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RESUMO – Definir o preço de um produto ou serviço nunca é tarefa fácil. Por mais óbvio que possa 

parecer, nem sempre o empreendedor recorda que o preço ideal é aquele que o cliente está disposto 
a pagar. Assim, para obter uma formação de preço apropriada, devem ser observados 3 (três) 
fatores: analisar o quanto é cobrado pelos concorrentes, analisar o custo de produção e descobrir o 
quanto o cliente está disposto a pagar. A maioria dos produtores tem essa dificuldade, ainda mais se 
tratando de artesãos que tem um produto diferenciado, sem competição no mercado e com matéria 
prima barata ou encontrada na natureza, essa dificuldade que foi encontrada na Associação de 
Artesãos, localizada em Cipó – BA. No início da oficina, foi abordado como ocorre à produção, 
quantos e quais tipos de artesanatos são produzidos e comercializados na associação, a partir desse 
ponto, analisar os gastos com fornecedores de matéria prima e o quanto isso custa individualmente 
na produção do artesanato. A maior queixa dos artesãos foi a de que não existe muitos fornecedores, 
visto que a matéria prima utilizada no principal artesanato fabricado é o “fiapo”, que são linhas de 
tecido não utilizáveis de uma indústria têxtil e vendida por apenas um fornecedor do interior de São 
Paulo. Diante disso, foi exposto os gastos com todas as matérias primas que os produtos têm e o 
preço final para determinar se o preço está ao menos pagando os custos de matéria prima. Em 
alguns artesanatos, o preço final era muito inferior aos gastos com matéria prima e era esse trabalho 
que estava desestimulando os artesãos a continuarem produzindo seus produtos artesanais. A 
solução encontrada foi a de aumentar o preço de venda dos artesanatos que tinham um “déficit” nos 
gastos e encontrar pontos de venda onde existam clientes que comprem seus produtos por valores 
mais elevados, foi analisada a venda dos artesanatos nas feiras de artesanato regionais e à 
exportação. 
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