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RESUMO 
 
 

Atualmente, muitos autores nacionais evidenciam que o modelo produtivo requer mais 
flexibilidade, bem como maior controle e qualidade sobre o trabalho e a produção, 
respondendo, assim, de forma rápida às novas demandas do mercado. Neste contexto, as 
cooperativas, que são organizações formadas por um grupo de pessoas que têm em comum, o 
desejo e a necessidade de se organizarem para atender melhor os mercados, se mostram 
como uma importante alternativa. Frente a isto, os artesãos, com objetivo de fortalecer sua 
atividade produtiva, ingressam em cooperativas, buscando alternativas para ampliação do seu 
mercado. Diante do exposto, este trabalho tem como objetivo apresentar melhorias para a 
cooperativa de artesãos situada na cidade de Bananal, localizado no Vale Histórico Paulista. 
Para atingir o objetivo proposto, o método de pesquisa valeu-se de uma abordagem qualitativa, 
utilizando-se da análise documental e observações feitas na “Casa dos Artesãos” que fica 
dentro do Solar Aguiar Valim. Os resultados obtidos pela visita técnica, verificou-se que a 
cooperativa de artesãos da cidade de Bananal precisa de muitas melhorias. Observou-se 
também que a cooperativa apresenta um bom escopo de trabalho entre os artesãos 
associados. Eles trabalham quatro horas por semana na loja da cooperativa, divulgando os 
trabalhos e o restante do tempo de trabalho semanal é dedicado para a produção e criação das 
peças. Essas peças, que são expostas, são devidamente etiquetas, contendo o valor do 
produto e o nome do artesão que desenvolveu a peça. Todavia, mesmo com essa boa 
estrutura administrativa, o local físico precisa de várias melhorias, pois localiza-se dentro da 
Solar Aguiar Valim. Esse prédio data do ano de 1855 e o seu estado de conservação é 
péssima, muitas vezes inviabilizando o acesso do turista no local. É importante ressaltar que 
tanto o Solar Aguiar Valim quanto a Casa do Artesão recebem, na sua grande maioria, turistas 
pedagógicos. Outro ponto importante é o uso da tecnologia. Notou-se que não há divulgação 
da Casa do Artesão nas mídias sociais ou em sites de busca. Outro aspecto que carece ser 
evidenciado é as formas de pagamentos. O local só aceita pagamento em dinheiro ou cheque 
e, muitas vezes, impedindo os clientes que possuem apenas cartão de crédito ou débito de 
fazerem suas compras. Com base nesses resultados, verificou-se que investir na melhoria da 
infraestrutura, na inserção de novas tecnologias como máquina de cartão de crédito; e na 
capacitação pessoal dos artesãos fará com que a Casa do Artesão de Bananal lucre mais. 
Assim, pode-se concluir que o projeto da cooperativa em Bananal é muito bom e com um 
campo a ser explorado pela “Casa de Artesão”; desde a melhoria no espaço físico para 
atendimento ao cliente até a melhor utilização das mídias sociais e publicidade do local. Deste 
modo, aproveitando melhor o segmento de turismo que o Vale Histórico Paulista oferece. 


