a busca 

de recursos necessários à expansão desses estudos e experiências, conseguidos em 2014 para a 

elaboração e implantação do Plano de Manejo do Licuri da Comunidade do Chuquê, através do 

Edital Público da SETRE – Secretaria do Trabalho, Emprego, Esporte e Renda, atualmente em 

curso. 

Ainda em 2010 o ICMBIO reuniu-se com o SEBRAE/Paulo Afonso e outros parceiros para ser 

apresentado o Plano de Manejo do Licuri de Santa Brígida e, nesse momento, propôs uma 

nova comunidade para ser trabalhada com um processo de capacitação: a do Chuquê em 

Jeremoabo. Em seguida, o ICMBIO promoveu reunião dos mestres de Santa Brígida, os artesãos 

José Valdo e José de Rita, com a comunidade do Chuquê, a qual ainda nada produzia como 

artesanato naquele momento, visando o repasse do conhecimento sobre a produção artesanal 

local, a exemplo do que ocorreu em Serra Branca. 

Em 2011, a Loro Parque Fundación em parceria com a SAVE Brasil e o Instituto Arara Azul 

alocou recursos para a viabilização da capacitação em gestão associativa e desenvolvimento 

sustentável, através da aplicação da metodologia João de Barro na comunidade do Chuquê, ação 

que contou também com o apoio da TAM Linhas aéreas. Em 2012, a Associação dos Artesãos de 

Lear do Chuquê foi formalizada, no município de Jeremoabo, localizada na BR 235, em 

assentamento do INCRA. 

Ainda em 2011, na saída da técnica Carmen Reis do processo, por motivo de transferência para 

Salvador, esta deixou o projeto de continuidade pronto para sua implementação por outros 

técnicos que porventura fossem designados pelo SEBRAE para tanto, projeto esse que antes de 

sua saída foi apresentado a Unidade Regional de Feira de Santana, com a indicação de mais uma 
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comunidade para compor o Polo da Palha: a comunidade do Chuquê, em Jeremoabo, mobilizada 

pelo CEMAVE/ICMBIO e INCRA e que apresentava interesse no processo e demandava apoios 

institucionais.  

Após contato com Simone Tenório, dessa vez coordenando o projeto através do Instituto Arara 

Azul, foi conseguido o financiamento para a formação desse novo grupo que permitiria a 

visualização do princípio da formação do Polo da Palha do Licuri, através da parceria com a 

TAM Linhas Aéreas, que apoiou a iniciativa juntamente com a Loro Parque Fundación até julho 

de 2013.  

Até 2011, a integração maior entre as associações que englobam o Polo da Palha se dava entre 

Morada Velha e Serra Branca. De 2011 a 2013 o peso maior do trabalho se deu em Serra Branca 

e algumas atividades de monitoramento por parte do MJB foram realizadas em Morada Velha. 

Inicialmente, somente Morada Velha e Serra Branca se reuniam mensalmente. O artesão José 

Amilton (Nêgo) de Euclides da Cunha ia para Morada Velha e o artesão José de Rita ia para 

Serra Branca. Logo, um ou dois representantes de uma associação se reunia na comunidade da 

outra associação. O Chuquê passou a fazer parte desse conjunto quando os mestres da Morada 

Velha começaram a interagir com essa comunidade para ensinar a fazer o trabalho artesanal. 

Assim a comunidade do Chuquê foi paulatinamente sendo integrada às outras duas, dando forma 

ao Polo da Palha do Licuri, na medida em que sua capacidade de produção, qualidade e 

organização começaram a tomar corpo. 

A partir de 2012 começaram a ocorrer encontros de lideranças de cada comunidade para 

discussões de assuntos comuns, tais como: qualidade, padronagem, possibilidades de mercado, 

extração da matéria prima, preços, regras de funcionamento do Polo da Palha, estatutos, dentre 

outros, envolvendo também a comunidade do Chuquê que teve a oportunidade de realizar uma 

missão para a comunidade de Morada Velha, em Santa Brígida, voltada para a troca de saberes, 

mercado e tecnologia, até que em meados de 2013 os trabalhos do ICMBIO, da Loro Parque 

Fundación, do Instituto Arara Azul, do SEBRAE, do MJB e da Overbrand foram interrompidos 

no nível de campo por falta de recursos financeiros disponíveis.  

A ação das instituições parceiras junto ao Polo da Palha do Licuri parece ter sido interrompida 

um pouco antes da maturação necessária à integração entre as três comunidades, que não 

chegaram a internalizar nem assumir uma identidade coletiva, não criaram uma marca, nem 

rotinas de reuniões regulares. No entanto, o que foi realizado pelas instituições parceiras foi o 

suficiente para implantar uma nova frente de geração de renda em Serra Branca e no Chuquê 

com a introdução da produção artesanal, antes inexistente, bem como gerou uma relação 

permanente entre Morada Velha e Serra Branca. Essas passaram a ter uma tabela comum de 

preços para os produtos de ambas as associações, bem como foi elaborado um regimento interno 

entre as duas, para permitir uma melhor compreensão das regras de convivência.  

Percebe-se claramente com isso que a disseminação do conhecimento tanto técnico quanto 

gerencial produziu efeitos positivos na criação de novas oportunidades e na geração de renda nas 

comunidades trabalhadas.  

De meado de 2013 até janeiro de 2015, houve um hiato de atuação sistemática das instituições 

parceiras aqui já citadas, o que colaborou com a sensação de certo descrédito das pessoas em 

relação à constância de propósito das organizações parceiras e para certo desaquecimento dos 

processos de organização desse polo de artesanato.  

Nesse período, o MJB manteve apenas contatos com as comunidades via telefone, e-mail e em 

alguns encontros em Salvador, em feiras e rodadas de negócios, já que havia uma tentativa de 

captação de recursos em curso para continuidade de suas ações na região, através de edital 

público da SETRE, que a partir de janeiro de 2015 também passou a fazer parte da história de 

construção e organização do Polo da Palha do Licuri. 
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Oficina no assentamento Serra da Chapada, com artesãs de Serra Branca.  

O Polo da Palha é, portanto, um processo de organização setorial e territorial em formação. É 

uma tentativa de reunir comunidades de artesanato que desenvolvem produtos com a mesma 

matéria-prima, mesma padronização de produtos, com inovação e novas possibilidades de 

inserção no mercado, a partir do aumento da capacidade produtiva regional. Aumentar a 

produção artesanal com melhoria da qualidade, adaptando-se às demandas do mercado, com 

preços iguais e alguns custos rateados, faz parte do caminhar do Polo da Palha do Licuri. 

Para Zé Valdo, mestre da Associação de Artesãos de Santa Brígida, que trabalha com esculturas 

em madeira de umburana caída, o Polo da Palha do Licuri “é uma maneira mais fácil de ter 

volume de produto para atender a demanda do cliente de porte maior que tá querendo fechar 

com a gente. A produção da gente é pequena. Então a ideia do polo é crescer o número de peças 

para poder dar conta da demanda.” 

Nesse sentido, o Polo da Palha pode também ser descrito como um processo de formação e 

organização de diversos grupos produtivos de base artesanal que desenvolvem os mesmos 

produtos, em localidades diferentes, mas com uma padronização comum com o objetivo de 

alcançar o mercado e atender a encomendas de grande porte, com um mesmo nível de qualidade. 

Para Zé de Rita, presidente da Associação de Artesanato de Santa Brígida, o Polo da Palha do 

Licuri “é um incentivo para a gente aumentar nossa capacidade produtiva, ter mais peças no 

mercado e melhorar a renda do artesão.” De outra forma definida por Fabiano, presidente da 

Associação de Artesãos de Lear do Chuquê, “o Polo da Palha do Licuri significa fortalecer o artesanato 

e intercâmbio entre as associações, produzir mais, com melhorias nos produtos e poder atender a todas 

as demandas.” 

Como essas comunidades estão localizadas nas áreas de ocorrência da arara-azul-de-lear, o licuri 

passou a ser não apenas importante para essas aves, mas também para as artesãs. Desenvolver o 

artesanato de palha com consciência ambiental, especialmente no que concerne ao licuri e as 
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araras azuis, atende simultaneamente a três propósitos da atuação do MJB: o social, o ambiental 

e o econômico. 

Conforme depoimento de Carmen Reis, “A minha primeira experiência com associativismo, 

dentro da instituição que represento, foi no ano 2000, convocada para assumir a gestão do 

então Programa Bahiarte, na região de Paulo Afonso – Ba , junto à Associação de Artesanato 

de Malhada Grande, comunidade indicada  com a tipologia de tecelagem. A falta de 

experiência, tanto com artesanato quanto com associativismo, me levou a fazer pesquisas dentro 

da instituição, pois o diagnóstico que recebi  da gestão anterior não me dizia muito e em poucas 

reuniões com o grupo percebi que, apesar de serem constituída como Associação, não havia 

naquele grupo um comportamento ou uma gestão associativa. Depois de algumas consultas e em 

conversas com minha Coordenação, me foi indicado o Movimento João de Barro, que já vinha 

implantando sua metodologia em outras comunidades e os resultados haviam sido satisfatórios.  

Em contato com o consultor credenciado George Maurício Arapiraca, que me explicou 

resumidamente como era a metodologia e ser utilizada, como também me encaminhou a 

metodologia para análise, demos inicio assim as primeiras atividades. Em resumo, entre os anos 

2000 e 2011, acompanhei a implantação da Metodologia João de Barro  na região do semiárido 

em 12 comunidades, somadas em 10 municípios, com excelentes resultado, dentro do proposto 

pela metodologia e aprovada pelo SEBRAE e outras instituições. Além da organização 

associativa, estes grupos aprenderam com a metodologia que a Gestão Participativa é um 

grande diferencial competitivo; transforma as pessoas em parceiros e que alianças são 

fundamentais. Sendo assim, as comunidades/associações buscaram na parceria e na ação 

associativa a sua estratégia de sobrevivência e crescimento numa região semiárida, conforme já 

apresentados: Polo de Tecelagem do Nordeste Baiano, Comitê Gestor do Artesanato do Sertão 

Baiano e o Polo da Palha do Licuri” conclui Carmem. 

 

George Arapiraca, uniformizado pela causa. 

No momento atual o MJB e a Overbrand estão executando essa nova fase de apoio ao Polo da 

Palha da Lucuri, através da parceria com a SETRE - Secretaria do Trabalho, Emprego, Esporte e 
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Renda, ao tempo em que escreviam o presente documento técnico com o apoio do Programa 

Semear/IICA/FIDA/AECID, na busca da consolidação das informações históricas da formação 

desse importante polo de produção artesanal do semiárido baiano.  

8.4 Produtos do Polo da Palha do Licuri  

Da palha da folha do licuri são produzidos objetos de decoração e utilitários tais como: cestos, 

jogos americanos, porta-copos, sousplats, boxes e porta-trecos, dentre outros. Da madeira de 

umburana caída e reaproveitada são produzidas réplicas da fauna local para decoração e objetos 

como cabides são feitos entalhados a mão. Em Morada Velha o símbolo é o Galo de Campina, 

embora produzam outros representantes da fauna local como a garça e o nambu. Já em Serra 

Branca, o símbolo é a Arara Azul. No Chuquê, o Tatú-Bola é o principal elemento entalhado.  

Em acordo recente durante encontro desse Polo, foi escolhida a Arara Azul como inspiração e 

apoio a causa ambiental. De modo geral, os homens trabalham com madeira e as mulheres 

trabalham com a palha, sendo que apenas na comunidade do Chuquê encontramos mulheres 

trabalhando na técnica do entalhe de madeira.  

O artesanato confeccionado nesse polo é totalmente sustentável. Nas peças da palha de licuri e 

nas madeiras não são utilizados produtos industrializados, os tingimentos são feitos a partir de 

plantas, sementes e cascas de árvores encontradas na caatinga, que são posteriormente 

replantadas. Já a madeira utilizada é a umburana, morta, que já caiu ao solo, sendo o acabamento 

feito com cera de carnaúba ou de mel. 

 

Produtos da Coleção Polo da Palha do Licuri 2015. 

Nesta região que compõe o Território Semiárido Nordeste II da Bahia, há uma grande 

dificuldade de se conseguir empregos, desta forma o Polo da Palha, aparece como uma 

interessante alternativa de inserção social, ocupação, geração de renda, fortalecimento da 

autoestima e da identidade cultural da região, visto que estas comunidades convivem em plena 

zona rural e no coração da caatinga baiana, onde são pouquíssimas as oportunidades de 

empregos fixos. 
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Para Jucileide dos Santos, presidente da Associação dos Artesãos de Lear de Serra Branca, o Polo da 

Palha do Licuri significa que “a gente tem mais oportunidades, mostrar mais qualidade nas nossas peças, 

ter mais conhecimento de outros colegas, dividir dúvidas e procurar concertar o que está errado.” 

 

Arara azul , tatú-bola e garça: a fauna da caatinga em umburana caída. 
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9 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ARTESANAL 
E ACESSO A MERCADO: ATUAÇÃO DA 
OVERBRAND NO POLO DA PALHA DO LICURI 

9.1  Desenvolvimento da Produção Artesanal e Acesso a Mercado 

A importância do setor do artesanato no Brasil é um fato e possui elevado potencial de 

crescimento. O artesanato brasileiro gerou em 2012 um faturamento de R$ 52 bilhões 
(1)

, 

ocupando mais de oito milhões de pessoas, sendo cerca de 87% do universo composto por 

mulheres. Assim como o artesanato brasileiro, o artesanato baiano invoca tradições e culturas 

indígena, africana e europeia, transformando-o numa potencial economia autossustentável e de 

relevância para a perenidade dos saberes e fazeres da sociedade baiana. 

No âmbito econômico, o fomento da atividade artesanal é de grande interesse para o Estado, pois 

as inversões nesse setor apresentam elevado multiplicador de emprego e geração de renda. Sendo 

ao mesmo tempo importante complemento de renda é também um meio de subsistência e fator 

do equilíbrio no mercado de trabalho, onde além de absorver parte da mão-de-obra local 

disponível em decorrência da sazonalidade da agricultura, turismo e indústria, pode-se ainda 

perceber que o artesanato é um estímulo para a promoção e inclusão social através do trabalho, 

em consonância com a valorização da cultura e elementos materiais inerentes a cada região. 

Embora haja todo um potencial social e econômico, uma série de problemas recorrentes 

permeiam as intervenções de desenvolvimento produtivo artesanal, que fazem com que algumas 

destas iniciativas deixem de ter o resultado efetivo esperado. 

Uma das principais problemáticas do sucesso na formação de grupos produtivos de artesanato é a 

viabilização do processo de inserção de seus produtos no mercado consumidor. Uma série de 

problemáticas é inserida na longa distância que há entre produtor e consumidor, problemas estes 

que envolvem decisões terceiras ou então desconhecimento técnico operacional, 

impossibilitando o próprio produtor de gerar soluções ágeis e eficientes. 

Outra problemática para enfrentar é a dinâmica do mercado consumidor, sendo susceptível às 

influências econômicas, da mídia, dos ditos formadores de opinião, enfim, de agentes externos. 

O que se discute é se o produtor de baixa escala ou com características e apelos sociais deve 

entrar neste círculo de susceptibilidade.  

De acordo com José Amilton, Nêgo, da Associação de Artesãos de Lear de Serra Branca, essa “ é uma 

associação que tem grande demanda de produção, mas não tem quantidade de matéria-prima e 

capacidade de produção suficiente para atender a grandes pedidos.” Daí a importância da articulação 

entre as associações. 

Há também a questão relacionada ao momento em que o produtor está pronto para realizar 

interlocuções com o mercado consumidor e gerir seu negócio de forma autônoma, sem a 

necessidade de um suporte técnico-gerencial, político ou econômico. 

Outra problemática existente nesse setor é a descontinuidade nas ações institucionais nos 

projetos de desenvolvimento social, onde as ações são planejadas com um foco na geração de 

resultados quantitativos ou então sob uma análise fria, impossibilitando uma visão endêmica do 

processo.  

A falta de um monitoramento seguinte à finalização de ações de implantação é outro fator de 

descontinuidade nas ações dos grupos produtivos, pois há uma necessidade de correções de 

                                                 
1 Segundo a Pesquisa Vox Populi, encomendado pela Central Mão de Minas / Instituto Centro Cape (2012). 
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rumos vistos que estes grupos recebem uma demanda de informações novas, as quais pertenciam 

a uma realidade diferente das deles e cuja assimilação não acontece de forma linear e constante. 

No gráfico abaixo apresentamos o que seria a cadeia sistemática de inserção mercadológica dos 

produtos sociais e a longa distância entre os polos produção-consumo. 

 

Novos Produtos 

Produtor acesso qualidade preço logística divulgação Mercado 

 BARREIRAS 

 

A busca de um ferramental novo e inovador é constante, de forma a possibilitar a resolução, de 

forma integrada ou pontual, desta série de dificuldades na busca do acesso a um mercado 

consumidor de produtos com grande valor agregado, como os produtos artesanais.  

9.2  Inserção da Disciplina do Design no Processo  

O desenvolvimento de produtos que respeitem os preceitos de responsabilidade social e 

comércio justo deverá ser uma constante demanda do nosso mercado consumidor. Enquanto este 

momento não acontece por inteiro, ações de capacitação de unidades produtivas com 

consequente inclusão na cadeia econômica e desenvolvimento de produtos com respaldo do 

Comércio Justo e da Responsabilidade Social são realizadas por todo o Brasil. Na Bahia não é 

diferente. Algumas ações estão sendo realizadas por instituições públicas como o SEBRAE, o 

SENAI, o Instituto Mauá (hoje extinto), a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte - 

SETRE, entre outras instituições não governamentais.  

Este panorama só não é mais positivo devido à falta de uma integração entre estas ações, já 

citado anteriormente. O que resulta em uma fragmentação do esforço (e investimento) realizado, 

não fortalecendo a autossustentabilidade necessária para que entes produtivos ganhem autonomia 

própria, o que gera a manutenção da dependência do poder público e consequente 

vulnerabilidade das instabilidades das políticas públicas. 

O Design é uma ferramenta que tem sido utilizada com cada vez mais frequência como 

agregador de valor a novos produtos e serviços. Mas o seu uso como ferramenta de 

melhoramento de produtos de cunho social e cultural ainda é insipiente, embora de bastante 

eficácia, pois pode apoiar no desenvolvimento de melhorias mantendo o olhar no respeito ao 

contexto cultural sem esquecer-se da sustentabilidade econômica e ambiental. Produtos novos 

com apelo social e ambiental são fortemente demandados pelo mercado, gerando uma opção de 

renda para comunidades produtivas de baixa renda e o design entra neste processo apoiando-o 

com seu olhar multidisciplinar e processual. 

Através do Design Social, vertente recente da disciplina, desenvolvem-se produtos agregando-se 

elementos do contexto social e cultural local e através destes produtos busca-se a preservação 

dos saberes e fazeres locais, bem como a geração de oportunidades de incremento de renda, 

sempre associando diretrizes de comércio justo e responsabilidade social/ambiental. 

O Design Social tem, assim, a intenção de utilizar a amplitude da visão do design no processo de 

desenvolvimento de produtos e as ferramentas de marketing para inserir no mercado consumidor 

produtos com grande potencial de consumo, gerando-se uma espécie de capital de giro inicial 

para grupos produtivos, potencializando sua autonomia na gestão de suas unidades produtivas. 
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Técnica da Overbrand em atividade de capacitação. 

9.3 Design Social como um novo olhar sobre o design 

Um aprimoramento do processo de inovação utilizando-se as ferramentas de design é o Design 

Social, cujos objetivos podem ser sistematizados da seguinte forma: 
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Segundo a Design21, rede de Design Social filiada a UNESCO, Design Social é aquele design 

que engrandece o bem, onde o bom design é usado para um grande propósito. A rede crê que a 

real beleza do design implica no seu potencial de melhorar a vida. Este potencial primeiramente 

manifesta-se com uma série de decisões as quais resultam em uma série de consequências. A 

prática do Design Social considera estas decisões de grande valor, entendendo que cada passo no 

processo de design é uma escolha que perpetua em nossa comunidade, mundo ou vida. Estas 

escolhas são os resultados de ideias construídas, largas discussões e, mais importante, o desejo 

de se fazer o bem. Design Social é design para todos nós. Enfim, o foco principal de todo o 

processo de trabalho do Design Social é a pessoa, o cidadão, e para que tal foco seja atingido, o 

processo deve ser de todo participativo. 

9.4 Atuação da Overbrand no Polo da Palha do Licuri 

Como já foi citada anteriormente, a inserção do Design na região do licuri inicia-se através de 

demandas pontuais realizadas junto aos municípios de Paulo Afonso, Rodelas e Santa Brígida, 

através do Projeto Xingó, onde o design foi inserido como disciplina agregadora de valor ao 

artesanato local encontrado. Esta ação foi demandada pelo SEBRAE Paulo Afonso, com a 

parceria do então Programa Bahia Design do IEL, através do Programa Via Design do SEBRAE, 

o qual iniciava a inserção da ferramenta do design em comunidades de artesanato como 

ferramenta de agregação de valor. 

Neste âmbito, foram realizadas diversas ações de melhoramento produtivo e, em paralelo, ações 

de desenvolvimento associativo e inserção de mercado, de forma a valorizar a cultura inerente 

nestas localidades gerando opções de incremento de renda e evitando questões como êxodo da 

população, pobreza extrema e degradação ambiental, que culminaram com a formação das 

associações que ainda hoje se encontram ativas. 

As ações de Design iniciaram com a realização de um Diagnóstico de Design aplicado ao 

Artesanato que teve por objetivo realizar um levantamento sobre a produção e tipologias, 

avaliando questões técnicas, organizacionais e o contexto cultural da comunidade a ser 

trabalhada. Para tanto, foram realizadas pesquisas com fontes primárias e secundárias, 

levantamento iconográfico, buscando indicativos para a intervenção do Design na produção.  

O levantamento de dados para contextualização da atividade incluiu pesquisa bibliográfica, 

entrevista com artesãos, dos mais velhos aos mais novos, a participação de toda a comunidade, a 

identificação dos recursos e tecnologias empregados da coleta da matéria-prima à 

comercialização, referenciadas pelo registro fotográfico e gráfico da iconografia local, processos, 

produtos, população e manifestações culturais quando foi possível. A análise e síntese desses 

dados iriam subsidiar ações seguintes de desenvolvimento de produtos, de identidade visual e de 

um catálogo promocional. 

Com a contextualização realizada foi possível desenvolver um trabalho de resgate das técnicas, 

através do repasse dos artesãos e moradores mais antigos, onde o trançado da palha do licuri foi 

trabalhado em conjunto com o entalhe da madeirada umburana, técnica fortemente encontrada na 

região, em especial, devido à sua característica religiosa, com o histórico uso dos ex-votos
2 

de 

madeira. O repasse da técnica do trançado para outros artesãos e artesãs da região fez com que se 

formasse um grupo de 25 integrantes, formados com representantes dos diversos distritos do 

município, em especial com representante da sede e da localidade de Morada Velha. 

                                                 
2 Imagem ou parte do corpo humano esculpida, que se oferece a um santo em reconhecimento por graça alcançada. 

(Aurélio, 2008) 
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Equipe técnica, artesãs e artesãos de Santa Brígida (BA). 

Esta intervenção inicial gerou a produção da primeira linha de produtos que serviu de base para o 

desenvolvimento de muitos outros produtos e coleções, elaboradas posteriormente, e que 

possibilitaram o desenvolvimento do núcleo produtivo de Morada Velha como núcleo mater de 

todo o Polo da Palha. Estes produtos deveriam ser representados através de um símbolo, uma 

marca e algum material impresso, de forma a buscar mercados para estes. Assim, foi realizada 

uma Oficina de Identidade Visual, onde de forma participativa, foi desenvolvido o símbolo que 

representaria o grupo e, in office, desenvolvido a marca que representaria a Associação, validada 

em seguida com o grupo através de uma Oficina de Validação. Esta marca demonstra o sucesso 

do processo, pois até hoje, 2015, é utilizada e referenciada pelos artesãos como sendo sua 

identidade. 

Um fator que era importante de se fortalecer era a identidade do grupo enquanto detentores de 

referências culturais importantes, afora o fato da necessidade de se acessar o mercado com força, 

haja vista a “concorrência” entre produtos artesanais de fibra ser grande, já no estado da Bahia, 

quiçá no Brasil. Com essa visão em mente, em 2002, foi desenvolvido o primeiro catálogo de 

produtos para os artesãos de Santa Brígida, onde neste, por ser o primeiro, deveria ir além do que 

demonstrar os produtos, mas sim demonstrar a força da cultura local, concretizada nos produtos 

ali expostos. Este catálogo acabou servindo de referência para tantos outros elaborados 

posteriormente, pois além de sua função de resgate e manutenção das representações culturais 

locais, são construídos de forma participativa e com visão estratégica.  

De forma participativa, pois desde a construção dos textos e da produção das imagens todas as 

etapas, com exceção da diagramação digital feita in office, são feitas no próprio local de 

produção, fez com que os artesãos acompanhassem o trabalho feito e entendessem a importância 

dos materiais de promoção, e com visão estratégica, pois sempre que é definida uma coleção, é 

definido anteriormente um nicho de mercado a ser pretendido e este demanda características 

particulares, que devem também ser representadas nas imagens.  
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Assim, no caso das imagens produzidas para este catálogo em especial, foram montadas sets
 

(cenários) com os produtos, fotografados na própria comunidade de Morada Velha, embora 

mantendo a perspectiva de produtos comerciais, com enquadramentos, objetos e usos que 

remontassem ao dia-a-dia contemporâneo.  

Após esta primeira intervenção produtiva no núcleo de Morada Velha, outras ações foram 

realizadas, embora (e como já foi dito) sem um plano de ação integrado e sequenciado. 

Havia, em determinado momento, a necessidade de inserção de cores aos produtos com a fibra 

do licuri e, com isso, foi elaborada uma Oficina de Produção e Tingimento Natural, onde uma 

técnica capacitou o grupo a pesquisar e produzir o próprio corante, de forma natural e com 

insumos locais, evitando assim o uso de insumos químicos, bem como bases de corantes de 

outras regiões (não correndo o risco, com isso, de inserção de matéria-prima não endêmica na 

região).  

Esta ação gerou uma série de cores naturais utilizadas até hoje e, mais ainda, um conhecimento 

de pesquisa prática de novos insumos como podemos ver na imagem da cartela de cores mais 

recente. 

A dinâmica de desenvolvimento de produtos, mesmo artesanal, demanda constante atualização, 

haja vista a dinâmica do mercado consumidor, que está sempre em busca de novidades. Com o 

núcleo mater do Polo da Palha não foi diferente. Em 2007 foi desenvolvida uma nova coleção de 

produtos (Coleção Encantada). Neste período, novas artesãs foram inseridas no grupo, enquanto 

outros mais antigos saíram, mostrando assim também uma dinâmica de rotatividade em grupos 

artesanais. Dentre as que entraram, destacam-se as artesãs da localidade de Araújo, que, 

capacitadas por uma das artesãs primeiras, D. Branca, em pouco tempo dominaram a técnica do 

trançado do licuri e, com qualidade e comprometimento, tornaram-se uma das forças produtivas 

da região, junto com o núcleo de Morada Velha.  
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10 DISCUSSÃO DAS EXPERIÊNCIAS 
DESENVOLVIDAS 

10.1  Concepção Estratégica da Atuação e Sustentabilidade da Prática Social 

Para atuar no sertão do Estado da Bahia, o MJB buscou fortalecer a sua parceria com o 

SEBRAE/BA, já que era necessário somar recursos financeiros, tecnológicos, institucionais e 

logísticos. Deixar aberto esse caminho e criar novos que levassem a outros parceiros em 

condições semelhantes fez parte também da estratégia do MJB para a captação de recursos.  

Mas também há que se buscar recursos diretamente como fez o MJB através de editais públicos, 

conquistando também a parceria da SETRE em 2014 que garantiu recursos para mais dois anos 

de trabalho, quem sabe, tempo necessário à maturação grupal e desengajamento do MJB. O 

Projeto Polo da Palha do Licuri materializou-se, dessa forma, no plano de trabalho aprovado pela 

SETRE. 

No plano das comunidades a inserção do MJB busca não ser a única ou a mais importante. Ao 

contrário, busca atrair parcerias institucionais para a complementaridade que os processos de 

desenvolvimento comunitário demandam. Entende-se que a capacitação em gestão associativa e 

desenvolvimento sustentável é uma possível ferramenta para preencher parte desses processos. 

10.2 Articulação 

Nesse sentido, as ações no Polo da Palha envolvem esforços multi-institucionais que resultaram 

na produção de um catálogo dos produtos produzidos pelas associações, na produção de algumas 

reportagens sobre o artesanato regional, sobre as araras azuis e sobre o licuri e o sertão baiano, 

bem como na parceria com o Programa Semear/IICA/FIDA/AECID para a elaboração do 

presente documento.  

A busca permanente pelo envolvimento das prefeituras municipais onde atua, apresentando 

projetos e possibilidade de propostas que visam a integração e a participação direta do poder 

municipal nos processos de desenvolvimento sustentável, são também rotinas de articulação 

aplicadas pelo MJB nos territórios onde atua. 

No que concerne ao MJB, este se habilitou em edital público da SETRE em 2014 e conquistou 

novo parceiro público do âmbito estadual para apoio ao sequenciamento da experiência em 2015, 

ao tempo em que isso poderá estimular outros parceiros desse processo para a continuidade do 

apoio ao Polo da Palha do Licuri. 

10.3 Recursos Disponibilizados 

Para a aplicação de sua metodologia junto ao setor do artesanato no sertão, especialmente no 

Polo da Palha do Licuri, o MJB teve como parceiros financiadores o SEBRAE/BA e a Fundação 

Loro Parque, sendo que a mais recentemente, em 2015, a alocação de recursos está se dando 

através da SETRE. 

Importante destacar em relação ao aspecto financeiro, que as interrupções do fluxo de recursos 

necessários ao processo de capacitação, provocaram interrupções indesejáveis dos trabalhos de 

campo gerando em certa medida descontinuidade, desconfiança, desânimo, desgosto, 

pensamento negativo, dentre outras consequências. Não é fácil manter a confiança dos grupos de 

beneficiários no trabalho dos apoiadores quando faltam recursos financeiros mínimos para o 

apoio presencial, principalmente em comunidades com baixo nível de educação e renda.  
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Por outro lado, quando se inicia um processo de mobilização e se consegue sensibilizar e 

envolver estes grupos em atividades coletivas, devemos evitar ao máximo a descontinuidade das 

ações, pois esta demanda mais recursos e esforços maiores para a retomada dos trabalhos e da 

confiança. 

Do ponto de vista dos recursos humanos alocados pelo MJB, os trabalhos realizados no Polo da 

Palha foram executados pelo associado George Arapiraca e mais recentemente, em 2015, a partir 

da parceria com a SETRE, foram alocados mais três profissionais, parte desses atuando 

diretamente em campo e outra parte no apoio administrativo e financeiro. 

Os trabalhos de planejamento, organização das ações de campo e avaliações foram realizadas nas 

instalações do MJB e da Overbrand em Salvador e as ações de campo nos três municípios, nas 

sedes de cada uma das associações.  

10.4 Aplicabilidade e Implementação das Metodologias 

Considerando as fases teóricas da metodologia João de Barro, todas foram aplicadas no Polo da 

Palha considerando o conjunto das comunidades, observando-se os seguintes detalhamentos: 

 FASE 1 – Nessa fase apenas o Módulo 5 não foi realizado nas três comunidades, ou seja 

a Elaboração do Plano de Negócio. O Módulo 6, Elaboração de Projetos para captação de 

recursos, apenas Morada Velha trabalhou conseguindo-se a construção da sua SEDE, 

oficina de trabalho artesanal e aquisição de maquinário através da parceria com a  

COELBA no ano de 2008. Dessa forma, pode-se dizer que foi alto o grau de aplicação 

dos módulos nessa fase. 

 FASE 2 – Essa fase foi realizada por completo em Morada Velha e Serra Branca. No 

Chuquê houve apenas inserções do Módulo 2, podendo-se afirmar que foi alto o grau de 

aplicação dos módulos nessa fase nas duas primeiras comunidades e que no Chuquê a 

Fase 2 apenas começou. 

 FASE 3 – A destacar nessa fase que nenhuma comunidade passou pelas atividades de 

elaboração de projetos para captação de recursos, Módulo 3 e que a comunidade do 

Chuquê ainda não entrou nessa fase de trabalho proposto na metodologia João de Barro. 

Serra Branca e Morada Velha são, portanto, comunidades que já receberam e continuam 

a receber uma sequência de apoios técnicos envolvendo conhecimentos específicos, 

através de atividades sistematizadas que provoquem capacitação, internalização do 

aprendizado e estão dando respostas positivas em termos de posturas profissionais, 

absorção de conhecimentos e práticas associativas tanto de produção quando de gestão e 

comercialização. A comunidade do Chuquê, por seu turno, ainda não atingiu o mesmo 

grau de maturidade associativa e produtiva no setor do artesanato. No entanto, vai 

caminhando para ser uma nova Serra Branca e fortalecer a identidade institucional do 

Polo da Palha do Licuri. Pode-se, portanto, afirmar que foi razoável o grau de aplicação 

dos módulos nessa fase nas duas primeiras comunidades e que no Chuquê essa fase ainda 

não começou. 

Avalia-se ser pertinente a metodologia aplicada, embora essa possa ser mais abrangente em 

termos de conteúdos e enriquecida em termos de forma, dependendo das disponibilidades 

financeiras para sua plena efetividade. De todo modo, a capacitação em gestão associativa e 

desenvolvimento sustentável, envolve temas essenciais a serem levados em conta nos processos 

de desenvolvimento setorial sustentável se constituindo, portanto, numa ferramenta útil a esses 

processos, visto que preenche lacunas da população de beneficiários dessa experiência. 

No entendimento de José Amilton, Nêgo, da Associação de Artesãos de Lear de Serra Branca, “Gestão 

associativa é quando um grupo de pessoas organizadas, que trabalham de maneira legal, organiza sua 

própria produção.” De modo semelhante, esse conceito foi percebido por Zé de Rita, presidente da 
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Associação de Artesãos de Santa Brígida como “um modo da gente organizar o nosso trabalho 

aprendendo a andar com as próprias pernas e organizar a nossa produção,” embutida aqui percepção do 

conceito de autogestão. 

Embora exista uma linha mestra teórica representada pelas FASES e MÓDULOS, o 

sequenciamento apresentado pela Metodologia João de Barro não é rígido e imutável, ao 

contrário, o facilitador de aprendizagem é estimulado, na convivência com os grupos, a 

compreender a realidade das comunidades, caso a caso, para definir um escopo de abordagem 

específico para cada uma delas, podendo inclusive incluir para uns temas não planejados na 

Estrutura Geral da Capacitação, e não incluir para outros, por exemplo. 

Na prática, o tempo útil possível para as inserções presenciais dos facilitadores nas comunidades 

é um dos principais elementos determinantes ao processo de flexibilização da aplicação da 

metodologia. A variação do tempo disponível para a realização das atividades de capacitação 

junto ao público beneficiário determina em que grau a capacitação poderá ser realizada em cada 

caso. Essa variação no grau da aplicação da metodologia é definida também pela disponibilidade 

orçamentária de cada projeto. Como consequência, a variação de tempo útil de trabalho 

presencial dos facilitadores nas comunidades influencia as possibilidades de alcance dos 

resultados esperados pela metodologia na sua estrutura geral.   

Por outro lado, as características e especificidades de cada comunidade também influem 

diretamente na dinâmica da capacitação em gestão associativa em termos de abordagem e 

linguagem, de sequenciamento dos módulos, de quantidade de tempo em campo dedicado pelos 

facilitadores junto aos beneficiários, bem como de aprofundamento dos temas e escolha das 

ferramentas a serem utilizadas, dentre outros aspectos, o que também exige flexibilização 

metodológica. 

Nesse contexto de possibilidades, a metodologia João de Barro conta com a habilidade e a 

experiência dos facilitadores que a executam para encontrar a flexibilidade metodológica 

necessária para cada grupo e para cada momento da capacitação em cada comunidade trabalhada. 

A habilidade dos facilitadores em lidar com os conflitos naturais dos seres humanos, 

principalmente quando envolve uma coletividade produtiva, bem como sua capacitação para a 

aplicação da metodologia, são também pré-requisitos para que esta possa ser aplicada na sua 

total amplitude temática e temporal. 

Flexibilidade, portanto, faz parte da natureza e dos princípios da metodologia do João de Barro, 

mas acima de tudo é uma demanda provocada pela força da necessidade de adequação 

metodológica em função das especificidades de cada comunidade e de cada projeto. 

Essa flexibilidade comumente exercitada pelos facilitadores do MJB gera o que chamamos de 

microdetalhamento do escopo metodológico. Esse microdetalhamento, se houvesse sido 

historicamente sistematizado pelo MJB apresentaria as inúmeras possibilidade de caminhos que 

a capacitação em gestão associativa pode tomar em função das diversidades e especificidades das 

comunidades de beneficiários. No entanto, as experiências de cada facilitador do MJB e de cada 

projeto, embora tenham sido documentados através de relatórios, não passaram por uma 

sistematização que tornassem analisáveis os diversos microdetalhamentos já aplicados. 

Outro aspecto geral sobre a metodologia João de Barro é que o sequenciamento teórico 

apresentado, bem como os temas abordados na capacitação, podem se aplicar integralmente a 

uma determinada comunidade, parcialmente em outras ou ainda não se aplicar para tantas outras, 

não pretendendo, portanto, se colocar como a melhor ou a única metodologia de capacitação 

sequencial em gestão associativa e desenvolvimento sustentável para o público beneficiário em 

questão, mas como uma das possíveis formas de atuar e contribuir com essa temática. 
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10.5  Resultados Obtidos no Polo da Palha 

Os resultados obtidos e aqui discutidos com a aplicação da metodologia João de Barro no Polo 

da Palha, não podem ser separados ou dissociados dos efeitos das ações da Overbrand, do 

SEBRAE, da Loro Parque Fundación, do ICMbio, do antigo Instituto Visconde de Mauá, da 

SAVE Brasil, do Instituto Arara Azul, dentre outras instituições parceiras do desenvolvimento 

sustentável do artesanato de palha, da cultura do licuri e das araras azuis.  

Há que se ter um olhar de complementaridade institucional, dado que da produção ao mercado, 

passando pela necessidade de profissionalização da gestão exige tempo, dedicação, continuidade, 

recursos técnicos, financeiros e logísticos, dentre outros que dificilmente se encontram em uma 

única organização apoiadora. 

No entanto, numa avaliação qualitativa, ao fazer algumas reflexões sobre as especificidades das 

ações de organização e de capacitação realizadas pelos técnicos do MJB junto às associações de 

artesanato do Polo da Palha do Licuri, para efeito didático, pode-se afirmar que: 

a) foi observado um aumento do grau de participação quantitativa e qualitativa dos 

associados nos processos de gestão e nas decisões de suas associações dentro e fora dos 

encontros de capacitação do João de Barro. 

b) Alguns conflitos organizacionais foram evidenciados e geridos pelos próprios 

associados, a partir de inserções de facilitação processadas pelos consultores, provocando 

a reflexão dos coletivos, voltadas a solução dos impasses ou embates apresentados no 

decorrer do processo de capacitação. 

c) Embora se constitua numa avaliação subjetiva, percebeu-se também a elevação da 

autoestima de muitos associados e associadas, especialmente no âmbito organizacional. 

As comunidades demonstram paulatinamente mais confiança na continuidade e nos 

resultados positivos que perceberam no setor produtivo e comercial, não apenas com o 

apoio do João de Barro e da Overbrand, mas também pelo conjunto de apoios que estas 

comunidades já receberam e continuam recebendo do SEBRAE, da Fundação Loro 

parque, do Instituto Arara azul, da SAVE Brasil, do ICMbio, da SETRE e, bem mais 

recentemente, do Programa Semear/IICA/FIDA/AECID. 

d) As três associações beneficiárias já foram institucionalizadas através de seus estatutos e 

cadastramento junto à Receita Federal, cada qual com seu CNPJ, junto ao Estado e a seus 

respectivos municípios. A Associação de Serra Branca e também a de Morada Velha 

passaram a realizar atividades de gestão de forma mais ou menos sistematizada, com o 

uso de algumas ferramentas de planejamento e controle, como o Plano de Ação e os 

controles financeiros, de produção e de vendas, movimento de caixa, dentre outras. A 

comunidade do Chuquê está num patamar bem mais embrionário no que se refere a 

mudanças de padrões de gestão profissional, o que em princípio é natural, dado que 

ainda não passou por muitos módulos da capacitação em gestão associativa.  

e) Do ponto de vista ambiental, as associações produzem o artesanato com uma maior 

consciência quanto à importância da preservação do licuri para suas sustentabilidades e 

para a sustentabilidade das araras azuis. Conforme ICMBIO, 2012, no período de 2010 

para a 2011 as artesãs adotaram a retirada das palhas do licuri de acordo com o método 

proposto no Documento: Diretrizes e Recomendações Técnicas para a Adoção de Boas 

Práticas de Manejo para o Extrativismo Sustentável Orgânico da Palmeira Licuri. 

f) Constatou-se ainda uma ampliação do estímulo para a manutenção e desenvolvimento 

de ações e projetos associativos, com intercâmbio de informações e tecnologias de 

produção repassadas inicialmente pelos artesãos de Morada Velha para as artesãs de 

Serra Branca e posteriormente para as artesãs do Chuquê. Esta comunidade já realizou 
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duas oficinas de aperfeiçoamento, pagando os mestres artesãos do próprio bolso. 

Também já foi construído um regimento de funcionamento conjunto com as associações 

de Morada Velha e Serra Branca. 

g) Morada Velha e Serra Branca são comunidades artesãs fornecedoras do Instituto Mauá há 

mais de 12 anos, devido ao ganho de qualidade observado em seus produtos, por meio 

das capacitações que receberam dessa troca de experiências e conhecimentos. Morada 

Velha é uma comunidade que detém um Know How e que se dispôs a socializá-lo. Isso 

tem fortalecido a cultura local e as competências social-empreendedoras das artesãs, 

artesãos e suas organizações associativas. Outros mercados foram também alcançados 

devido a essa capacidade social-empreendedora em desenvolvimento, com estes grupos 

atendendo desde o varejo com as ações em feiras de artesanato local, estadual e nacional, 

bem como o atacado, com articulações com cadeias de lojas de decoração.  

h) Algumas lideranças ganharam destaque por terem conseguido melhorar seu desempenho 

na gestão das associações, tais como José Valdo e José de Rita da associação de Morada 

Velha e  José Amilton (Nêgo) de Serra Branca e, mais recentemente, Fabiano e Maria do 

Carmo do Chuquê demonstram trilhar caminho semelhante na direção da autogestão das 

associações e na promoção das decisões por meio democrático e participativo. 

i) As comunidades de Serra Branca e Morada Velha, já conseguiram chegar num patamar 

de produção coletiva razoável em quantidade e qualidade, o suficiente para gerar a 

condição de participarem de algumas rodadas de negócio do SEBRAE, com tabela de 

preços e organização logística comuns. De igual modo, estiveram nas feiras de 

AGRONEGOCIOS em Feira de Santana, em 2013, e estiveram no encontro SEBRAE 

dos empreendimentos do Nordeste, realizado em Salvador, em 2013. Na última 

FENEARTE, realizada em Recife, as peças de Serra Branca e Morada Velha estiveram 

também presentes com preços e tabela comuns do Polo da Palha. Portanto, Serra Branca 

e Morada Velha já estão minimamente alinhadas na produção, medidas, preços e até na 

qualidade dos produtos e o Chuquê caminha nessa direção, embora ainda esteja bem mais 

atrás em relação às outras duas.   

j) Paulatinamente as associações de artesanato do Polo da Palha do Licuri ampliam o 

conhecimento sobre si mesmas e sobre seus mercados, inclusos aí parceiros, clientes e 

fornecedores. Como exemplo, os mestres de Morada Velha já estiveram nas comunidades 

do Chuquê e de Serra Branca diversas vezes para ajustes, aperfeiçoamentos e 

alinhamentos da produção e vice versa; diversas aparições/divulgações dos trabalhos do 

Polo da Palha e das ações junto aos grupos envolvidos em revistas como a Terra da 

Gente, RAIZ - Jornal do SEBRAE, Les Oiseaux Exotiques da França, Cyanopsitta, la 

Revista de Loro Parque Fundación, e Revista Eletrônica Documenta Press, dentre outras; 

diversas aparições na mídia televisiva como Globo Rural, Rede Globo e REDE TV; o 

Polo da Palha conquistou menção honrosa na categoria ação socioambiental no 3º. 

Prémio Objeto Brasileiro 2012; foram ainda parceiros de destaque TAM e SEBRAE; a 

associação do Chuquê já esteve expondo seus produtos na Assembleia Legislativa em 

Salvador e articulou com o Banco do Nordeste parceria e exposição de produtos junto ao 

Instituto Nordeste de Cidadania.  

k) Também é fato que Serra Branca saiu de uma condição de produção artesanal zero para 

uma produção com equivalência em qualidade aos produtos de Morada Velha, enquanto 

o Chuquê começa a ter a qualidade de seus produtos elogiada pelos mestres de Morada 

Velha, José de Rita e José Valdo. 

l) Considerando por si só que Serra Branca e Chuquê nada produziam em termos de 

artesanato, ficou evidente a elevação das vendas, do nível de ocupação e da renda 

familiar e organizacional na primeira, podendo isso ser também constatado através dos 
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controles financeiros e de vendas de Morada Velha, conforme alguns dados econômicos 

levantados junto a essas comunidades e sistematizados a seguir: 

TABELA 1 

POLO DA PALHA DO LICURI 
Vendas do artesanato de palha e madeira no ano de 2014 

 
COMUNIDADES PALHA 

R$ 
MADEIRA 

R$ 
TOTAL 

R$ 

Morada Velha 13.882,16 24.033,00 37. 915,16 
Serra Branca   13.401,50 
Chuquê 1.000,00                  3.000,00 4.000,00 
    
TOTAL GERAL 55.316,66 

TABELA 2 

SERRA BRANCA 
Resumo das vendas do artesanato de palha e madeira de 2011 a 2015 (até maio). 

 
ARTIGO 2011 2012 2013 2014 2015 

Palha e Madeira 14.975,00 13.767,00 2.798,00 13.492,50 2.368,00 
      

TOTAL GERAL 47.400,50 

TABELA 3 

SERRA BRANCA 
Vendas do artesanato de palha e madeira de 2011 a 2015 (até maio) por evento. 

 
ANO EVENTO VENDAS 

R$ 

 
 

2011 

Primeira exposição em Euclides da Cunha no Parque de Exposição. 2.400,00 
Feira do Mauá em Salvador. 380,00 
Encomenda do Mauá. 5.540,00 
Exposição Copercuc em Uauá. 580,00 
Ponto Solidário. 1.770,00 
Expo-Feira. 1.280,00 
Encomenda do Mauá. 3.025,00 

 
 

2012 

Encomenda do Mauá. 5.526,00 
Feira Fenearte Recife. 309,00 
Encomenda Fuchic. 453,00 
Compra em Rodadas Caca da Vila. 540,00 
Encomenda do Mauá. 5.534,00 
Evento em Foz do Iguaçu. 1.405,00 

 
2013 

Rodada de negócio em Fortaleza. 1.250,00 
Vendas para lojista de São Paulo.  1.260,00 
Vendas de amostras para lojista do Rio de Janeiro. 288,00 

2014 Encomenda do Mauá. 8.058,50 
Encomenda do Mauá. 5.434,00 

 
2015 

Vendas no Centro de Cultura Euclides da Cunha.   852,00 
Vendas para Simone. 436,00 
Vendas na Fenearte em Recife. 1.080,00 
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TABELA 4 

AQUISIÇÕES DE ALGUMAS FAMÍLIAS COM AS VENDAS DO ARTESANATO 
Década: 2004 A 2014 

COMUNIDADE FAMÍLIAS AQUISIÇÕES 

Morada Velha Mestre José Valdo 1 TV, 1 computador, 2 armários, 1 sofá, 1 máquina de lavar, 1 
liquidificador, 1 moto, 1 carro, construção de uma casa. 

Mestre Zé de Rita 1 máquina de lavar, 1 geladeira, 1 liquidificador, 1 cama Box de casal. 
D. Rita 1 cama de solteiro e uma geladeira. 

Serra Branca Nego/Euzébia 1 cama de solteiro, 1 guarda roupas, 1 sofá, material para construção de 
uma cozinha. 

Edilene 1 fogão, 1 estante, 1 armário, 1 mesa, 1 pia de cozinha, 1 ovelha, 1 
novilha, piso para quarto. 

Nivalda 1 guarda roupas, 1 cama de casal, 1 sofá, todo o tratamento médico 
(remédios, viagens, alimentação). 

Margarida 1 armário, 1 guarda roupas, todo o tratamento médico (remédios, viagens, 
alimentação). 

Chuquê  Ainda sem resultados quantificados. 

 

Conforme depoimento de Zé de Rita, presidente da Associação dos Artesãos de Santa 

Brígida,“desde que começamos a trabalhar com o artesanato, melhorou a nossa estrutura 

familiar, conseguimos uma sede para a associação, compramos máquinas, estantes, bancadas, 

eletrodomésticos e conseguimos melhorar e ampliar a nossa casa dentre outros benefícios.” 

m) Também se pode ressaltar o aumento da participação e engajamento das artesãs e artesãos 

do Polo da Palha em Fóruns de desenvolvimento setorial, de economia solidária, de 

preservação ambiental e desenvolvimento local sustentável.  

10.6 Resultados Obtidos Versus Alcance dos Objetivos Metodológicos 

Considerando os objetivos descritos na metodologia João de Barro e os resultados obtidos com 

sua aplicação no Polo da Palha do Licuri, pode-se também dizer que o método e os conteúdos 

aplicados vêm conseguindo em certo grau provocar uma ampliação da sensibilização e da 

conscientização dos beneficiários quanto à importância da gestão profissional para o 

fortalecimento das organizações associativas da qual fazem parte e buscam o mercado. A 

ampliação da capacidade de organização associativa e de gestão profissional da produção 

artesanal até a comercialização pode ser percebida, dentre outros aspectos, através: 

a) do aumento do grau de participação dos associados nos processos de gestão e nas 

decisões das associações, numa escala do maior para o menor que parte de Morada 

Velha, passa por Serra Branca e alcança o Chuquê;  

b) do fato das lideranças de Serra Branca e Morada Velha realizarem a gestão das 

respectivas associações com uso de algumas ferramentas de planejamento de 

atividades, controles financeiros e de vendas, dentre outros, com práticas 

ambientalmente desejáveis relacionadas com o licuri e com a arara-azul-de lear. 

c) da participação em feiras, encontros técnicos, rodadas de negócios, dentre outros, o 

que tem ampliado o estímulo para a manutenção e desenvolvimento de ações e projetos 

coletivos. 

d) Outro aspecto metodológico a observar enquanto objetivo estratégico é que a 

organização gerencial compartilhada foi alcançada minimamente entre Morada velha e 

Serra Branca, onde a produção e as vendas coletivas foram acompanhadas da 

padronização e da melhoria de qualidade dos produtos, possibilitando o alcance de novos 
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mercados dentro e fora do Estado da Bahia, o que resultou em aumento de renda local 

evidenciado pelo aumento das vendas. No entanto, a quantificação desse aumento não foi 

ainda sistematizada.  

e) Estando o licuri e as araras azuis no centro das questões ambientais que afetam 

diretamente as artesãs e artesãos locais em função de suas atividades produtivas, acredita-

se ter sensibilizado e mobilizado os beneficiários para o apoio e participação na 

preservação do meio ambiente, seja com o aumento da participação e engajamento das 

associações beneficiárias em Fóruns de desenvolvimento setorial, de economia 

solidária, de preservação ambiental e desenvolvimento local sustentável, seja com os 

cuidados específicos com o extrativismo do licuri e com as araras azuis. 

f) No Polo da Palha, a associação de Morada Velha alavancou e disseminou os 

conhecimentos sobre a produção do artesanato através de seus mestres, possibilitando o 

surgimento de um novo nicho de mercado para as comunidades de Serra Branca e do 

Chuquê. Na prática, essas duas comunidades passaram a contar com uma desconhecida 

fonte de geração de renda a partir do aprendizado sobre a produção artesanal e descoberta 

de novos talentos, o que reflete uma mudança no estado social das comunidades 

trabalhadas.  

g) Do ponto de vista econômico, foi possível observar uma considerável geração de renda, 

com a elevação das vendas principalmente em Morada Velha e Serra Branca, conforme 

alguns dados econômicos anteriormente apresentados nas tabelas 1, 2, 3 e 4. 

Nesse contexto, fica claro que as diversas ações realizadas pelo MJB em conjunto com a 

Overbrand e demais parceiros provocaram diretamente uma mudança de paradigma de gestão, de 

produção e de comercialização, principalmente em Serra Branca e no Chuquê e, portanto, talvez 

não tivesse ocorrido se não houvesse sido implantada a experiência. 

É pertinente afirmar ainda que em relação à eficácia metodológica os objetivos e metas foram 

alcançados ao menos em parte. Houve também eficácia social e econômica, porquanto a 

metodologia e os apoios aos beneficiários geraram alternativas de geração com distribuição de 

renda para as comunidades de Serra Branca e Chuquê e aumento da geração de renda em Morada 

Velha, o que tende a provocar melhorias da qualidade de vida dessas comunidades, embora isso 

não tenha sido quantificado. Isso implicou também numa eficácia espacial da experiência, ou 

seja, houve aumento da abrangência espacial entre o começo e o momento atual da experiência, 

ainda em curso. 

Por outro lado, considerando as dispersões e os valores absolutos das disponibilidades de 

recursos financeiros para a implementação da experiência ao longo do tempo, tanto para o MJB 

quanto para a Overbrand, houve eficiência metodológica, haja vista que os resultados foram 

alcançados da forma mais econômica possível. 

De acordo com Simone Tenório da Loro Parque Fundación, “posso atestar a competência e a 

eficiência da metodologia desenvolvida pelo João de Barro, assim como o comprometimento 

pessoal do economista George Maurício Arapiraca, sem deixar de mencionar o importante 

trabalho de outras ONG’s parceiras: PROAVES. SAVE Brasil e Instituto Arara Azul, que em 

períodos diferentes participaram do projeto.” 

10.7  Aprendizado e Difusão de Conhecimentos 

Podemos aqui destacar o aprendizado técnico e o gerencial.  Morada Velha, sendo a associação 

mais antiga do Polo da Palha do Licuri, detém um Know How em produção artesanal, mas 

também compreendeu a necessidade de melhorar sua produção para atender ao mercado, como 

também a necessidade da profissionalização da gestão para permanecer formalmente no 
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mercado, além da importância de capacitar outras comunidades permitindo o atendimento a 

pedidos maiores.  

Além disso, no Polo da Palha, essa associação alavancou e disseminou os conhecimentos sobre a 

produção do artesanato de palha através de seus mestres, possibilitando o surgimento de um 

novo nicho de mercado para as comunidades de Serra Branca e do Chuquê, se constituindo num 

exemplo típico de difusão de conhecimento bem sucedido voltado para a geração de alternativas 

de produção para a convivência com o semiárido. 

Outro aspecto a observar no âmbito do aprendizado e da difusão de conhecimentos é que a 

metodologia preconizada, envolvendo momentos de trocas de experiências entre as associações, 

através de encontros de integração e visitas técnicas de mestres artesãos, está contribuindo para 

uma maior coesão entre as comunidades do Polo da Palha. 

10.8  Caráter Participativo da Experiência 

Os princípios da Metodologia João de Barro são voltados para o fomento da participação dos 

associados de cada associação nos processos de gestão dessas organizações, da produção ao 

mercado, passando pela gestão administrativo-financeira até a gestão da atuação de conjuntos de 

associações.  

Cada associação dispõe de seus ou de suas líderes para fazer a mediação entre os responsáveis 

pela experiência e os beneficiários e participantes. É desse diálogo que os técnicos do MJB e da 

Overbrand planejam cada retorno às comunidades, procurando ajustar o planejamento às 

demandas específicas de cada uma delas em cada momento da capacitação. Portanto, não 

pretendem ser nem são tais metodologias uma receita de bolo ou uma receita de 

desenvolvimento, ao contrário, pressupõem muitas incertezas que demandam alto grau de 

flexibilidade por parte dos facilitadores. 

A disposição e disponibilidade dos mestres locais para realizar a capacitação de outras artesãs e 

artesãos, inclusive fora de suas comunidades de origem reforçaram ainda mais as práticas 

participativas dessa experiência. 

A participação dos beneficiários ocorreu e ocorre tanto nos momentos de presença quanto da 

ausência dos facilitadores do MJB e da Overbrand, em diferentes graus, principalmente quando 

há algum objetivo de produção para uma comercialização específica como para uma feira ou 

para atender novos pedidos. Por outro lado, essa participação nos processos de gestão das 

associações é estimulada naturalmente pela metodologia João de Barro, mas também ocorre por 

ação natural de algumas lideranças locais, tais como José Amilton (Nêgo), José Valdo e José de 

Rita. 

Essa participação é concebida como um espaço de expressão e regulação dos conflitos, a fim de 

chegar aos interesses comuns. No caso do Polo da Palha, o elemento comum que fomenta a 

participação é a produção artesanal e a busca pela comercialização, seguida pelos cuidados 

necessários de preservação do licuri e das araras azuis.   

10.9  Monitoramento do Projeto 

Como as atividades de capacitação do MJB no artesanato do sertão não foram embasadas em 

projetos de longo prazo, mas sim em ações ou projetos de curto prazo, estes, ao longo dos 

últimos 15 anos, foram monitorados principalmente com a ajuda da ferramenta Plano de Ação 

em cada comunidade trabalhada e também com a ajuda das avaliações realizadas em cada fase de 

trabalho. É através do Plano de Ação que o MJB dialoga periodicamente com as comunidades 



Polo da Palha do Licuri, uma experiência sócio-produtiva-ambiental no semiárido baiano  I  68 

 

Outubro de 2015 

nos momentos da capacitação chamados de PODA (Planejar, Organizar, liderar, avaliar e 

replanejar). 

Porém, os facilitadores do MJB também realizam informalmente o monitoramento do 

desenvolvimento dos trabalhos através de e-mails e contatos telefônicos com lideranças locais. 

No atual momento, em função do Convênio em curso entre o João de Barro e a SETRE, existem 

outros instrumentos específicos que estão sendo utilizados para o monitoramento do Projeto Polo 

da Palha do Licuri. 
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CONCLUSÃO 

Para possibilitar a realização e a sustentabilidade das práticas sociais aqui apresentadas é 

necessária muita articulação e efetivação de parcerias institucionais. A busca por recursos 

financeiros e apoios logísticos deve ser diversificada, dado que os parceiros em geral não alocam 

recursos por longo tempo, ou ainda, quando alocam, por vezes mudam a política da organização 

repentinamente causando descontinuidade do projeto sequencial de longo prazo. 

Sem recursos financeiros é muito difícil apoiar as comunidades e pensar na sustentabilidade da 

própria prática social. Essa é uma dura realidade a enfrentar. Portanto, trabalhar sem a segurança 

da alocação de recursos financeiros por um período mínimo de tempo visando uma inserção 

sequencial nas comunidades é um grande desafio para a aplicação plena de metodologias 

sequenciais de vasto conteúdo e diversidades de práticas no âmbito da gestão associativa, como a 

metodologia João de Barro se propõe a ser. De modo semelhante, porém com menos intensidade, 

o mesmo ocorre com a metodologia da Overbrand. 

 

Artesãs do Assentamento Chuquê, em Jeremoabo (BA). 

As metodologias aplicadas no apoio ao desenvolvimento de comunidades de artesanato do 

sertão tanto pelo MJB quanto pela Overbrand foram minimamente complementares, eficientes e 

eficazes na disseminação de conhecimentos em gestão associativa e Design Social, a ponto de 

poderem ser reaplicadas em outras comunidades do semiárido nordestino com razoáveis chances 

de sucesso, dado que suas aplicabilidades individuais e conjuntas foram constatadas em diversas 

experiências diferentes com públicos beneficiários de perfil semelhante ao do Polo da Palha do 

Licuri. 

Tendo em vista a complexidade de um processo de capacitação sequencial em gestão associativa 

e designe social e o necessário preparo profissional para sua aplicação, não se pretende que o 

presente documento possa servir como instrumento direto para a reaplicação por terceiros das 

metodologias aqui apresentadas. No entanto, pode ajudar em futuros projetos em termos de 

construção de novos modelos de abordagem. 
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O dia a dia de trabalho de alguns associados do MJB nas duas últimas décadas evidenciou que a 

descontinuidade das ações realizadas por parceiros apoiadores junto às comunidades 

beneficiárias, seja por conta da escassez de recursos financeiros, seja ainda causada pelas 

mudanças dos planos institucionais é um dos principais fatores limitantes para o alcance de 

resultados propostos pela metodologia. Esse talvez seja o maior desafio do MJB: captar recursos 

suficientes para a aplicação plena de seus processos de capacitação no longo prazo, sem 

descontinuidade. 

No entanto, o presente esforço de sistematização evidenciou um conjunto de resultados bastante 

razoáveis obtidos junto às associações do Polo da Palha do Licuri, se consideradas as condições 

gerais com as quais contaram tanto o MJB quanto a Overbrand para a execução das ações de 

campo. 

A difusão de conhecimentos tanto técnico-produtivos quanto gerenciais produziram efeitos 

positivos na criação de novas oportunidades de negócios associativos e na geração de renda nas 

comunidades trabalhadas.  

Pode-se também concluir que como as metodologias aqui apresentadas e discutidas também 

foram aplicadas em outros grupos de produção artesanal e não artesanal em outras regiões do 

Estado da Bahia com público beneficiário de perfil semelhante ao do Polo da Palha do Licuri, 

com razoáveis resultados, apresentam uma efetiva capacidade de reaplicação e difusão para 

outras comunidades, em especial do semiárido. 

O caráter participativo da experiência não encontra fundamento na contestação do sistema ou na 

transformação da cultura política local ou na busca da transferência de poder, embora isso possa 

ocorrer de forma natural, mas funciona predominantemente como uma ferramenta de gestão 

voltada para a geração, distribuição de renda e desenvolvimento local sustentável. 
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SUGESTÕES 

a) Aproveitar os resultados alcançados no projeto Polo da Palha do Licuri para ampliar suas 

possibilidades enquanto ação de fomento ao desenvolvimento territorial, tendo como base as 

comunidades que produzem artesanato, a chamada ambiental da arara-azul-de-lear e as 

diversas opções turísticas potenciais da região da caatinga e todo seu apelo cultural. 

b) Resgatar as iniciativas de organização e desenvolvimento do Comitê Gestor do Artesanato do 

Sertão e ampliar a rede de parcerias das associações de artesanato no Território Semiárido 

Nordeste II; 

c) Retorno à participação efetiva do SEBRAE-BA no apoio às comunidades de artesanato 

localizadas nas áreas de ocorrência da arara-azul-de-lear, com inclusão dos produtos das 

associações nos portfólios do SEBRAE. 

d) Conseguir Licenciamento Ambiental para os produtos confeccionados pela Associação dos 

Artesãos de Santa Brígida.  

e) Capacitar as associações em Comércio Justo: conceitos e normas e buscar a certificação para 

o comercio justo ( Fair trade).  

f) Promover uma maior participação das associações em feiras nacionais como a Mãos de 

Minas em Belo Horizonte e a FENEARTE em Recife e em rodadas de negócios. 

g) Fomentar e realizar missões tecnológicas através de visitas de intercâmbio nas comunidades 

de artesanato do sertão e nas organizações mais avançadas em termos de confecção do 

artesanato e comercialização dos produtos. 

h) Fomentar e apoiar a participação das associações em encontros de Economia Solidária. 

i) Capacitar as associações em elaboração de projetos para a captação de recursos. 

j) Ampliar a rede do Polo da Palha, com inserção de novas comunidades locais como as de 

Canudos, Monte Santo, Tucano e Caldas do Jorro.  
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GLOSSÁRIO 

Adequação Ambiental. Cuidar do meio ambiente não é um luxo e sim uma necessidade para a 

sobrevivência da espécie humana. A origem das matérias-primas e a destinação dos resíduos 

sólidos e líquidos gerados no beneficiamento e transformação são fatores decisivos para a 

aceitação de uma organização e de seus produtos no mercado internacional.  

Adequação Cultural. A adequação cultural de uma organização, seus produtos e serviços 

podem ser mensurados por meio de seu relacionamento com o entorno. Quanto maiores os 

vínculos com a cultura de sua região de origem, melhor posicionados estes produtos estarão no 

mercado. A adequação pode ser percebida tanto nos produtos, através do uso de elementos 

pictóricos que configuram um painel visual da região, como na relação com as práticas culturais 

da comunidade. 

Adequação Econômica. A adequação econômica dos produtos é determinada em função do 

modo como são definidos os preços dos produtos e sua aceitação pelo público-alvo, visando 

consumidores de bens simbólicos dispostos a pagar um valor maior por um produto que não seja 

apenas utilitário. 

Adequação Ergonômica. As condições de segurança e de conforto ambiental são de 

fundamental importância para definir o grau de eficiência e desempenho de uma organização. 

Iluminação, ventilação e climatização adequada, dentre outros aspectos, são deveres das 

instituições para com seus funcionários e trabalhadores. Negligenciar os aspectos relativos à 

segurança no trabalho, tal como não oferecer equipamento de proteção individual, é ilegal e 

também contraproducente. 

Adequação Logística. Conceito que procura avaliar principalmente a preocupação da 

organização com a segurança e proteção dos produtos durante seu transporte, desde o local de 

origem até o destino final. Este requisito também analisa se as embalagens são adequadas e se 

foram especialmente projetadas. 

Autogestão. Processo pelo qual o indivíduo ou um grupo de indivíduos consegue discernir suas 

necessidades, projetar e construir o seu futuro, em função dos objetivos e das prioridades 

definidas pelo próprio indivíduo ou grupo. 

Comércio Justo. Forma de relacionamento comercial que busca inserir no mercado, de modo 

estável, os pequenos grupos de produção, respeitando os seguintes princípios: 

 maior benefício para quem produz; 

 estrutura democrática de decisã; 

 ausência de trabalho escravo e infantil; 

 ausência de qualquer tipo de discriminação; 

 respeito ao meio ambiente; 

 respeito ao consumidor. 

Desenvolvimento Sustentável. É o processo de transformação das sociedades no qual a 

exploração dos recursos naturais, a direção dos investimentos, a orientação do desenvolvimento 

tecnológico e as mudanças institucionais se harmonizam a fim de atender as necessidades e 

aspirações humanas. Há desenvolvimento sustentável quando o crescimento em questão não é 

apenas econômico, mas se traduz em justiça social, valoriza a preservação da natureza e 

contempla as necessidades das futuras gerações. 
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Eficiência Produtiva. Não é somente cumprir os prazos estabelecidos em contratos. Consiste 

também em ter preparo para um possível aumento de demanda, dispondo de recursos 

instrumentais e humanos qualificados, preparados, com maior grau de eficiência e bom 

desempenho, assim como a racionalização das rotinas de trabalho e a definição das atribuições 

de cada trabalhador envolvido. 

Gestão Associativa. Conjunto de ações gerenciais, baseadas em processos participativos, que 

visa o fortalecimento da coletividade para, através de objetivos comuns, assegurar a 

sustentabilidade da organização.  

Gestão Organizacional Estratégica. Conjunto de ações gerenciais realizadas pelas lideranças 

de uma entidade, voltadas ao aumento de suas forças e eliminação de suas fraquezas, bem como 

levem à identificação e conquista de oportunidades e minimização de ameaças, de modo a 

garantir o alcance dos objetivos estabelecidos e o desenvolvimento sustentável dessa mesma a 

organização. 

Inovação. Introdução de produtos ou processos tecnologicamente novos e melhorias 

significativas naqueles já existentes. Considera-se que uma inovação tecnológica de 

produto/processo tenha sido implementada se tiver sido introduzida no mercado (inovação de 

produto) ou utilizada no processo de produção (inovação de processo). Levando-se em conta as 

variáveis: qualidade, custo e tempo, considera-se inovação quando conseguimos obter maior 

ganho em uma dessas variáveis sem acarretar perda nas demais. 

Grau de Inovação. Conceito que trata da diferenciação qualitativa do produto em relação ao 

mercado e à concorrência. A inovação pode ser na forma e aparência, no processo de produção, 

no uso de novos materiais e novas técnicas ou na destinação do produto, caracterizando graus 

diferentes. Inovação e design caminham juntos, portanto, o grau de inovação também aborda o 

processo de desenvolvimento dos produtos, sua origem e as premissas de projeto. 

Planejamento. Determinação dos objetivos e metas de um empreendimento, como também da 

coordenação de meios e recursos para atingi-los. 

Práticas Comerciais. Este conceito procura analisar as estratégias de venda direcionadas ao 

varejo ou ao atacado, as formas e veículos de divulgação e promoção, bem como a participação 

em feiras e rodadas de negócios, fatores que definem a visão de futuro do negócio e do mercado. 

Produto Social. Produto desenvolvido em regime corporativo, com raízes na cultura local, e 

seguindo conceitos de respeito ao meio ambiente e responsabilidade social. 

Qualidade Percebida. A qualidade percebida é o valor que o consumidor atribui ao produto. 

Esta pode ser obtida pelas resultantes da fruição, da contemplação estética, da satisfação no uso e 

dos atributos intrínsecos aos mesmos ou ainda das relações entre o produto, expectativas e desejo 

de consumo. 

Responsabilidade Social. A responsabilidade social trata da política de recursos humanos da 

organização e seu compromisso com o entorno social. Capacitar pessoas para serem aproveitadas 

na unidade representa um postura pró-ativa. Este conceito analisa também os vínculos entre os 

trabalhadores e a organização e como esta se apropria ou compartilha dos resultados financeiros 

auferidos. 
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