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RESUMO 
 
 

Este projeto tem por objetivo mostrar a viabilidade do ramo artesanal na região de Moreira 
César, em Pindamonhangaba, desenvolvendo a proposta de uma empresa criada a partir de 
estudo de mercado, público-alvo e estratégias de marketing. Hoje vivemos em uma sociedade 
de consumo e a relação entre demanda e oferta de produtos permeia as interações sociais, a 
tecnologia e os públicos: infantil e adulto. As crianças de hoje não conhecem o mundo sem o 
aparato eletrônico em suas casas, isso se dá ao fato de que os espaços para a expressão da 
brincadeira natural da criança diminuíram; primeiro, com a restrição imposta pelos espaços 
urbanos, pela extinção dos quintais, pela restrição da vida aos apartamentos, pela violência da 
rua, e, segundo, pela disponibilização de brinquedos eletrônicos que permitem à criança 
brincar sozinha ou “on-line”. A criança começa a brincar desde bebê. Mesmo antes de brincar 
com objetos, brinca consigo mesma e com as pessoas a cujos cuidados estão submetidas. Na 
medida em que cresce e adquire maturidade neuronal, apresenta maior controle dos 
movimentos,  e os objetos ao seu alcance passam a fazer parte das brincadeiras e do 
conhecimento do mundo que a cerca. A curiosidade de saber como as coisas funcionam é um 
dos motivos que a levam a essa exploração, que, mais apropriadamente, chamamos de lúdica, 
na qual cabe a possibilidade de dar à criança a oportunidade de raciocinar, descobrir, 
manipular, desmontar, experimentar, desistir e perseverar, e, em última instância, solucionar 
problemas. Também é o meio de expressar-se e de se relacionar com o mundo, com as 
pessoas e com outras crianças. Permitindo testar seus próprios limites e, com isso, conhecer a 
si própria. Observando, então, a demanda existente na região por brinquedos que possibilitem 
a atividade lúdica das crianças e as baixas ofertas, foi criada a proposta de uma empresa para 
satisfazer a necessidade dessas crianças. Juntamente com a proposta da empresa, foi 
desenvolvido um site para expor informações sobre a empresa e seus possíveis produtos. A 
empresa visa trabalhar com peças consideradas artesanais, mantendo sempre uma boa 
qualidade, preços acessíveis e inovando seus brinquedos para garantir a melhor satisfação de 
seus clientes, tendo  como objetivo principal produzir brinquedos artesanais e educativos que 
possam desenvolver a criatividade e a imaginação das crianças, chamando a atenção para o 
seu diferencial: o fato de possuir peças simples que, muitas vezes, são descartadas pelas 
próprias crianças. Visando, assim, fazer com que as mesmas possam explorar mais sua 
imaginação com brinquedos diferentes. E, pensando nisso, criamos também uma linha 
desenvolvida para crianças especiais. O site empresa Art Mundo segue a linha lúdica da 
proposta da empresa e expõe, além de seus valores, uma mostra de seus produtos e um 
formulário de contato. O desenvolvimento do site foi feito utilizando-se HTML 5.0, CSS 3.0. 


