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Introdução: O Unileste, através do projeto de extensão Consultoria ao 3º setor, em
parceria com o Instituto Cenibra, vem atuando no Projeto Indaiá, de suporte a uma
comunidade de artesãs, especialistas em produção de produtos de palha, na
comunidade de Cocais das Estrelas. Este projeto já se encontra segundo ano de
intervenção, demandando atenção e esforços na estruturação do processo de formação
de preço, ou seja, encontrar um preço para cada produto que cubra as necessidades
custo de criação e manutenção da produção.  Objetivo: Esta etapa do projeto tem como
objetivo buscar uma precificação mais justa para os produtos criados pelas artesãs, que
consiga cobrir todos os custos necessários para a produção dos produtos, além de obter
reservas para manter o grupo associado. Metodologia: A metodologia utilizada no
trabalho foi pesquisa exploratória, trabalho de campo e fontes bibliográficas. Foram
realizadas visitas técnicas para conhecer o processo de produção e elaboração de
fluxograma, mapeando o processo produtivo para posterior valoração. Resultados: Um
preço justo para os produtos é tarefa complexa, pois, ao mesmo tempo que deve cobrir
todas as necessidades das artesãs, não pode resultar em valor oneroso, que não será
atrativo para o consumidor final. Com o levantamento dos custos dos produtos
fabricados pelas artesãs, que envolve, equipamentos de segurança, custos de
transporte, preparação da palha, tempo de mão-de-obra, entre outros fatores. O
levantamento de dados também é outro desafio, pois são vários processos que
envolvem a criação dos produtos da palha, da colheita até a fabricação do produto
final, que dependem de fatores externos, clima, colheita, área insalubre, o
“enxoframento”, afinal, quanto custa a palha, que é colhida na natureza? Percebe-se
que a formação de preço não é uma tarefa exata, exigindo-se encontrar o ponto de
equilíbrio para se buscar um preço que beneficie o produtor e atraia o consumidor.
Além disso, é preciso compreender a complexidade em precificar produtos que não
possuem padronização definida, por tratar-se de artesanato, além de formas e tamanhos
diversos. O eixo norteador para buscar uma estratégia de custear os produtos foi a
pesagem da palha em todas as suas etapas na produção, da colheita ao produto final.
Conclusão: Pode-se concluir que o processo de formação de preço é fundamental para
a manutenção de qualquer empreendimento, porém não é uma tarefa exata, precisa-se
de muito estudo e esforço para chegar-se num preço justo para quem fabrica e ao
mesmo tempo atrativo para o consumidor final.
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