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CASOS DE SUCESSO



PCPA - OBJETIVO

Criado para incentivar e proporcionar 
reconhecimento aos produtores artesanais 
comprometidos com os princípios e práticas de 
qualidade sustentável em seus processos de 
produção, cumprindo também a importante missão 
de fornecer à sociedade um referencial de 
credibilidade em relação a estes artesãos.



PCPA - METODOLOGIA

O programa é baseado em uma metodologia 

desenvolvida para apoiar os artesãos de todo o 

Brasil, buscando a ampliação de sua cultura 

empreendedora, aliada à consciência de cidadania 

fundamentada nos três pilares da sustentabilidade: 

o econômico, o ambiental e o social



PCPA - FUNÇÕES

indicar a procedência de um produto e, nesta 
medida, oferecer informação valiosa para o 
consumidor ao retratar melhores valores 
empresariais e organizacionais;

provoca a distinção em relação aos produtores 
que não o possuem nos respectivos mercados 
de comercialização;

significa garantia e / ou confiabilidade da 
qualidade do produto;



agregar um componente de marketing para o 
empreendimento;

certifica características existentes nas atividades que 
envolvem um processo produtivo;

PCPA – FUNÇÕES 
(Continuação)



PCPA - BENEFÍCIOS

• Respeito, confiabilidade e, conseqüentemente, 
preferência por parte dos consumidores;

• Imagem positiva do produtor artesanal nos 
aspectos ligados à responsabilidade social, 
ambiental e ecológica, bem como os ligados à
segurança;

• Possibilidade de atingir novos mercados além de 
expandir os atuais; Diferenciação de produtos;



• Maior possibilidade de acesso a financiamentos;

• Organização e monitoramento do processo produtivo;

• Conscientização na preservação e monitoramento dos 
recursos naturais;

PCPA – BENEFÍCIOS
(Continuação)



PCPA – BENEFÍCIOS
(Continuação)

• Contribuição para a melhoria da qualidade de 
vida local;

• Vantagem competitiva e valor agregado na 
formação de preço de produtos e serviços;

• Maior participação e integração com a 
comunidade;



• Implementação de programas de capacitação e 
qualificação das pessoas envolvidas nos processos 
produtivos;

• Preços diferenciados como compensação aos 
investimentos realizados

PCPA – BENEFÍCIOS
(Continuação)



PCPA – ESTRUTURA

O Programa de Certificação da Produção Artesanal está
estruturado em 3 estágios, progressivos e seqüenciais, 
correspondendo, pela ordem, às três categorias do Selo 
de Qualidade Sustentável da Produção Artesanal 
identificadas pelas cores Amarelo, Azul e Verde.

Cada estágio contempla as três dimensões do 
Desenvolvimento Sustentável, econômica, social e 
ambiental, obedecendo a uma gradação de modo que a 
certificação do Produtor Artesanal somente é
considerada plena no Estágio Verde.



PCPA – GRUPO GESTOR

PRODUTOR 
ARTESANALICCAPE

Comitê de
Certificação

Secretaria
Executiva

I Q S

CONSELHO
CONSULTIVO



SELO I.Q.S – Características da ação

• Para os propósitos deste Padrão Normativo, os 
Produtores Artesanais são visitados em suas próprias 
Oficinas de trabalho, e têm suas atividades avaliadas “in 
loco”. O sistema de avaliação é dividido em 03 níveis 
independentes, que apresentam sucessivamente um 
caráter progressivo de Certificação, e onde para cada 
nível são definidas áreas de pontuação, com limites 
inferior e superior pré-estabelecidos. 



SELO I.Q.S – Características da ação
(continuação)

• Para que uma Atividade Artesanal (Oficina ) obtenha a 
certificação em um dos 03 níveis ( Básico/ Selo 
Amarelo; Intermediário/Selo Azul; Pleno/Selo Verde ) 
definidos, ela deve obter uma pontuação que se 
enquadre nos limites pré-estabelecidos de um 
determinado nível. 

• Os níveis do processo abordam etapas que passam 
pela organização do estoque; planilha  de custos; 
reaproveitamento de matérias-primas; iluminação e 
ventilação das oficinas; preço final das peças; entre 
outras.



SELO I.Q.S - Dificuldades e 
limites da ação

• O Setor Artesanal apresenta alguns problemas 
estruturais que limitam e dificultam a obtenção do Selo. 
A reduzida dimensão das unidades de produção e as 
limitações técnico-administrativas, são alguns  
exemplos. 

• Outro fator é o baixo nível de escolaridade dos 
produtores, potencializado pelo fato de ser este ofício 
uma atividade de caráter informal e por exigir, em muitos 
casos, a participação direta e intensa no processo 
produtivo ( em toda sua extensão ), não possibilitando 
provocar oportunidades de capacitação e /ou 
desenvolvimento educacional. 



SELO I.Q.S – Inovação e pioneirismo

• Este projeto é pioneiro por ser a primeira vez em que 
uma instituição que desenvolve ações em prol do 
desenvolvimento do setor artesanal elabora e coordena 
um processo de certificação abrangendo as seguintes 
diretrizes: produção economicamente viável, 
socialmente justa e ambientalmente correta.

• O projeto também não se restringe a um único 
município, atendendo artesãos de aproximadamente 47 
localidades de Minas Gerais.  Outro fator que diferencia 
o I.Q.S de outros projetos é o fato de levarmos a 
produção dos artesãos certificados para feiras e eventos 
internacionais. 



SELO I.Q.S – Resultados da ação

• Planilha de custos, fluxo de caixa e ambiente 
organizado, são alguns dos itens trabalhados pelos 
consultores do projeto. Outro foco importante do projeto 
é desenvolver, junto aos artesãos, a consciência 
ambiental em relação à utilização e reaproveitamento 
das matérias-primas. Aproveitar resíduos agrícolas tem 
sido uma forte tendência dos artesãos mineiros. O Selo 
I.Q.S. estimula e esta nova tendência.

• Os resultados alcançados pelos artesãos que 
receberam o Selo IQS vão desde o aumento da 
produção até um maior volume de vendas. A artesã 
Carla de Almeida, antes mesmo de concluir os 
processos, já aumentou em 50% sua produção.



SELO I.Q.S – CASO 01

• NOME DO ARTESÃO: Josias Cardoso Santos

• CIDADE: Lagoa Dourada

• PRODUTO: Divinos em madeira

• OUTROS DADOS: Josias trabalha juntamente com sua 
esposa e são filiados à Central Mãos de Minas, vendem 
suas peças por todo o país, inclusive participando de 
pelo menos 2 feiras nacionais.



SELO I.Q.S – CASO 01

• DESCRIÇÃO INICIAL: A oficina tem grau médio de 
organização e limpeza, será importante melhorar, definir 
locais específicos e identificar os ambientes e 
prateleiras.



SELO I.Q.S – CASO 01



SELO I.Q.S – CASO 01

• DURANTE A AÇÃO: Foi observado ,durante a visita 
que o artesão superou as sugestões dos consultores 
para melhorar a organização da oficina, mesmo assim 
vai continuar as melhorias e começar a utilizar os 
controles implantados.



SELO I.Q.S – CASO 01

• O artesão conseguiu organizar bem sua oficina de 
produção artesanal segundo as orientações recebidas. 
Esta se encontra identificada, organizada e limpa. Tem 
procurado estabelecer rotina diária de limpeza tendo o 
cuidado de fazer os descartes adequadamente.



SELO I.Q.S – CASO 01



SELO I.Q.S – CASO 01

• Fiquei sabendo do IQS no final de janeiro 2008, quando Beatriz     
Santana(Centro Cape), me ligou para saber se eu gostaria de participar 
deste programa, aceitei de imediato, por conhecer Beatriz e a seriedade com 
que o centro cape trabalha nos seus mais de 20 anos de existência.
• O convite veio num momento em que eu me preparava pra implantar 
algumas mudanças em minha oficina, parei tudo para aguardar o consultor 
do Centro Cape.
• O consultor foi o Arnaldo Clemente, que devo ressaltar sua competência, 
sinceridade e objetividade com que conduziu os trabalhos.
• O primeiro impacto foi uma preocupação com os custos financeiros destas 
mudanças, quando Arnaldo me disse: olha a sua volta será que não tem 
nada que você possa aproveitar.
• E essa foi a palavra de ordem aproveitar os recursos que estavam 
disponíveis, é claro que gastamos um pouco mais infinitamente menos que 
eu imaginava.



SELO I.Q.S – CASO 01

• Hoje nossa oficina é funcional, aumentamos nossa capacidade produtiva 
em 20%, nosso padrão de qualidade que já era muito bom ficou excelente,
• Hoje todos os colaboradores conhecem sua rotina de trabalho e onde este 
trabalho deve ser executado, com isso nosso trabalho e feito com eficiência, 
sem correria, e atropelos.
• Nossos clientes também se beneficiaram com essas mudanças, nosso 
prazo de entrega que antes chegava á 30 dias, hoje é de no Máximo 10 dias.
• Acho que sem o apoio do Cento Cape levaríamos uns três anos para atingir 
o nível de organização que nos alcançamos em seis meses.
• Tinha a vontade, faltava o conhecimento de como fazer. 
• Este é um trabalho que deve ser divulgado e implantado no maior nº. de 
oficinas possível, para que tenhamos um setor forte, produtivo e capaz exercer
suas atividades de maneira sustentável, gerando emprego e renda para 
muitas famílias.



SELO I.Q.S – CASO 02

• NOME DO ARTESÃO: Carla Pianchão

• CIDADE: Belo Horizonte

• PRODUTO: Patchwork

• OUTROS DADOS: A artesã trabalha em sua própria 
casa onde além do artesanato cuida também de seus 
filhos.



SELO I.Q.S – CASO 02

• DESCRIÇÃO INICIAL: Carla trabalha sozinha, cria e 
fabrica acessórios femininos em patchwork, a oficina já
possui certa organização, porém falta adequar melhor o 
espaço, organizar e identificar as áreas de trabalho, 
informou não estar acompanhando a receita,despesa ou 
compras, porém sabe o preço de tudo.



SELO I.Q.S – CASO 02



SELO I.Q.S – CASO 02

• DURANTE A AÇÃO: A artesã parece ter assimilado 
bem a cadeia produtiva, o local de trabalho já apresenta 
um bom nível de organização e limpeza,faltando apenas 
concluir algumas identificações.



SELO I.Q.S – CASO 02



SELO I.Q.S – CASO 02

• COMO FICOU: A artesã cumpriu todo o plano de ação, 
melhorou o layout da oficina, identificou detalhadamente 
as fases de produção bem como as matérias primas, 
produtos, etc.



SELO I.Q.S – CASO 02



SELO I.Q.S – CASO 02

• Gosto muito de falar o quanto foi gratificante pra mim, participar deste 
processo.

• Vou começar dizendo que viver de artesanato não é uma tarefa fácil. 
Trabalhar dentro de casa, com filhos pequenos, marido e uma casa para 
administrar, também não é fácil.

• Talvez tenham sido estes os motivos que me fizeram abraçar com vontade 
a oportunidade de participar do processo para adquirir o selo de qualidade.

• Quando fiquei sabendo que teria dentro da minha casa, uma pessoa, que 
no caso foi o Arnaldo Clemente, me ensinando como me organizar, como 
trabalhar dentro dos princípios da sustentabilidade, essa palavra que já
havia escutado, mas pela primeira vez tive interesse de procurar saber o 
significado, e ainda como calcular preços, não tinha como não ser uma 
aluna aplicada, e tirar todo o proveito de uma oportunidade que no meu 
entender é única.



SELO I.Q.S – CASO 02

• Claro que no princípio fiquei meio perdida, e assustada ao ver quantos 
erros eu cometia. Mas à medida que o processo acontecia, fui lendo todas 
as apostilas e normas que me foram dadas e fui me encantando, de
verdade, pelo processo, porque comecei a ver mudanças gritantes no meu 
dia a dia, e mais do que isso, ver que pessoas investiam no nosso trabalho. 
Como por exemplo, quando por orientação do Arnaldo, separei os meus 
tecidos por cor. Sempre falo sobre este fato, porque isso pra mim era 
quase impossível. Achei quase uma loucura, afinal trabalho com patchwork, 
e tenho um mundo de tecidos. Hoje acho que não saberia mais trabalhar de 
outra forma. É impressionante como pequenas mudanças e pequenos 
detalhes fizeram toda diferença, principalmente no tempo que ganho.

• Aprendi a me organizar, a prestar atenção no tempo que gasto para cada 
passo do meu trabalho, passei a me preocupar com sobras de materiais, 
prestar atenção na hora de cortar, tentando um melhor aproveitamento e 
doar aquilo que pra mim não serve. Hoje me preocupo com gastos 
desnecessários, e a organizar melhor meu espaço físico.

• Presto atenção nos materiais que compro. Tive oportunidade de usar pela 
primeira vez o departamento de compras do Mãos de Minas também por 
orientação do Arnaldo. 



SELO I.Q.S – CASO 02

• Preocupo-me com vizinhos quando ligo minha máquina, e me preocupo 
com as pessoas que me ajudam quando tenho que terceirizar algum 
trabalho.

• Poderia ficar aqui horas escrevendo sobre tudo que aprendi, mas o mais 
importante deste processo, é ver que nós artesãos estamos tendo 
oportunidade de mostrar que somos profissionais, com certeza este selo 
nos abre portas, valoriza e nos permite viver melhor do nosso trabalho. 

• Torço para que mais artesãos se interessem por este processo, participem 
e mais do que isso aproveitem esta oportunidade que faz toda a diferença.



SELO I.Q.S – CASO 03

• NOME DO ARTESÃO: Claudio Lessa

• CIDADE: Ponte Nova

• PRODUTO: Bijouterias em argila plástica

• OUTROS DADOS: O artesão trabalha juntamente com 
sua esposa, ele responsável mais pela parte 
administrativa e ela pela produção.



SELO I.Q.S – CASO 03

• DESCRIÇÃO INICIAL: Atualmente,após perder uma 
boa representante comercial, Claudio se tornou 
responsável pela comercialização dos produtos o que 
ocupa bastante seu tempo.Os dois mostraram ter um 
bom conhecimento do processo produtivo.



SELO I.Q.S – CASO 03



SELO I.Q.S – CASO 03

• DURANTE A AÇÃO: Os artesãos apresentaram as 
cadeias produtivas prontas, foram necessários alguns 
ajustes. A oficina já apresenta uma boa organização 
,faltando concluir a identificação do espaço de produção 
e outras que forem necessárias.



SELO I.Q.S – CASO 03



SELO I.Q.S – CASO 03

• COMO FICOU:  O espaço de trabalho já possui novo lay 
out, a política de qualidade sustentável foi elaborada.



SELO I.Q.S – CASO 03



SELO I.Q.S – CASO 03
• Para a Verde Amarela Bijouterias o processo do IQS foi muito além das 

nossas expectativas e passou a fazer parte do conceito principal do nosso 
ateliê. 

• O que a principio parecia ser apenas um selo que poderia alavancar 
vendas pelo forte marketing que representa a nível mundial, passou a fazer 
parte do nosso cotidiano. 

• Logo que iniciamos o processo do IQS, sentimos a mudança. 
• O primeiro passo foi identificarmos nossa necessidade de contratação de 

mão de obra e para isto recorremos ao CRAS(centro de referencia de 
assistência social municipal) de onde foi selecionada a mão de obra 
contratada e terceirizada. 

• O grande desafio passou a ser a reorganização do nosso espaço de 
trabalho e de estoque. Iniciamos pela reforma e pintura do ateliê, 
organizamos materiais e estoques, criamos novo lay out, identificamos 
todos os produtos, nichos e peças e nos desfizemos de muitas coisas que 
realmente não tinham mais função dentro do novo contexto de 
organização. Com tudo organizado ficou mais fácil e agradável de 
desenvolver nosso trabalho. 

• A qualidade dos produtos foram mantidas por ser este o principal foco da 
nossa produção desde a criação do ateliê, mas com a organização 
ganhamos em qualidade de vida e até mesmo estímulo a novas criações.



SELO I.Q.S – CASO 03

• Outro fator importante para a Verde Amarela foi a melhor visualização na 
formação de preços dos produtos. O modelo proposto pelo IQS facilita a 
tomada de decisões dentro de uma variação de preços que evita 
incoerência de valores e possibilita detectarmos qual item trará um melhor 
retorno financeiro.

• Passamos por uma reorganização no nosso controle financeiro que nos 
permite diariamente visualizar o desempenho do nosso negócio de forma 
rápida e eficiente.

• Não poderia deixar de citar a conscientização ecológica que o IQS 
acrescenta a forma de pensar e agir das pessoas envolvidas no nosso 
ambiente de trabalho, visando sempre o bem do planeta e da coletividade.

• O que é notado hoje em nosso espaço de trabalho, após o processo do 
IQS, é a organização da produção e gestão controlada no setor de estoque 
e administrativo. 

• O resultado foi muito positivo e só temos que agradecer a oportunidade.



SELO I.Q.S – CASO 04

• NOME DO ARTESÃO: Wagner Anderson dos Santos 
Ribeiro

• CIDADE: Buenópolis

• PRODUTO: Bonecas de cabaça

• OUTROS DADOS: O artesão é responsável por todo o 
processo de produção de seu artesanato, sendo que 
sua esposa o auxilia em alguns momentos na pintura.



SELO I.Q.S – CASO 04

• DESCRIÇÃO INICIAL: O artesão tem muita criatividade 
e apresentou um artesanato de qualidade, no entanto se 
encontra, ainda, estruturando seu empreendimento e 
precisa se organizar melhor. seu principal gargalo é a 
compra de matéria prima.



SELO I.Q.S – CASO 04



SELO I.Q.S – CASO 04

• DURANTE A AÇÃO: O artesão se manteve envolvido, 
buscando entender as fases do processo de 
certificação. Recebeu orientações quanto à política de 
qualidade e foi orientado a fazer os controles de receita 
e despesas .



SELO I.Q.S – CASO 04

• COMO FICOU: O artesão cumpriu quase todo o plano 
de ação estabelecido, melhorou o layout da 
oficina,identificou as fases da produção, bem como as 
matérias primas.



SELO I.Q.S – CASO 04



SELO I.Q.S – CASO 04

• DEPOIMENTO DO ARTESÃO:
Sou filho de gente humilde, nascido e criado na roça. Busco no artesanato uma 
forma de completar a renda familiar e satisfação pessoal. Até pouco tempo, 
trabalhava às vezes em casa, outras em uma pequena oficina no centro de 
artesanato. Julgava ser uma pessoa organizada, até quando surgiu a oportunidade 
de participar do programa de certificação de minha produção artesanal. No início 
acreditava que não estava a altura de receber uma visita do Centro Cape, uma vez 
que a minha produção era pouca e minha oficina muito humilde. Recebi melhores 
informações sobre o Programa e com a ajuda da consultora Nilma Lima, graças a 
Deus, passei pelo processo de certificação que para mim parecia impossível. 
Consegui superar os problemas e agora estou feliz em saber desta valiosa 
certificação. A minha oficina passou por uma mudança total de organização e hoje 
tenho um pensamento e uma visão nova em relação à qualidade, mercado, interação 
com a natureza e a comunidade. Tenho pensado e agido de forma diferente e agora 
sei que é preciso continuar colocando em prática as orientações recebidas para que 
com o tempo venha o reconhecimento que sonhava e não sabia como alcançar. 
Agradeço de coração ao Instituto CENTRO CAPE e a todos que vêm colaborando 
com os artesãos em sua organização e capacitação. Obrigado por me proporcionara 
tamanha satisfação.



SELO I.Q.S – CASO 05

• NOME DO ARTESÃO: Oneida Costa

• CIDADE: Belo Horizonte

• PRODUTO: Papel Artesanal

• OUTROS DADOS: O trabalho da artesã envolve desde 
a preparação da fibra ao produto final e sub produtos 
como: convites, álbuns, lembranças, etc.



SELO I.Q.S – CASO 05

• DESCRIÇÃO INICIAL: a artesã admite que, embora 
tenha um bom conhecimento em relação a mercado e 
finanças, existe a necessidade de mudanças em relação 
ao local e identificação



SELO I.Q.S – CASO 05



SELO I.Q.S – CASO 05

• COMO FICOU: A artesã concluiu a idetificação e 
organização do espaço, melhorou o estoque de matéria 
prima e iniciou a utilização dos controles de receita e 
despesas.



SELO I.Q.S – CASO 05



SELO I.Q.S – CASO 05

• DEPOIMENTO DA ARTESÃ:
O trabalho de Certificação Artesanal desenvolvido pelo Centro Cape em nossa 
oficina, teve o mérito de:
1- Orientar como dimensionar e custear os produtos que a oficina produz, através 
da codificação das cadeias produtivas – isso já está possibilitando uma reavaliação 
nos nossos custos com impacto direto nos preços hoje praticados,
2- Otimizar nossa produtividade pela implementação de rotinas de identificação de 
matéria prima, ferramentas e locais de produção,
3- Valorizar o trabalho dos membros de nossa equipe - Notamos que a presença de 
consultores e auditores externos fez com que a equipe passasse a ter mais cuidado 
com a limpeza e a organização do local de trabalho,
4- Facilitar nosso trabalho de conscientização da equipe ao incentivar a criação de 
avisos orientando como usar os equipamentos de segurança,
5- Aumentar nossa responsabilidade com o meio ambiente, conforme expressamos 
na Política de Qualidade Sustentável.
Como conclusão podemos dizer que o contato com o Centro Cape não só melhorou 
nossa eficiência, mas também despertou em nossa oficina de papel, o objetivo de 
perseguir e cumprir os 5 S.

São José da Lapa, 22 de julho de 2008

Oneida Papéis Especiais
Oneida Costa Gerken - Artesã
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