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Apresentação 

Este relatório reúne um conjunto de documentos referentes ao período 

de 1999 a 2000, resultantes do trabalho de apoio à comercialização de 

artesanato, do Projeto Alternativas Econômicas, Programa Parque do Xingu 

ISA, através da Associação Terra Indígena Xingu {ATIX). Desde 1997 a 

A TIX vem atuando como um canal facilitador do comércio de artesanato de 

três povos indígenas que habitam o norte do Parque: Kaiabi, Suyá e Yudja. 

O trabalho teve início em 1996 com o primeiro projeto formulado pela 

A TIX (Projeto Kumaná), cujo objetivo principal era promover a revitalização de 

aspectos culturais dos três povos envolvidos. O ISA começou a apoiar esta 

iniciativa em 1997 e desde então vem desenvolvendo diversas atividades de 

assessoria no sentido de viabilizar o projeto, buscando a sua sustentação 

social, econômica e ambiental e ao mesmo tempo proporcionando treinamento 

aos índios, para que adquiram autonomia para o gerenciamento comercial de 

seus produtos. 

Sendo assim, apresenta-se neste dossiê documentos de caráter teórico 

metodológico, cujo objetivo é dar direção para as ações em desenvolvimento 

(como o primeiro esboço preliminar do Plano de Negócios); relatórios parciais 

referentes a ações de capacitação desenvolvidas nos dois últimos anos (cursos, 

oficinas e treinamentos); uma base para a constituição de um diretório 

comercial para a A TIX; materiais de divulgação produzidos ou em fase de 

elaboração, contabilidade e outros documentos pertinentes, que ajudem a 

identificar lacunas e perspectivas para a continuidade e fortalecimento deste 

trabalho, que tem um grande potencial para tornar-se um exercício bem 

sucedido de desenvolvimento sustentável na Amazônia brasileira. 
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/"'"', 1. Contexto - O Parque, as instituições e as parcerias 

r- 

Parque Indígena do Xingu (PIX) 

O PIX localiza-se ao sul da Amazônia brasileira, no nordeste do estado do mato grosso. A área do 
PIX somam-se hoje duas áreas contíguas, a TI Batovi e a TI Wawy, com o conjunto totalizando 
cerca de 2,8 milhões de hectares, onde vivem aproximadamente 4.000 índios de 14 etnias, que 
falam diversas linguas e têm cultura própria, distribuídos em mais de 50 aldeias. O PIX abriga três 
postos indígenas da FUNAI (PI Leonardo, Pavuru e Diauarum). Internamente, o PIX é dividido em 
duas regiões culturais distintas: o complexo cultural do alto Xingu, ou região do Uluri, formado por 
nove etnias; e o baixo Xingu, que congrega as etnias que chegaram em períodos mais recentes 
da história regional, como os Kaiabi, Suya e Yudja. Entre estas, situa-se o médio Xingu, onde 
estão presentes os lkpeng e os Trumai, além de outras etnias do alto e baixo. 

r- 

ISA 

r 

O ISA - instituto socioambiental - é uma associação civil, sem fins lucrativos, fundada em 1994 
para propor soluções integradas a questões sociais e ambientais. O ISA tem como objetivo 
defender bens e direitos sociais, coletivos e difusos, relativos ao meio ambiente, ao patrimônio 
cultural, aos direitos humanos e dos povos. Sua atuação inclui a realização dos programas Xingu, 
rio negro, ribeira, brasil socioambiental e diversos projetos especiais. Sua logística inclui a sede 
em são Paulo e um escritório em Brasília, além das sub-sedes regionais no rio negro (AM), no 
Xingu (MT) e no ribeira (SP). Sua equipe inclui antropólogos, biólogos, agrônomos, indigenistas, 
jornalistas, biblioteconomistas, especialistas em cartografia, em informâtica e advogados. 

ATIX 

~ 
1 

A Associação Terra Indígena Xingu-ATIX, é uma organização civil autônoma, sem fins lucrativos, 
fundada em 1995. Tem como missão promover a defesa do patrimônio territorial, ambiental e 
cultural relativos aos povos indígenas do Parque Indígena do Xingu. Possui duas sedes, uma no 
PI Diauarum, e outra na cidade de Canarana-MT, vizinha ao Parque. Conta com um conselho 
político constituído por lideranças representantes das 14 etnias do PIX. 

ISA/ATIX 

r": 

O instituto socioambiental, através do programa Xingu, vem trabalhando em parceria com a ATIX 
desde sua criação em 1995, desenvolvendo diversas atividades relacionadas especificamente ao 
funcionamento da Associação, e outras, ligadas às áreas de educação (formação de professores 
indígenas), capacitação técnica, fiscalização e comercialização de produtos indígenas de povos 
que habitam o Parque Indígena do Xingu. 

r 



Instituto Socioambiental - Programa Parque Indígena do Xingu 
Projeto Desenvolvimento de Alternativas Econômicas Sustentáveis 

PLANO DE NEGÓCIOS PARA O ARTESANATO DO XINGU VERSÃO 2.0 

O artesanato do Parque Indígena do Xingu 

A diversidade de etnias e culturas do PIX reflete-se na produção de artefatos. Desde 1997, a 
ATIX vem trabalhando como facilitadora para a comercialização do artesanato de três povos que 
habitam o norte do Parque, os Kaiabi, os Yudja e os Suya. Por enquanto, não existe comércio de 
artesanato dos povos do alto Xingu através da ATIX, pois eles tem seus próprios canais e rotina 
comerciais estabelecidos, além da distância geográfica. 
Na região do alto Xingu, conhecida também como "complexo ou sistema alto Xinguano", embora 
haja a presença de diversos grupos indígenas, existe uma certa uniformidade relativa à produção 
artesanal para a venda. Os artefatos de maior expressão comercial elaborados pelos povos alto 
Xinguanos são os colares de placas de caramujos, os bancos zoomorfos, a cerâmica 
(destacando-se os grupos Waurá e Mehinaku), as esteiras de tala de buriti (tuavi), as redes de 
buriti, os cestos desenhados, as máscaras cerimoniais e a arte plumária de modo geral. Os 
lkpeng (ou Txicão), habitantes do médio Xingu, produzem cocares e cestos. 

Arte Kaiabi 

Os Kaiabi são um povo de língua tupi-guarani, originários da região do Rio Teles Pires {bacia do 
Tapajós), cuja maior parte vive atualmente na região norte do Parque Indígena do Xingu. Suas 
especialidades artísticas são as peneiras desenhadas, as bordunas com empunhadura trançada, 
os adornos (colares, pulseiras e anéis) de tucum e inajá (palmeiras amazônicas), a tecelagem e 
os bancos de madeira. 

Arte Yudja (Juruna) 

O povo Yudja, do tronco lingüístico tupi, língua isolada Juruna, originário da região do baixo Xingu 
no Pará, vive na região norte do Parque Indígena do Xingu desde o início do século XX. Os Yudja 
são ótimos flautistas e cantores e possuem uma arte muito rica, representada principalmente nos 
bancos e remos pintados, na cerâmica utilitária e decorativa, nas cabaças pintadas e na 
tecelagem. 

Arte Suya (Kinsedjê) 

Os Suya são um povo do tronco lingüístico Jê, que mora na região sudeste do Parque Indígena 
do Xingu. As principais festas tradicionais são a do rato, o lamarikumã (festa das mulheres 
guerreiras) e o ritual do Jawari, manifestações culturais que partilham com as tribos que habitam 
a região do alto Xingu. Quanto à produção artística, destacam-se os adornos de tucum (colares e 
pulseiras), as redes de buriti, a cerâmica, os cestos decorados, os bancos de madeira e as 
esteiras de buriti decoradas. 

2 
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2. Comercialização de artesanato 

Missão 

r Estruturar, organizar e consolidar a atividade de comércio de artesanato indígena no Parque 
Indígena do Xingu através da Associação Terra Indígena do Xingu (ATIX), compatibilizando 
geração de renda, fortalecimento político e conservação ambiental, com resgate, valorização e 
divulgação cultural. Projeta-se consolidar o trabalho com as etnias do norte do PIX em uma 
primeira fase, para depois, caso seja viável, estendê-lo para outros povos do Parque em uma 
segunda fase. 

Histórico 

r: 
r: 

Historicamente, os povos indígenas residentes no norte do PIX vendiam seu artesanato para 
intermediários que vinham ao Parque comprar, ou através de viagens particulares de pessoas 
para grandes centros urbanos, como Brasília e São Paulo. Em 1996, com o apoio da escola 
paulista de medicina, a ATIX iniciou o desenvolvimento do projeto Kumaná, com o objetivo de 
resgatar aspectos culturais dos povos Kaiabi, Suya e Yudja através do incentivo à confecção de 
artefatos e da promoção de festas tradicionais. Foram construídas "escolas da cultura" nas 
principais aldeias do norte do Parque, com a finalidade de criar um espaço cultural onde os mais 
velhos ensinem aos jovens técnicas de confecção de itens da cultura material característicos de 
cada grupo. Para garantir a continuidade deste projeto, a idéia era comercializar parte da 
produção das escolas de cada aldeia. Assim, a partir de 1996, cada aldeia vem entregando 
periodicamente uma quantia de artesanato para a ATIX com esta finalidade. Paralelamente, com 
o desenrolar do projeto "apoio a alternativas econômicas sustentáveis para povos do Parque 
Indígena do Xingu", do programa Parque Indígena do Xingu, ISA, o artesanato foi identificado 
como um dos principais produtos do PIX com potencial para mercado. Sendo assim, este projeto 
vem apoiando a comercialização de artesanato de povos Xinguanos através da ATIX desde 1997. 

Valores 

Valorização do patrimônio cultural dos povos indígenas; 
Geração de renda para as comunidades indígenas a partir de uma atividade econômica 
tradicional, que contribui para a manutenção da identidade étnica dos povos; 
Identificação de nichos de mercado compatíveis com a capacidade de produção das 
comunidades; 
Fortalecimento das organizações indígenas; 
Contribuição para o uso sustentável dos recursos naturais e conservação da biodiversidade; 
Capacitação dos atores indígenas envolvidos; 
Disseminação, entre as empresas, da ideologia e da prática do comércio solidário; 
Contribuir para viabilizar economicamente as terras indígenas demarcadas. 

Fundamento: produto especial, artístico e confeccionado com elementos naturais, originários da 
floresta amazônica. Ê produzido em escala limitada e com prazo dilatado para a entrega. 
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Atividades realizadas até o momento 

1. Diagnóstico envolvendo aspectos sociais, ambientais e econômicos da produção e 
comercialização de artesanato no norte do PIX, com indicação de perspectivas futuras para 
potencializar a atividade; 

2. Levantamento de informações sobre mercados especializados em artesanato indígena em 
são Félix do Araguaia, barra do garças, Brasília e são Paulo; 

3. Prospecção de mercados especializados para artesanato indígena em são Paulo e no rio de 
janeiro; 

4. Atividades de acompanhamento e apoio ao projeto Kumaná, de revitalização cultural da ATIX; 
5. Documentação fotográfica dos processos de produção e das peças artesanais, principalmente 

das etnias Kaiabi e Yudja; 
6. Início do levantamento e documentação de coleções etnográficas dos povos Kaiabi e Yudja 

em museus brasileiros; 
7. Viagem experimental para são Paulo, acompanhando uma venda de artesanato através da 

ATIX, em novembro/dezembro/98; 
8. Visita ao projeto mãos de minas e ao centro cape em belo horizonte, responsável pela 

promoção da feira nacional de artesanato, realizada anualmente em belo horizonte; 
9. Identificação de matérias primas estratégicas para a confecção de itens destacados da cultura 

material Kaiabi e Yudja, com a promoção de discussões sobre a sustentabilidade destes 
recursos naturais junto às comunidades; 

10. Levantamento e sistematização preliminar de informações sobre comércio de artesanato 
indígena na "internet"; 

11. Definição, em conjunto com as comunidades e equipe da ATIX, de tabelas de preço para o 
artesanato Kaiabi, Yudja e Suya; 

12. Estabelecimento, em conjunto com a equipe da ATIX, de um sistema de registro e controle do 
artesanato entregue para venda na ATIX; 

13. Idealização e início da implementação de um "programa de capacitação em comércio de 
artesanato indígena" para a equipe da ATIX; 

14. Idealização e início da implantação do programa educativo "ecologia, economia e cultura", em 
conjunto com o projeto formação de professores indígenas, envolvendo a população adulta de 
três aldeias do norte do PIX e os professores indígenas de 14 povos, no qual também são 
abordadas questões relativas ao artesanato; 

15. Acompanhamento técnico para o envio de encomendas de artesanato, realizadas por lojas 
especializadas de são Paulo via terrestre; 

16. Estabelecimento de contatos preliminares com o SEBRAE e programa PROSOL em Cuiabá, 
com perspectivas de apoio para o trabalho com o artesanato; 

17. Produção de dois livros didáticos relacionados ao artesanato Xinguano, com distribuição para 
as aldeias, professores indígenas e equipe da ATIX (em andamento); 

18. Elaboração, em conjunto com a ATIX, de um projeto para participação de povos do Xinguem 
um evento de divulgação cultural em abril do ano 2000 (evento adiado); 

19. Elaboração, junto com equipe da ATIX, de etiquetas personalizadas para acompanhar as 
principais peças artesanais a serem comercializadas; 

20. Elaboração de um "portfolio" digital, com a seleção preliminar de fotografias relativas ao 
artesanato Kaiabi, Suya e Yudja para produção de materiais de divulgação do trabalho. 

21. Curso de informática para Tariayup Kaiabi e Winti Suya 

-...1' 
4 

- 

- 
-· 

- 



Instituto Socioambiental - Programa Parque Indígena do Xingu 
Projeto Desenvolvimento de Alternativas Econômicas Sustentáveis 

PLANO DE NEGÓCIOS PARA O ARTESANATO DO XINGU VERSÃO 2.0 
22. Revisão e reformulação das tabelas de preço de artesanato e reorganização das pastas de 

entrada e saída de artesanato 
23. Curso de comercialização de artesanato com Haruê Yamanaka da Artíndia -SP.Duas oficinas 

com a equipe de artesanato, uma para conferência e reorganização financeira do movimento 
de artesanato, outra para a elaboração de material de divulgação. 

5 

3. Plano de produção e comercialização 

r Funcionamento 

r 
r 

No âmbito da parceria entre ISA I ATIX, definir, sistematizar e experimentar um modelo de 
produção, comercialização e marketing do artesanato de povos do Xingu. A princípio, deve-se 
procurar consolidar o trabalho com as etnias Kaiabi, Suya e Yudja, com as quais a ATIX já 
trabalha. A partir da experiência adquirida e evolução da atividade, bem como do interesse de 
outras etnias do Parque, pode-se pensar em uma ampliação gradual do trabalho. 

Tempo 

Este plano tem a abrangência de cinco anos, portanto, de 2000 a 2005. De modo indicativo, 
pode-se prever que a primeira fase, envolvendo somente as etnias do norte do Parque, estenda 
se até 2002. 

Nichos de mercado 

,I"'"' 

Os principais nichos de mercado identificados para o artesanato indígena do Xingu, com os quais 
consldera-se vantajoso e oportuno trabalhar são: 

Especializado - lojas especializadas em artesanato indígena e/ou brasileiro; tipos de mercado: 

Não especializado 
Funcional - lojas de decoração; 
Ambiental/solidário - lojas de produtos com apelo socioambiental; 

Eventos culturais e/ou feiras; 

Internet - sistema de comércio através da internet. 
r, 

Mercado especializado 

Ê o mercado das lojas especializadas em artesanato indígena ou brasileiro. Até o momento, a 
ATIX desenvolveu relações comerciais com três lojas em são Paulo: 
Loja Artf ndia; 
Loja Amoa Konoya; 
Loja Ethniks. 

r: 

No final de 1998. a equipe da ATIX acompanhada por uma assessora do ISA realizou uma 
viagem experimental de venda de artesanato para são Paulo, consolidando contatos comerciais 
com estas lojas. Em 1999, foram encaminhados e respondidos pedidos de peças por estas lojas. 
Os pedidos foram enviados por via terrestre, com nota fiscal, com pouquíssima danificação de 
material no transporte. 

r- 
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a ATIX deve seguir trabalhando com estes nichos e possivelmente ampliar a rede de lojas 

especializadas com as quais mantém relações comerciais (vide anexo relação de lojas}. O 
principal problema em se trabalhar com este tipo de mercado é que não existe uma previsão de 
pedidos, que são flutuantes, incertos e dependentes da época do ano. 

Mercado não especializado 

É o mercado das lojas de decoração ou das lojas de produtos naturais e/ou ambientais. São dois 
nichos diferenciados, com público consumidor também diferenciado. Por um lado, o mercado de 
decoração é mais exigente em relação à qualidade, forma e funcionalidade do produto. Para o 
mercado ambiental, além da qualidade, a exigência é maior com relação ao tipo de informação 
que acompanha o produto e a embalagem. 

estes nichos de mercado ainda não foram mapeados pelo projeto alternativas econômicas. 
O interesse em investir neste tipo de mercado decorre da possibilidade de estabelecer relações 
comerciais mais seguras, duradouras e regulares, agregando maior valor aos produtos e 
possibilitando à ATIX e comunidades uma experiência mais profissional no campo comercial. 

No momento, a ATIX vem operando somente com as lojas especializadas de são Paulo. Ainda 
não existe uma estrutura adequada para comercializar pela internet, o que pode-se alcançar 
daqui a alguns anos. 

Eventos culturais e feiras 

A participação em eventos culturais e feiras (artesanato, ambientais, étnicas} é um filão 
interessante de mercado para a ATIX, tanto para a divulgação do trabalho da Associação como 
para o estabelecimento de contatos comerciais, abertura de novos nichos de mercado e 
comercialização de produtos. Em 1997, com o apoio da FUNAI, houve participação de 
representantes da ATIX na feira nacional de artesanato, realizada anualmente em Belo Borizonte. 
A participação neste tipo de evento depende de convites e de financiamento específico, pois o 
custo com a organização interna e transporte é elevado. Prevê-se porém a participação da ATIX 
na feira nacional de artesanato de Belo Horizonte, tendo em vista que o trabalho da Associação 
com o artesanato estará muito mais consolidado do que em 1997, quando estava ainda iniciando. 

Internet 

Ainda não existe acesso satisfatório à internet em Canarana, devido à deficiência do sistema 
telefônico da região. No entanto, pode-se prever que em pouco tempo estas deficiências serão 
resolvidas e a internet poderá ser acessada mesmo nos locais mais distantes do país. O comércio 
de produtos através da internet vem crescendo muito, revelando-se um nicho bastante 
interessante para investimento. Inicialmente, podemos pensar em fazer uma divulgação dos 
produtos da A TIX na internet, com indicação de contatos e fone/fax/endereço da Associação para 
os interessados. 
Quando for possível acessar a internet do escritório da ATIX em Canarana, além da equipe da 
ATIX estar capacitada, pode-se pensar em operar um sistema de vendas pela internet. Há que se 
verificar também se existe alguma demanda legal para que a ATIX realize este tipo de operação 
comercial. 
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Inicialmente será inserido no novo site do ISA, informações sobre o artesanato dos povos Kaiabi, 
Suya e Yudja, juntamente com informações sobre a ATIX . 
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Equipe da ATIX 

A equipe da ATIX deve estar capacitada para realizar o trabalho administrativo, em conjunto com 
pessoas/lideranças em cada aldeia. 

ATIX: 

Coordenador administrativo e financeiro - responsável pela gerência administrativa e financeira 
do movimento de artesanato em Canarana. Recebe o pagamento do artesanato do comprador e 
repassa para o produtor, realiza contatos comerciais, produz relatórios mensais, orienta o trabalho 
do auxiliar administrativo 

Coordenador de equipe: responsável pela movimentação do artesanato a partir do posto 
Diauarum, pela supervisão geral das atividades e pela organização e encaminhamento das peças 
para os compradores. Realiza viagens de acompanhamento pelas aldeias, monitora a questão da 
qualidade, encaminha pedidos aos conselheiros nas aldeias, encaminha solicitação de impressão 
de materiais de divulgação, realiza avaliação periódica. 

Auxiliar administrativo - auxilia os trabalhos do coordenador, realiza controle de entrada e saída 
de peças, recebe pedidos, encaminha pedidos para as aldeias, mantém relações comerciais, 
orienta trabalho de embalagem e transporte de pedidos. 

Obs.: embora seja desejável este quadro mínimo para o trabalho, a pessoa da ATIX que estiver 
responsável pelo escritório de Canarana deve estar capacitada para receber, responder e 
encaminhar pedidos e encaminhar cargas. Portanto, toda a equipe deve estar minimamente 
capacitada, uma vez que eles vêm operando em um sistema de revezamento para administração 
do escritório em Canarana. 

Aldeias: 

Produtores ou artesãos - responsáveis pela manufatura das peças com a qualidade desejável no 
tempo solicitado. 

Gerentes: responsáveis, com os velhos e a equipe de artesanato pelo controle de qualidade das 
peças encaminhadas para a ATIX. 

Assessoria ISA 

Programa Parque do Xingu/projeto alternativas econômicas - promove reuniões e integração 
entre outros programas (ex. Programa Rio Negro), assessora a equipe, planeja e implementa 
ações de capacitação, produz material didático, desenvolve ações de monitoramento e avaliação 
contínuas do processo, implementa trabalho de inventário e manejo de matérias primas 
estratégicas visando a sustentabilidade ambiental, auxilia a identificação e estabelecimento de 
contatos comerciais com nichos de mercado, mantém arquivo fotográfico e documental sobre 
peças, processo de manufatura e evolução do trabalho, orienta e implementa um plano de 
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marketing, elabora relatórios, publica artigos, elabora e implementa um projeto transversal em 
conjunto com o programa rio negro para o arumã. 

Eixos 

Vamos trabalhar com três eixos básicos, cada um dos quais com várias etapas de funcionamento. 
O grupo de ações descrita a seguir é comum a todos os nichos de mercado ora trabalhados, 
ficando especificadas as ações diferenciadas necessárias a cada nicho. 

• Sistema de organização da produção e fluxo do artesanato encaminhado 
• Comercialização 
• Distribuição da produção 

• Sistema de organização da produção e fluxo do artesanato 

Ações previstas: 

Definir formas de seleção de qualidade das peças, principalmente as compradas com o capital de 
giro. Ê proposta a formulação de equipe no Diauarum envolvendo os três povos que, em conjunto 
com os velhos da aldeia e o gerente farão a seleção das peças na viagem de compra de 
artesanato. Para as peças entregues no Diauarum a seleção seria feita pela equipe. 
Informatizar o controle do fluxo de artesanato, no Diauarum e em Canarana. 
Revisar e adequar as tabelas de preço. 

+ Comercialização 

Estratégia 

Consolidar uma estratégia de marketing que tome visfvel o trabalho da ATIX como facilitadora do 
comércio de artesanato de povos do Xingu. Esta estratégia deve adequar-se à linha de produtos 
oferecida e atingir os diferentes tipos de mercado com os quais se pretende trabalhar: mercado 
especializado, mercado não especializado e mercado de eventos culturais. Como estratégia geral, 
deve-se ressaltar a sustentabilidade do produto, um produto da floresta, que combina 
desenvolvimento social e preservação cultural com conservação da Amazônia. São produtos que 
conciliam cultura, meio ambiente e desenvolvimento econômico. 

Estão em fase de produção: 
• Catálogo e pôster dirigidos a lojistas; 
• Etiquetas de identificação das peças; com logos para cada um dos povos. 
• Atualização da lista de lojas, para mala-direta do catálogo 
• Identificação de possíveis compradores para os produtos no mercado não especializado, 

contatando-os para estudo de receptividade da arte indígena do Xingu; 

Prevê-se a distribuição de aproximadamente 100 conjuntos com catálogo e pôster para lojistas e 
posterior folow-up e análise da receptividade do material (procura por peças}, para a construção 
de uma carteira de compradores compatível com a produção dos povos do Xingu. Outros 500 
conjuntos serão vendidos na Feira de Belo Horizonte. 
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É necessário ainda: 
• Divulgar a marca "Arte Indígena do Xingu" nas publicações do ISA e outros materiais 

promocionais da instituição; 
• Elaboração de um press kit para divulgação na mídia 
• Produção de um catálogo que apresenta a linha de produtos 
• Produção de material promocional de ponto de venda gratuito (display, folheto, filipeta,etc .. ) 
• Produção de material promocional para ser vendido (camisetas, cartão postal, caderno) 
• Produção de um vídeo para ser utilizado como material didático, como material promocional 

em feiras, bazares e eventos especiais e na mídia eletrônica 
• Produção de um Cd room para ser utilizado como material didático, como material 

promocional em feiras, bazares e eventos especiais e na mfdia eletrônica 
• Produção de um kit exposição (com fotos e peças) para ser utilizado em escolas, feiras, 

bazares e eventos especiais 

Consumidor 

Mercado especializado- consumidor étnico, intelectual ou turista. Busca o valor cultural do produto 
e a originalidade. Muitas vezes, busca produtos que tenham sido usados pelas populações 
indígenas, aos quais dão mais valor. 
Mercado não especializado - decoração - consumidor estético/funcional. Busca a beleza e a 
funcionalidade do produto. O produto deve estar bem acabado e ter preço compatível com a 
concorrência. 
Mercado não especializado - ambiental - consumidor ecológico/estético/funcional. Busca a 
beleza e funcionalidade, porém reconhece o valor ambiental e cultural do produto. Uma 
embalagem bem acabada, fotos do processo de confecção e informações ambientais e culturais 
ajudam a valorizar o produto. 

Revendedor 

O processo de compra do revendedor, varia, caso a caso dependendo de seu mercado 
consumidor. 
Mercado especializado - as compras variam de acordo com a variedade de produtos que se 
pretende oferecer nas lojas: quanto mais produtos de diferentes grupos indígenas, mais completa 
a loja será. Assim, os pedidos variam conforme a época do ano- em são Paulo, o meio e o final 
do ano são picos de compra e também de acordo com a quantidade vendida e necessidade de 
reposição de estoque. 
Mercado não especializado - "a maioria compra artesanato que tem preço, estética 
funcionalidade e qualidade exigida por seus consumidores" (Montenegro, 1999). A quantidade 
pedida também varia de acordo com a época do ano, mas principalmente, com o grau de 
aceitabilidade do produto no mercado. 
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Concorrência 

A concorrência deve ser estudada caso a caso, para cada produto com o qual se está 
trabalhando. Existe uma lacuna quanto ao conhecimento aprofundado da concorrência para cada 
tipo de produto nos diferentes nichos de mercado. No quadro 2, apresenta-se um resumo de 
caracterfsticas econômicas e ambientais para produtos selecionados. 

• Cestaria Kaiabi - o preço elevado e o tipo de formato mais ou menos padronizado, além, é 
claro, do problema da indisponibilidade de matéria prima (arumã), inviabilizam seu comércio 
para o mercado não especializado, cuja concorrência é grande, tanto entre cestaria indígena 
de outros grupos da Amazônia, como em relação à cestaria asiática. 

• Cerâmica Yudja - hã concorrentes indígenas e não indígenas, para o mercado especializado 
e não especializado. Entre os maiores concorrentes indígenas pode-se citar os Waurá (povo 
ceramista do alto Xingu), que oferecem uma maior variabilidade de peças, em uma cerâmica 
de maior qualidade com preço similar; os Kadiweu, com uma cerâmica altamente elaborada e 
preços similares ao da cerâmica Yudja; os Asurini, com sua cerâmica delicada de fino 
acabamento, porém produzida em menor escala, os Terena, cerâmica funcional mais simples, 
porém com preços mais baixos. 

• Cerâmica Suya - a cerâmica Suya recebe uma grande influência da cerâmica alto Xinguana, 
uma vez que muitas mulheres casadas com homens Suya são do alto, havendo um grau 
significativo de miscigenação étnica entre eles. Nos últimos anos, percebe-se que a cerâmica 
Suya tem apresentado problemas graves de qualidade. Para que ela possa ser um produto 
potencial e competitivo, há que se trabalhar seriamente a questão da qualidade da cerâmica 
nas aldeias. 

• Esteiras de buriti - as esteiras de tala de buriti elaboradas pelo povo Suya (artefato originário 
das culturas alto Xinguanas), com amarração de algodão, às vezes com trançado decorativo 
em padrões geométricos ou zoomorfos, possuem potencial para o mercado de jogos 
americanos, cortinas e divisórias, centros de mesa e outras funções decorativas/utilitárias. No 
entanto, as esteirinhas são produzidas em tamanhos mais ou menos padronizados, pois 
destinam-se ao trabalho de espremer a massa de mandioca para a preparação do polvilho. 
Segundo entrevistas realizadas, algumas lojas de decoração interessam-se pelo produto, 
contanto que este seja trabalhado: tamanho, cores, padrões gráficos, etc. Há que se avaliar a 
viabilidade de se trabalhar estes aspectos com o povo Suya, de acordo com a relação custo 
benefício e com o interesse de alguma loja em adquirir este tipo de produto. Deve-se também 
levar em conta o fato de que existe concorrência com vários povos do alto na elaboração 
deste produto. 

• Adornos de coco de palmeira - várias populações indígenas da Amazônia produzem colares, 
pulseiras e anéis confeccionados com a noz de palmeiras. Esta arte atinge um grande grau de 
qualidade com os Ticuna, por exemplo. Os preços também são equivalentes. Destacam-se as 
pulseiras de tucum e/ou inajá, elaborada com perfeição pelas artesãs Kaiabi. Neste caso, 
deve-se trabalhar a qualidade das peças, procurando um espaço diferenciado no mercado 
ambiental, pela informação agregada e embalagem, algo que diferencie este tipo de bijuteria 
das demais, também produzidas por povos indígenas brasileiros. 

• Bancos de madeira - há uma concorrência entre os bancos produzidos no norte do Parque 
(povos Kaiabi, Yudja e Suya) e no alto Xingu ou sul do Parque (Kuikuro, Kalapalo, kamaiurá, 
Mehinako, Yawalapiti). Os bancos confeccionados por povos do alto são feitos com uma 
madeira avermelhada, que adquire uma coloração muito bonita com o tempo. Há exímios 
artesãos, que elaboram verdadeiras obras de arte em seus bancos zoomorfos. Os preços dos 
bancos do alto são mais elevados em comparação aos do norte. Apesar disso, os modelos 
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são diferentes e a padronagem gráfica também. Um dos grandes problemas com relação aos 
bancos é o da disponibilidade de matérias primas adequadas, e o impacto ambiental que se 
gera com um aumento do corte de árvores para comercializar mais bancos. Uma vez que os 
bancos representam um dos produtos Xinguanos com maior potencial para o mercado, 
principalmente não especializado, deve-se investir no manejo das matérias primas (e/ou 
identificar substitutos) para viabilizar um aumento da produção comercial. 

11 
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r- Escala de produção 

r- A escala de produção varia muito com o tipo de produto, a época do ano e o calendário agrícola 
e cultural de cada etnia. Foram feitas tentativas de quantificar a produção de alguns itens 
destacados, apresentados no documento "o projeto Kumaná e a experiência da ATIX na 
comercialização de artesanato Kaiabi, Suya e Yudja em 1998", ISA/ATIX, abril, 1999. No entanto, 
percebe-se que de um ano para outro a escala de produção pode variar muito. Existe portanto um 
alto grau de imprevisibilidade, que varia de produto para produto e de povo para povo. 
A estratégia sugerida é que se leve em conta as estimativas existentes, mas que sejam feitas 
experiências com alguns produtos destacados, caso sejam estabelecidas relações comerciais 
com algum tipo de mercado não especializado. 

r 
r 

r: 

Preço 

Foi elaborada pela equipe da Atix, com assessoria do ISA e Artíndia - SP uma tabela com os 
preços das peças produzidas no Xingu. Faz-se necessário agora: 
Revisar as tabelas de preço, a questão do tamanho (pequeno, médio e grande) e consolidar uma 
tabela específica para o mercado não especializado, com padrões de tamanho e preço mais 
confiáveis e adequados. 
Estabelecer uma política de preços que leve em consideração os níveis de preço praticados pelos 
produtos similares, de produtos concorrentes (Montenegro, 1999). 
Fortalecer a marca "artesanato Indígena do Xingu", viabilizando a prática de uma poUtica de 
preços diferenciada, que permita uma margem de lucro maior (Montenegro, 1999). 

Marca 

Fundamento 

O artesanato do Xingu comercializado através da ATIX deve ser identificado como uma linha de 
produtos que diferencia-se por seu esforço em alcançar autonomia indígena para a gestão do 
comércio de seus produtos, combinando valorização e preservação cultural, conservação 
ambiental na Amazônia e geração de renda. 
Pretende-se que alguns produtos destacados ultrapassem as fronteiras do consumidor étnico, e 
conquistem um espaço no mercado de decoração que valoriza a combinação entre estética, 
qualidade, funcionalidade e preço (Montenegro, 1999). 

Consumidor 

r: 

O consumidor precisa ser convencido das vantagens que terá ao adquirir um produto da linha 
"Arte Indígena do Xingu". Ele não está adquirindo somente um produto, mas também apoiando 
uma causa e valorizando o esforço de povos indígenas na preservação de sua cultura e da 
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floresta amazônica. Além disso, ele está adquirindo um produto único e exclusivo, uma "obra de 
arte", pois sendo artesanal, jamais existirá uma peça igual à outra. 

Conceito 

Comprando um produto da linha "Arte Indígena do Xingu", o consumidor estará colaborando para 
a consolidação de uma alternativa de desenvolvimento que respeita o meio ambiente, preserva a 
cultura local e resulta na geração de renda e melhoria da qualidade de vida das comunidades 
indígenas envolvidas (Montenegro, 1999). 

Valores 

Gera renda para os índios 
Melhora a qualidade de vida 
Preserva o meio-ambiente 
É ecológico 
Garante desenvolvimento sustentável 
Respeita a cultura local 
Respeita as tradições culturais 
Tem história 
Preserva florestas 
Estimula a autonomia dos índios 
Estimula o desenvolvimento econômico e cultural dos índios 
Contribui para viabilizar economicamente as terras indígenas demarcadas 

Concorrência 

Artesanal x industrial 
Natural x artificial 
Ecológico x poluidor 
Durável x descartável 
Brasileiro x importado 
Indígena x estrangeiro 
Qualidade x quantidade 
Exclusividade x massificação 
Arte x artesanato 

+ Sistema de distribuição 

1. A loja envia o pedido por fax para o escritório da ATIX em Canarana; 
2. responsável em serviço na ATIX recebe o pedido e acusa o recebimento, dando uma 

resposta imediata à loja; 
3. responsável encaminha o pedido para a sede da ATIX no posto Diauarum; 
4. pedido é encaminhado para as comunidades, que respondem à ATIX indicando a viabilidade 

de atender ao pedido e o prazo necessário; 
5. responsável em serviço no escritório de Canarana envia a resposta por fax para a loja; 
6. artesanato é encaminhado pelos produtores para o PI Diauarum, onde é registrado, 

etiquetado e embalado. 
7. É preparada uma listagem das peças de cada caixa, que segue para Canarana junto com a 

encomenda; 



Instituto Socioambiental - Programa Parque Indígena do Xingu 
Projeto Desenvolvimento de Alternativas Econômicas Sustentáveis 

PLANO DE NEGÓCIOS PARA O ARTESANATO DO XINGU VERSÃO 2.0 
8. responsável em serviço em Canarana recebe a relação de peças, prepara a nota fiscal avulsa 

e encaminha a encomenda pela viação Xavante até Brasília (frete pago pela ATIX}; 
9. A nacional expresso cargas redespacha a carga para, entregando diretamente no destinatário 

final, que realiza o pagamento do frete; 
10. A loja realiza o depósito do dinheiro na conta bancária da ATIX e envia o comprovante de 

depósito via fax; 
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Sistema de administração da produção e distribuição 

r 

Etapas 

1. Identificar possíveis interessados/compradores para os produtos selecionados 
(preferencialmente rede de lojas); 

2. Contatar possíveis compradores, levando "portfolio" e amostras dos produtos; 
3. Estabelecer relações comerciais caso seja de interesse de ambas as partes (sensibilizar 

compradores potenciais/parceiros solidários); 
4. Definir uma estratégia de funcionamento do comércio; 
5. Realizar uma experiência de venda; 
6. Assinar contrato; 
7. Definir etapas de funcionamento: recebimento do pedido, encaminhamento, produção, 

registro, etiquetagem, embalagem, transporte. 
8. Definir forma de funcionamento do trabalho: consignação (a ATIX é facilitadora e gerencia), 

intermediário/empresarial (a ATIX é micro-empresa, possui capital de giro e paga para as 
comunidades na hora). 

9. Dar continuidade ao programa de capacitação para a equipe da ATIX. 

r: 

r: 

Sistema de funcionamento - ver quadros em anexo 

Consignação 
Intermediário comercial 
Híbrido 

,..._ 4. Programa de capacitação em comércio de artesanato indígena 

ISA/ATIX 

r: Primeiro curso - introdução ao comércio de artesanato indígena 

Coordenação - Simone ferreira de Athayde - ISA 

Duração - 1 ano e 6 meses - maio/99 a novembro/2000 

Neste primeiro curso, procuramos enquadrar os conteúdos dentro das disciplinas ou áreas de 
conhecimento conhecidas pelos lndios, que fazem parte do currículo escolar do projeto formação 
de professores indígenas (ISA). Foram ministrados dois módulos em 1999 (português e 
matemática), estando os outros dois previstos para o ano 2000. 

além do trabalho mais sistemático das aulas, existe também o trabalho prático de 
acompanhamento e assessoria, realizado no dia-a-dia da ATIX e das aldeias: registro, 
embalagem e encaminhamento de encomendas, com realização de contabilidade e prestação de 
contas para as aldeias. 

r: 
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Módulos/conteúdos 

1. Português - prof. Simone ferreira de athayde 

PI Diauarum, 26 de maio a 04 de junho de 1999 
10 participantes (ATIX e aldeias), etnias Kaiabi, Suya e Yudja 

• Introdução geral ao curso: arte, artesanato e cultura material, produtos indígenas e não 
indígenas, introdução à noção de comércio 

• Trabalho com tipos de texto: diálogo, carta, cartas para donos de lojas de artesanato indígena, 
descrição, levantamento do artesanato dos povos Kaiabi, Suya e Yudja, descrição de peças 
de artesanato, fichas para a confecção de etiquetas para peças de artesanato; 

• Trabalhando com as tabelas de preço da ATIX; 
• História: histórias relacionadas com a cultura material Kaiabi, Suya e Yudja; 
• Pesquisas individuais sobre festas indígenas tradicionais. 

2. Matemática - prof. Cláudio lopes de Jesus (unicamp), monitor prof. Matari Kaiabí, participação 
Simone Athayde, Geraldo Mosimann da Silva e Alupá Trumai (ATIX). 

PI Diauarum, 05/07 à 12/07/1999, 23 participantes, ATIX/aldeias, etnias Kaiabi, Yudja e Suya. 

• Compreensão do sistema decimal posicional e adição 
• Subtração; 
• Introdução à multiplicação; 
• Introdução à noção de porcentagem; 
• Treino de operações matemáticas com problemas práticos, relacionados com o artesanato; 
• Trabalho com tabelas de registro de entrada e saída de artesanato; 
• Rotina de trabalho financeiro da ATIX: aula com Alupá Trumai (diretor financeiro), com 

trabalho em aula sobre balanço contábil mensal da Associação. 

3. Comércio - Haruê Yamanaka (Artíndia-SP), Simone Ferreira de Athayde, convidado Rubens 
D'Ávila (colecionador de artesanato indígena) 

Data prevista: 10/02 a 16/02/2000, sede da ATIX, PI Diauarum. 

• Conceito de produto: matéria prima+conhecimento+trabalho; produtos indígenas e não 
indígenas; relações de venda, compra, troca, dar de presente; 

• Conceito de economia, economia de subsistência e economia de mercado, conceito de 
comércio, conceito de mercado; 

• Atividades econômicas de subsistência e de mercado: histórico do comércio de artesanato no 
Xingu; 

• Cadeia comercial - exemplos, como trabalham os comerciantes de artesanato, informações 
sobre o programa Artíndia/FUNAI, o que é capital de giro; 

• Comércio de artesanato indígena: panorama no brasil, habilidades necessárias para trabalhar 
com o comércio de artesanato: questão da qualidade, organização da produção, controle, 
acesso a mercados, embalagem e transporte, divulgação e marketing, controle financeiro. 

14 
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r- PLANO OE NEGÓCIOS PARA O ARTESANATO DO XINGU VERSÃO 2.0 
r Ciências e geografia - Simone ferreira de Athayde e Geraldo Mosimann da Silva 

Data prevista: novembro/2000. 

r 

• Recursos naturais: conceito, recursos renováveis e não-renováveis, levantamento de m 
utilizados no artesanato; 

• Ambientes - tipos de mato existentes ao redor das aldeias e PI Diauarum; 
• Levantamento de recursos naturais existentes nos diferentes ambientes: plantas, animais, 

terra; 
• Partes usadas, época que usa; 
• Materiais da roça - plantados e materiais pegas no mato - coletados/extraídos (noções), 

diferenças; 
• Noção de manejo - jeito de usar os recursos 
• Discussão sobre diminuição de disponibilidade de matéria prima quando aumenta muito o 

comércio ou o uso - ex.: arte plumária, tracajá; 
• Soluções para diminuição dos m na natureza - educação/orientação, manejo e conservação. 

Encerramento do curso e avaliação geral 

Trabalho prático -ATIX/aldeia 

• Participar na rotina de trabalho na ATIX, auxiliando o desenvolvimento de tarefas gerais 
• Treinar atividades de controle de artesanato: 
• Entrada, registro, etiquetagem, embalagem e saída (venda de peças); 
• Participar na elaboração de projetos para participação da ATIX em eventos culturais; 
• Familiarizar-se com as tabelas da ATIX; 
• Acompanhar dinâmicas de contato comercial e encaminhamento para lojas; 
• Acompanhar trabalho das escolas e da comunidade quando na aldeia, auxiliando no registro e 

controle da produção. 

Produtos 

r: 

• Publicação dos livros: "Manual do comércio de artesanato indígena"; "O livro das peneiras 
Kaiabi" e "Pintura Corporal Yudja" até julho de 2002, elaborados pela equipe da ATIX e 
comunidades. 

• Publicação do catálogo comercial "Arte lndfgena do Xingu" até junho de 2001. 
• Avaliação da viabilidade de se constituir uma parceria com SEBRAE/PROSOL -MT para o 

desenvolvimento de ações de capacitação, tendo em vista a continuidade do programa. 

r 

r: 
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QUESTÕES ESTRATÉGICAS: 

1. Por que trabalhar com o comércio de artesanato do Xingu? 

• De um modo geral, o comércio de artesanato é historicamente a primeira e principal 
atividade econômica de mercado exercida pelos povos indígenas 
brasileiros/xinguanos. 

• Desde a criação da ATIX, existe a intenção de facilitar o comércio de artesanato dos 
povos do Parque, como uma forma de prestar um serviço/auxílio às comunidades. O 
primeiro projeto (Projeto Kumaná) concebido pela ATIX em conjunto com as 
comunidades Kaiabi, Suyá e Yudja, está relacionado com o estímulo à produção de 
artesanato como um mecanismo de resgate/preservação cultural, contemplando a 
comercialização como uma forma de garantir a sustentabilidade/continuidade do 
projeto. 

• O artesanato indígena é um dos produtos não-madeireiros mais interessantes da 
Amazônia: é um dos únicos que possui o potencial para conciliar 
tradição/preservação cultural, conservação ambiental, uso sustentável da 
biodiversidade, beneficio econômico, autonomia social e organização política. 

• Os povos indígenas conquistarão uma autonomia para lidar com o comércio de seus 
produtos, o que por um lado, trará maior independência dos poucos intermediários 
que compram diretamente no Parque e por outro, maior retomo econômico para as 
comunidades. 

2. Por que um plano de negócios para o artesanato do Xingu? 

O Plano de negócios é um instrumento dinâmico de planejamento das ações 
necessárias para se atingir um objetivo ou meta geral, relacionado ao comércio de um 
determinado produto que se quer colocar no mercado. No caso do artesanato xinguano, o 
Plano de Negócios irá possibilitar a visualização e organização das etapas necessárias para 
que o desenvolvimento do comércio de artesanato de povos xinguanos através da ATIX 
caminhe para alcançar autonomia e sustentabilidade, do ponto de vista econômico, social, 
político e ambiental. 

3. Tem mercado para o artesanato do Xingu? Qual (is)? 

Por enquanto, o nicho de mercado com o qual a ATIX tem trabalhado é o das lojas 
especializadas em artesanato indígena brasileiro, limitando-se à cidade de São Paulo. No 
entanto, este é um nicho limitado, cuja demanda é flutuante e incerta, onde há concorrência 
tanto entre os produtos como entre os fornecedores/distribuidores. A hipótese a ser 
colocada em prática é de que existem outros nichos inexplorados e potenciais para alguns 
produtos destacados, como o mercado das lojas de decoração e o dos produtos social e 
ambientalmente corretos. Existe, caso seja estabelecida uma relação comercial com um 
mercado diferenciado, a possibilidade de um fornecimento regular de acordo com a 
capacidade de produção das comunidades, o que traz maior segurança, liquidez e 
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sustentação econômica para a atividade. O modelo de comércio a ser experimentado é 
trabalhar com estes dois tipos de nichos ( especializado e não especializado solidário), 
simultaneamente. 

4. O artesanato do Xingu tem problemas de qualidade? 

Desde 1998, a ATIX tem procurado trabalhar a questão da qualidade com as 
comunidades, recusando ou devolvendo peças mal trabalhadas, que não são enviadas em 
suas encomendas ou viagens experimentais. No entanto, há que aprofundar o trabalho sobre 
o problema da qualidade em cada aldeia, o que poderia ser feito através de um conselho de 
artesãos, junto com a equipe da ATIX. 

5. A ATIX/comunidades Kaiabi, Yudja e Suyá tem condições de bem administrar o 
negócio do artesanato? 

Por enquanto, ainda não existem condições adequadas. Há que investir em 
capacitação e na organização de um grupo ou conselho para administrar o comércio de 
artesanato. Há que se definir também o modelo de funcionamento deste comércio e as 
funções de cada pessoa dentro dele. Há um programa de capacitação em comércio de 
artesanato em andamento, que deve ir sendo atualizado e adequado às necessidades 
específicas de cada momento/etapa do trabalho. 

6. O ambiente tem capacidade de suporte para sustentar a comercialização da produção de 
artesanato? 

Depende do produto. Por um lado, cerâmica, cabaças pintadas, cestaria de buriti e 
adornos de fruto de palmeiras são mais "sustentáveis" do ponto de vista ambiental. Bancos 
de madeira e cestaria Kaiabi de arumã já apresentam problemas de sustentabilidade. No 
caso dos bancos, porque se corta a árvore inteira e são poucas madeiras que se prestam a 
este tipo de trabalho. O arumã usado pelos Kaiabi ocorre em densidades populacionais 
pequenas na área do Parque. No outro extremo situa-se a arte plumária, cujo comércio é 
ilegal e deve ser desencorajado. 
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Documentação de apoio 

1. Dossiê de documentos sobre a ATIX e o comércio de artesanato no Parque 
Indígena do Xingu1999-2000. São Paulo, março de 2000. Responsável: Simone 
F. de Athayde. 

2. Catálogo digital de artesanato do Xingu(versão preliminar). São Paulo, janeiro, 
2000. Simone F. de Athayde. 

3. Artesanato - Alternativa Econômica. Documento técnico do Programa Rio Negro. 
São Paulo, junho de 1999. Responsável: Fábio Montenegro. 

4. O projeto Kumaná e a experiência da A TIX na comercialização de artesanato 
Kaiabi, Yudja e Suyá em 1998. Relatório técnico. Responsável: Simone F. de 
Athayde, abril, 1999. 

5. Características ecológicas, extração e usos de uruyp (Ischnosiphon sp, 
Marantaceae): bases para a discussão de seu manejo participativo. Relatório 
técnico. Responsáveis: Simone F. de Athayde e Geraldo M. da Silva, março, 
1999. 

6. Primeira Oficina sobre Elaboração de Projetos para a ATIX. Geraldo Silva, Simone 
Athayde e André Villas-Bôas. Manual de trabalho/ Relatório, agosto, 1999. 

7. Manual do Comércio de Artesanato Indígena - Livro Didático, módulo 1, português, 
Simone Athayde. São Paulo, setembro, 1999. 

8. O Livro das Peneiras Kaiabi - Livro didático, ISA/ATIX/Projeto Kumaná e 
Escolas Indígenas do Xingu, Simone Athayde e Geraldo Silva. São Paulo, 
setembro, 1999. 

9. Relatório técnico: Organização social, aspectos econômicos e sustentabilidade 
ambiental: perspectivas para a potencialização do comércio de artesanato no 
Parque Indígena do Xingu. (Simone Athayde, organizadora, 1998). 

10. Panorama de atividades econômicas em andamento no Parque Indígena do Xingu. 
(Geraldo Silva, documento técnico, 1998). 

11. Documento técnico preparatório para o seminário de avaliação do Programa Xingu, 
realizado em São Paulo, em agosto de 1998. ( elaborado pela coordenação do Programa 
e equipe técnica do projeto, 1998). 

12, Relatório de consultoria: O mercado de artesanato indígena em São Paulo. 
(Fábio Montenegro, 1998). 

13.Relatório de consultoria: O mercado de artesanato indígena no Rio de Janeiro. 
(Fábio Montenegro, 1998). 

14.A cultura material dos Kaiabi nos museus do Rio de Janeiro. Documento 
ilustrado. {Klinton Senra, 1997). 
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Quadro 1. Visualização de tópicos. 
ARTESANATO DO XINGU 

TO PICO ONDE ESTAMOS ONDE VAMOS COMO VAMOS CHEGAR LA? 

Produtos Sem linha de produtos Linha de produtos definida Definir linha de produtos para cada nicho de 

definida mercado 

Produtores Independentes Organizados Conselho Administrativo/acompanhamento e 
monitoramento 

Producão Indeoendente Sistematizada7oraanizada Conselho administrativo/comunidades 

Marca Não há Consolidar Plano de Marketina 

Peças Gráficas Não há Criar e produzir Kit promocional (etiqueta, cartaz/folder, 
cautas) . 

Distribuição Irregular Regular Busca de novos nichos de mercado/ Contrato 
com lntencão de cedidos futuros 

Transporte Fluvial / terrestre Fluvial/ terrestre autônomo Criação e manutenção de fundo p/ cobrir 

subsidiado 
desoesas de transoorte 

Nota Fiscal Avulsa Regularizada Habilitacão da ATIX 

Venda Aleatória sazonal Encomendada Pedidos/ Sistema de contrato 

Qualidade Regular otlma Orientação comunidades/protocolo de 
aualldade/conselho administrativo 

Comércio Etnico Etnico/Solidárlo Convencendo a empresa a se engajar/Plano de 
Marketina 

Mercado Esoeclalizado Esoecializado/Não esoecializado Identlficacão/contato com mercados ootenciais 

Consumidor Etnlco Ecolóc:i 1co/ldeol60 ico 

Revendedor Lotas individuais Loias individuais/Rede Nichos de mercado especiais 

Loias Unidades isoladas Unidades Isoladas/Rede 

Pedido Indefinido Mínimo Estabelecendo cotas mínimas e máximas de 
acordo com escala de producão 

Pagamento Contra venda, Contra venda/ Antecipado Administração / Controle Financeiro 

consianacão 
Prazo Sem aarantlas Garantido Gerenciamento da oroducão 

ATIX na produção Observando Gerenciando Capacitação, atuação do Conselho 
administrativo 

ATIXna Gerenciamento Gerenciamento adequado Capacitação/atuação Conselho/ experiê nela 

comercializacão orecário 
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Quadro 2. Características ambientais para produtos destacados 
Pressão ambiental: inexistente, leve, moderada, forte. Viabilidade de manejo: baixa, moderada, alta. 

Povo/Produto Matéria-prima Pressão Viabilidade de Substituto/ opções Escala de produção 
ambiental/Situação manejo possível 

KAIABI 
peneiras arumã pintadas com Forte Baixa - buriti, taquarinha, Irregular/baixa 
desenhadas casca de jequitibá 

cana-brava (baixa 

qualidade) 
colar de contas de côco de tucum e Baixa Moderada - não há Regular/ média 
tucum liso aluodão 
colar de pingentes côco de tucum e Baixa Moderada - não há Regular/ média 
zoomorfos de sementes ou 
tucum miçangas 
colar de argolas de coco de inajá e Baixa Alta - não há Regular/ média 
inajá algodão trançado 
pulseiras de tucum côco de tucum e/ou Baixa Moderada/ Alta - não há Regular/ média 
e/ou inajá lnajá, miçangas e 

algodão 
anéis de tucum côco de tucum ou Baixa Moderada/Alta - não há Regular/média 
e/ou inajá (simples inajá 
e desenhados) 
bancos tradicionais Diferentes tipos de Forte Moderada - pesquisar possíveis Regular/baixa 

madeira (cedro, 
substitutos/ opções itaúba etc) 

bancos zoomorfos Diferentes tipos de Forte Moderada - pesquisar possíveis Regular/baixa 
madeira 

substitutos/ opções 

bordunas com tucum e trançado de Moderada Baixa/moderada - p/ arumã: buriti Regular/média 
trançado e/ou saia lmbé ou arumã, 

ou taquarinha pintura de casca de 
jequitibá, franja de - p/ tucum: 
algodão (saia) 

macaúba 

20 
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Povo/Produto Matéria-prima Pressão Viabilidade de Substituto/ opções Escala de produção 
ambiental/Situação manejo possível 

VUDJA 

Cerâmica barro com pintura de Leve Baixa - não há Regular/média 
casca de árvore e 
urucum 

banco Diferentes tipos de Forte Moderada - pesquisar possíveis Regular/baixa 
zoomorfo/brinquedo madeira, com pintura substitutos/ opções s de madeira negra representando 

padrões de desenho 
da pintura corporal do 
cruoo 

cabaças pintadas frutos de cuia e Baixa Alta - não há Regular/média 
cabaça pintados com 
desenhos da pintura 
corooraJ do oruoo 

remos pintados Madeira (tipo de Moderada Moderada - não há Regular/baixa 
peroba), pintada com 
padrões da pintura 
corooral 

SUYA 

bancos simples e Diferentes tipos de Forte Moderada - pesquisar possíveis Regular/baixa 
zoornorfos madeira su bstltutos/ opções 
colares de tucum Miçangas com Baixa Moderada - não há Regular/ média 

pingentes zoomorfos 
de tucum 

esteiras tala de burlti Moderada Moderada - não há Regular/média 
pulseiras de tucum Miçangas, tucum e Baixa Moderada - não há Regular/ média 

algodão 
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Quadro 3. Características econômicas para produtos destacados (complementar preços c/ pesquisa Loja 
Artíndia} 

Povo/Produto Características p/ Características p/ Potencial de aceitação Concorrentes Preço ATIX Preço 
mercado mercado não no mercado Concorren 
es peclallzado especla llzado te 

KAIABI 

peneiras desenhadas Alto grau de aceitação Alto padrão estético, alta Alto (inviável caso não Cestaria de arumã do p p 

(originalidade) orlglnalldade, só decoração haja substituição de Amazonas, cestaria M M 
ou funcional (fruteira, guarda matéria-prima) asiática G G 
objetos, etc) 

colar de contas de tucum Multa concorrência Potencial médio para Médio Vários povos 10,00 8,00 a 
liso 

mercado de produtos amazônicos 15,00 
ambientais 

colar de pingentes Muita concorrência Potencial médio para Médio Vários povos 10,00 a 8,00 a 
zoomorfos de tucurn mercado de produtos amazônicos 15,00 15,00 

ambientais 
colar de argolas de inajá Bem aceito (pouca Potencial alto para mercado Médio (trabalhar Para este tipo de 15,00 a - 

concorrência p/ este de produtos ambientais qualidade e tamanho) colar, não há 20,00 
modelo) 

pulseiras de tucum e/ou Bem aceito Potencial alto para mercado Alto (trabalhar questáo tndlos do alto Xingu, 7,00 5,00 a 
inajá (qualidade, estética e de produtos ambientais do fecho) PovoTembe 10,00 

baixa concorrência) 
anéis de tucum e/ou Multa concorrencla Potencial medlo para Médio Vários povos 1,00 simples 0,50 
inajá (simples e mercado de produtos amazônicos 3,50 2,00 desenhados) 

ambientais desenho 

22 
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Quadro 3. Continuação. 

Povo/Produto Características p/ Características p/ Potencial de Concorrentes Preço Preço 
mercado mercado não aceitação no ATIX Concorre 
especializado especializado mercado nte 

bancos tradicionais Bem aceito Beleza estetica, originalidade, Alto (problema da Povo Suya, povos p p 
(originalidade) funcionalidade, potencial alto rnaterta prima) Tukano (Rio Negro) M M 

para mercado de decoracao G G 

bancos zoomorfos Bem aceito Beleza estetlca, orlglnalldade, Alto (problema da Povos do Alto Xlngu, p p 

funcionalidade, potencial alto materta prima) Povo Yudja, Povo M M 
para mercado de decoracao Suya G G 

KAIABI 
bordunas com trançado Bem aceito Baixo potencial para outros Medlo para Varias povos p p 
e/ou saia (originalidade), apesar mercados (problema da especializado, baixo para amazonlcos, modelos M M 

da concorrência e rnaterla prima) não especializado diferentes G G 
baixa funcfonalidade 

YUDJA 
Cerâmica Bem aceito - combina Alto potencial para mercado Alto (trabalhar qualidade Outros povos p 

estética, de decoração, médio das peças) Indígenas brasileiros, M 
funcionalidade e potencial para mercado Waura, Asurfnl, G 

orig I na lldad e ambiental Karaja, etc (modelos 
diferentes) 
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Quadro 3. Continuação. 

Povo/Produto Características p/ Características p / Potencial de Concorrentes Prec;o Prec;o 
mercado mercado não aceitação no ATIX Concorre 
especializado especializado mercado nte 

banco zoomorfo Bem aceito, porém Alto potencial para mercado Alto (trabalhar problema Outros povos p p 

apresenta problemas de decoração e ambiental da qualidade e da indígenas, Inclusive do M M 
de qualidade matéria-prima) Xingu (modelos G G 

diferentes) 
brinquedos infantis de Relativamente bem Médio, problema da Médio (trabalhar Outros povos 
madeira e/ou cerâmica aceito, problema de funcionalidade, além do qualidade, estudar Indígenas - EX: 

escala e qualidade potencial decorativo possibilidade de criar Karajá 
línha funcional - porta- 
lápis, candelabro, etc) 

cabaças pintadas Bem aceito, Médio, pela questão da Médio Outros povos p 

orlglnalldade e funcionalidade Indígenas, modelos M 
estética diferentes G 

remo pintado Bem aceito, Médio pela questão da Médio (remos tipo Outros povos p 

originalidade e funcionalidade colher-de-pau podem ter Indígenas, modelos M 
estética potencial) diferentes G 
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Quadro 3. Continuação. 

Povo/Produto Características p/ Características p/ Potencial de Concorrentes Preço Preço 
mercado mercado não aceitação no ATIX Concorre 
especializado especializado mercado nte 

SUYA 

banco simples pintado Bem aceito, Alto, funcionalidade, estética Alto (trabalhar qualidade Povo Kaiabi (modelo p p 
originalidade e e originalidade e matéría-prfma) semelhante), outros M M 
estética povos xinguanos G G 

(modelos diferentes) 
banco zoomorfo pintado Pouca aceitação, Médio, problema da Médio (trabalhar Povos do Alto Xingu p p 

problemas de qualidade em comparação qualidade e matéria- (modelos originários M M 
originalidade e com os bancos feitos por prima) do Alto Xingu) G G 
qualldade povos do Alto Xingu 

Cerâmica Média aceitação, Médio, a cerâmica Suyá é Médio (problemas de Povos do Alto Xingu 
problemas de originária dos povos do Alto qualidade) (modelos originários 
originalidade e Xlngu, apresenta problemas do Alto Xlngu) 
qualidade de qualidade 

Esteiras Pouca aceitação, Médio, a não ser que se Médio (trabalhar linha de Originalmente feitas p 

multa concorrência trabalhe uma linha de jogos jogo americano) por povos do Alto M 
com povos do Alto americanos Xlngu G 
Xlngu 

Pulseiras de tucurn Bem aceito Potencial alto para mercado Alto (trabalhar questáo rndios do alto Xingu, 7,00 5,00a 
(qualidade, estética e de produtos ambientais do fecho) Povo Tembe 10,00 
baixa concorrência} 
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Quadro 4. Evolução do trabalho de comércio de artesanato através da ATIX, período 1997-2000 

Ano Nº Pessoas da Capacitação Sistema de Nº Aproximado Total AI delas Nº Sistema de comércio 
ATIX Controle Peças vendido envolvldas estimado 
trabalhando/ Comercia llzadas (R$) Pessoas 
recebendo Beneflcl- 
capacitação adas 

(Indireta- 
mentel 

1997 02 Inexistente Inexistente 80 450,00 os soo Interno, consignação 
Artíndia 

1998 05 Assessoria Precário 600 7.340,00 11 996 Interno, consignação 
Artíndia, viagem 
exoerimental 

1999 08 Programa de Precário 450 6.066,00 09 780 Interno/Encomendas 
capacitação/ para três lojas 
assessoria especializadas/ 

Vendas em São 
Paulo 

2000 08 +25 Programa de Regular com 900 11.295,00 11 1.000 Interno/Encomendas 
(gerentes capacitação/as problemas para lojas 
aldeias) sessoria especializadas 
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Quadro s. Sistema de Comércio 
- - - -- - - - - - - - - - - - - --- 

Sistema Forma de Capital de Prazos Volume Acesso a Gerenciamento 
pagamento às giro/taxas comercializado Mercados do comércio 
comunidades 

Consignação - Posterior à venda Sem capital de Demora no Pequeno, depende Mais !Imitado pela Mais simples, 
giro, cobrança de pagamento para de encomendas/ restrição de embora ocasione 
taxa as comunidades, demandas, quantidade e dificuldades para 
(porcentagem) recebe após questão de variedade de separação e 
sobre produtos chegada da confiança das produtos, maior pagamentos 
vendidos para encomenda comunidades demora na entrega Individuais para 
viabilizar gastos de encomendas cada pessoa 
ooeracionais 

Intermediário - Compra a Com capital de Pagamento Médio a grande, Maior variedade e Mais difícil, 
produção das giro, não é anterior à venda, depende da quantidade de demanda maior 
comunidades necessário cobrar corre risco de não organização produtos para controle de 
antes de vender taxas (a ATIX deve vender a produção Interna para oferecer, necessita qualidade, 
(pagamento na incorporar caso não haja produção e abrir e manter manutenção do 
hora) sobrepreço para a relacionamento comércio e da mais nichos de capital de giro, 

venda) satisfatório existência de mercado para estabelecimento e 
e/mercados e mercados sustentar manutenção de 
várias opções de compradores esquema, menor relações 
venda demora na entrega comerciais com 

vários nichos de 
mercado 

Híbrido - Compra parte da Com capital de Sistema misto, Médio a grande, Maior variedade e Mais difícil, requer 
produção à vista; giro, cobra porém com opções depende da quantidade de manter os dois 
- Ace lta produtos pequena taxa para para as organização produtos para tipos de sistema 
em consignação, produtos comunidades Interna para oferecer, necessita ao mesmo tempo 
sem prazo consignados produção e abrir e manter 
determinado para comércio e da mais nichos de 
venda existência de mercado para 

mercados sustentar 
compradores esquema, menor 

demora na entrega 
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Quadro 5. 

b) Vantagens e Desvantagens 

Sistema Vantagens/ Benefícios Desvantagens/Problemas 

Consignação - Mais fácll de administrar pelo menor volume - Muito tempo para pagar as comunidades; 
comercializado; - Acarreta problemas de confiança entre 
- Necessidade de menos pessoas envolvidas comunldades/ATIX, podendo lnvlablllzar trabalho e 
diretamente com a atividade, pelo menor volume de criar atritos; 
trabalho; - Dificuldade em estar movimentando dinheiro de 
- Possibilidade de trabalhar com poucos nichos de Canarana para o Parque, para realizar pagamentos 
mercado, menor Investimento em Identificar periódicos; 
compradores/manter relações comerciais; - Necessário cobrança de taxa sobre produto vendido 
- Gera menos problemas com a questão da aquisição para cobrir gastos operacionais, encarecendo o 
de peças com pouca saída no mercado ou que produto; 
estejam com problemas de qualidade. - Pouco estoque disponível; 

- Relações comerciais limitadas, pela restrição da 
oferta de produtos e sistema pouco agilizado 
(complicado e demorado) de 
encomendas/oaaamentos 

Intermediário - Rapidez em pagar as comunidades, qualificaria uma - Mais difícil de administrar, demanda mais pessoas 
relação mais profissional, com maior satisfação e capacitadas trabalhando diretamente na atividade; 
líquidez para as comunidades; - Sistema tipo micro-empresa, distanciando ATIX das 
- Possibilidade de dar uma resposta mais satisfatória comunidades, pode parecer que a Associação é 
para os compradores, pela maior oferta de produtos somente mais um intermediário; 
(estoque) e sistema mais profissional de - Uma relação deficiente com compradores (poucos 
administração, malor liberdade de ação para a ATIX; compradores, problemas de comunicação, preços 
- Possibilitaria à ATIX um maior retorno econômico, mais elevados do que outros revendedores, etc) pode 
pois ela poderia cobrar melhor de acordo com a acarretar acúmulo de estoque e prejuízo; 
qualidade da peça e comprador, criando um fundo de - Uma má administração do capital de giro leva o 
manutenção da Associação; negócio à falência em pouco tempo; 
- Não há necessidade de cobrar taxa pelo produto, - Necessário trabalhar com maior profundidade a 
pode-se pagar o preço de tabela (preço ao questão da qualidade com as comunidades; 
consumidor X preço de atacado), tornando - Pode gerar problemas caso a ATIX se recuse a 
desnecessária a realização de cálculos complicados de comprar peças, por problemas de estoque (pouca 
porcentagem e descontos na hora de pagar as peças. saída de muitas peças iguais) ou de qualidade. 
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Quadro 5. 
b) Vantagens e Desvantagens 

Sistema Vantagens/ Benefícios Desvantagens/Problemas 

Híbrido - Maior flexibilidade para trabalhar de acordo com as - Todas as desvantagens dos dois sistemas, 
possibilidades da ATIX adicionando a questão do maior volume de trabalho, 
- Maior satisfação para as comunidades, pela com a necessidade de mais pessoas capacitadas em 
possibilidade de aceitar peças que não seriam contabilldade/comérclo/relações comerciais 
compradas pela ATIX (problemas de estoque), sem 
com oro misso 
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Quadro 6. PLANEJAMENTO DAS ETAPAS 

ETAPA COMO? ONDE ESTAMOS PARA CHEGAR LA QUEM? OUANDO? OBS 
1.Produtos e Definir linha de Definição preliminar Realizar reunião ATIX/ISA/ Início em 1998, Existe uma pré- 
Qualidade produtos e um de produtos para definir linha de comunidades reunião específica seleção de fotos 

protocolo de potenciais, produtos e em fevereiro/2000 (documento) da 
qualidade conversa inicial com oficinas/trabalho linha de produtos 

as comunidades prático de considerada 
sobre qualidade estabelecimento de potencial 

critérios de 
aualidade 

2. Forma de Consignação (paga Consignação Definir sistema em Equipe Atix e Redefinição em Sistema 
pagamento depois) e/ou (problemas na reunião com ATIX pessoal nas aldeias, fevereiro/2000 funcionando de 
comunidades pagamento na hora demora e forma de Busca de verba p/ com assessoria ISA forma precária 

(capital de giro) pagamento) capital de giro se 
necessário 
Definir controle de 
capital 

3.Equipe Equipe da Atix Equipe em processo - Continuar Equipe ISA, equipe Início em 1997, 
responsável capacitada, com de capacitação, Programa de ATIX, pessoas nas primeiro curso de 

assessoria ISA nos assessoria Capacitação aldeias capacitação finaliza 
primeiros anos permanente, Preparar pessoas em dezembro/2000 

atividade nas aldeias 
centralizada por Definir responsáveis 
praticamente uma para cada atividade 
única pessoa dentro 
da ATIX 

4.Capacitação Equipe da ATIX e Cursos e Finalizar primeira Equipe ISA, Início dos Produção e 
comunidades treinamentos em etapa de consultores Programas em dlstribuição de 
capacitadas andamento: capacitação, (Matemática, 1999, término materiais didáticos 

a) Programa de promover Artlndia, etc) e primeira etapa, prevista 
Capacitação em continuação e equipe ATIX 2000 
Comércio de monitoramento 
Artesanato Indígena após 2000 
b) Programa 
Educativo Ecologia, 
Economia e Cultura 
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Quadro 6. Continuação. 

ETAPA COMO? ONDE ESTAMOS PARA CHEGAR LA QUEM? OUANDO? OBS 
S.Rotina de Estabelecer e Sistema em Capacitar a equipe Equipe ISA, Capacitação iniciou- 
registro e implementar um funcionamento, da ATIX em incluindo Projeto se em 1998, com 
controle de sistema de controle necessário conta b li idade Formação de um curso formal de 
vendas de registo e vendas aprofundar Professores matemática em 

capacitação em Indígenas 1999. Estabelecer 
conta bilida de oeríodo futuro 

6.Responsáveis Atuar de forma Comunidades não Processo de Equipe ATIX/equipe Em andamento, 
aldeias cooperativa e compreendem bem Interlocução da ISA/comunidades definir calendário 

parceira com as o funcionamento do ATIX com as aldeias de visita da ATIX 
comunidades nas comércio através da comunidades nas aldeias para 
aldeias ATIX melhorado; 2000. 

Programa Educativo 
Economia, Ecologia 
e Cultura pode 
ajudar, pela 
capacitação de 
professores e 
adultos 

7,Mercado Identificar, Identificação Contratar Equipe ISA, equipe Dependendo da 
selecionar, contatar preliminar, somente consultoria para Atix, consultor definição em 
e estabelecer poucas lojas contatar nichos externo conjunto, a partir 
relações comerciais especializadas solldárlos potenciais de março/2000 
com nichos de comprando e tentar estabelecer 
mercado adequados atualmente um sistema de 

fornecimento 
contínuo de alguns 
produtos 
selecionados 
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ETAPA COMO? ONDE ESTAMOS PARA CHEGAR LA OUEM? OUANDO? OBS 
8.Sistema Resposta a pedidos Resposta a pedidos Identificação e Equipe Resposta a pedidos 
experimental de Vendas em eventos funcionando de seleção de nichos ATIX/comunídades/ iniciou-se em 1999 
comérc:io Venda pela internet maneira precária de mercado assessoria ISA 

interessantes; 
Agilização no 
processo de 
receblmento/enca- 
minhamento dos 
pedidos, buscando 
conquistar maior 
organização e 
divisão de tarefas 
entre equipe ATIX e 
comunidades 

9,Marca Produzir a marca Confecção de Definir logo, fazer Equipe ISA, equipe Fevereiro/Março Havia orçamento 
"Arte Indígena do etiquetas, em fase projeto gráfico e ATIX, produção 2000 para produção 
Xlngu" preliminar, para as imprimir gráfica Vera, apoio gráfica e impressão 

peças. Falta definir Fábio de materiais com a 
logo geral e merca Xingu para 
específico por etnia 1999. Devido a 

problemas de 
agenda, 
principalmente da 
equipe ATIX e da 
produção gráfica, 
acabou não 
ocorrendo. 

10, Divulgação Idealizar e produzir Seleção e Finalizar a Equipe ISA, equipe Pré-catálogo Necessária 
materiais de scanerização de um produção gráfica, ATIX, Vera finalizado em autorização da ATIX 
divulgação sobre o conjunto básico de imprimir e distribuir janeiro/2000; para utilização de 
artesanato fotografias sobre o os instrumentos de etiquetas fotografias e 
xinguano artesanato divulgação elaboradas em desenhos dos 

xinguano agosto/setembro/1 povos, a serem 
realizadas; 999. Finalização a utilizados nos 
Elaboração partir de materiais de 
preliminar de fevereiro/2000 divulgação e/ou na 
etiquetas internet 
personalizadas para 
as pecas realizada. 
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Diretório de lojas de artesanato indígena/produtos ambientais, contatos e 
sites de interesse na Internet 

São Paulo - SP (11) 

Nome/endereço telefone/contato 

r: Amoa-Konoya-João Moura, 1002 -Pinheiros 3061-0639/Walter 
Casa do Amazonas - Al. Jurupis, 460 - Moema 572-3098/Noriko 
Cariri - R. Francisco Leitão, 277 - Pinheiros 3064-6586Nicente 
Arte nativa - R. Melo Alves, 184, Jardins 280-1811/Elisa/Sônia 

- Ethnix - R. José Paulino, 226, lj 65 - Bom retiro 222-4455 / Arthur Hirsch 
CEP 01120-001, FAX 222-2281, CGC 00.333.791/0001-71, IE 114.150.428-110. 

Loja do Espaço Unibanco - 
R. Augusta, Anexo Espaço Unibanco 4 e 5 - 289-4792/Mila/Patrícia/Cida 

Fax: 283-3351. Rio (Djamila Feijó): (21) 571-1357. 
- Toca da Raposa Lazer e Cultura ( artesanato Kuikuro) 490-4263/971-1246/2 l 0-1315 

Carlos Toscano (Responsável). Rodovia Régis Bittencourt, Km 323. 
Espaço Greeenpeace - 572.7609 

/Sammy Menasche 
Tok & Stok- 7296.8690 /8691 /Adriana 
Pereira 
Arunã- 6983.5323/0962 /Fátima 

São José do Rio Preto (17) 

r 
r: 

Arte de origem-R. Valência José Barbosa, 2075 
Esteves/Célia de Paula 

234-3222 Cristian 

r 
r- 

Piracicaba (19) 

r 
r 
r: 
r 
r 
r 

Rua Regente Feijó, 431. Piracicaba-SP 
e-mail: casadafloresta@ig.com. br 

433- 7422/Klaus/Mônica 

Rio de Janeiro (21) 

Nome/endereço telefone/contato 

Pé de Boi End. Rua Ypiranga, 55. Laranjeiras. 285 4395/ Ana Maria 
Chindler 

Fax: 021 285 5833, proprietária 
Museu do Índio - Rua das Palmeiras, 55. Botafogo. 286-2097/ José Carlos 
Levinho (Diretor) 
Brumado - 558.2275/ Cláudia Bakker 

r: 
r 
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São Félix do Araguaia-MT (65) 

Casa Monte Líbano - 
Sr. Noel Rachid 

522-1185/Noel ou Cleonice 

Barra do Garças - MT (65) 

Bero Can - Av. Pres. V argas, 1087 esq. Goiás, centro 
Carlos Dull 
Res.(062) 638-1049 Goiânia 

(065) 861-2111/João 

Chapada dos Guimarães - MT (65) 

Xingu Artesanato - praça Dom Wunibaldo, 691, Centro 
(Paulo Hamakawa) 

664-1266 ou 983-3032 

Belo Horizonte - MG (31) 

Belas Artes - Arte Indígena 
R Dona Cecília, 109-Serra. E-mail:panza@brhs.com.br 

(31) 3221-6708 

Lojas da Artíndia/FUNAI no Brasil 

Brasília - DF - Centro de Exposição e Vendas Artíndia 
SEPS QD. 702 Ed. Lex - Térreo - Asa sul 
70330. Helineusa Sampaio/Vera/Antônio Pereira Neto 

(061)2264270/226-8211 r212 

Belém-PA 
Rua Presidente V argas, 762 - Galeria Ed. Da Assembléia Paraense 
Lj 2 - Centro. 66.000 (091) 223-6248 

Cuiabá-MT 
Rua Barão de Melgaço, 3944. 78.000 (065) 323-1675 

Rio de Janeiro - Museu do Índio - RJ 
Rua das Palmeiras, 55. Botafogo. 22270 (021) 286-2097 

Manaus-AM 
Pavilhão Municipal Adalberto Vale, n 2. 69.000 (092) 232-4890 

Recife - PE 
R João de Barros, 668 - Bairro Boa Vista. 5050. (081) 421-2144 
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São Paulo - SP 
R. Augusta, 1371 lj 117 - Galeria Ouro Velho (Cristina/Haruê) (011) 283-2102 

São Luís-MA 
Rua do Sol, 371 - Centro. 65020 

Órgãos governamentais 

r: 

• SUT ACO - Superintendência do traba1ho artesanal nas comunidades - R. Augusta, 
435, CEP 01305-000, São Paulo - SP. Fone: (11) 259-4088/4323/4950, Fax: (11) 231- 
2404. 

• Programa SEBRAE de artesanato. SEBRAE Nacional - a/e Francisco José da nóbrega 
Cesarino. SEPN, quadra 515, lj. 32, Bl C, Ala norte. 70770-530. Brasília - DF. Tel: 
(61) 348-7210. Fax: (61) 349-3839. 

• SEBRAE - MT - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso - 
Av. Rubens de Mendonça, 3999 (Av. CPA), 78055-500, Cuiabá-MT. Fone: (65) 648- 
1211/1222. Fax: (65) 644-1899. Contatos: Marta e Eliane Chaves. E-mail: 
elianech@mt. sebrae. com. br. 

• Centro CAPE - administração da Feira Nacional de Artesanato (Miriam Lúcia)- Rua 
Grão Mogol, 662-Sion. 30310-010, Belo Horizonte, MG. Fone: (31) 282-8280. Fax: 
(31) 282-8302. ccape@centrocape.org. br 

• Programa Comunidade Solidária r 
Ong's/Associações 

r 
r 
r 
r 
r 
r 
r> 

Instituto Socioambiental - Programa Rio Negro - Arte Baniwa. ISAIFOIRN/OIBI - 
Organização Indígena da Bacia do Içana. (11) 825-5544, www.socioambiental.org 

- FOIRN - Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro - São Gabriel da 
Cachoeira-AM- Fone (92) 471-1349 

- Fundação Vitória Amazônica - Projeto Fibrarte - Manaus - AM/ Associação dos 
artesãos de Novo Airão (AANA) 

- Associação Waimiri-Atroari - Manaus- AM - Marcilio de Souza Cavalcanti (092) 
236.1229 
Projeto Cipó - The Liana Project - Alexis Harte e Austin Troy - Rainforest Action 
Network - 221 Pine St. Suite 500. San Francisco, CA 94104. ( 415) 398-4404, Fax: 398- 
2732. http://www.ran.org. e-mail: lianas@igc.apc.org. 
Projeto Saúde e Alegria - Santarém - saudealegria@gregonet.com. br 
Associação Ashaninka NC Margareth: (011)253.9182 e 280.1493 
Marubo - Pe. Josenei (092)415.5494 - Atalai do Norte-CIV AJA- (092)417.1128 
Associação dos Artesãos e Produtores Caseiros do Projeto Mãos de Minas - ME - Rua 
Grão Mogol, 662. ANI-AN2- Síon, 30315-600, Belo Horizonte -MG. Fone(31)282- 
8300. Fax: (31) 282-8301. 

r 
r- 

r: 



Instituto Socioambiental - Programa Parque Indígena do Xingu 
Projeto Desenvolvimento de Alternativas Econômicas Sustentáveis 

PLANO DE NEGÓCIOS PARA O ARTESANATO DO XINGU VERSÃO 2.0 

Sites na Internet 

• People link - http://www.peoplink.org 

• Museu do Índio - RJ - www.ibase.org.br/~museudoindio: e-mail: 
museudoindio@ax.apc.org.br 

• Aid to artisans: http://www.aid2artisans.org 

• Fair Trade Federation - http://www.fairtradefederation.com 

• International Federation for Alternative Trade - http://www.ifat.org 

• The Crafts Center - http://www.craftsdc.index.htm 

• Programa Artmdia-FUNAI - http://www.funai.gov.br/artíndia.htm 

• Conservation International- CI - http://www.conservation.org/ced/products 

• Fair Trade Zone - http://www.fairtradezone.com 

• Forests ofthe World-http://www.worldforests.com 

• Engender-The Gaia Craft Gallery- http://www.panasia.org.sg/engender 

• Ginnups-http://www.ginnups.com 

• Waimiri Atroari (vendas on-line)-http://www.waimiriatroari.org.br 

• Comunidade Solidária- http://www.redsocial.org/english/interred/br/ 

Colecionadores/contatos 

Vera - Artíndia (061) 368-1314 ou 368-4444. 

Tito Camargo -artista plástico (reparação de cerâmica)-colares-36661513 

Rubens (Campinas)-(019) 9915693 -trançados, tecelagem, bancos 

Tuneu (artista plástico)- bancos-8223759 

Cláudio (advogado)-2571087 

1..,.1 
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r- Simulações pal'a diversas faixas de valor de artesanato comercializado 

Cálculo excluindo as despesas com pessoal 

r··· 

Valor bruto TaxaATIX Telefone embalagem frete pessoal GASTO TOTAL Saldo 
/fax gastos I taxa 

5000 1000.00 20.00 33.50 409.50 0.00 463.00 537.00 
% do bruto taxa 20% 0.40 0.67 8.19 0.00 9.26 10.74 
% da taxa 100.00 2.00 3.35 40.95 0.00 46.30 53.70 

;-. 
\(, 

Valor bruto TaxaATIX Telefone embalagem frete pessoal GASTO TOTAL Saldo 
/fax gastos / taxa 

4000 800.00 20.00 26.80 342.00 0.00 388.80 411.20 
% do bruto taxa 20% 0.50 0.67 8.55 0.00 9.72 10.28 
% da taxa 100.00 2.50 3.35 42.75 0.00 48.60 51.40 

Valor bruto TaxaATIX Telefone embalagem frete pessoal GASTO TOTAL Saldo 
/fax l~astos /taxa 

3000 600.00 20.00 20.10 274.50 0.00 314.60 285.40 
% do bruto taxa 20% 0.67 0.67 9.15 0.00 10.49 9.51 
% da taxa 100.00 3.33 3.35 45.75 0.00 52.43 47.57 

r 

Valor bruto TaxaATIX Telefone embalagem frete pessoal GASTO TOTAL Saldo 
/fax gastos I taxa 

2500 500.00 20.00 16.75 240.75 0.00 277.50 222.50 
% do bruto taxa 20% 0.80 0.67 9.63 0.00 11.10 8.90 
% da taxa 100.00 4.00 3.35 48.15 0.00 55.50 44.50 

Valor bruto TaxaATIX Telefone embalagem frete pessoal GASTO TOTAL Saldo 
/fax gastos I taxa 

2000 400.00 20.00 13.40 207.00 0.00 240.40 159.60 
% do bruto taxa 20% 1.00 0.67 10.35 0.00 12.02 7.98 
% da taxa 100.00 5.00 3.35 51.75 o.ao 60.10 39.90 

Valor bruto TaxaATIX Telefone embalagem frete pessoal GASTO TOTAL Saldo 
/fax LANCHA gastos I taxa 

1500 300.00 20.00 10.05 173.25 0.00 203.30 96.70 
% do bruto taxa 20% 1.33 0.67 11.55 0.00 13.55 6.45 
% da taxa 100.00 6.67 3.35 57.75 0.00 67.77 32.23 

r: Valor bruto TaxaATIX Telefone embalagem frete pessoal GASTO TOTAL Saldo 
/fax s / lancha 1 gastos / taxa 

1000 200.00 20.00 6.70 67.50 0.00 94.20 105.80 
% do bruto taxa 20% 2.00 0.67 6.75 0.00 9.42 10.58 
% da taxa 100.00 10.00 3.35 33.75 0.00 47.10 52.90 

r-. 
r: 
r 
r: 
r- 

Valor bruto TaxaATIX Telefone embalagem frete pessoal GASTO TOTAL Saldo 
/fax s I lancha gastos I taxa 

500 100.00 20.00 6.70 33.75 0.00 60.45 39.55 
% do bruto taxa 20% 4.00 1.34 6.75 0.00 12.09 7.91 
% da taxa 100.00 20.00 6.70 33.75 0.00 60.45 39.55 

!' 
r: 



Cálculo incluindo as despesas com pessoal 

Valor bruto TaxaATIX Telefone embalagem frete pessoal GASTO TOTAL Saldo 
I fax gastos I taxa 

5000 1000.00 20.00 33.50 409.50 180.00 643.00 357.00 
% do bruto taxa 20% 0.40 0.67 8.19 3.60 12.86 7.14 
% da taxa 100.00 2.00 3.35 40.95 18.00 64.30 35.70 

Valor bruto TaxaATIX Telefone embalagem frete pessoal GASTO TOTAL Saldo 
/fax gastos I taxa 

4000 800.00 20.00 26.80 342.00 144.00 532.80 267.20 
% do bruto taxa 20% 0.50 0.67 8.55 3.60 13.32 6.68 
% da taxa 100.00 2.50 3.35 42.75 18.00 66.60 33.40 

Valor bruto TaxaATIX Telefone embalagem frete pessoal GASTO TOTAL Saldo 
/fax lqastos I taxa 

3000 600.00 20.00 20.10 274.50 176.00 490.60 109.40 
% do bruto taxa 20% 0.67 0.67 9.15 5.87 16.35 3.65 
% da taxa 100.00 3.33 3.35 45.75 29.33 81.77 18.23 

Valor bruto TaxaATIX Telefone embalagem frete pessoal GASTO TOTAL Saldo 
/fax 1 aastos I taxa 

2500 500.00 20.00 16.75 240.75 148.00 425.50 74.50 
% do bruto taxa 20% 0.80 0.67 9.63 5.92 17.02 2.98 
% da taxa 100.00 4.00 3.35 48.15 29.60 85.10 14.90 

~lfflil: 
~~t~ 

Valor bruto TaxaATIX Telefone embalagem frete pessoal GASTO TOTAL Saldo 
/fax laastos I taxa 

2000 400.00 20.00 13.40 207.00 148.00 388.40 11.60 
% do bruto taxa 20% 1.00 0.67 10.35 7.40 19.42 0.58 
% da taxa 100.00 5.00 3.35 51.75 37.00 97.10 2.90 

Valor bruto TaxaATIX Telefone embalagem frete pessoal GASTO TOTAL Saldo 
/fax LANCHA gastos I taxa 

1500 300.00 20.00 10.05 173.25 148.00 351.30 -51.30 
% do bruto taxa 20% 1.33 0.67 11.55 9.87 23.42 -3.42 
% da taxa 100.00 6.67 3.35 57.75 49.33 117.10 -17.10 

Valor bruto TaxaATIX Telefone embalagem frete pessoal GASTO TOTAL Saldo 
/fax s / lancha gastos I taxa 

1000 200.00 20.00 6.70 67.50 87.00 181.20 18.80 
% do bruto taxa 20% 2.00 0.67 6.75 8.70 18.12 1.88 
% da taxa 100.00 10.00 3.35 33.75 43.50 90.60 9.40 

Valor bruto TaxaATIX Telefone embalagem frete pessoal GASTO TOTAL Saldo 
/fax s I lancha gastos I taxa 

500 100.00 20.00 6.70 33.75 87.00 147.45 -47.45 
% do bruto taxa 20% 4.00 1.34 6.75 17.40 29.49 -9.49 
% da taxa 100.00 20.00 6.70 33.75 87.00 147.45 -47.45 
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pesseat necessano p1 processar encomenaa ae rq; :,uuu,uu 
lquern n. dias valor/dia n. """-<>NIS valor total 
Diretor exscutivo(articulação I ver 3.00 16.00 1.00 48.00 
Diretor financeiro (contabilidade/p 3.00 16.00 1.00 48.00 
Auxiliares embalagem! 2.00 10.00 2.00 40.00 
controle de produtos 1 1.00 10.00 2.00 20.00 
Secretário (diaitacão e cópias} 1.00 16.00 1.00 16.00 
Diretor (emissão nota I desoecho 0.50 16.00 1.00 8.00 
Lancheiros <ida e volta) 0.00 10.00 0.00 0.00 

-- -- 180.00 
pessoal necessário o/ orocessar encomenda de K:i; 400U,OO 
[quem n. dias valor/dia n. "°""""S valor total 
Diretor executivo(articulação I ver 2.50 16.00 1.00 40.00 
Diretor financeiro (contabilidade/p 2 50 16.00 1.00 40.00 
Auxiliares embalaaeml 1.00 10.00 2.00 20.00 
controle de produtos 1 1.00 10.00 2.00 20.00 
Secretário (dicitacão e cóoias) 1.00 16.00 1.00 16.00 
Diretor remissão nota / desoecho 0.50 16.00 1.00 8.00 
Lancheiras (ida e volta) 0.00 10.00 0.00 0.00 

144.00 

.. r- 

oessoa1 necessano PI processar encomenaa ae . . . . . . . . 
lauem n. dias valor/dia noesseas valor total 
Diretor executivo(articulação / ver 2.00 16.00 1.00 32.00 
Diretor financeiro (contabílidade/p 2.50 16.00 1.00 40.00 
Auxiliares embalaoeml 1.00 10.00 2.00 20.00 
controle de produtos 1 1.00 10.00 2.00 20.00 
Secretário (diaitação e cópias) 1.00 16.00 1.00 16.00 
Diretor (emissão nota I desnecho 0.50 16.00 1.00 8.00 
Lancheiras <ida e volta) 2.00 10.00 2.00 40.00 

--- - - 

R 

176.00 

r: 

oessoar necessário D/ nrocessar encomenda de K~ zooo.oe 
quem n.dias valor/dia n.=s valor total 
Diretor executivo(articulação I ver 2.00 16.00 1.00 32.00 
Diretor financeiro (contabilidade/p 2.00 16.00 1.00 32.00 
Auxiliares embalaaeml 0.50 10.00 2.00 10.00 
controle de Produtos 1 0.50 10.00 2.00 10.00 
Secretário (digitação e cópias) 1.00 16.00 1.00 16.00 
Diretor (emissão nota I desoecho 0.50 16.00 1.00 8.00 
Lancheiras lida e volta) 2.00 10.00 2.00 40.00 

148.00 

',,..... 

r 

pessoal necessano PI processar encomenaa ae 1·q; 1::iw,uu 
quem n. dias valor/dia n. pessoas valor total 
Diretor executivo(articulação I ver 2.00 16.00 1.00 32.00 
Diretor financeiro (contabilidade/p 2.00 16.00 1.00 32.00 
Auxiliares embalaaeml 0.50 10.00 2.00 10.00 
controle de Produtos 0.50 10.00 2.00 10.00 
Secretário (digitação e cóoias) 1.00 16.00 1.00 16.00 
Diretor (emissão nota I desoecho 0.50 16.00 1.00 8.00 
Lancheiros (ida e volta) 2.00 10.00 2.00 40.00 

148.00 
oessoa1 necessano pi processar encomenaa ce I'< 
lauem n. dias valor/dia n.oessoas valor total 
Diretor executivoCarticulação I ven 2.00 16.00 1.00 32.00 
Diretor financeiro (contabilidade/p 1.50 16.00 1.00 24.00 
Auxiliares embalagem! 0.50 10.00 2.00 10.00 
controle de produtos 1 0.50 10.00 1.00 5.00 
Secretário (digitação e cópias) 0.50 16.00 1.00 8.00 
Diretor (emissão nota/ desoecho 0.50 16.00 1.00 8.00 
Lancheiras lida e volta) 0.00 10.00 0.00 O.DO 

$ 

87.00 

r 
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auem n. dias valor/dia n. """-"""S valor total 
Diretor executivo(articulação / ven 2.00 16.00 1.00 32.00 
Diretor financeiro (contabilidadefp 1.50 16.00 1.00 24.00 
Auxiliares embalaaeml 0.50 10.00 2.00 10.00 
controle de produtos 1 0.50 10.00 1.00 5.00 
Secretário (digitação e cópias) 0.50 16.00 1.00 8.00 
Diretor (emissão nota r desoecho) 0.50 16.00 1.00 8.00 
Lancheiros (ida e volta) 0.00 1000 0.00 0.00 

87.00 r: 
r 
r 
,,.... 
r 



3. OFICINAS DE TRABALHO E REUNIÃO 
COM LIDERANÇAS 
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Instituto Socioambiental 
Projeto Alternativas Econômicas 
Associação Terra Indígena Xingu 

PROGRAMA DE TRABALHO 

Primeira Oficina Para Avaliação e Planejamento Do Trabalho De Comércio de 
Artesanato via ATIX 

r- 

r: 
r> 

PI Diauarum, 25 de fevereiro a primeiro de março de 2000 
Organizadores: Geraldo Mosimann da Silva e Simone Ferreira de Athayde 

r dia 1: manhã 

INTRODUÇÃO 
• breve histórico de trabalhos desenvolvidos 
• assessoria I diretoria 
• avaliação 
• planejar a continuidade do trabalho 

Avaliação Oral Estimulada 
• Anotação de pontos relevantes das respostas 

DIAGNÓSTICO PELA ATIX 

• Perguntas orientadoras para a elaboração do diagnóstico, com anotação de 
pontos relevantes das respostas 

HISTÓRIA E FUTURO DO COMÉRCIO DO ARTESANATO PELA ATIX 

1. Por que as pessoas vendem artesanato no Xingu? 
RENDA HISTÓRICA; quanto de dinheiro dá o comércio do artesanato? 
O que é feito com o dinheiro que vem do artesanato? Particular x comunidade 

r 
r 
r 

2. COMO ERA FEITA a venda de artesanato antes da ATIX existir? 

r: 
r, 

3. Por que a ATIX começou a fazer este trabalho com o comércio de artesanato 
do Xingu? 

VANTAGENS E DESVANTAGENS do trabalho pi ATIX e comunidades 
Histórico: escolas da cultura I Kumana 

- ' 4. Situação atual 



5. A ATJX quer continuar a trabalhar com o comércio de artesanato ? Aonde a 
ATIX quer chegar com este trabalho? MUDANÇAS NA DIRETORIA 

Dia 1 Tarde 
FUNCIONAMENTO DO TRABALHO DE COMÉRCIO DO ARTESANATO 

6. Se a ATIX quer continuar a trabalhar com o comércio de artesanato, qual vai 
ser a forma de funcionamento? 

7. Como funciona hoje? 

8. Como a ATIX vai fazer o trabalho junto com os compradores e com as aldeias? 

Itens importantes 

• Forma de pagamento às comunidades 
• Recurso para pagamento de despesas 
• Prazo para pagamento 
• Quantidade vendida 
• Relação com compradores 
• administração do comércio 
• CUSTOS administrativos e operacionais 

9. Como devem ser estabelecidas as relações da ATIX com os compradores ? 

trabalho planejado com conhecimento 
• Conhecimento dos compradores e dos concorrentes 
• Relações já estabelecidas I novos 
• Divulgação I propaganda dos produtos do PIX 

MARCA 

1 O. Quais são os compradores para o artesanato do Xingu? 

11. Sobra artesanato pronto sem comprador? Quais são os produtos de cada etnia 
que são mais vendidos (PRODUTOS DESTACADOS) ? 

12. O artesanato do Xingu tem problemas de qualidade? 
* PRODUTOS DESTACADOS 

Dia 2 manhã 

13. Como devem ser estabelecidas as relações da ATIX com as aldeias? 

• SiNTESE DE MODELO ideal a ser elaborado pela ATIX 

2 
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ASSOCIAÇÃO TERRA INDÍGENA DO XINGU -ATIX 

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE ARTESANATO PELA ATIX EM 1999 

*Obs: não está incluído o artesanato do Fundo do caminhão 

Encomendas enviadas e artesanato levado 
r-, 

Data/encomenda Lojas Valor bruto Taxa ATIX (20%) Gastos e/ vendas 
Maio (Toyota Artíndia/SP, 1.311,00 262,20 26,00 
EPM) Amoa Konoya, 

Ethniks 
Setembro Artíndia, Amoa 471,00 94,00 sem gastos 
(Simone) Konoya,vendas 

em Curitiba e no 
ISA 

Dezembro (Via Artíndía/SP, 2170,00 Não descontada 60,00 
ônibus) Ethniks 
TOTAL 3.952,00 456,20 86,00 

Total de lucro líquido para a ATIX durante o ano de 1999: R$ 456,20 

r- 
CUSTO ESTIMADO REAL PARA ENVIAR UMA ENCOMENDA PARA SÃO PAULO, 
PARECIDA COM A QUE FOI MANDADA EM DEZEMBRO DE 1999. 

,,,......, 

• Telefone/fax: R$ 10,00 a 20,00 por encomenda (diversas ligações) 
• Embalagem: 2 fitas adesivas- 7,00 + 1 rolo de barbante - 4,90 + papel (R$ 0, 15 

I folha) - 1,50 - total R$ 13,40 
• Frete 
BARCO: em geral aproveita outras viagens; contando uma viagem da lancha gastando 
1001 de diesel= R$ 72,00 
POR TERRA: 
Diauarum- Canarana: nunca foi feita viagem só para levar encomenda, em geral pega 
carona no caminhão quando tem outra viagem 
Canarana-Brasília: +- R$ 80,00 
Brasília São Paulo: 50 kg (7 caixas) custou em dezembro perto de R$ 55,00 

- 
Valor bruto do TaxaATIX Telefone embalagem frete GASTO Saldo 
artesanato (20%) /fax TOTAL qastos I taxa 

2000.00 400.00 20.00 13.40 207.00 240.40 159.60 
% do bruto 20.00 1.00 0.67 10.35 12.02 7.98 
% da taxa 100.00 5.00 3.35 51.75 60.10 39.90 

r 

CONCLUSÃO 

r 

O pagamento da taxa de 20 % sobre o valor do artesanato comercializado através da 
ATIX cobre todas as despesas necessárias, sobrando ainda um pouco de dinheiro. 
Este saldo poderia ser usado para apoiar alguma despesa extra que não estava prevista 
ou ser guardado em separado na contabilidade, para usar quando precisar. 



Dia 2 tarde 

atividades I ETAPAS 
14.A ATIX e comunidades estão preparadas para cuidar bem do comércio do 

artesanato? 

15. Como chegar lá? Quais são os trabalhos que precisam ser feitos para que o 
comércio do artesanato funcione bem, para deixar todos contentes? 

Sugestão de trabalho : 4 grupos para listar todas as atividades necessárias 

Atividades: 
1. Do pedido para a ATIX até o artesanato chegar à ATIX no Diauarum 
2. Da chegada do artesanato no Diauarum até o artsanato chegar à ATIX 

em Canarana 
3. Da chegada do artesanato em Canarana até o artesanato ser 

despachado no ônibus 
4. Prestação de contas e pagamento às pessoas nas comunidades 

4 
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• PESSOAL envolvido (administrativo/ operacional) 

atividade Lugar do trabalho pessoas 

1. Comunicação com compradores 
2. Verificação de estoque da ATIX no PI Diauarum 
3. Comunicacão com as aldeias 
4. Recebimento do pedido pelas aldeias 
5. Verificação com o pessoal se dá para atender o pedido e fazer listar quem vai fazer 

os orodutos 
6. Colheita e reunião do material * 
7. Produção de artesanato * 
8. Reunir a produção da aldeia e fazer o controle de qualidade 
9. Transporte da aldeia para A TIX / Diauarum 
10. Recebimento de produtos pela ATIX 
11. Rezistro dos produtos e controle de qualidade na A TIX 
12. Embalagem 
13. Digitação dos controles e preparação de cópia para acompanhar os produtos até o 

escritório em Canarana 
14. Elaborar carta de encaminhamento da encomenda para os compradores 
15. Contabilidade e prestação de contas mensal 
16. Transporte dos produtos do Diauarum I Nzosoko I Canarana 
1 7. Emissão de nota fiscal avulsa, conforme os registros de produtos feito no Diauarum 
1. Despacho da encomenda via ônibus para Brasília I São Paulo 
2. Cadastrar todas as pessoas que tem conta bancária, por aldeia (nome, RG, CPF, 

número da e.e, e agência, local e nome do banco) 
3. Prestacão de contas e pagamento para os artesãos I aldeias 
* conhecimento I cultura de cada povo 
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Dia 3- manhã 
ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO DO PESSOAL 

PROPOSTA: formação de um conselho para tratar de assuntos sobre o comércio 
de artesanato pela ATIX 

CONSELHO da ATIX PARA O COMÉRCIO DE ARTESANATO 

Diretoria ATIX + Equipe colaboradores+ aldeias= Conselho consultivo/deliberativo 

Conselho interno: 
ATIX DIRETORIA / COLABORADORES - definir fumções e nomes: 
gerente administrativo 
auxiliares administrativos 
gerente financeiro 
auxiliares de serviços gerais 
motoristas 
ALDEIAS: conselheiro 
auxiliar financeiro 
produtores ou artesãos 
Conselho externo (Consultivo/propositivo): ISA; FUNAI/Artíndia ; SEBRAE ??? I Outros 

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO 

As pessoas precisam estar preparadas para fazer as atividades. Cada uma 
pode fazer uma só atividade ou diversas atividades. 

Para fazer treinamentos, precisa-se escolher quais são os trabalhos mais 
importantes e que devem ser aprendidos por primeiro. 

Nós estamos trabalhando com alguns tipos diferentes de treinamentos: 

• Treinamento prático enquanto faz o trabalho 
• Cursos no PIX ou fora do PIX 
• Estágios em lojas, viveiros, etc 

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO EM COMÉRCIO DE ARTESANATO INDÍGENA 

Curso I ntroclução ao comércio de artesanato indígena 

Português 
Matemática 
Comércio- Haruê Yamanaka (Artíndia-SP) 
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Dia 3 tarde 

16.Tem material no mato o suficiente para sustentar a produção de artesanato 
para venda? 

* PRODUTOS DESTACADOS 
tipos de materiais: bichos (couro, dentes, garras e unhas, penas); plantas 
mortas {madeira, fibras, etc) e partes vivas {sementes; frutos, caroço, etc) 
legislação 
criação de aves 

perto/ longe; pouco I muito I posibilidade de manejo I plantio I criação 
r- 

Quadro. Características ambientais p/ produtos destacados 

r: 
r 
r 
r 

FORMAÇÃO DE PESSOAL: curso manejo materiais ATIX 
curso Educação 
TRABALHO PRÁTICO - viveiro florestal 
escola de florestas 
publicação de livros para estudo : "Manual do 

Comércio de Artesanato Indígena" e "O Livro das Peneiras Kaiabi", elaborados 
pela equipe da A TIX e comunidades. 

r: 
r 
r- 

r 
r: 
r: 
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Programa de capacitação Ciências e Geografia - Simone Ferreira de Athayde e Geraldo 
Mosimann da Silva 

Recursos naturais: 
Tipos de mato existentes ao redor das aldeias e PI Diauarum; 
Levantamento de recursos naturais existentes nos diferentes ambientes: plantas, 
animais, terra; 
Partes usadas, época que usa; 
Materiais da roça- plantados e materiais pegos no mato - coletados/extraídos (noções), 
diferenças; 
Noção de manejo - jeito de usar os recursos 
Discussão sobre diminuição de disponibilidade de matéria prima quando aumenta muito 
o comércio ou o uso- ex: penas, tracajá; 
Soluções para diminuição dos RN na natureza - educação/orientação, manejo e 
conservação. 

r 
r 
r: 
r: 
r 
r: 
r 
r 

• Síntese geral da oficina 
• Encerramento 

r 

r 
r 
r: 
r 
r- 
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Uma tabela para cada povo ( Kaiabi, Yudja, Suya) 

Quadro Caracterfsticas ambientais para produtos destacados 

Produto I Matéria-prima I Como está no mato? Quantidade I distância j Tem material substituto? 1 Quanto dá para produzir? 
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Instituto Socioambiental - Programa Xingu 
Projeto Alternativas Econômicas 
Associação Terra Indígena Xingu 

RELATÓRIO DA PRIMEIRA OFICINA DE AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO DO TRABALHO 
DE COMÉRCIO DE ARTESANATO 

r- Organização: Geraldo Silva e Simone Ferreira de Athayde 

Objetivo da oficina 
Avaliar a experiência desenvolvida pela ATIX em 1999 e planejar a continuidade dos trabalhos 

Participantes ATIX 
1. Mairawê Kaiabi - presidente 
2. AI upa Kaiabi - diretor financeiro 
3. Kamanin Trumai - diretor de projetos I Chefe PI Diauarum 
4. Makupa Kaiabi - diretor executivo 
5. Winty Suya - diretor executivo adjunto 
6. Tumãiru Kaiabi - secretário 
7. Ame Suya - assistente 
8. Taríajup Kaiabi - assistente 
9. Wareajup Kaiabi - assistente 
10. Nakude Yudja - assistente r: 

r 
r: 
r 
r 
r- 

Assessores ISA 
Simone Ferreira de Athayde 
Geraldo Mosimann da Silva 

Programa de trabalho 

r- 
Preparação para a oficina: 
Contabilidade geral do movimento de artesanato feito pela ATIX no ano de 1999 
Feito com a participação de parte da diretoria e assistentes, nos três dias precedentes à oficina 
(23, 24 e 25 de fevereiro). 

r: A oficina: 
1. Avaliação oral individual r 

r 
r 

2. História e futuro do comércio de artesanato pela ATIX 
+ Como era o comércio de artesanato antes da A TIX existir? 
• Por que a ATIX começou a fazer este trabalho? 
+ Qual a situação atual? 
• A ATIX quer continuar a trabalhar com o comércio de artesanato? r 

r 

r 

3. Funcionamento do trabalho de comércio de artesanato 
• Como funciona hoje? 
• Como a ATIX pensa em fazer o trabalho junto com os compradores? 
• A ATIX está preparada para cuidar bem do comércio de artesanato? 

r: 
r· 
r 
r 
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• Quais são os trabalhos que precisam ser feitos para que o comércio do 
artesanato funcione bem e todos fiquem contentes (organização interna)? 
• Apresentação dos resultados da contabilidade geral do movimento de artesanato na 

ATIX em 1999. 
• Como a A TIX pensa em fazer o trabalho junto com as comunidades I aldeias? 
• Capacitação e treinamentos do pessoal envolvido. 

4. Existe material no mato o suficiente para sustentar a produção de artesanato para venda? 
• O que se pode fazer? 
• Possibilidades de capacitação e treinamentos. 
• Motivação e interesse 

1. Avaliação oral individual 

Makupa 

Este é um trabalho que o pessoal não tinha muita experiência, mas acha que a experiência 
começou bem. 
Pensa que a venda em São Paulo (dezembro 98) foi boa. 
pessoal nas aldeias anda falando da A TIX. Não entenderam ainda a taxa de 20 %. 
A A TIX pode fazer proposta de continuar ou parar com o trabalho de artesanato. 
Em parte do trabalho de 99 houve descontrole dos registros. 
Fim do ano: erro pessoal seu, com pagamentos para pessoas erradas. Isto não foi em nome 
daATIX. 
Pessoal das aldeias que manda artesanato para a ATIX vender está ganhando tempo, 
pescando, caçando, etc. Nós ajudamos muito. Se eles não quiserem mais vender pela 
ATIX, que vendam sozinhos então. 
Às vezes acontece pagamento direto aos artesãos, sem passar pela contabilidade do diretor 
financeiro, o que atrapalha o trabalho, o artesanato ou o dinheiro fica sem registro. 
Está gostando muito do trabalho e gostaria de continuar, mesmo que tenham acontecido 
pequenos erros. 
No segundo semestre de 99 aconteceram muitas viagens da diretoria e dos assessores e o 
trabalho ficou meio solto, principalmente no fim do ano. 
Não quer mais receber dinheiro em sua conta bancária particular, talvez o ideal seja abrir 
uma conta específica para este trabalho. 
Só observamos os erros fazendo a contabilidade junto com os técnicos. 
Pessoal das aldeias tem pressa para receber o dinheiro do artesanato deixado para vender, 
não sabem porque às vezes demora um pouco para vender. 
Vai procurar alguns documentos extraviados e se for preciso contatar compradores para 
recuperar algumas informações sobre registros perdidos. Acha que o secretário deve fazer 
o mesmo. 

Nakude 
Diz que não sabe se o povo Yudja está gostando do trabalho. Eles falam que o artesanato 
que vem para a ATIX deveria ser pago com maior rapidez. O pessoal ainda está esperando 
o pagamento, como Makupa falou. 
Acha que é bom trabalhar na A TIX. 
Comenta algumas dificuldades ocorridas (principalmente combustível) para participar de 
reuniões sobre o artesanato, quando está na aldeia. 

2 
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r 
Ame 

Participou do curso sobre comércio de artesanato (módulos de português e matemática) em 
1999, gostou, aprendeu um pouco a fazer registros de entrada e saída de artesanato. 
Aconteceram alguns erros no controle de saídas. 
Às vezes esquece de anotar, ainda precisa aprender mais, fazendo trabalho para a ATIX. 
Não sabe se o trabalho vai continuar. 
Mexer com papel é difícil. 
Artesanato demora para vender aqui, não tem comprador sempre. Parece que enrola o 
pessoal, eles cobram resultados rápidos. 
Quando tem dúvidas sobre o trabalho, acha que deve pedir para a pessoa esclarecer. 

r 
Wareajup 

Também tem dificuldades para fazer os controles. Ele não conhece o nome de todos os 
tipos de artesanato que chegam na ATIX e por isso não sabe como registrar. Como 
exemplo, qual o tipo certo de cerâmica e se é pequena ou grande. Também não sabe os 
nomes certos dos diferentes tipos de colares. 
Gosta de trabalhar na ATIX. 
Fala de sua parte no erro do registro do nome de Makupa como devedor quando ele retirou 
artesanato para vender para compradores de fora. 

r 

r 

Tari 
Fala do problema com o registro com o nome de Makupa. 
Gosta do trabalho, está aprendendo um pouco com o Ame. 

r 

Winty 
Acompanhou um pouco o trabalho de artesanato, tinha mais três pessoas envolvidas neste 
trabalho. 
Acha que faltou organizar um pouco o trabalho, quando passa de um para outro dá 
confusão. Para continuar, precisa se organizar. 
Pessoal fala da demora para vender, mas é por falta de comprador. O pessoal pensa que 
estão sendo roubados, mas algumas coisas ficam paradas muito tempo. Mesmo na cidade, 
na loja, não é todo dia que se compra artesanato, tem pouca gente para comprar de 
artesanato e tem que esperar. O pessoal tem que saber cobrar da ATIX. Tem que explicar 
isto direito para o pessoal nas aldeias. 
Gosta do trabalho na ATIX. 
Pessoal sozinho não consegue vender bem, ele se beneficiam da ATIX. Ê difícil para eles, a 
FUNAI não apoia. A comunidade tem que entender como trabalhar com a gente, 
precisamos falar com eles. 

r 
r 
r 
r 
r: 

Mairawê 
Tem observado este experiência e da parte dos índios o pessoal tem começado a pegar 
este tipo de trabalho. Tem muito desafio pela frente. Já aprendemos errado, com materiais 
nas mãos dos índios, desde o primeiro contato, o que é muito grave. Isto continua, em um 
outro tempo, o do dinheiro, sem se ter noção do que significa isto. O pessoal quer ficar rico, 
mas o que quer dizer? Rico eles já são os índios, e o dinheiro ? Rico é família, terra, 
comida, casa. Não vejo índio pobre no Xingu. O dinheiro vem depois, é preciso ter uma 
coisinha ou outra, mas não são coisas essenciais para viver. Dinheiro traz confusão. Como 
que chega dinheiro na mão das pessoas? Tem diferença do particular para o dinheiro da 
instituição, que precisa de prestação de contas. Na A TIX acontece o mesmo. Venda de 
material de fora tem que controlar no livro, é obrigado a controlar para fazer direito. Dá 

,r- 

r- 

r 
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trabalho fazer o controle, recibos, etc. Os donos dos materiais não querem saber disso, só 
do dinheiro. É bom eles saberem como funciona isto. Acompanhamento da ATIX é trabalho 
complicado. Quando tem assessoria é bom, quando ficam sozinhos o pessoal desanima e 
faz de qualquer jeito. Daí estraga tudo. Isto vale para o artesanato, caminhão, etc. 
Acompanhamento é uma questão fundamental. 
Outra coisa: tem que por na cabeça do pessoal da aldeia e na nossa (ATIX) que é hora de 
escolher. Tem a questão da qualidade e a vontade de ganhar dinheiro. Ninguém aceita 
devolução, parece que não quer crescer no trabalho. Também tem que melhorar na aldeia, 
não é só aqui na ATIX. 
Pensa que todo o dinheiro que entra tem que passar pela conta bancária da associação. 
Tem que ter controle, não adianta chorar. Senão dá bagunça mesmo. Para continuar, acha 
que tem que pensar duro sobre o que exigir do pessoal das aldeias e do pessoal daqui. 

Kamanin 
Makupa esclareceu bem sobre as reclamações sobre o artesanato e tudo. Quando o 
pessoal fala de rouba a gente desanima, fica com vergonha, chega a pensar que é verdade. 
Mas falta eles reconhecerem. Eles ficam numa boa e nós sofremos aqui. Se o pessoal 
desistir o problema é deles, vai ser difícil. A ATIX está ajudando um pouco, mesmo que 
demore. 
Não sabe como as comunidades querem fazer. Sobre o pagamento da taxa do caminhão, 
acha que tem que continuar. Precisa apertar, senão ninguém paga. Pessoal do Alto assistiu 
quando o pessoal da região do Diauarum pagou a taxa, em dinheiro, em Canarana (em 
24.02.2000), foi bom. Agora, a devolução da gasolina emprestada da saúde foi dura. Tem 
separar os tambores. Nunca falei da ATIX, quando tenho dúvidas paergunto para o Makupa, 
Alupa ou Mairawê. Vocês, mais novos, não estão sós. Tem os brancos também, tem que 
pedir ajuda. 
A ATIX está na boca de todo mundo, mas a gente não precisa ficar respondendo eles. Com 
o tempo vai melhorar, o pessoal mais novo vai começando a entender. Não pode acabar 
com a associação, tem que ir em frente, ela que vai ajudar as comunidades. Problemas 
acontecem, mas não só aqui. A gente agora só pensa em dinheiro e fica brigando por 
mixaria, em vez de entender e ajudar. Mas vamos em frente e consertar isto. 
Também, tem os funcionários do posto, que tem salário para sustentar a família. Mas 
perdem tudo, não sabem cuidar do dinheiro. 

AI upa 
Retoma a conversa sobre o artesanato. Não tem participado muito, mas parece que é uma 
boa experiência. Não sabe porque o pessoal está reclamando. O que entrou na conta da 
A TIX foi tudo pago. As vezes o pagamento fica centralizado em uma pessoa da comunidade 
e talvez não haja repasse para outras pessoas da mesma aldeia ou família. Sai um cheque 
por comunidade. As vendas feitas na sede da ATIX no Diauarum não tem controle de 
pagamento e nem recibos. 
Sobre dúvidas e boatos que circulam, enfatiza que a ATIX não compra artesanato, só ajuda 
a fazer a venda, o que pode demorar. Sugere que os donos das mercadorias sejam 
avisados sobre a situação da mercadoria de cada um periodicamente. 
Diz que sobre os comentários de roubo não se pode ligar; tem que conversar com o pessoal 
para eles entenderem, não pode abaixar a cabeça por isto. Tem que procurar melhorar cada 
vez mais. Este foi só o primeiro ano, daqui a pouco o pessoal vai estar afiado. 

- 

- 
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Comentário sobre a avaliação individual 

Parece que dá para juntar em três partes os assuntos que o pessoal tratou. Dividir a conversa 
em partes facilita o nosso trabalho. As três partes são: 

o A organização do trabalho na ATIX 
a A relação com os compradores 
e Relação com as aldeias 

Vamos tratar de cada uma delas mais tarde. 

Com isto, fechamos a avaliação individual da experiência em 1999. 

2. História e futuro do comércio de artesanato pela ATIX 

Nesta parte, foi conversado sobre por que a ATIX começou a fazer este trabalho com o 
comércio de artesanato. Junto com isto, também foram tratados outros dois assuntos: 
• Corno era antes da ATIX existir? 
• Qual a situação atual? 

Winty 
A ATIX começou a trabalhar com o artesanato para que cada tribo não esqueça e não perca 
sua cultura, e para mostrar o que já se perdeu. É uma preocupação da ATIX, mostrar também 
como é a sua cultura. 

Makupa 
As vendas na comunidade estavam mal organizadas. A ATIX pensou que poderia ajudar a 
encontrar pessoas que pagam melhor. Antes as pessoas vendiam seu artesanato por qualquer 
preço. Também tem a questão do resgate cultural. Tem gente que ia para Brasília e não 
conseguia vender tudo. Voltava com artesanato. A A TIX pensou que poderia estar colaborando 
com eles. 

A lupa 
Através da Escola da Cultura a gente iria vender os produtos e retornar para a própria escola. 
Af começou a aparecer artesanato particular. 

Mairawê 
"Acho que tem a ver com tudo." Organização, conhecimento de como organizar. Como é que 
você conhece o valor dos objetos, conhece os mercados. Ê como eu já falei, você tem que ver 
como as coisas dão trabalho para a gente conseguir dinheiro. É diferente de você ganhar um 
facão. Esta parte de você dar o valor e conhecer a parte técnica. Ver como demoram as coisas, 
por exemplo, como demora para receber. 
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Pergunta: 
O que o pessoal faz com o dinheiro do artesanato? 

Mairawê 
Algumas pessoas ganham muito dinheiro e é tudo mal administrado. Já vi gente ganhar até R$ 
25.000,00 em artesanato. Só que eu nunca vi nada na aldeia (barco, motor, rádio, etc). E ainda 
deixa dívida para depois. 

Pergunta 
Dá certo fazer as coisas para a comunidade? 

Kamanin 
Eu já sofri muito com isto. O pessoal entrega artesanato que vale pouco e pede produto que 
custa muito caro. Uma vez me pediram uma arma por dois colares. Não deu e a pessoa ficou 
chateada quando voltei. 

Makupa 
Tem coisa que você pode comprar para todo mundo, sabão, chumbo, anzol. Para outras coisas, 
dá problema de confiança com a pessoa que leva. 

Winty 
O pessoal não conhece o dinheiro direito, eles tem dificuldades com o valor do dinheiro e das 
coisas também. 
Na minha comunidade o cacique pede para o pessoal fazer artesanato para comprar alguma 
coisa para todo mundo, mas o pessoal reclama e não quer fazer para a comunidade. Eles 
dizem que só vão fazer para eles. Ele já tentou várias vezes, muita gente não acredita. Eles 
falam que o cacique ganha nas costas do pessoal. Igual na ATIX. "Trabalhar com a comunidade 
é duro." Falta as pessoas entenderem direito e trabalhar com isto. 

Makupa 
Antigamente a pessoa que sabia fazer alguma coisa bem feita era famosa (tinha prestígio 
social). Então ele não sabe comparar com o dinheiro. O dinheiro não alcança a qualidade do 
produto. 

Pergunta 
Qual a relação do trabalho do artesanato com o projeto Kumana ? 

Mairawê 
No início, a gente estava separando estas coisas, quando tinha. As aldeias Kururu e Tuba Tuba 
tinham mais movimento na escola da cultura, as outras tinham pouca coisa. Não sei se o 
projeto Kumana vai continuar, não veio mais recurso, a gente esqueceu isto. Nem fomos atrás 
de renovar o convênio com a UNIFESP. 
Acho que o artesanato, para ter comércio, para ser bom, tem que passar pelo conhecimento da 
história de cada peça, quem saber dar valor à sua cultura para fazer direito. Daí poderia vender 
o artesanato. 
Nós também não conversamos mais sobre a coordenação, a gente não está tendo tempo de 
mexer com isso. O pessoal do kururu estava gostando, para resgate da cultura. Tinha que 
chamar o pessoal da aldeia para conversar. Acabou virando tudo particular e a escola da 
cultura parou. 
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Pergunta 
A A TIX quer continuar a trabalhar com o comércio de artesanato? 

r Mairawê 
É importante a ATIX continuar. Ê isso que faz o sentido da associação existir. Fazer as coisas 
aqui dentro. Faz parte do motivo de existência da associação, senão vai acabar virando 
associação de coisas de fora. 

Makupa 
Também acho que é importante a gente continuar. Não sei como o pessoal está pensando em 
continuar. A gente estava pensando em fazer projeto para ir para Cuiabá e quem sabe 
conseguir dinheiro para comprar artesanato da comunidade, mas por enquanto o pessoal não 
está preparado, talvez no ano que vem. É o único meio para as comunidades venderem, está 
cada vez mais difícil viajar para vender, eles ficam sem opções. É um trabalhinho chocho, mas 
é isso mesmo. Só assim que a gente aprende a trabalhar numa instituição. Então 
continuaremos. 
Só que nós estamos fazendo erro. Erro de comunicação da ATIX com as comunidades. Falou 
da carta assinada por ele, tratando da qualidade dos produtos entregues na ATIX e da 
devolução de artesanato mal feito para algumas pessoas. Houve reclamações. 

Wareajup 
Lá na aldeia também aconteceu o mesmo, o pessoal ficou chateado. 

r 
Kamanin 
Sim, continua com o comércio. Daqui para frente a ATIX vai ajudar. Falta uma pessoa que está 
lá na aldeia para organizar. 

,..... 
t Pergunta 

Como está o trabalho na área financeira? 

r 
r 
r: 

Alupa 
Fala que vem desenvolvendo a sua rotina normalmente, e que tudo que lhe foi passado entrou 
na contabilidade. A ATIX já escolheu 4 auxiliares/ aprendizes para o diretor financeiro, que são: 
Pikuru, Areoni, lanakula, Wareajup. Eles devem começar logo a trabalhar, com apoio e 
supervisão do Alupa, que aos poucos terá alívio em seu trabalho, podendo dividir tarefas que 
por enquanto s6 ele sabe fazer. r 

r 
r 
r- 

3. Funcionamento do trabalho de comércio de artesanato 
• Como funciona hoje o trabalho junto com os compradores? 
+ Como a A TIX pensa em fazer este trabalho daqui para frente? 

Os trabalhos estão centrados em Makupa, com acompanhamento de Winty 

r Makupa 
Primeiro a gente conheceu as pessoas na viagem de venda experimental para São Paulo 
(1998), depois foi conhecendo os outros. A gente está enviando tabela de preços via fax, para 
eles fazerem o pedido. Trabalhamos mais com a Artíndia de São Paulo, com o Walter e com o 
Artur (Ethnix). 

r 
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As pessoas fazem encomenda, quem está em Canarana recebe e passa para o Diauarum. Nós 
enviamos a mercadoria junto com os dados da conta bancária da ATIX. Tem gente que paga o 
preço que nós pedimos, da tabela, mas tem lojas que não querem pagar este preço e ainda 
pegam o artesanato em consignação. Tem que sair daqui jã embalado e só enviar de 
Canarana. 

- 
AI upa 
Este tipo de contato é trabalho, a amizade não pode entrar nele. Quando for tratar desse 
assunto, tem que tratar com seriedade. - 
Winty 
Eu tenho muita dúcida para explicar para as pessoas das lojas. Eu jã fiz algum contato, quando 
Makupa estava fora. Walter queria comprar as coisas mais barato em São Paulo, mas eu disse 
que só venderia pelo preço da tabela. Haruê nunca negou o preço da tabela. 

Makupa 
Às vezes sente dificuldade para dar explicação sobre itens do artesanato que estão na tabela. 
Falou da necessidade de se ter um catálogo para que os compradores consultem e entendam 
como é cada artesanato, para simplificar os pedidos. 

- 
- 

Pergunta 
Aonde se pode mexer para melhorar o trabalho com as lojas? 

Makupa 
Os compradores novos é que são o problema, eles não querem pagar o preço da tabela, mas 
querem o artesanato mesmo assim, como a Raimunda, por exemplo. 
No segundo semestre de 1999 foram feitas algumas modificações de preços, em geral para 
mais, em alguns itens da tabela. Mairawê questiona se pode haver mudanças de preço sem 
consultar o Conselho de Lideranças. Alupa pondera que às vezes pode levar tempo para o 
conselho se reunir (semestralmente), o que dificulta esta consulta. 
Simone sugere o uso de duas tabelas, uma para os artesãos, já com desconto da taxa para 
cobrir as despesas com o comércio, e outra para os compradores, com o preço bruto. 
Mairawê diz que tem que levar esta conversa para as comuidades e para o conselho, para 
aprovação final. 
A questão da tabela não ficou plenamente fechada, devendo ser retomada para uma decisão 
final. 

A seguir, foi levantada a hipótese da ATIX ter um capital de giro para comprar artesanato das 
comunidades, ao invés de facilitar a venda. Foi aberta a discussão sobre o sistema de comércio 
a ser empregado pela A TIX. 

No sistema atual, de prestar serviços para a comunidade facilitando a venda, o pessoal entrega 
os produtos e espera que a ATIX venda para receber o dinheiro. Tem que descontar a taxa, 
para cobrir as suas despesas para fazer as vendas. As despesas são: fax I telefone; transporte 
(combustível, frete, ônibus, táxi); correio; embalagem; comida; hotel; xerox; pagamento de 
pessoal. 
No sistema de capital de giro, a pessoa da aldeia recebe o dinheiro na hora, no Oiauarum e 
ATIX deve fazer os registros e controles e procurar comprador para o artesanato. Para isto, 
precisará cobrar um preço, do lojista, que garanta que o capital de giro não se perca. Além 
disso, a administração é um pouco mais complicada, precisa muito controle para não se perder, 
pois podem acontecer vendas que só reponham uma parte do capital, tendo que esperar para 
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completar o giro. Mas neste tempo, a ATIX precisará fazer outras compras das comunidades, 
para continuar a procurar compradores das lojas. 
Pode acontecer da comunidade não entender que a ATIX tem um capital limitado para comprar 
artesanato, e vir oferecer mais do que a ATIX pode comprar, e daí pode acontecer confusão. 
Talvez pudesse trabalhar com os dois sistemas ao mesmo tempo, mas para isto precisa ter 
uma equipe muito bem treinada para fazer todas as atividades necessárias para fazer registros 
e controles, para não se perder. Isto significa que precisaria fazer dois controles separados, um 
para cada sistema de comércio. 
Por tudo isto, foi considerado melhor esperar que o pessoal domine bem todos os trabalhos do 
sistema atual, da ATIX fazer vendas para as comunidades. Depois que o pessoal estiver bem 
firme neste sistema de trabalho, daf se pode tentar fazer uma experiência de ter capital de giro 
para comprar artesanato e fazer o comércio sozinha. 

Relação da ATIX com os compradores - continuação 

Pergunta 
Fica artesanato sem comprador? 

Makupa 
Sim, tem material parado. Como material mal feito. Tem também com a Geralda, se ela não 
vender, tem que devolver. 

Por que fica artesanato sem comprador? 

Resposta coletiva 
1. Por problema de qualidade 
2. Por falta de oferecer e divulgar 
3. O consumidor não tem interesse em alguns produtos 
4. Tem concorrência com produtos mais baratos 
5. São poucos os compradores que trabalham com a ATIX 

Pergunta 
Por que acontecem problemas de qualidade? 

O pessoal tem pressa de vender logo, daí faz rápido,mas tem pessoas que trabalham melhor . 

Makupa 
Esse problema da qualidade sempre existiu. Tem gente que faz as coisas feias, mas tem 
aquela pessoa que faz bonito, é considerado profissional, é um cara famoso, por exemplo as 
bordunas que Awatare faz. Para tratar deste problema da qualidade a gente tem que fazer 
oficina nas aldeias, é uma idéia. Nós tentamos trabalhar com os velhos que conhecem a 
cultura, mas não deu certo. A carta também não adiantou muito. O pessoal não entendeu 
direito, faltou alguém explicar. Eles acharam que era para não mandar mais artesanato. 

Outras idéias 
Professor para orientar a qualidade nas aldeias 
Oficina nas aldeias, a partir de peças que funcionam como modelo para o pessoal aprender 
e com pessoa para orientar 
Coordenador da escola da cultura 



Mairawê 
Não sei se isto tem muita diferença do que a gente já fez, como ter o coordenador. Em algumas 
aldeias não funcionou, como no Suya. Ou ainda falta apoiar, como no caso do Cuiabano 
(Jurumuk}, que era o coordenador escolhido para a escola da cultura. Talvez tem que ter outra 
pessoa forçando eles. 
Para nós, não existia a qualidade, porque não tinha o comércio. A pessoa fazia para ela usar, 
fazia bem feito. Empregando toda a técnica que ela conhece, para fazer um objeto de uso, 
como um arco, por exemplo. Ele não vai fazer assim quando é para um outro. Isso vale para 
outros tipos de artesanato também. Quando é para vender, o pessoal acha que pode fazer de 
qualquer jeito. Precisa entender cada objeto que a gente faz. As comunidades precisam saber 
sobre a história e o valor daquele objeto, o que até as deixa mais preparadas para ter melhor 
renda com aquele objeto. 

Comentário de Geraldo 
Pelo que estou entendendo, é preciso trabalhar a produção de artesanato junto com o trabalho 
nas escolas de cultura. Acho que seria bom nós chegarmos em um acordo com as 
comunidades sobre o que será exigido como qualidade para o artesanato ser aceito para venda 
pela ATIX. Seria alguma coisa parecida com a idéia da carta que o Makupa enviou, mas daí vai 
ser feita coma participação das próprias comunidades. Para não ficar dúvidas, seria bom 
também escrever as regras combinadas e traduzir para a língua, com o apoio de professores, e 
depois distribuir nas aldeias este acordo que o pessoal ajudou a fazer. 
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Kamanin sugere que o "acordo de qualidade" seja apresentado em uma reunião de lideranças. 
Comentário de Simone 
A qualidade é um fruto do entendimento das comunidades, do quanto elas querem ser 
parceiras da ATIX e não só receber benefícios. Também tem a ver com a "marca" ATIX, ou 
seja, com a divulgação do nome da ATIX como uma associação que trabalha com bons 
produtos, que não oferece artesanato feio ou mal feito para os compradores. 

Comentários coletivos 
• controle da qualidade tem que começar nas aldeias. Tem que ter gente que assuma esta 

responsabilidade lá. Na ATIX só pode ser feita uma revisão final, para ter certeza de que 
está tudo bem. 
Se a ATIX vai trabalhar com o comércio, todo mundo tem que estar sabendo disso. Precisa 
combinar certo com as aldeias, antes de começar a exigir que funcione assim. 
Em relação ao controle na ATIX, na hora do trabalho, apesar de se manter o respeito, não 
dá para misturar o controle de qualidade com a família. Se for o caso, dá para chamar outra 
pessoa da família para ajudar a explicar o que já foi combinado e recusar artesanato mal 
feito. 

Wareajup dá idéia da ATIX ir verificar a qualidade antes da produção sair da aldeia, o que foi 
ponderado que isto talvez possa valer, mas só quando houver uma grande quantidade de 
artesanato. 

Pergunta 
Por que acontecem problemas de oferta e divulgação? 

A discussão inicia-se pela proposição de Makupa em se fazer um catálogo com os itens que 
existem na tabela de preços, para se poder oferecer melhor a produção aos compradores. - 
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• Foi ponderado que um catálogo com todas os itens da tabela de preços não dá para fazer, 

mas já temos muitas fotografias de artesanato pronto e da sua produção, o que dá para 
continuar trabalhando para preparar o catálogo. Só que para ter e distribuir um catálogo, é 
preciso estar com a casa bem organizada, com todos os envolvidos dominando bem o 
trabalho, para poder atender aos pedidos dos compradores. Nós vimos que hoje existem 
muito poucos compradores para a ATIX, mas com um catálogo o movimento ode aumentar 
muito. Neste caso, teremos organização e produção o suficiente para atender todos os 
pedidos que chegarem ? A princípio, a resposta é não, ainda não temos condições para 
distribuir um catálogo, precisa amadurecer um pouco mais o trabalho, dentro da ATIX e 
junto com as comunidades. 

• Além disso, existem outros meios de se divulgar a produção do Xingu, inclusive com o uso 
de etiquetas explicando um pouco sobre cada tipo de artesanato, a cultura do povo que faz 
e sobre a própria ATIX. Isto também depende da organização estar boa, de ter mais 
compradores, dai vale a pena investir esforços nesta direção. 

• Também, tem que saber escolher para quem vai ser feita a divulgação e a oferta do 
artesanato. Hoje, conhecemos muito pouco os compradores. 

Quais são os compradores atuais da ATIX? 

Na sede da ATIX, no PI Diauarum: não índios e índios compram um pouco 

Lojas de fora que já compram: 
• Artíndia de São Paulo 
• Walter (Amoa Kanoya) e Artur (Ethinics) tem movimento pequeno 
• Sobre a Raimunda, ninguém sabe informar nada com certeza 

Outros que poderiam comprar: 
• Noel Rachid nunca comprou da ATIX, nas comunidades nem sempre respeita a tabela. 
• Tem algumas lojinhas da Chapada dos Guimarães que estavam interessadas, mas são 

pequeninhas 
• Dra Nair, que também não se sabe bem como é 
• loja Cariri 
• Loja Pé de Bói 
• Casa do Amazonas I Noriko 
• Museu Nacional, no Rio de Janeiro 
• Feira de Belo Horizonte I outras feiras 

Pergunta 
O que é um bom comprador para a ATIX? 

Makupa 
Ê aquele que dá valor ao produto e a cultura dos índios. 

Pergunta 
Como podemos encontrar bons compradores? 

Resposta coletiva 
• Tem que começar a divulgar e oferecer os produtos. Nós não conhecemos todas as lojas. 

Poderíamos aproveitar viagens com outros motivos para divulgar o trabalho e conhecer 
pessoalmente algumas lojas. 



Oficina de avaliação e planejamento do trabalho do 
comércio de artesanato pela ATIX 

PI Diauaru.m, PIX - 26 de fevereiro a 1 ° de março de 2000 

Comentários de Simone I Geraldo 
O mercado de lojas especializadas em artesanato é pequeno, as principais lojas estão em 
São Paulo. Nós fizemos dois estudos sobre este mercado e no segundo não apareceu 
muita novidade em relação ao que aprendemos com o primeiro estudo. 
Existem lojas de decoração, de produtos para enfeitar a casa das pessoas na cidade, que 
poderiam vender alguma coisa do Xingu. Mas este mercado também não é muito fácil. O 
pessoal da FOIRN, do Rio Negro está tendo uma experiência com um tipo de cesto de 
arumã chamado urutu, com a venda em uma rede de lojas chamada Tok Stok. Mas ainda é 
uma experiência, eles estão aprendendo como fazer o negócio. Só que é diferente daqui da 
ATIX. É um só tipo de artesanato, feito só por um povo de um rio. Aqui não daria para fazer 
assim, temos muitos tipos diferentes de artesanato e diversas etnias trabalhando junto no 
comércio pela ATIX. 

Também, é de grande importância saber quais são os produtos que vendem muito e quais 
são aqueles que ficam parados aqui na ATIX. Além de conhecer os compradores, 
precisamos conhecer bem como os nossos produtos entram no mercado, e quais são os 
concorrentes para eles. (Os concorrentes são aqueles produtos parecidos com os nossos, 
mas que podem ter a qualidade ou o preço diferentes.) Para isto, vamos fazer uma lista dos 
produtos do Xingu que vendem muito e outra com produtos que vendem pouco. Alguns 
destes produtos que vendem pouco, mesmo quando são bem trabalhados e tem boa 
qualidade, ficam parados porque as pessoas que compram das lojas, os consumidores, não 
conhecem a sua história e seu valor cultural. 

Coletivamente, foram construídas as duas listas que aparecem a seguir, onde estão exemplos 
de produtos que vendem muito e de produtos que vendem pouco. 

Artesanato do Xinau comercializado pela A TIX 
produtos que vendem muito produtos que vendem pouco 

peneira Kaiabi abanador 
bordunas cesto 

pulseira de tucum tipóia 
cocares flecha I arco 

colares lisos ou desenhados, de tucum ou mala do índio 
semente 

colar de anéis de inalá chocalho 
anéis de tucum e inalá enfeite de cera Suya 
cerâmica Yudja e Suya máscar de rato 

bancos tiara de buriti 
remos ointados colar de dentes 
cabaça e cuias colar de garras de onca 
peruca de penas tecelaaem 

cestos 
rede de buriti 

esteira 
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Estas duas listas não estão completas, foram feitas só como exercício. Mas a partir destas 
listas, pode-se ver que alguns produtos demoram mais que outros para serem vendidos. Isto 
não significa que as pessoas devam deixar de fazer artesanato que vende menos, é bom que 
façam produtos deste tipo também, para conhecer melhor a sua cultura. Mas é preciso saber 
que estes produtos saem menos e por isso, se demoram um pouco para serem vendidos, não é 
porque a ATIX não quer ou não sabe fazer a venda. É assim mesmo, o pessoal das aldeias tem 
que entender. 

Resumo geral deste dia de trabalho - colaboração de todos 

1) Sobre a qualidade do artesanato 

• A ATIX deve conversar com as comunidades para fazer um acordo combinando o que será 
exigido para que o artesanato seja vendido através da associação. O acordo será escrito e 
traduzido na língua de cada povo, explicando as decisões da comunidade junto com a 
diretoria. 

• A qualidade deve ser controlada na aldeia, antes de sair para a ATIX. Para ajudar a fazer 
isto, deve ser escolhido alguém na aldeia que conheça a cultura de seu povo. 

• Quando chegar artesanato das aldeias, a A TIX fará uma revisão de cada peça para verificar 
se o controle de qualidade foi bem feito. Se alguma coisa apresentar problema, será 
devolvida para conserto antes de ser registrada a entrada na ATIX. 

• A A TIX quer continuar com o projeto Kumana, das Escolas da Cultura. Para isto, será 
preciso ir atrás de fontes de financiamento. 

• É preciso estudar os concorrentes para os produtos do Xingu que vendem mais. 

2) Sobre compradores para nossos produtos 

Mairawê 
Há uma grande dierença entre compradores. Aqueles que conhecem a realidade dos índios, 
como a Haruê, sabem como funciona a produção e valorizam o trabalho do pessoal. 

• Procurar conhecer melhor os compradores atuais e outros que possam ser identificados . 

• Fazer o cadastro dos compradores já conhecidos, incluindo nome da loja e pessoa para 
contato, fone, fax e endereço completo. Este cadastro deve ser atualizado cada vez que se 
conhecer um novo comprador. Para que seja usado sempre que necessário, deve ficar uma 
cópia do cadastro em cada computador, no Diauarum e em Canarana. 

• Podemos aproveitar viagens com outras finalidades para conhecer pessoalmente alguns 
compradores, como por exemplo lojas em São Paulo. 

• Temos que fazer uma revisão nas tabelas de preços da ATIX. 
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3) Sobre a divulgação e oferta de produtos do Xingu - • Tem época certa do ano para fazer alguns tipos de artesanato, pois depende de se ter o 

material no mato. 

• Continuar na preparação de materiais para divulgação, mesmo que demorem um pouco 
para ficar prontos. 

• Poderia ser feito um pequeno livro explicando com fotos como são feitos os principais 
produtos que a A TIX vende. - 

• Também poderia ser feito um video, aos poucos, e depois montar quando as imagens já 
estiverem completas. 

Relação da ATIX com os compradores - continuação 

Possibilidade de participação em feiras culturais ou similares 

Objetivos de participar de uma feira cultural ou de divulgação 

a) 

b) 
c) 
d) 

Ter oportunidade para explicar e valorizar a cultura indígena para um público maior, 
incluindo estudantes que estão formando o seu pensamento 
Fazer vendas de artesanato no local 
Conhecer donos de lojas que podem vir a ser compradores de produtos do Xingu 
Oportunidade das pessoas do Xingu conhecerem o artesanato dos concorrentes e a 
maneira de outros povos indígenas ou associações fazerem as vendas de seu 
artesanato 
Oportunidade para o pessoal passear um pouco e comprar alguma coisinha que precisa e) 

A ATIX só participou de uma feira, em Salvador, Bahia, em 1997, representada por Kamanin. 
Outra pessoas já tem experiência de participação fora da ATIX. Makupa participou, com um 
grupo, da Feira Nacional de Artesanato, em Belo Horizonte, em 1997, a convite da FUNAI. 
Nakude participou com um pessoal do seu povo da Yudja Karia- IX Moitara, Cuiabá, em 1998 - 
convite da FUNAI. 
Os três contaram um pouco sobre suas experiências de participação em feiras. Em resumo, os 
pontos que eles consideraram mais fortes são: 

Os custos para participar de uma feira são altos. É difícil conseguir dinheiro sem apoio de fora. 
A tabela da A TIX às vezes não dá para usar, pois a concorrência tem preço mais baixo. Se tem 
produtos de particulares, não dá para vender mais barato, porque senão dá confusão na volta. 
Por isso Kamanin teve que trazer artesanato de volta com ele, quando foi para a Bahia. Na feira 
de Belo Horizonte e em Cuiabá, a Artíndia comprou o que ficou sem vender, no final da feira. 
Daqui para frente só pode sair produtos de particulares do Xingu depois de combinar que a 
tabela tem preços que podem ser mudados, se for preciso, para poder vender o artesanato que 
foi levado. As pessoas que participam de feiras devem estar preparadas para saber mexer na 
tabela quando for necessário. - 
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Pergunta 
O que precisa ser feito para a ATIX participar bem de uma feira? 

r: 
r 
r: 

Resposta coletiva 

a) 

b) 

e) 
d) 

Conversar com a comunidade e combinar sobre a mudança de preços da tabela, quando 
for necessário 
Conseguir recurso para cobrir as despesas de transporte, alimentação, hospedagem e 
pagamento de taxas e aluguel de estande no local 
Preparação de pessoas que vão participar 
Produção de artesanato para mostrar e para vender. 

r 
r 

A diretoria avaliou que não será possível participar de uma feira neste ano, mas a ATIX 
pretende se preparar para participar da Feira Nacional de Artesanato, em Belo Horizonte, no 
ano de 2001. 

Neste sentido, pode-se seguir conversando com o SEBRAE-MT, em Cuiabá, para ver o que 
eles podem apoiar, dentro dp plano geral de trabalho para o comércio do artesanato pela A TIX. 
A organização interna da ATIX r: 
Perguntas 

r: 
A ATIX está preparada para cuidar bem do comércio de artesanato? 
Quais são os trabalhos que precisam ser feitos para que o comércio do 
artesanato funcione bem e todos fiquem contentes? 

A equipe da ATIX foi dividida em 4 grupos, correspondente à uma parte do trabalho geral feitas 
para se atender à uma encomenda de um lojista. Cada grupo trabalhou para listar todas as 
atividades que precisam ser feitas, conforme mostrado abaixo, indicando também quem deve 
fazer cada atividade, além de colocar algumas observações. 

Grupo-1: 
Winty e Alupa 

r- 
r: Grupo 2 
r- Kamanin e Makupa 

r: Grupo 3 
r: Mairawê, Ame e Nakude 
r 

r 
r: 

Grupo 4 
Tari e Wareajup 

r- 
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Trabalhos necessários para que o comércio do artesanato funcione bem 

1. Da chegada do pedido na ATIX, em Canarana, até o artesanato chegar à sede da ATIX no Diauarum. Grupo 1 - Winty e 
Alupa. 

Atividades Quem faz Observações 
1. Receber a lista de encomendas via fax e transmitir o pedido Pessoa que estiver no - Tirar xerox do pedido (fax) 

pelo rádio para a sede no Diauarum. escritório em Canarana e arquivar em uma pasta no 
escritório de Canarana 

2. Bater o pedido no computador e arquivar no PI Diauarum. Makupa I Winty, Tumã, 
Ame 

3. No Dlauarum, verificar no estoque de artesanato da ATIX as Winty, Tumã, Ame, - Separar as peças do 
peças pedidas, fazendo nova lista que será passada por rádio Ware, Tari estoque que irão para a 
para as aldeias. encomenda em uma caixa, 

fazendo o reoistro de saída 
4. Passar radiograma para as aldeias, informando o pedido para Makupa I Winty, Tumã, 

o radialista e gerente do artesanato em cada aldeia. Ame 
5. O pedido passará pelo gerente na aldela, para ver se é Gerente do artesanato 

possível atender e quanto tempo precisa para completar os nas aldeias 
trabalhos. 

6. Fazer lista de quem na aldeia vai fazer o artesanato e passar Gerente do artesanato 
via rádio para o Diauarum. nas aldeias 

7. Do Diauarum, passar por rádio para Canarana a resposta do Makupa / Winty, Tumã, Manter lista de lojas e 
pedido, que é passada por fax ou telefone para a loja ou Ame, responsável pelo compradores organizada no 
comprador. escritório em Canarana PI Diauarum e em 

Canarana 
8. Depois que estiver tudo pronto na aldeia, juntar a produção Gerente do artesanato 

para que seja feito o controle de qualidade antes de seguir nas aldeias, 
para o Diauarum especialistas das aldeias 
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Atividades Quem faz Observações 
9. Providenciar transporte do artesanato da aldeia até o Kamani, Makupa, Winty, Se a encomenda for 

Diauarum. piloto. grande, a ATIX pagará o 
transporte. Se a 
encomenda for pequena, 
deve vir de carona. 

1 O. Fazer a seleção final dos produtos quando chegarem na sede Makupa I Winty, Tumã, 
da ATIX. O que não estiver bom será devolvido na hora. Ame 
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2. Da chegada dos produtos na sede da ATIX no Diauarum, até o artesanato chegar no escritório da ATIX em Canarana. 
Grupo 2 - Kamani e Makupa. 

Atividades Quem faz Observações 
11. Fazer o registro completo dos produtos depois do controle de Ame, Winty, Ware, Tari e A ATIX só vai receber os 

qualidade. Nakudê produtos na sede do 
Diauarum. 

12. Etiquetar cada produto com código e preço. Ame. Ware, Winty, Tari e 
Nakudê 

13. Fazer o registro de saída dos produtos por aldeia. Ame, Ware, Winty, Tari 

14. Bater no computador a relação completa da encomenda, com Tumã, Makupa, Winty Fazer uma cópia para 
descrição, código, quantidade e preço e arquivar no acompanhar a encomenda 
Diauarum. em Canarana, uma cópia 

para o financeiro e uma 
para o comprador 

15. Embalar os produtos para a viagem. Ame, Winty, Tumã, Manter material para 
Ware, Tari, Makupa, embalagem no PI Diauarum 
Nakude - fita, caixas, jornal, 

barbante. 
16. Fazer uma carta de encaminhamento da encomenda para o Secretário, Financeiro 

comprador, acompanhada da rela cão das pecas 
17. Providenciar combustível para a lancha ou motor de popa Financeiro 

18. Programar a lancha ou barco para fazer o transporte até o Ame 
Ngosoko e o carro para fazer o transporte por terra 

19. Ter sempre alguém para acompanhar a carga do Diauarum Equipe a ser definida 
até Canarana 

20. Comunicar o escritório de Canarana antes de enviar os Makupa I Winty 
produtos 
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3. Da chegada do artesanato na ATIX, em Canarana, até a encomenda ser despachada pelo ônibus ou caminhão 

atividades Quem faz 
21. Conferir as caixas e documentos e ver se está tudo certo Makupa I Winty 

22. Preparar e colar endereço do comprador em cada caixa Makupa / Winty 

23. Retirar nota avulsa para enviar os produtos Secretário 

24. Preparar a guia de remessa para despachar os produtos Secretário 

25. Antes de despachar a encomenda, entrar em contato com a Makupa I Winty 
loja e avisar que a encomenda está saindo de Canarana 

26. Pedir para o comprador acusar o recebimento da encomenda Makupa I Winty 

27.Arquivar o documento de remessa da encomenda Secretário Abrir uma pasta só para 
este tipo de documento 
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4. Recebimento do pagamento de vendas, prestação de contas e pagamento para as pessoas nas comunidades 

atividades Quem faz 
28. Comprador telefona ou manda fax avisando que vai depositar Precisa Ter uma conta só 

o dinheiro do que foi vendido na conta da ATIX para o trabalho do 
artesanato 

29. Pedir para o comprador enviar via fax a lista dos artesanatos 
vendidos, junto com o código 

30. Registrar a entrada do valor do pagamento, para a 
contabilidade da ATIX 

31. Tomando por base os códigos de cada peça, fazer uma lista 
por aldeia com o nome da cada artesão e o valor que deverá 
receber 

32. Providenciar o pagamento de cada pessoa. Fazer lista com as 
Definir a forma de pagamento: depósito na conta, cheque ou informações das contas 
Dinheiro bancárias do pessoal das 

aldeias 
33. Quando pagar cada pessoa, fazer recibo, assinado por quem 

recebe o pagamento 

34. Registrar o pagamento em um livro separado 

( ('( ( (.( (:l (·( { l ( l ( ( l { { l ( ( ( l ( ( l ('( l~( {·l ( ( (·{ l ( l ( l { l ( ( 



Oficina de avaliação e planejamento do trabalho do 
comércio de artesanato pela ATIX 

PJ Diauarum, PIX - 26 de fevereiro a 1 º de março de 2000 

21 

• Apresentação dos resultados da contabilidade geral do movimento de artesanato pela 
ATIX no ano de 1999 

• Relações da ATIX com as comunidades 

Pergunta 
Como a ATIX pensa em fazer o trabalho junto com as comunidades I aldeias? 
Capacitação e treinamentos do pessoal envolvido. 

6. Existe material no mato o suficiente para sustentar a produção de artesanato para venda? 
• O que se pode fazer? 
• Possibilidades de capacitação e treinamentos. 

7. Avaliação da Oficina e encerramento 

,,-., 
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Instituto Socioambiental 
Associação Terra Indígena Xingu 

Relatório do Segunda Oficina de Trabalho sobre Artesanato 

PI Diauarum, 09 a 14/10/2000 

Orientação: Simone Athayde e Paulo Junqueira/ISA 

r: 
r: 

Participantes: Ame Suyá 
Winty Suyá 
Tari Kaiabi 
Nakudê Yudja 
Reateajup Kaiabi 
Wareajup Kaiabi 
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r- 09 a 12/10 
r 
r 
r- TEMA 1: PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO 

r 

Introdução sobre objetivos da oficina. 
Elaboração de materiais de divulgação. O que é divulgação? 
- Mostrar ou contar para outras pessoas. Pode ser sobre um 

acontecimento, um produto, uma festa, uma reunião, etc. 
Como é feita a divulgação? 

,-., - Carta, TV, rádio, telefone, microfone, folhetos. 
r>. 

r: Artesanato - é um produto feito à mão para o comércio. 

r, 
r-. 
r: 
r-. 
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Tipos de materiais de divulgação que podem ser usados para o 
artesanato: etiquetas, fofders, cartões postais, catálogo comercial, 
posters, folhetos, etc. 

Elaboração de Etiquetas para o Artesanato do Xingu 

- O que precisa ter na etiqueta do artesanato? 
- Informações sobre o povo; sobre a peça; sobre a A TIX; sobre o 

Parque; desenho da peça e código. 

Sobre a peça: 
- nome da peça na língua 
- que faz 
- do que é feita 

Sobre a A TIX: 

- símbof o, endereço, telefone, código 

O grupo analisa diversas etiquetas para divulgação de produtos, 
principalmente de artesanato indígena. 

- Elaboração de textos em grupos por povo, para as etiquetas de 
divulgação do artesanato do Xingu comercializado através da 
ATIX. 

- Planejamento gráfico da etiqueta: 
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Frente Verso 

POVOSUYÁ Texto Parque 

Desenho 

Parque Indígena do Xingu, MT Texto Povo 

Frente Verso 

Texto Peça 

Informações ATIX 

Código 

www.socioambientalorg 

Logotipo ou símbolo - é um desenho ou uma marca que identifica um 
produto, um projeto, uma instituição, etc. 

Seleção de produtos mais vendidos de cada povo, com base nas 
tabelas de preço da A TIX: 

Kaiabi 
1. pulseira 
2. colar de tucum com medalha 
3. borduna 
4. peneira desenhada 
5. anel 
6. banco 
7. mala do índio 
8. colar de tucum desenhado 
9. pião de tucum 
10. arco e flecha 
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Suyá 
1. Arco e flecha 
2. Banco 
3. Cabaça enfeitada 
4. Cerâmica 
5. Chocai ho de cabaça 
6. Colar de tucum desenhado 
7. Colar de miçanga com semente 
8. Esteira 
9. Peneira 

TEXTOS ELABORADOS PELO GRUPO: 

Yudja 
1. Cerâmica 
2. Cabaça 
3. Banco 
4. Remo pintado 
5. Casco de tracajá musical 
6. Brinquedo de madeira em forma de bicho 
7. Remo pequeno para mingau 

PARQUE 

No Parque Indígena do Xingu, Estado do Mato Grosso, vivem 14 
etnias diferentes. Cada um desses povos tem sua própria língua, 
dança, música, artesanato e festas. Tem muita floresta, animais, 
rios e peixes. 
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POVOS 

O grupo selecionou símbolos que caracterizam a cultura de cada 
povo para as capas das etiquetas, elaborados durante o curso de 
comércio de artesanato, realizado em março de 2000. 

Povo Kaiabi 

Somos o Povo Kaiabi. Falamos a língua Tupi-guarani. Nossa População 
é de aproximadamente 800 pessoas. 

Povo Yudja 
Somos o Povo Yudja, também chamado Juruna. Yudja significa "dono 
do rio". Vivemos na boca do Rio Manitsauá-miçu. Nossa população é 
de aproximadamente 250 pessoas. 

Povo Suyá 

Nós somos o Povo Kisêdje, também chamado Suyá. Moramos no rio 
Suyá-miçu, afluente do Xingu. Falamos a língua do tonco Jê. Nossa 
população é de aproximadamente 300 pessoas. 

PEÇAS 

Para a elaboração dos textos das peças, primeiro foram 
selecionados os itens mais comercializados de cada povo, com base 
nas Tabelas de Preço da ATIX. Cada grupo elaborou textos 
resumidos contendo informações consideradas importantes para as 
peças. Para o povo Yudja, foram também aproveitados alguns textos 
já existentes, elaborados em outros cursos. Depois da correção dos 
textos elaborados, cada pessoa digitou no computador o texto que 
fez. 



KAIABI 

Peneira 
..., 
...., 
'wl 

Tariajup Kaiabi -..., 

A peneira é feita de arumã é pintada com a tinta da árvore do 
jequitibá, chamada jemore,yp. Cada desenho da peneira tem um , 
nome e um significado especial. Só o homem que faz. E_ _ usada 
quando as mulheres fazem mingau ou para enfeite da casa. 

Tariajup Kaiabi 

Arco e flecha 

, 
O arco wyrapap é feito de siriva ou paxiúba. E feito pelos homens e , 
a corda é de ama' yp. E usado para jogar a flecha. A f fecha é feito , 
de taquarinha ou kamajyp e a ponta é amarrada com imbé. E feita , 
pelos homens também. E usada para a festa, pesca e caça. 

- 
wl 

wl 

...., 
..,,,, 

'...,;/ .., 
...,; 
'.I 

wl 

Reateajup Kaiabi ....,, 

Anel - Fãyru 

O tucum e o inajá são usados para fazer anel. São os homens e as 
mulheres que fazem o anel. A gente usa no dedo, no dia a dia. 
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Pulseira - Moapewari 

Reateajup Kaiabi 

, 
O tucum e o inajá são usados para fazer a pulseira. E a mulher quem 
faz a pulseira. Usa para enfeite do pulso, é usada no dia a dia. 

Colar desenhado - Moyrape' i 

Reateajup Kaiabi 

, 
O tucum e o inajá são usados para fazer o colar desenhado. E a 
mulher quem faz o colar, primeiro corta com a serrinha quem nem 
um triângulo, aí depois você faz o desenho do peixinho, aí você fura 
um buraquinho na ponta da cabeça do peixinho, depois você lixa 
para ficar liso usando uma folha, depois elas passam pó de porcelana , 
para ficar brilhante. E usado no pescoço, no dia a dia das 
pessoas. 

Colar de medalha - Wyra'i yru'i 

Reateajup Kaiabi 

O colar de medalha é feito de semente de tucumã pelos homens e 
pelas mulheres. Primeiro, faz o desenho com a ponta de uma 
faquinha, depois você fura o tucum, ai você tira o desenho com o 
círculo em volta dele. depois você lixa para ficar brilhante. Usa-se 
no pescoço, no dia a dia das pessoas. 



Wareaiup Kaiabi 

, ' Mala do Indio - U yp wyru 

A mala do índio é tirada do mato de uma árvore chamada de , 
jemore'yp ou jequitibá. E usada para guardar penas de aves para 
não estragar. Pode ficar muito tempo dentro e não estraga. 

Wareaiup Kaiabi 

Pião - Tukurnã 

, 
O pião é feito pelos homens para os meninos brincarem. E feito de 
tucum. Pega no mato e traz, fura, tira o caroço de dentro. Aí já 
está pronto e fecha o buraco com cera de abelha. Você fura um 
pedacinho de pau para enfiar o barbante, depois disso é só jogar. 

, 
SUYA 

Chocalho de Cabaça 
Ame Suyá 
, 

O chocalho é feito de cabaça, cera de abelha e algodão. E feito e 
usado pelos homens na festa que se chama penhety. 
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Esteira 

Ame Suyá 

A esteira é feita pelas mulheres com a folha da palmeira inajá e , 
algodão. E usada pelas mulheres para espremer a mandioca. 

Cabaça enfeitada 
Ame Suyá 

A cabaça lisa é feita pelas mulheres. Depois que tira da roça, corta 
e tira o miolo da cabaça. Depois passa urucum , passa no fogo e fica , 
cinco dias secando. Depois enfeita com algodão. E usada para 
guardar óleo ou mel. 

Cerâmico - Whokarokoidi 
Winti Suyá 

A cerâmica é feita de barro misturado com cauixi. A pintura é 
feita de urucum, carvão e óleo de pau para brilhar . Só a mulher que , 
faz. E usada para guardar mingau ,cozinhar e pegar água. 

Arco e flecha - Tuté me kwá 
Winti Suyá 

O arco pode ser feito de tucum, bacaba, siriva ou quina. A corda do 
arco é feita de fibra de embaúba. A flecha é feita de taquarinha e , 
cana-brava. E usada para matar bicho de pelo, aves, peixes, etc. Só 
os homens que fazem e usam arco e flecha. 



Peneira - Kwaká -' 
,._I 

Winti Suyá ...,,; 

A peneira é feita de taboca e o cabo com a folha de buriti. Só , 
homem que faz. E usada para peneira fcrinhc. polvilho e também 
para guardar algodão quando vai fiar. A pintura é feita de jenipapo 
misturado com carvão e o óleo de pau. 

YUDJA 

Brinquedo de madeira 

Xaradu Yudja 

Nakude Yudja 
, 

O brinquedo de madeira é o homem que faz e a mulher que pinta. E 
feito da madeira chamada mangue. Pode ser em forma de ancinhai , 
anta, traccjd, tatu e outros bichos. E usado como brinquedo pelas 
crianças. 

Remo 

O remo é um produto feito de peroba. Nós tiramos madeira para 
fazer remo, trazemos na aldeia . Depois que fica pronto, a mulher 
pinta. Depois que a pintura seca, aí nós usamos para remar e pescar. 
A pintura demora para sclr, leva até um mês. Os desenhos são 
pinturas corporais do povo Yudja. 



r 
r: 

r- 

r 

r: 

r: 

r 

r 

r: 

r: 

r 
r, 

11 

Casco de Tracajá Musical 
Mahurimã Yudja 

O povo Yudja usa casco de tracajá pintado e com flautinha 
para festa e para chamar a chuva. O casco de tracajá é importante 
para o povo Yudja. Antes, eles usavam só para a festa, agora que 
eles estão vendendo. 

Banco 
Yasariku Yudja 

O povo Yudja usa a madeira chamada kadika ou breu para fazer o 
banco. Os homens tiram a madeira, fazem e lixam. Depois que 
termina, as mui heres pintam. Pode ter forma de vários bichos, como 
onça, tamanduá, tatu, anta. Antigamente, só o pajé ou o chefe da 
aldeia podiam sentar no banco. Agora, o banco é usado para sentar, 
trocar e vender. 

Cuia 
Karin Yudja 

Nós, o povo Yudja, usamos cuia para tomar mingau, água e 
também usamos para pegar farinha. Essa cuia é feita de cabaça. A 
cabaça é plantada na roça, depois que chega a época de colheita, 
nós recolhemos cabaça, levamos para a aldeia, partimos ela com 
serrote e facão. Depois que partimos toda a cabaça levamos para o 
rio. Deixamos no máximo cinco dias para poder a casquinha ficar 
mole. Depois que chega o dia de tirar da água, as mulheres vão lá 
limpar a cuia e tirar a casquinha para lavar. Depois que lavamos, 
deixamos no sol para secar. Depois de secar elas queimam a parede 

' de dentro. As vezes ao mesmo tempo elas pintam, tem dia que elas 



guardam para pintar depois, a pintura que as mulheres usam para 
pintar a cuia são os desenhos da pintura corporal. 

- 
.,.1 

\..,.1 

13/10 TEMA 2: REVISÃO DAS TABELAS DE PREÇO DA ATIX E ~ 
DAS FICHAS DE CONTROLE ..., 

Principais conclusões do grupo: 

- Fazer um teste para juntar as tabelas dos povos em uma só, 
separando por tipo de produto. 

- Arredondar o preço das peças que estão em centavos. 
- Dúvida sobre o valor total recolhido com a taxa na conta da 

A TIX, e como está sendo usado o dinheiro. 
Fazer um exercício vendendo as peças de mais qualidade por um 
preço mais alto do que o da tabela. 

- Diferenciar o preço dos produtos pequenos e médios que estão 
com o mesmo valor. 

Exercício de cálculo da taxa: 

- Calcular a taxa por produto e total da seguinte venda: 
3 arcos e flechas 
4 bordunas grandes 
6 colares de dente de macaco 

Revisão das fichas de controle: 
Entrada - incluir nome de quem entregou 
Fazer exercício de preenchimento de fichas 

- Saída - pastas separadas para loja e comprador 
- Valores a pagar - subtotal por semana. 
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14/10 TEMA 3: PRESTAÇÃO DE CONTAS E PAGAMENTO AOS 
PRODUTORES 

Principais pontos levantados pelo grupo: 

- Demora em Canarana para depositar e mandar os comprovantes e 
dinheiro de volta. 

- Ausência de assistente para Alupá em Canarana. 
- Usar o horário do rádio para o artesanato, para avisar as aldeias 

dos pagamentos. Falar com os gerentes. Fazer um radiograma 
avisando. 

- Mandar o pagamento em dinheiro para os gerentes nas aldeias 
pagarem o pessoal. 

Trabalho dos gerentes: 

- Verificar a qualidade do artesanato que a comunidade vai mandar 
para a A TIX (com assessoria dos mais idosos). 

- Fazer uma lista dos artesanatos, junto com o nome dos donos, 
quando tiver encomenda para a aldeia. 
Comunicar para a A TIX que está mandando material. 
Fazer prestação de contas mensal para a comunidade. 

Devedores e venda fiado: 

Organizar a lista de devedores. 
Só vender fiado para que mora no posto e pagra certo. 

- Dar o prazo para a pessoa pagar. 
- Cobrar as pessoas que estão devendo. 



14 

Finalização da oficina, com definição de algumas tarefas para 
cada pessoa envolvida no trabalho de artesanato. Ficou agendado 
um trabalho de contabilidade geral do artesanato vendido no ano de 
2000 para apresentação na Assembléia da A TIX, verificação de 
problemas e prestação de contas para as comunidades. 
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Associação Terra Indígena Xingu 
Instituto Socioambiental 

Memória da reunião com lideranças do norte do PIX sobre saúde, 
artesanato, terras e mel 

PI Diauarum, OS e 06 de março de 2000 

Presentes: 

Lideranças: 

Jeikatu Kaiabi - Ilha Grande 
Jowapinim Kaiabi - Maraka 
Jurumuk Kaiabi - Maraka 
Owit Kaiabi - Maraka 
Jawari Kaiabi - Capivara 
Kawintai Kaiabi - Kururu 
Kunin Kaiabi- Pequizal 
Osmar Kaiabi - ltai 
Siranho Kaiabi - Ilha Grande 
Karandindi Yudja - Tuba Tuba 
Nhanha Yudja - Pakisamba 
Juamin Kaiabi - Sobradinho 
Tuiat Kaiabi - Kwaruja 

Tari Kaiabi 
Tumairu Kaiabi 
Kamani Trumai 
Mairawe Kaiabi 
Ame Suya 
Winti Suya 
Wareajup Kaiabi 
Nakude Yudja 
Makupa Kaiabi 

ISA- Programa Xingu/Projeto Alternativas Econômicas 

Geraldo Silva 
Simone Athayde 
Wemerson Ballester 



2 - 
Síntese das discussões sobre artesanato - • Makupa destaca importância de trabalhar a qualidade do artesanato. Dá o 

exemplo do banco mal feito. Fala da necessidade de se fiscalizar a qualidade 
na aldeia. Explica o novo funcionamento do trabalho, com prestação de contas 
mensal e a necessidade das aldeias trabalharem em parceria com a ATIX. 
Comenta a necessidade de Ter uma pessoa de ligação entre a ATIX e as 
aldeias (gerente). - • Nhã Nhã Yudja - fala que o pessoal da aldeia está vendo o trabalho da ATIX, 
parece que está indo bem. Como pode melhorar o trabalho ? Como a ATIX 
trabalha? Como ela fica com o dinheiro? O pessoal sempre fala nisso. - • Mairawê responde - A gente vê assim: aqui tá os colares do pessoal. Dono foi 
embora. Depois o pessoal vai bender e dar o dinheiro para o dono. Isso para a 
gente já é uma ajuda. A ATIX não compra nada. O que ela pode fazer e ajudar 
a vender. A ATIX não tem a função de dar as coisas para as pessoas. Tem que 
ter um sentido de fazer as coisas. Começou um trabalho na escola da cultura. 
O pessoal recebeu um dinheiro para a escola. Esse é o sentimento do trabalho 
da ATIX. A ATIX tem o rendimento dela, para ela poder trabalhar, para não 
precisar ficar pedindo para as pessoas. 

• Geraldo/ISA - A ATIX não é FUNAI, não é pai e mãe. É um trabalho de 
parceria com as comunidades. Como este trabalho do artesanato, é uma 
parceria. Ê uma ajuda. O trabalho do artesanato é importante de fazer junto 
com a Escola da Cultura. Para o pessoal não perder a cultura. 

• Mairawê - Se alguma aldeia recebeu ajuda para ir buscar material, se não 
voltar nada para a ATIX, não tem problema. Mas o trabalho tem que voltar para 
a escola, para a comunidade. 

• Juamin - Ê uma coisa importante estar decidindo estas coisas. Eu acho que 
vocês que vem prestando serviço para a ATIX tem que conhecer como ela 
trabalha. Ela atingiu algumas aldeias que tem a Escola da Cultura. Para mim 
está sendo bom. Sempre tem aquelas fofocas, mas precisa corrigir estes erros. 
Facilitou muito para o pessoal a ATIX estar vendendo artesanato. Você ter que 
sair da sua aldeia para vender artesanato, a despesa é muita e o lucro que 
você ganha vai tudo em passagem, hotel, etc. Porisso o trabalho da ATIX está 
sendo bom. Para mim é muito bom. Tem gente que reclama, fala que não 
vendeu direito, roubou, gastou dinheiro. Precisa ver como está o andamento, 
se a ATIX está prestando contas. 

• Makupa - Quando o financeiro paga, tem o recibo, mas tem o problema, 
quando o pessoal daqui recebe e paga diretamente para a pessoa. Tem coisa 
que fica muito tempo parada. 
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• Tuiat - Nós estamos aí. Na minha aldeia, nós estamos mandando um pouco 
de artesanato e estamos fazendo uma tentativa. Mas o trabalho está sendo 
bom para nós. Melhor que sair para vender por aí. ATIX que se vira para 
vender. Eu não quero dizer que o trabalho está sendo ruim. Ê para isso que ela 
existe, para poder ajudar as comunidades. Só que pagamento pequeno que 
chega tem que avisar, para entregar na hora. Nós também temos que fazer 
uma parte, dar alguma coisa para ajudar a ATlX. 

• Owit - As coisas que eu entendo no nosso trabalho, nós mandamos enfeite 
para a ATIX vender para nós. Mas o que falta para nós é o material. O material 
é longe da aldeia que a gente fica. Eu queria ver com o Maku para arrumar 
combustível para buscar material, dai eu ia devolver com artesanato uma 
parte. Por mim, o jeito tá bom, mas alguns de nós fala. Porque atrasa o 
pagamento. Mas eu entendo. As vezes o comprador não chega logo, porque 
demora. Só que eu que faço mais as coisas para vender porque o pessoal não 
faz muito. Eu pagava a taxa, mas nunca usei o caminhão. 

• Siranhô - Pessoal produz, manda aqui para vender e muitas pessoas mandam 
para a ATIX e outros mandam particular. Muitas pessoas reclamam que não 
recebem o pagamento do que eles mandaram. Agora tem que melhorar esse 
trabalho. Não tem nenhuma coisa fácil, tudo é difícil. Pessoa que trabalha aqui 
dentro tem que trabalhar direito. Acho que assim as coisas vão melhorar para a 
gente e para a ATIX também. Na cidade, sobe as coisas duas vezes por mês, 
enquanto as nossas coisas só diminuem o preço, como na tabela. A gente 
também tem que ter aumento das coisas. 

• Osmar - Eu quero dizer que muito tempo a gente conhece ele, ele tem 
experiência (Mairawê}. Nós estamos mandando material para a ATIX. Eu 
mesmo já deixei várias coisas. Eu não vou falar do pessoal novo que está 
assumindo agora. Para mim, por uma parte vocês estão ajudando nós da 
aldeia. Nós deixamos material e esperamos pagamento. Eu sei que é difícil, 
demora para vender. Não é só vocês que levam pressão das pessoas, a gente 
também leva pressão. Eu quero saber sobre os materiais que eu entrego. Toda 
reunião eu estou junto com vocês. 

• Kawintai - Artesanato primeiro tava animado. Tava mandando as coisas, 
depois disso parou. A comunidade tem uma conta. O que eles mandam para 
cá coloca na conta. Pessoal desanimou, também está viajando. Agora pessoal 
está começando de novo. Pessoal reclama sobre pagamento, que demora 
para vender. Do Ywafuku, ele só recebeu mês passado. Eu não esforço o 
pessoal também. Tem buriti, mas não serve, quer dizer, serve, mas é bom de 
uruyp (arumã) mesmo. As penas também está difícil. Aqui dentro o material 
está acabando, a gente está matando muito papagaio. Este ano, não veio 
nenhuma arara. Vamos trabalhar junto agora. Tem que dar umas coisas para a 
ATIX. Eu tenho vontade de ajudar. Mas falta material. A comunidade reclama. 
Diz que as coisas deles demoram. 
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• Karandindi - Material tá difícil. Ano passado eu ia pegar lá embaixo. Barro 
daqui não é muito bom, quebra fácil. Barro de lá é bom. Pessoal meu reclama. 
Se eles vão mandar artesanato, espera pagamento. Demora. Eu venho aqui e 
depois conto para o pessoal na aldeia. Flauta, casca de pau, que está lá 
embaixo no Polori. Raoni arrumou um pouco de combustível para buscar 
material, a gente trouxe um pouco. Pessoal mandou primeiro, mas o 
pagamento não saiu logo. Como Maku está falando, eu vou falar para o 
pessoal. Eu quero ajudar a ATIX, se não vai acabar a ATIX. 

• Kunin - Pessoal reclama sobre cadê o dinheiro. Pediram cerâmica, deram para 
Makupa, meu filho mandou cocar. Pessoal fala mas eu acredito que o pessoal 
não rouba. Se roubar, manda embora, que nem os brancos. Não tem material 
para fazer o banco (ferramenta). Agora chegou. 

• Jawari - Eu tenho vontade de ajudar também, a ATIX tem muita fofoca. Tava 
pronto para mandar, mas o outro fala que demora muito para receber o 
dinheiro. FUNAI é nosso pai e paga na hora para a gente. A gente espera 
pagamento, daí não vem. Assim que o pessoal sentiu. Venderam tudo em 
Uberlândia, através de um amigo branco. Pessoal gostou assim. Agora acho 
que a gente vai para a Bahia. Eu não estou entendendo o trabalho da ATIX. 

• Winty - Tem a Escola da Cultura que a ATIX fez. Primeiro pessoal gostou 
muito, para ver se os rapazes aprendem alguma coisa. A preocupação da ATIX 
foi essa. Cada aldeia tem, mas na comunidade Rikô tem a casa, mas não 
aconteceu nada. Acho que está faltando falar como tem que trabalhar. Igual a 
gente está fazendo hoje. Igual branco, que organiza o trabalho. Aí não 
funcionou. Virou outra escola, mas não tem mais a Escola da Cultura. Eles 
fizeram primeiro, mas depois disso todo mundo parou. Hoje em dia o pessoal 
só manda as coisas de particulares. Eles tem confiança na ATIX. Vê se ele 
ganha alguma coisa, não é para ficar rico. Como tem a gente trabalhando aqui, 
eles mandam algumas coisas. 

Finalização da reunião falando sobre o trabalho dos gerentes de artesanato 
nas aldeias, pessoas para fazerem a ligação entre a ATIX e as comunidades na 
parte do artesanato. Falamos do curso sobre comércio de artesanato com a 
Haruê, que seria o primeiro curso para juntar todos os gerentes. Cada aldeia ficou 
de mandar uma pessoa para o curso. 
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CURSO SOBRE COMÉRCIO DE ARTESANATO INDÍGENA- ISAIATIX 

MÓDULO 3 - Comércio 

Organização: Simone Ferreira de Athayde - Instituto Socioambiental 
Professora convidada: Haruê Yamanaka - Programa Artíndia- FUNAI/São Paulo 
Posto Indígena Diauarum, 15 a 20 de março de 2000 

Participantes: 

ATIX 

1.Makupa Kaiabi - Diretor executivo 
2.Tumãiru Kaiabi - Secretário 
3.Winti Suyá - Diretor adjunto 
4.Ame Suyá - Coordenador de artesanato 
5. lanuculá Kaiabi Suyá - Diretor Financeiro Adjunto 
6.Kamani Trumai- Diretor de projetos/ Chefe do PI Diauarum 
7.Tari Kaiabi-Assistente/apicultor 
8.Wareajup Kaiabi - Assistente/apicultor 
9.Nakudê Yudja -Assistente 
10.Kuyawa Yudja-Lancheiro 

Gerentes de artesanato nas aldeias 

11.Mahurimã Yudja e Yasariku Yudja -Aldeia Tuba Tuba 
12.Tahurimã Yudja-Aldeia Pequizal 
13.Xaradu Yudja - Aldeia Pakisamba 
14.Aramut Kaiabi-Aldeia Tuiarare 
15. Tafarejup Kaiabi - Aldeia Kwaruja 
16.ltaikare Kaiabi e Owapewat Kaiabi-Aldeia Capivara 
17.lnata Kaiabi-Aldeia Sobradinho 
18.Matariowy Kaiabi -Aldeia Ilha Grande 
19.Myaojup Kaiabi- Aldeia Kururu 
20.Ku'aywu Kaiabi -Aldeia ltaf 
21.Venhoro Suyá -Aldeia RikO 

Professores 

22.Awasiu Kaiabi - PI Diauarum 
23.Karin Yudja- PI Diauarum 

Outros 

24.Temakati Suyá - Apicultor- Aldeia Rikô 
25.Ropti Kaiabi - Funcionário FUNAI/PI Diauarum 
26.Tamariko Yudja - Monitor de Saúde -Aldeia Tuba Tuba 

1 
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CONTEÚDOS DESENVOLVIDOS 

15/03 - O Estudo dos Produtos 

Foi adotada a metodologia desenvolvida no Programa Economia, Ecologia e Cultura, 
iniciando com o estudo dos produtos, para depois aprofundarmo-nos no produto 
uartesanato". 

Lista de produtos indígenas e não indígenas 
Classisficação dos produtos - foram classificados em "de uso", alimentos e remédios 

Remédios 
Waapa - Yudja 
Muãng - Kaiabi 
Watu kandê -Suyá 

Alimento 
Utaha - Yudja 
Temi'uram - Kaiabi 
Wanhõ-Suyá 

Desenho 

Produto de uso 
Kanemãi - Yudja 
Uparupyt ou Karaemã - Kaiabi 
Wandekere - Suyá 

Recurso natural Produtos 

Matéria-prima ou 
Material ou 
Recurso natural 
(árvore) 

Produtor 
(preparando) 

Produto 
(canoa) 

lnajá Produtor Mingau 
Óleo 
Colar 
Anel 
Cobertura de casa 
Pulseira 
Palmito 
Sal 
Alimento (coró) 

..., i 

-...,i 
. ..._, 

Algodão Produtor Roupa 

Recurso natural Produtos 

,.,.) 1 
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Matéria-prima ou recurso natural - material que existe na natureza usado para fazer os 
produtos: milho na roça, peixe no rio, árvore para fazer banco, canoa e remo, algodão 
para fazer roupa. 

Produto - é a matéria-prima transformada através do conhecimento e do trabalho em 
alguma coisa pronta para uso. Existem produtos indígenas e não-indígenas. 

Artesanato - é um produto feito à mão, que pode ser usado para enfeitar, para uso, patra 
trocar, vender, dar de pressente. Não existe um objeto igual ao outro. 

Exercício: 
Escolher 3 matérias primas que o seu povo usa e escrever os produtos que podem ser 
feitos com estes materiais. 

Tarde 

Atividade: Cada um mostra um artesanato de seu povo e fala sobre ele. 

Pessoa Produto Matéria-prima Uso 
Ropti Suyá Braçadeira tipo Pequí, penas, Nas festas 

chocalho de pequi alqodão e buriti 
Winti Suyá Arco Guarantã, fibra de Para pescar, caçar, 

embaúba, urucum e trocar, vender, dar de 
óleo de pequi presente 

Ame Suyá Flecha Cana-brava, imbé, Para matar peixe, 
madeira, jatobá, troca, vende, dá de 
urucum, algodão, presente, só homem 
cera,oonta de ferro que usa 

Awasiu Kaiabi Pulseira ínaiá, alqodão, tucum Enfeite, troca, vende 
Kuyawa Yudja Fibra de imbé lmbé Para amarrar flecha, 

troca, vende, 
compra, enfeute de 
borduna, armação de 
cocar - 

Tari Kaiabi Borduna Tucumã Arma para guerra, 
trocar, vender 

Wareajup Kaiabi Colar Fruta de tucum, Usa como enfeite, 
pedra de corvina, vende, troca 
algodão 

Nakudê Yudja Cerâmica Barro, urucum, tinta Cozinhar, guardar 
de árvore, barro água e mingau, 
branco vender, trocar 

Temakati Suyá Colar Tucumã, algodão, Enfeite, vender, 
micanaa trocar 

Kari Yudja Pulseira Caramujo, algodão, Enfeite, vende, troca, 
tucum dá de presente 
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Pessoa Produto Matéria-prima Uso 
Yasariku Yudja Cuia Cabaça plantada na Tomar mingau, água, 

roça, tinta de árvore, vende, troca e dá de 
urucum, aloodão presente 

Makupa Kaíabi Peneira Arumã, algodão, tinta Guardar algodão, 
de jequítibá milho e outros 

produtos, vender, 
trocar, dar de 
presente 

Myaojup Kaiabi Pião Tucum, madeira, Brinquedo 
cera e algodão 

Venhoro Suyá Cocar Penas de papagaio, Festa da guerra, 
algodão vende, troca 

- Discussão sobre produtos indígenas e não indígenas, mudanças culturais e perda do 
conhecimento. 

Atividades que não eram feitas antes do contato. Exemplo: comércio. 

O que é comércio? 
vender alguma coisa. Na verdade, vender, trocar ou comprar produtos é fazer 
comércio. 

NoXingu: 

Compra: mel, roupa, panela, bicicleta, linha, anzol, combustível, ferramenta, gravador. 
Vende: borduna, peneira, cocar, remo, cerâmica, banana, arco e flecha, chocalho, esteira, 
cabaça, farinha, mel, pequi. 

Produtor de arroz - beneficiar 
(limpar) 

empacotar- mercado- comprador ou consumidor 
(embalar) (comerciante) 

Cadeia comercial: 

Produção de Borduna - preparar a madeira - trançar o desenho - colocar o algodão 

Produtor - 
Índio 

Noel - 
intermediário 

lojas 
intermediário 

consumidor 
comprador final/último 

...,, 

Atividade: fazer desenho e texto sobre a cadeia comercial de um artesanato do Xingu, 
desde o produtor até chegar no consumidor final. 
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16/03 Cálculo de despesas necessárias para o trabalho com o comércio de 
artesanato 

Término atividade de cadeia comercial 
Inicio cálculo despesascom compra e venda. Custos para comerrcializar artesanato. 
Divisão em equipes para cálculo de despesas do Noel e da ATIX. 

1) Produto pronto -ATIX- Loja de São Paulo - Consumidor 
2) Produto pronto - Noel - Loja de São Paulo - Consumidor 

Lista das atividades necessárias par que o produto chegue ao consumidor. 
Divisão em 4 grupos para cálculo das despesas. 

Custos: 

1) ATIX 

1. Comunicação com a loja de São Paulo por telefone. 
2. Comunicação com as aldeias por rádio. 
3. Combustível para ir buscar o artesanato no Cururu e Tuba Tuba. 
4. Registro das peças 
5. Embalagem. 
6. Telefonema para São Paulo. 
7. Combustível para o barco Diauarum/Ngosoko (ida e volta). 
8. Combustível para caminhão Ngosoko/Canarana (ida e volta}. 
9. Comida e hotel para duas pessoas por dois dias. 
10. Frete de Canarana-Brasma (ônibus). 
11. Frete de Brasília- São Paulo (ônibus). 

2) Noel: 

1. Comunicação por telefone com as lojas. 
2. Frete de avião de São Félix do Araguaia até São José do Xingu (ida e volta) 
3. Carro de São Félix do Araguaia até São José do Xingu. 
4. Viagem de carro até Piaraçu (ida e volta}. 
5. Frete de barco do Piaraçu até o Kururu. 
6. Embalagem dos artesanatos. 
7. Pagamento dos artesanatos. 
8. Frete de caminhão do Piaraçu até S. Félix do Araguaia. 
9. Frete de São Félix do Araguaia até São Paulo. 
1 O. Viagem de carro de São Félix do Araguaia até São Paulo (ida e volta). 
11. Hotel e refeições para duas pessoas durante dois dias em São Paulo. 
12. Diárias de funcionário durante a viagem. 
13. Telefonemas. 
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Custos: 

ATIX: 
Grupo lanukulá - R$ 572,50. 
Grupo Winty - R$ 698,00. 
Grupo Maku - R$ 983,00 

Noel: 

Grupo Tumã - R$ 4.202,00. 
Grupo Ame - 3R$ 3. 765,00. 

Pergunta: Como a ATIX vai cobrir a despesa para enviar este material? 
Solução: Tirar uma pequena quantia de cada peça. 

Conceito de lucro. 

Exemplo: 

Casa do Amazonas: 

10.000,00 - artesanato 
1.000,00 - aluguel 
200,00 - telefone 
50,00-água 
60,00 - combustível 
40,00-luz 
300,00- salário 
300,00 - comida 
11.950,00 

Venda de artesanato no mês: 

20.000,00 
11.950,00 
8.050,00- lucro 

17/03-Tabelas de Preço 

• Separação da turma em grupos por povo. Atividade de levantamento dos produtos do 
artesanato mais vendidos de cada povo. 

• Revisão das tabelas de preço da ATIX, com diferenciação para lojas e consumidor 
(vendas para donos de lojas e vendas diretas na ATIX). 

..., 1 
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18/03 - Materiais de Divulgação 

Atividade: Fazer textos e desenhos sobre os produtos mais vendidos de cada povo - em 
grupo, por etnia. 

Kaiabi 

Tafarijup- colar desenhado 
Owapewat - borduna 
Tomairu- banco 
ltaikare - cocar recongo 
Aramut - peneira · 
Makupá - pulseira 
lnatá - anel desenhado 
Matariowy - colar liso 
Kwaymu - colar desenhado 
Myaojup - pulseira 
Tari - colar medalha 

Wenhoron - peruca 
lanuculá - cerâmica 
Temakati - banco 
Ropti - borduna 
Amé-cocar 

chocalho 
esteira 
rede 

Karin - cuia e cerâmica 
Kuyawa - desenho 
Xaradu - remo 
Tahurimã- cocar 
Mahurimã - tracajá musical 
Nakudê- borduna 
Yasariku - Banco 
Tamarikô - texto borduna 

Divulgação do artesanato do Xingu - elaboração de desenhos para o logotipo de cada 
povo. Eleição dos melhores desenhos e escolha dos logos. 
Texto sobre cada povo. 
Organização do trabalho na ATIX. 
Funcionamento do trabalho junto com as aldeias. 
Comunicação com os compradores. 
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19/03 - Organização do trabalho e avaliação 

Organização do trabalho na ATIX 

- 
1. Verificar a qualidade do artesanato. 
2. Registrar a entrada do artesanato. 
3. Colocar a etiqueta com código nas peças. 
4. Para venda na loja da ATIX: registrar a venda ou saída do artesanato. 
5. Toda Sexta~feira os funcionários da ATIX entregam o dinheiro das vendas de 

artesanato para o Alupá, com a prestação de contas junto. 
6. Fazer o depósito no banco em Canarana, na conta separada para o artesanato. 
7. Fazer a contabilidade no final de cada mês, separando por aldeia o valor que cada 

pessoa vai receber. 
8. Fazer o depósito no banco na conta das pessoas. Quem não tem conta no banco, vai 

receber o pagamento em cheque ou dinheiro. 
9. Trazer os comprovantes de depósito no banco e os cheques para entregar para os 

produtores no Parque, no começo de cada mês. 
1 O. Comunicar as aldeias pelo rádio, quem tem pagamento para receber. 
11. Mandar para os gerentes das aldeias um envelope fechado com o pagamento do 

pessoal. No envelope, também serão enviados outros documentos: 
cópia da ficha de registro de entrada de artesanato da aldeia daquele mês; 
cópia da lista de prestação de contas, dizendo o que foi vendido de cada pessoa e o 
quanto ele vai receber; 
recibo de pagamento, que deve ser assinado pelos produtores. O original volta para a 
ATIX depois de assinado. 

12. O gerente faz uma reunião na aldeia para pagamento das pessoas. Ele confere o 
recibo, assina e passa para os produtores assinarem. Depois, ele manda o recibo 
original para a A TIX e guarda a cópia na sua pasta. 

Organização do trabalho com as comunidades 

Trabalho do gerente: 

1. Verificar a qualidade do artesanato antes de mandar para a A TIX. 
2. Fazer a relação do material que vai ser enviado para a ATIX, anotando o nome dos 

donos das peças. 
3. Embalar os artesanatos. 
4. Comunicar por rádio com a ATIX para saber se tem encomenda de material. 
5. Avisar a ATIX por rádí, quando for mandar material. 
6. Quando tiver encomenda de fora, o gerente faz reunião com a comunidade para saber 

quais peças existem na aldeia. Responder para a ATIX, sobre as peças que vai 
mandar. 

7. No começo do mês, quando chegar a prestação de contas da ATIX: 
conferir a relação de artesanato que foi mandado para a A TIX; 
conferir a relação de pagamento; 
chamar os donos dos artesanatos que foram vendidos, entregar o cheque ou o 
comprovante de depósito e pedir par eles assinarem a relação de pagamento; 
conversar com o pessoal sobre o material que ainda ficou na ATIX; 
devolver o original da relação de pagamento para a ATIXe guardar a cópia na aldeia. 

8. Participar de cursos e reuniões sobre artesanato. 
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AVALIAÇÃO DO CURSO 

r 
• Dúvidas com porcentagem; 
• Dificuldades com matemática; 
• Quem será o gerente no PI Diauarum; 
• Poucos dias, assuntos novos; 
• Foi bom os gerentes participarem, é importante que eles façam o trabalho na aldeia 

também; 
• Os gerentes devem passar para o pessoal da aldeia o quê aprenderam aqui, para eles 

entenderem também; 

r 

Avaliação de Winty Suyá: 

Eu acho muito importante esse curso. Podia Ter acontecido desde o começo. Nós 
participamos do primeiro curso com Simone sobr o comércio de artesanato. Depois 
veio matemática. Ê muito importante para nós e para vocês. No ano passado a gente 
não tinha se organizado para fazer um trabalho sério. Ê como os outros trabalhos, 
tudo meio bagunçado no começo. Agora com a ATIX, reuniram tudo para poder 
trabalhar. Eu nunca estudei na cidade, eu fui sem entender nada. Eu não tinha nada 
de preparação, comecei a trabalhar. Como a gente está tentando organizar o trabalho 
de comércio de artesanato, a gente se reuniu e pensou em trazer as pessoas das 
aldeias para eles ajudarem também. A comunidade tem que saber o qquê a gente 
está fazendo aqui na ATIX. Tem que levar as coisas a sério. Vamos levar esse 
trabalho para frente. Agradeço muito vocês que vieram, para a gente poder trabalhar 
unido. 

Avaliação de Karin Yudja: 

Acho que este estudo é bom para as pessoas que vieram da aldeia. É bom que eles 
organizem dentro da aldeia. Porque cacique já faz outra parte. Só uma pessoa vai 
trabalhar com isso. Daqui para frente, o pessoal vai entender melhor. No meu 
trabalho, eu posso dar uma ajuda para o pessoal. Acho que é importante, porque o 
artesanato é nosso produto. Esse trabalho da gente não é fácil. A gente vai indo 
devagar, estudando sobre artesanato. Ficou mais fácil para as pessoas, não mexer 
com o dinheiro. Senti falta do vocabulário, explicando as palavras novas. Se for mais 
tempo, 10 ou 15 dias, dá para aprender um pouco mais. Tem que explicar bem para 
as comunidades. 

r Avaliação de Inata Kaiabi: 
r: 
r: Para nós é um estudo. Eu gostei desse curso, desse trabalho sobre o nosso 

artesanato, a nossa cultura. Não vou dizer que eu aprendi todas as coisas que foram 
faladas sobre artesanato. Alguma coisa eu decorei. Eu espero que vocês continuem 
com esse trabalho para nós. Meu tio passou para nós na aldeia, eu não tinha nem 
preparação para participar desse curso. Só que não tinha ninguém, eles falaram para 
mim vir, pessoal que me mandou. Vamos ver se eu vou conseguir levar esse trabalho 
na aldeia. Mas para começar o trabalho fica difícil. Só que nós nunca mandamos 
artesanato para a ATIX. Vamos ver agora como vai funcionar esse trabalho. A gente 

r: 
r: 

r 
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nunca teve experiência com a ATJX. Foi muito difícil para mim entender essas coisas. 
Mas eu vou começar a fazer este trabalho na aldeia. No próximo curso estarei aqui. 

Avaliação de Kuavwu Kaiabi: 

Primeira vez que nós estamos participando desse curso. Eu pensava que nunca ia 
contecer. Eu peço para vocês, nós temos que trabalhar o nosso trabalho, para não 
acabar a nossa cultura. Orque muitos índios já perderam, esse é o nosso trabalho. 
Nós temos que ir para a aldeia e mostrar o nosso trabalho. Para fazer o curso, gasta 
recurso, nós não podemos brincar com isso. Eu queria ver com vocês, se nós vamos 
Ter um horário e uma data certa para nós conversarmos. Ê uma pergunta para vocês, 
como tem os horários dos outros trabalhadores. Agradeço a todos, espero os 
próximos cursos, pode ser 10 ou 15 dias. 

...., 1 

- . ,...,; 
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CURSO DE CAPACITAÇÃO 
EM COMÉRCIO DE ARTESANATO INDÍGENA 

Orientação: Simone Ferreira de Athayde e Neusa Harue Yamanaka 
Local: Posto Indígena Diauarum - Parque Indígena do Xingu 
Período: 15/03/00 a 21/03/00 

Introdução 

Este curso está inserido nos projetos Desenvolvimento de Alternativas 
Econômicas Sustentáveis no Parque Indígena do Xingu e Projeto 
Kumaná, que vêm sendo desenvolvidos pela ATIX com apoio do Instituto 
Socioambiental. Os referidos projetos têm como objetivos a revitalização da 
cultura dos povos Kayabi, Suyá e Yudjá através da promoção de festas 
tradicionais e do incentivo ao ensino da confecção de artesanato nas Escolas 
da Cultura; a capacitação de pessoas da ATIX e das aldeias do Parque para a 
comercialização de produtos de seus povos de forma sustentada e autônoma. 
Para participar do curso, foram selecionados por cada comunidade 
representantes das aldeias Kayabi, Suyá e Yudjá, que, junto com os membros 
da ATIX, totalizaram 28 pessoas, a saber: 
Membros da ATIX: 

• Amé Suyá 
• Tari Kayabi 
• W areayup Kayabi 
• Nakudê Yudjá 
• Tomairu Kayabi 
• Winti Suyá 
• Makupá Kayabi 
• Kamanin Tnunai 

Representantes das aldeias: 
• Awasí'uu Kayabi 
• Aramut Kayabi 
• Tafareyup Kayabi 
• Itaikaré Kayabi 
• Inatá Kayabi 
• Matariowy Kayabi 
• Myaoyup Kayabi 
• Osmar Kayabi 
• Owapewat Kayabi 
• Makapá Yudjá 



• Karin Yudjá 
• Yasariku Yudjá 
• Xaradu Yudjá 
• Tamarikô Yudjá 
• Mahurimã Yudjá 
• Tahurimã Yudjá 
• Wenhoron Suyá 
• Ropti Kayabi Suyá 
• Temakati Suyá 
• Y anukulá Kayabi Suyá 

Atividades desenvolvidas 

Primeiro dia 
Foi feita uma recapitulação de conteúdos estudados no curso anterior: 
- objetivos do curso 
- conceito de matéria-prima e produto 

- lista de produtos indígenas e não-indígenas 
- classificação dos produtos em produtos de uso, alimento, remédio 

- exercício oral: cada um trouxe um produto feito por seu povo e falou sobre 
ele (nome do produto, matéria-prima utilizada na sua confecção e para quê 
serve) 
- conceito de comércio 
- conceito de cadeia comercial 
- atividade: desenho e texto sobre a cadeia comercial de um artesanato do 
Xingu, desde sua produção até o consumidor final 

Segundo dia 
- atividade em grupos: lista das etapas percorridas para que um produto saia 
do produtor e chegue ao consumidor final; cálculo dos custos de cada etapa 

situação 1: produto entregue para loja de São Paulo por intermédio da 
ATIX 

situação 2: produto entregue para loja de São Paulo por intermédio do 
Noel 

- esclarecimentos sobre a taxa cobrada pela ATIX para intermediar a venda 
dos produtos 

Terceiro dia 
- revisão da tabela de preços adotada pela ATIX 

- valoração de produtos raros 
- criação de tabela com dedução da taxa da ATIX 

- ! 



- criação de tabela diferenciada para venda em grande quantidade 
- projeção de filme sobre a confecção da vassoura de piaçava 

r 

Quarto dia 
- atividade em grupo: texto e desenho sobre os produtos mais vendidos de 
cada povo 
- apresentação de diversos materiais de divulgação (filipetas, etiquetas, 
catálogos) 
- desenho para confecção de material de divulgação do artesanato do Xingo 
( foram feitos textos e desenhos para compor o logotipo de cada povo) 
- organização do trabalho na ATIX 

- organização interna: descrição de todas as atividades da ATIX, desde 
a entrada do artesanato até o pagamento das peças vendidas. 

- organização do trabalho com as comunidades :descrição das 
atividades dos representantes escolhidos por cada aldeia, desde a preparação 
do material para enviar à ATIX até o pagamento de cada artesão pelas peças 
vendidas. 

r 

Quinto dia 
- escolha de um desenho de cada povo para composição de logotipo 
- avaliação do curso 

Sexto e sétimo dias 
- visita às aldeias Kururu, Tubatuba, Pakisamba, Pequizal, Capivara e Rikô, 
com o objetivo de conversar com as comunidades sobre o que foi discutido 
no curso. Porém, devido a falhas na comunicação via rádio, a maioria das 
aldeias, exceto Tubatuba e Rikô, não recebeu o aviso sobre a nossa visita e 
por isso não houve condições de reunir as pessoas dispersas em outras 
atividades. 
- nas aldeias Tubatuba e Rikô, foi possível explicar o papel da ATIX e dos 
representantes das aldeias na organização do comércio de artesanato. Em 
Tubatuba foram adquiridas algumas peças para completar o acervo do povo 
Yudjá, montado pela Artíndia para a VIII Mostra da Cultura Indígena, em 
Campinas. Além disso, foram dadas algumas orientações aos dois Yudjá 
designados para monitorar a Mostra em Campinas e selecionadas as peças 
para serem vendidas no local. 
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Comentários e recomendações 
O curso aconteceu num momento bastante oportuno, em que a ATIX estava 
passando por uma série de questionamentos em decorrência da falta de 
prestação de contas às comunidades sobre os materiais vendidos pela ATIX e 
pagas ao Makupá Kaiabi. 
Este incidente fez vir à tona a necessidade que as pessoas das aldeias sentem 



de acompanhar e controlar o trabalho que é feito com seus produtos e 
poderem, daí, optar pela adoção da ATIX como seu intermediário junto aos 
compradores. 
Nesse contexto, foi importante trazer as comunidades para tocaremjunto com 
a Associação esse trabalho, bastante complicado para todos eles, de gerenciar 
produtos e dinheiro de várias pessoas. 
Para eliminar boa parte das dificuldades hoje enfrentadas pelos membros da 
Associação, penso que o trabalho com capital de giro seria uma boa solução. 
O pagamento imediato aos artesões reduziria sensivelmente o volume de 
tarefas da Associação - as consignações exigem controle rigoroso de entradas 
e saídas de peças, por tempo muitas vezes demasiadamente prolongado (no 
caso de objetos que demoram a sair) - e ainda evitaria desentendimentos e 
aborrecimentos por demora nos pagamentos. 
Infelizmente, o tempo foi curto demais para desenvolver todos os conteúdos 
programados, principalmente levando-se em conta a heterogeneidade da 
turma ( com exceção dos membros da ATIX, todos os participantes jamais 
haviam participado de outros cursos do Projeto). 
Não houve tempo também para aulas práticas, essenciais para o 
esclarecimento de dúvidas e o acompanhamento individual dos participantes. 
Para os próximos cursos, sugiro que seja programado um período mais 
extenso e que seja incluída também a participação de um professor de 
Matemática, pois todos os participantes demonstraram muitas dificuldades de 
compreensão dos assuntos abordados por falta de domínio de noções 
matemáticas básicas. 

anaNa 
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PROGRAMA ARTÍNDIA 

HISTÓRICO 

Os povos indígenas conheceram os objetos dos brancos na época das 
Frentes de Atração, formadas para estabelecer os primeiros contatos com os 
índios arredios. 

Essas Frentes de Atração levavam presentes como facas, facões, 
machados, panelas, redes etc., deixando-os nas trilhas por onde passavam os 
índios, ou colocando-os em abrigos de palha, chamados de tapiri. Os índios 
levavam esses objetos e deixavam artefatos de sua tribo. 

Dessa forma, teve início a troca de produtos indígenas por produtos não 
indígenas. 

E assim os povos indígenas foram conhecendo os objetos de metal, os 
produtos industrializados, substituindo pouco a pouco aqueles que costumavam 
usar nos seus trabalhos. 

A necessidade de confeccionar artigos para troca foi aumentando, 
fazendo surgir um comércio em tomo do artesanato indígena. Foi preciso então 
criar dentro da FUNAI um setor para administrar essa atividade. 

Assim nasceu o Programa Artíndia, em 1971. 

OBJETIVOS 

Os principais objetivos do Programa são: 
• incentivar a produção do artesanato indígena, como forma de 

fortalecer e em alguns casos resgatar a cultura dos povos indígenas 
• oferecer uma fonte de renda para as comunidades indígenas 
• divulgar as culturas indígenas junto aos não-índios 

FUNCIONAMENTO 

Atualmente o Programa tem a sede em Brasília e mais 6 lojas nas 
cidades de Belém, Cuiabá, Rio de Janeiro, Manaus, Recife e São Paulo. 

A central de compras e distribuição fica em Brasília, porém cada unidade 
pode efetuar compras de artesanatos dos povos indígenas de sua região. 



O Programa não visa lucros. Os valores provenientes das vendas dos 
artesanatos só podem ser usados para compra de mais artesanatos, para cobrir 
as despesas de funcionamento de cada unidade e para incrementar o Programa. 

As pessoas que trabalham no Programa são funcionárias da FUNAI. 
Além dos salários dos funcionários do Programa, a FUNAI cobre também 
algumas despesas, como as viagens para promoção de eventos e para aquisição 
de artesanato. 

Essa ajuda que o Programa recebe da FUNAI chama-se subvenção, ou 
subsídio. Por essa razão, dizemos que o Programa Artíndia é subvencionado 
ou subsidiado pelo governo. 

. .., 

DIFICULDADES 

• dificuldades de fazer viagens periódicas às aldeias para compra de 
artesanato 

+ sofre pressão política para comprar os materiais levados para as unidades, 
independentes de sua qualidade 

+ não tem controle de qualidade sobre as peças adquiridas 
• não pratica a política de valorização de peças tradicionais e de boa 

qualidade 
• não tem política de qualificação de seus funcionários 
• necessidade de modernizar seus serviços ·- ..,; 

ARTÍNDIA DE SÃO PAULO 

A Loja de São Paulo é diretamente afetada pelas dificuldades do 
Programa, pois a maior parte dos artigos comercializados em São Paulo é 
proveniente da Central de Brasília. 

Assim, uma grande parte do estoque existente na Loja de SP é 
constituída de objetos feitos exclusivamente para venda, em grande quantidade, 
sem preocupação com a qualidade e cada vez mais afastados da tradição. 

Entretanto, há cerca de 4 anos, algumas modíficações estão sendo 
introduzidas: 

• orientação aos artesãos sobre a importância da preservação da 
autenticidade do artesanato indígena, para manutenção do mercado ( o 
uso de produtos industrializados como miçanga, anilina, linha cléa e 
outras, fio de nylon descaracterizam o artesanato indígena e 
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provocam sua desvalorização, pois se assemelham ao artesanato 
regional). 

• valorização das peças de uso 
• trabalho de reeducação da sociedade não-indígena com relação à 

questão indígena, através de exposições didáticas em locais visitados 
por escolas e pelo público em geral. 

• parceria com outras instituições, com a finalidade de suprir a falta de 
funcionários e as dificuldades para alcançar os objetivos do 
Programa. 



,. 
5. RELATORIOS PAULO JUNQUEIRA 

• Período: maio a julho/2000 

• Período: setembro a novembro/2000 



r: 

r 
r- 

r: 

- Artesanato 
• Reelaboração das fichas de controle: quando cheguei as fichas de controle estavam 

sendo feitas a mão (tanto o computador da ATIX quanto o do ISA estavam em 
manutenção) e eram diferentes das apresentadas pela Simone. Inicialmente fizemos 
uma leitura das diferentes fichas, comparando-as. Foram mantidas as fichas de entrada e 
saída encaminhadas com Simone e formulada uma nova ficha, com os valores a pagar 
aos proprietários por aldeia. Nessa nova ficha manteve-se a forma de apresentação dos 
valores e taxa que eles estavam usando nas fichas que faziam a mão diferentes das 
fichas encaminhadas. 

• Prestação de contas Artíndia: com a chegada de dois relatórios de prestação de contas 
da Artíndia, o trabalho de conferência do artesanato que fazíamos foi interrompido para 
encaminhá-las para Alupá. Alguns dos valores de taxas dessas fichas estavam errados e 
foram corrigidos. 

• Reorganização do controle de entrada e saída: a exemplo da forma de organização de 
entrada, saída e pagamento do mel, as pastas de artesanato foram reorganizadas, 
contando com a ajuda do Waré. Foi aberta uma pasta suspensa para cada aldeia, 
contento uma pasta de elástico para saída de artesanato, outra para pagamento a 
produtores e (por falta de pastas) as fichas de entrada foram pressas à pasta suspensa. 
Optaram ainda por fazer as fichas de entrada e saída em apenas uma via, por não 
saberem o que fazer com a segunda (eram mantidas em arquivo), só preenchendo em 
duas vias a ficha de pagamento a produtores, que seria encaminhada ao Alupá; 

• Conferência de entrada, saída e pagamento de artesanato: trabalho duro, as fichas de 
pagamento que eles estavam preenchendo não necessariamente tinham o código das 
peças, o que dificultava a identificação (a memória deles me surpreendeu). Foi 
elaborada por Tari (também a exemplo do mel) uma relação de dívidas com a ATIX, 
pendurada no mural com a relação de devedores do mel. V árias peças tinham saída mas 
não haviam sido pagas aos proprietários e as abaixo tinham entrada mas não saída. 

r 
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Código Peça Proprietário Quantidade Valor unitário Valor Total 
OlMAP Peruca Owut 01 35,00 35,00 
lOMAP Apitos Careca 02 1,00 2,00 
04ITP Colar liso Osmar 02 12,00 24,00 
40TUP Colar liso e/ medalha Momot 02 10,00 20,00 
30TUP Pulseira Aturi 02 10,00 20,00 
33TUP Colar Aturi 01 8,00 8,00 
OlIGP Pulseira e/ miçanga Siranho 15 7,00 105,00 
OSIGP Anéis Siranho 02 3,50 7,00 
llNGP Colar e/ miçanga Benti 01 10,00 10,00 
07NGP Flecha peixe Kaumi 05 5,00 25,00 
24DIP Pião tucum Nusi 01 3,00 3,00 
09DIP Colar liso Makupá 01 10,00 10,00 
05DIP Colar desenhado Ropti 01 15,00 15,00 
07DIP Pulseira Ropti 01 7,00 7,00 
Total 37 ~- 291,00 

r: 



• Prestação de contas do artesanato dos meses de abril e maio: Uma vez conferidas as 
peças que não haviam sido pagas foram preenchidas as relaçõew de artesanato a pagar, 
por aldeia, para encaminhamento ao Alupá. Amé sugeriu que nas próximas prestações 
de contas as relações sejam encaminhadas por proprietários, à exemplo da prestação de 
contas da Artíndia. 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR PAULO JUNQUEIRA 
PERÍODO: JULHO A NOVEMBRO DE 2000 

Artesanato 

r: 

O acompanhamento da equipe de artesanato deu-se principalmente no controle 
de entrada, saída e pagamento das peças. Foram desenvolvidas duas oficinas, a 
primeira, com o retomo da Simone, serviu para a conferência e revisão das 
fichas de controle, reorganização do espaço de venda e estoque de artesanato 
na ATIX e avaliação, pela equipe, do trabalho desenvolvido. A equipe, em 
diferentes níveis já parece ter assimilado as rotinas internas necessárias à 
intermediação do artesanato, ainda que com algumas dificuldades, que levaram, 
por exemplo a diferenças nas prestações de contas e atrasos no pagamento. 
Algumas questões que influenciaram: a própria complexidade da atividade, 
envolvendo diversas aldeias, peças e produtores, tomando que o movimento foi 
de aproximadamente 400 peças; também o acompanhamento se deu de forma 
descontinua, por dividir minha agenda ( e a da Simone) com outras atividades. 
A segunda oficina tratou principalmente dos materiais de divulgação. Foram 
elaborados os textos para as etiquetas, que ainda devem ser finalizadas e uma 
nova tabela. 
Alguns pontos para se pensar no trabalho com artesanato: 
• É diferente o nível de participação das aldeias, as estratégias de ação 

(inclusive visitas) devem considerar essas diferenças. Do montante de 
artesanato vendido pela A TIX, Tuiararé, Kururu e Diauarum somam 74% do 
movimento, as demais aldeias movimentarão de 128 a 890 reais. Pelo menos 
03 lideranças se mostraram contra o encaminhamento de artesanato para a 
ATIX. 

• A organização do controle de entrada e saída de artesanato e estoque é feita 
manualmente, por aldeia. Durante o período foram revisadas várias vezes, a 
equipe parece ter domínio sobre as fichas. Ainda assim, as contas não batem. 
Outra dificuldade do controle manual é a não disponibilidade (imediata) de 
informações para monitoramento ( quem vendeu mais, que tipo de peça, para 
quem foi vendido). 

• Estratégia de venda passiva. Ainda que tenham tido um movimento 
considerável (na verdade, quase todas as peças que foram encaminhadas 
para a ATIX foram vendidas), isso se deu de fora para dentro, foram os 
compradores que procuraram os vendedores, não o contrário. Dois tem sido 
os mercados prioritários de venda: a loja Artíndia e a própria sede da ATIX 
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no Diauarum. São identificados no plano de negócios do artesanato os 
seguintes nichos de mercado para o artesanato: 

Especializado - Lojas especializadas em artesanato indígena e/ou brasileiro; 
Funcional - Lojas de decoração; 
Ambiental/solidário - lojas de produtos com apelo socioambiental; 
Eventos culturais e/ou feiras; 
Internet - sistema de comércio através da internet. 

Destes foram identificadas. algumas lojas, principalmente especializadas. O 
contato com elas, porém esbarra na dificuldade de mostrar os produtos, já que 
estão no Diauarum e não existe nenhum tipo de mostruário. Com o aumento do 
artesanato encaminhado para a ATIX, que deve acontecer com as visitas da 
diretoria às aldeias e mais futuramente com o capital de giro, será necessário 
uma atuação mais intensa junto a esses mercados ou outros potenciais novos 
mercados (pensei na possibilidade de Centros Acadêmicos de universidades 
como possíveis parceiros) para complementar a venda já feita no Diauarum e 
pela Artíndia e, no caso desta, tentar uma alternativa mais rápida de venda, já 
que o pagamento só é feito após a saída da peça da loja. No Diauarum, será 
necessário investir na capacitação da equipe de artesanato para a 
comercialização. 

• Tendência à massificação das peças para venda e escolha das peças mais 
interessantes comercialmente. Determinados tipos de artesanato que são 
mais encaminhados para a ATIX (principalmente adornos), entram num 
esquema de "linha de produção" que implica em menor qualidade e maior 
dificuldade para a venda, já que acumulam muitas peças iguais. É ponto 
recorrente no relatório de avaliação da RFN a escolha do artesanato vendido, 
respeitando o balanço de gênero e a lucratividade, mas como fazê-lo? Os 
gerentes podem ter importante papel nesse sentido. Com a introdução do 
capital de giro o controle de qualidade pode ser mais efetivo e pode-se ainda 
estabelecer cotas por tipo de artesanato, não espero, porém que o capital de 
giro venha a substituir na totalidade o sistema atual. 

• Impacto ambiental provocado pela venda de artesanato. O atual movimento 
já encontra dificuldades na obtenção de matéria prima para algumas peças. O 
estímulo deve agravar essa situação. Pouco se sabe sobre esses impactos 
atualmente. 
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6. CONTABILIDADES DE 1999 E 2000 
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ASSOCIAÇÃO TERRA INDiGENA XINGU - ATIX 

CONTABILIDADE DO ARTESANAT1:, COMERCIALIZA00-1999/2000 

Comentário · 

r: 

O volume de artesanato comercializado através da ATIX vem aumentando 
significativamente desde o início do trabalho, em 1997. De 1999 (R$6.000,00 vendido) 
para 2000 (R$12.000,00), houve um aumento de aproximadamente 50% nas vendas. O 
aumento de não índios circulando no PI Diauarum também é um fator que contribui para 
estes números, pois quase metade das vendas de 2000 foi feita na sede da ATIX no 
Parque. 

Também houve melhoria no sistema de registro e controle. Foi reservada uma 
pasta para cada aldeia, com o registro de entrada, saída e valores a pagar para os 
produtores. Quando possível, os depósitos tem sido feitos em Canarana, diretamente na 
conta das pessoas. Isto possibilita uma maior agilização no pagamento e prestação de 
contas aos produtores, que conseqüentemente sentem-se mais motivados para continuar 
enviando artesanato para a ATIX. 

r 
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ARTESANATO - CONTABILIDADE GERAL 1999 

1) ARTESANATO VENDIDO E JÁ PAGO AOS PRODUTORES: 

r: - Vendas na ATIX em 1999: 

r- Canarana- 
Diauarum - Não -índios - 
Diauarum - Índios - 
Total: R$ 

80,00 
1017,00 
144,00 

1241,00 

- Lojas - artesanato que já foi pago: 

Encomenda de maio - 
Simone/SP, em agosto - 
Geralda (valo que já foi pago para Makupa) - 
Encomenda Artíndia/SP (parte que foi paga para as comunidades) 

-Total: 

840,00 
471,00 
118,00 

1.264,00 
2.653,00 

TOTAL GERAL JÁ PAGO: 

2.653,00 (pago lojas/consignação) 
1.241,00 (vendas ATIX) 

Total: 3.894,00 

2) ARTESANATO DO FUNDO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA ATIX: 
Total vendido: R$ 2.988,00 

TOTAL GERAL VENDIDO EM 1999 (aproximado): R$ 6.882,00 

r 



Associação Terra Indígena Xingu 

CONTABILIDADE GERAL DO ARTESANATO - 2000 

1) Artesanato comercializado no PI Diauarum 

Aldeia Total vendido Troca Atix 20% Valor líquido 
produtor 

Riko R$575,00 R$115,00 R$460,00 

Ngosoko R$275,00 R$55,00 R$220,00 

!.grande R$235,00 R$47,20 R$187,80 

Guaruja R$15,00 R$3,00 R$12,00 

ltai R$141,00 R$28,20 R$112,80 

Pakissamba R$128,00 R$10,00 R$118,00 

Maraka R$399,00 R$79,70 R$319,30 

Tuiararé R$2.018,00 R$401,60 R$1.616,40 

Kururu R$570,00 R$114,00 R$456,00 

Tuba-tuba R$204,00 R$40,80 R$163,20 

Diauarum R$493,00 R$138,60 R$354,40 

Total R$5.053,00 R$1.033,10 R$4.019,90 

Distribuição do artesanato vendido no Diauarum por 
aldeia 

10% 11% 1•Riko 
•Ngosoko 
OI.grande 

0% DGuaruja 
3% •1tai 

3% C1 Pakissamba 
J \ 

•Maraka 
DTuiararé 
• Kururu 
•Tuba-tuba 

40% looiauarum 



2) Artesanato vendido para a loja da Artíndia - São Paulo 

Aldeia Valor total (R$) Valor produtor taxaATIX 

DIAUARUM R$1.126,50 R$905,50 R$221,00 

GUARUJA R$237,00 R$190,00 R$47,00 

MARAKA R$237,00 R$190,00 R$47,00 

KURURU R$2.991,00 R$2.370,00 R$621,00 

ITAI R$100,00 R$80,00 R$20,00 

CAMINHÃO R$57,00 R$46,00 R$11,00 

RIKOH R$314,00 R$251,50 R$62,50 

TUIARARE R$1.180,00 R$957,00 R$223,00 

Total R$6.242,50 R$4.990,00 R$1.252,50 

Artesanato vendido para Artíndia 

•rnAUARUM 
•GUARUJA 

5% 4% DMARAKA 

1% 4% DKURURU 
•1TAI 

2%-1 \ I lm CAMINHÃO 
•RIKOH 

47% loru1ARARE 



3) Total comercializado através da ATIX no ano de 2000 

Aldeia Total vendido Taxa atix 20% Valor líquido 
produtor 

Riko R$889,00 R$177,50 R$711,50 

Ngosoko R$275,00 R$55,00 R$220,00 

!.grande R$235,00 R$47,20 R$187,80 

Guaruja R$252,00 R$50,00 R$202,00 

ltai R$241,00 R$48,20 R$192,80 

Pakissamba R$128,00 R$10,00 R$118,00 

Maraka R$636,00 R$126,70 R$509,30 

Tuiararé R$3.198,00 R$624,60 R$2.573,40 

Kururu R$3.561,00 R$735,00 R$2.826,00 

Tuba-tuba R$204,00 R$40,80 R$163,20 

Diauarum R$1.619,50 R$359,60 R$1.259,90 

CAMINHÃO R$57,00 R$11,00 R$46,00 

Total R$11.295,50 R$2.285,60 R$9.009,90 

Artesanato comercializado pela A TIX - 2000 

1% 8% 
•Riko 
D Ngosoko 
D !.grande 
DGuaruja 
•1tai 
a Pakissamba 
•Maraka 
•Tuiararé 
• Kururu 
•Tuba-tuba 
DDiauarum 
•CAMINHÃO 
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7. DIRETORIO DE CONTATOS COMERCIAIS 
E SITES DE INTERESSE NA INTERNET 



r 
r 

Diretório de lojas de artesanato indígena/produtos ambientais, contatos e 
sites de interesse na Internet 

São Paulo - SP (11) 

Nome/endereço telefone/contato 

r 

- Amoa-Konoya-João Moura, 1002- Pinheiros 3061-0639/Walter 
- Casa do Amazonas -AI. Jurupis, 460 - Moema 572-3098/Noriko 
- Cariri - R. Francisco Leitão, 277 - Pinheiros 3064-6586Nicente 
- Arte nativa-R. Melo Alves, 184, Jardins 280-1811/Elisa/Sônia 
- Ethnix - R. José Paulino, 226, lj 65 - Bom retiro 222-4455 I Arthur Hirsch 
CEP 01120-001, FAX 222-2281, CGC 00.333.791/0001-71, IE 114.150.428-110. 
- Loja do Espaço Unibanco - 
- R. Augusta, Anexo Espaço Unibanco 4 e 5 - 289-4792/Mila/Patrícia/Cida 
Fax: 283-3351. Rio (DjamilaFeijó): (21) 571-1357. 
- Toca da Raposa Lazer e Cultura ( artesanato Kuikuro) 490-4263/971-1246/210-1315 

Carlos Toscano (Responsável). Rodovia Régis Bittencourt, Km 323. 
- Espaço Greeenpeace - 572.7609 
/Sammy Menasche 
- Tok & Stok - 7296.8690 /8691 /Adriana 

r: 
r 
r Pereira 

- Arunã- 6983.5323/0962 /Fátima 
r 
r: São José do Rio Preto (17) 

r: 
r 

Arte de origem- R. Valêncio José Barbosa, 2075 
Esteves/Célia de Paula 

234-3222 Cristian 

Piracicaba (19) 
r 

Rua Regente Feijó, 431. Piracicaba-SP 
e-mail: casadafloresta@ig.com.br 

433-7422/Klaus/Mônica 

Rio de Janeiro (21) 

r 
r 
r> 

l\íome/endereço telefone/contato 

r- 

Pé de Boi End. Rua Ypiranga, 55. Laranjeiras. 
Chindler 

Fax: 021 285 5833, proprietária 
Museu do Índio -Rua das Palmeiras, 55. Botafogo. 
Levinho (Diretor) 

285 4395/ Ana Maria 

286-2097/ José Carlos 



Bero Can - Av. Pres. V argas, 1087 esq. Goiás, centro 
Carlos Dull 
Res.(062) 638-1049 Goiânia 

(065) 861-2111/João 

São Félix do Araguaia- MT (65) 

Casa Monte Líbano - 
Sr. Noel Rachid 

522-1185/Noel ou Cleonice 

Barra do Garças - MT (65) 

'...I 

Chapada dos Guimarães - MT (65) 

Xingu Artesanato +praça Dom Wunibaldo, 691, Centro 
(Paulo Hamakawa) 

664-1266 ou 983-3032 ..,) 

Belas Artes - Arte Indígena 
R. Dona Cecília, I 09 - Serra. E-mail:panza@brhs.com.br 

(31) 3221-6708 

Belo Horizonte - MG (31) 

Lojas da Artíndia/FUNAI no Brasil 

Brasília - DF - Centro de Exposição e Vendas Artíndia 
SEPS QD. 702 Ed. Lex - Térreo - Asa sul 
70330. Helineusa SampaioN era/ Antônio Pereira Neto 

(061)2264270/226-8211 r212 

Belém-PA 
Rua Presidente Vargas, 762- Galeria Ed. Da Assembléia Paraense 
Lj 2 - Centro. 66.000 (091) 223-6248 

Cuiabá-MT 
Rua Barão de Melgaço, 3944. 78.000 (065) 323-1675 

Rio de Janeiro - Museu do Índio - RJ 
Rua das Palmeiras, 55. Botafogo. 22270 (021) 286-2097 

Manaus-AM 
Pavilhão Municipal Adalberto V ale, n 2. 69.000 (092) 232-4890 ·- 

--- Recife-PE 
R. João de Barros, 668 - Bairro Boa Vista. 5050. (081) 421-2144 

São Paulo - SP 
R. Augusta, 13 71 lj 11 7 - Galeria Ouro Velho (Cristina/Haruê) (Oll) 283-2102 



r 
r: 
r- 
r: 

r 

r: 

r: 
r: 

r: 

São Luís-MA 
Rua do Sol, 371 - Centro. 65020 

Órgãos governamentais 

• SUTACO - Superintendência do trabalho artesanal nas comunidades - R Augusta, 
435, CEP 01305-000, São Paulo - SP. Fone: (11) 259-4088/4323/4950, Fax: (11) 231- 
2404. 

• Programa SEBRAE de artesanato. SEBRAE Nacional - a/c Francisco José da nóbrega 
Cesarino. SEPN, quadra 515, lj. 32, BL C, Ala norte. 70770-530. Brasília - DF. Tel: 
(61) 348-7210. Fax: (61) 349-3839. 

• SEBRAE - MT - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso - 
Av. Rubens de Mendonça, 3999 {Av. CPA), 78055-500, Cuiabá-Mf. Fone: (65) 648- 
1211/1222. Fax: {65) 644-1899. Contatos: Marta e Eliane Chaves. E-mail: 
elianech@mt.sebrae.com. br. 

• Centro CAPE - administração da Feira Nacional de Artesanato (Miriam Lúcia)- Rua 
Grão Mogol, 662-Sion. 30310-010, Belo Horizonte, MG. Fone: (31) 282-8280. Fax: 
(31) 282-8302. ccape@centrocape.org.br 

• Programa Comunidade Solidária 

Ong's/Associações 

- Instituto Socioambiental - Programa Rio Negro - Arte Baniwa, ISA/FOIRN/OIBI - 
Organização Indígena da Bacia do Içana, {11) 825-5544, www.socioambiental.org 

- FOIRN - Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro - São Gabriel da 
Cachoeira-AM-Fone (92) 471-1349 

- Fundação Vitória Amazônica - Projeto Fibrarte - Manaus - AMI Associação dos 
artesãos de Novo Airão (AANA) 

- Associação Waimiri-Atroari- Manaus- AM - Marcilio de Souza Cavalcanti {092) 
236.1229 
Projeto Cipó - Toe Liana Project - Alexis Harte e Austin Troy - Rainforest Action 
Network-221 Pine St. Suite 500. San Francisco, CA 94104. (415) 398-4404, Fax: 398- 
2732. http://www.ran.org. e-mail: lianas@igc.apc.org. 

- Projeto Saúde e Alegria- Santarém- saudealegria@gregonet.com.br 
Associação Ashaninka A/C Margareth: (011)253.9182 e 280.1493 

- Marubo - Pe. Josenei (092)415.5494-Atalai do Norte-CIV AJA- (092)417.1128 
- Associação dos Artesãos e Produtores Caseiros do Projeto Mãos de Minas - ME - Rua 

Grão Mogol, 662. AN1-AN2 - Síon, 30315-600, Belo Horizonte - MG. Fone(3 l )282- 
8300. Fax: (31) 282-8301. 



Sites na Internet 

• People link - http://www.peoplink.org 

• Museu do Índio -RJ - www.ibase.org.br/~museudoindio; e-mail: 
museudoindio@ax.apc.org.br 

• Fair Trade Federation- http://www.fairtradefederation.com 

• Aid to artisans: http://www.aid2artisans.org 

• International Federation for Alternative Trade - http://www.ifat.org 

• The Crafts Center - http://www.craftsdc.index.htm 

• Programa Artíndia-FUNAI - http://www.funai.gov.br/artíndia.htm 

• Conservation Intemational- CI - http://www.conservation.org/ced/products 

• Fair Trade Zone - http://www.fairtradezone.com 

• Forests of the World- http://www.worldforests.com 

• Engender-The Gaia Craft Gallery - http://www.panasia.org.sg/engender 

• Ginnups- http://www.ginnups.com 

• Waimiri Atroari ( vendas on-line) - http://www. waimiriatroari. org. br ..,, 
'W/1 

..,, 
'-' ..,; 
....J 
,.,,; 

• Comunidade Solidária-http://www.redsocial.org/english/interred/br/ 

Colecionadores/contatos 

Vera-Artíndia (061) 368-1314 ou 368-4444. 

Tito Camargo - artista plástico (reparação de cerâmica)-colares-36661513 

Rubens (Campinas)-(019) 9915693 -trançados, tecelagem, bancos 

Tuneu (artista plástico) - bancos - 8223759 

Cláudio (advogado)-2571087 - - 

~ 



8. MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO 



MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO 

Visando divulgar o trabalho que a A TIX vem realizando, bem como abrir a 
possibilidade de estabelecer relações comerciais com novos nichos de mercado, temos 
encaminhado a elaboração de alguns instrumentos de divulgação, para serem utilizados a 
partir de 2001: 

• Etiquetas explicativas para acompanhar as peças - durante a Segunda oficina de 
trabalho sobre o artesanato, realizada no PI Diauarum em outubro/2000, a equipe da 
ATIX elaborou textos para as etiquetas explicativas, em processo final de formatação 
pela equipe SPD/ISA. Como são vários produtos, seria muito dispendioso mandar 
imprimir as etiquetas em gráfica. Por isso, optamos por fazer uma máscara no Word, 
que possa ser manuseada pelos índios no PIX, de acordo com a necessidade. Assim, 
o artesanato já sai etiquetado e com código do Parque. 

• Catálogo comercial para o artesanato Kaiabi, Suyá e Yudja - Está em fase de 
elaboração um catálogo comercial do artesanato Kaiabi, Suyá e Yudja, comercializado 
através da A TIX. O catálogo, em formato de caixinha, terá fichas individuais para cada 
grupo de produtos (cestaria, adornos, tecelagem, artefatos de madeira, cerâmica, etc), 
separados por povo. Terá uma tiragem inicial de 1000 exemplares. O catálogo será 
enviado para os lojistas assim que a A TIX realizar sua primeira grande compra das 
comunidades, no sistema de capital de giro que iniciará a operar, a partir de 
maio/2001. Pretende-se que o catálogo também seja comercializado, para cobrir parte 
das despesas com sua publicação. Também está prevista a participação da ATIX na 
Feira de Artesanato Brasileiro em Belo Horizonte, em novembro/01, quando o 
catálogo será extremamente importante. 

• Poster - Acompanhando o catálogo, está sendo elaborado um poster de divulgação 
do trabalho de comercialização de artesanato via ATIX, com tiragem prevista para 
1000 exemplares. 

Esquema preliminar da capa do catálogo: 
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CONTATOS/ENCOMENDAS • ARTE KAIABI 
Associação Terra Indígena Xingu- A IlX 
Av. Mato Grosso, 688. 78640-000, 
Carrarana - MT. 
Fone/fax: (65) 478-1948 

Apo,o: 
Irmítuto Socioembien+nl - ISA 

www.soc1oomb1ental.org 

• 

Parque Indígena do Xingu, MT 

CONTATOS/ENCOMENDAS • ARTE KAIABI 

Associação T erl'CI Indígena Xingu· A TIX 
Av. Mato Grosso, 688. 78640-000, 
Carrarana - MT. 
Fone/fax: (65) 478-1948 

Apoio: 
Instituto Soc1oomb1entof - ISA 

www.soc;1oomb1ental.org 

• 

Parque Indígena do Xingu. MT 

• • ARTE KAIABI CONTATOS/ENCOMENDAS 

r: 

A$socioção Terra Indígena Xingu- A TIX 
Av. Mato Grosso, 688. 78640-000, 
Canarana - MT. 
Fone/fax: (65) 476-1948 

Apoio: 
Instituto Socioomb,entat - ISA 

www.socíoomb1ental.org 

Parque Indígena do Xingu. MT 

.- • • ARTE KAIABI CONTATOS/ENCOMENDAS 

r AS$0Ciação Terra Indígena Xingu- A IlX 
Av. Mato Grosso, 666. 78640-000, 
Canarana-MT. 
Fone/fax: (65) 476-1948 

Apoio: 
Instituto Sac;1oambiental - ISA 

www.soc1oambie.ntal.org 

Parque Indígena do Xingu. M T 

CONTATOS/ENCOMENDAS • • ARTE kAIABI 
r: 

Associação Terra Indígena Xingu- A TIX 
Av. Mato Gro=. 688. 78640-000, 
CanQl'Cllla - M. T. 
F®elfox: (65) 478-1948 

,-., 

Apoí<>: 
Instítuto .Sccroombrental - ISA 

www .socíoamb,ental.org 

Parque Indígena do Xingu, MT 



,,,..... ARTE SUYÁ 
r: 

• •• CONTATOS/ENCOMENDAS 

® Associação Terra Indígena Xingu- A TIX 
Av. Mato Grosso, 688. 78640-000, 
Canarana - M T. 
Fone/fax: (65) 478-1948 

~ 
Apoio: 
Instituto Soc,oambíental - ISA 

www.soc1oomb1ental.org 1 -d 
-o 
1..1 ___J - • •• CONTATOS/ENCOMENDAS 

® Associação Terra Indígena Xmgu- ATIX 
Av. Mato Grosso. 688. 78640-000, 
Canarana - MT. 
Fone/fax: (65) 478-1948 

~ 
Apoio: 
Instituto Soc,oambiental - ISA 

www.soc1oamb1ental.org 1 -o 
'º 1..1 

Parque Indígena do Xingu, MT 
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ARTE SUYÁ 

Parque Indígena do Xingu, MT 

r 

CONTATOS/ENCOMENDAS ••• 
® Associação Terra Indígena Xingu- A TIX 

Av. Mato Grosso, 688. 78640-000, 
Canarana - M T. 
Fone/fax: ( 65} 4 78-1948 

::-:% Apoio: 
Instituto Sodoambiental • ISA 

www.socioomb1ental org 1-.; 
•o 
1..1 
___J - CONTATOS/ENCOMENDAS ••• 

@ Associação Terra Indígena Xingu- A TIX 
Av. Mato Grosso, 688. 78640-000, 
Canarana - MT. 
Fone/fax: (65) 478-1948 

~ 
Apoio: 
Instituto Socioamb,ental • ISA 

www.sodoamb1ental org 1-.; 
-o 
1..1 
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ARTE SUYÁ 

Parque Indígena do Xingu, MT 

,r- 

ARTE SUYÁ 

Parque Indígena do Xingu, MT 

CONTATOS/ENCOMENDAS • 
Associação Terra Indígena Xingu- ATIX 
Av. Mato Grosso, 688. 78640-000, 
Canarana - MT. 
Fone/fax: (65) 478-1948 

r Apoio: 
Instituto Socioamb,ental - ISA 

www.:socioambiental.org 

/"'"' 
' 

• ARTE SUYÁ 

Parque Indígena do Xingu, MT 



• • ARTE YUDJÁ CONTATOS/ENCOMENDAS 

Associação Terra Indígena Xingu- ATTX 
Av. Mato Grosso, 688. 78640-000, 
Canarana • M T. 
Fone/fax: (65) 478-1948 

Apoio. 
Instituto Soc1oamb1ent<1I - ISA 

www.soc1oamb1e:ntal org Parque Indígena do Xingu, MT 

,. • • ARTE YUDJÁ CONTATOS/ENCOMENDAS 

(' Associação Terra Indígena Xingu- ATTX 
Av. Mato Grosso, 688. 78640-000, 
Canarana - M T. 
Fone/fax: (65) 478-1948 

Apoio: 
Instituto Socioamb,ental - ISA 

www.soc1oamb1ental.org Parque Indígena do Xingu, MT 

CONTATOS/ENCOMENDAS • • ARTE YUDJÁ 
Associação Terra Indígena Xingu-ATTX 
Av. Mato Grosso, 688. 78640-000, 
Canarana - MT. 
Fone/fax: (65) 478-1946 

Apoio: 
Instituto Socioamb1ental - ISA 

www.soc1oambíentcl.org Parque Indígena do Xingu, MT 

• • ARTE YUDJÁ CONTATOS/ENCOMENDAS 

Associação Terra Indígena Xíngu- ATTX 
Av. Mato Grosso, 688. 78640-000, 
Canarana- MT. 
Fone/fax: (65) 476-1948 

Apoio: 
Instituto Socioambiental - ISA 

www socioamb1ental.or9 Parque Indígena do Xingu, MT 

CONTATOS/ENCOMENDAS • • ARTE YUDJÁ 
Associação Terra Indígena Xingu- ATTX 
Av. Mato Grosso, 668. 78640-000, 
Canarana - MT. 
Fone/fax: (65) 478-1948 

Apoio: 
Instituto Sac1oamb1ental - ISA 

www.soc1oomb1ent<11.org Parque Indígena do Xingu, MT 
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___ . Análise da viabilidade econômica para a potencialização do comércio de 
artesanato de etnias do Parque Indígena do Xingu. Tenno de referência para 
contratação de consultoria. Instituto Socioambiental. São Paulo, 1998. (mimeo) 
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Conclusão e Perspectivas 

r: 

Percebemos que, apesar das dificuldades, houve avanços significativos no 
trabalho que a ATIX vem realizando como facilitadora do comércio de artesanato 
de algumas etnias do Xingu. Desde o início do trabalho, em 1997, o volume 
comercializado aumentou, foi implementado um sistema de registro e controle e 
houve maior agilidade no estabelecimento de contatos comerciais e realização de 
vendas. As comunidades, antes dependentes de viagens e de intermediários que 
visitavam o parque para vender, agora possuem uma alternativa de vender através 
da A TIX, a associação que representa seus interesses. r: 

r: 
Hoje temos 11 aldeias envolvidas, 50% de aumento nas vendas de 1999 para 

2000 e aproximadamente 1000 pessoas beneficiadas indiretamente. É oportuno 
frisar que o artesanato é uma atividade econômica que beneficia homens e 
mulheres de várias faixas etárias, das três etnias envolvidas até o momento: 
Kaiabi, Suyá e Yudja. A equipe da ATIX e comunidades vem sendo gradualmente 
capacitada em -comércio de artesanato, matemática aplicada e informática, 
agilizando o funcionamento do trabalho. 

r 

Um ponto fundamental a ser lembrado e considerado sobre este trabalho, 
é que não se trata de uma iniciativa exclusivamente comercial: a A TIX, ao 
elaborar o Projeto Kumaná, sempre priorizou o aspecto de resgate cultural. A 
comercialização seria uma forma de garantir a sustentabilidade do projeto. O que 
aconteceu foi que as comunidades começaram a, cada vez mais, enviar o seu 
artesanato particular para a ATIX, e o trabalho cultural ficou vivo somente em 
algumas aldeias mais motivadas. Faltou acompanhamento, por parte da ATIX, do 
processo de implantação das Escolas da Cultura. Isto ficou claro durante a 
realização das oficinas para discussão do trabalho. A ATIX não pensa em 
abandonar o trabalho cultural, mesmo porque, segundo eles, não dá para separá-lo 
da comercialização. Pretende-se avançar nesta direção, reenviando o Projeto 
Kumaná para buscar financiamento específico a partir de 2002. 
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Uma preocupação de Mairawê e de outras pessoas no Parque, é com relação 
aos ensinamentos dos mais jovens pelos velhos. Segundo ele, os jovens, além de 
não saberem confeccionar os artefatos típicos de cada povo, também não 
conhecem o significado dos objetos da cultura material. Um banco, não é somente 
um banco. Há muito conhecimento milenar existente atrás de um simples "banco" 
vendido ao não índio. Makupá comentou em uma das oficinas: "a entrada do 
dinheiro desvalorizou nosso artesanato". É verdade, fica difícil estabelecer 
valores para algo que tem um grande valor cultural e mítico, como um colar de 
caramujo do Alto Xingu, uma peneira Kaiabi ou uma cerâmica Yudja. 

r- 

r 

A sustentabilidade ambiental é um outro fator preocupante, pois algumas 
matérias-primas já começam a apresentar indícios de escassez na área do Parque. 
Neste sentido, estamos desenvolvendo um conjunto de ações visando a 
implementação de atividades de manejo de recursos naturais estratégicos para o 
artesanato indígena na região do PIX: 

r 

• Foi realizado o inventário botânico preliminar do arumã (Ischnosiphon 
graci/is, utilizado na confecção da cestaria Kaiabi), em uma área 
próxima da Aldeia Sobradinho; 

• Estão em curso iniciativas de plantio experimental de arumã, no viveiro 
do ISA, PI Diauarum; 

• Foi realizado o inventário de populações de inajá (Maximiliana maripa, 
utilizada na cobertura do telhado de casas e na confecção de diversos 
itens do artesanato Kaiabi, Yudja e Suyá) abrangendo uma área de 1 ha 
na região da Aldeia Maraka; 

• Em dezembro de 2000 foi realizado o primeiro " Curso de Formação de 
Agentes Indígenas de Manejo de Recursos Naturais" , representando o 
início de um processo formal de capacitação de pessoas da A TIX e 
representantes das aldeias para manejar recursos estratégicos no 
Parque. Nesta ocasião, houve o plantio experimental da planta taquari 
(Guadua sp, com a qual são confeccionadas flechas para caça) em três 
ecossistemas diferentes; 

• Desenvolvimento do Programa Educativo Economia, Ecologia e Cultura 
nas aldeias e em cursos de formação de professores indígenas (desde 
1999), abordando temas relacionados à entrada da economia capitalista 
no PIX e seus impactos (entre outros) sobre a base de recursos 
naturais. Também envolve desenvolvimento de oficinas culturais e 
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materiais didáticos (como os livros "O livro das peneiras Kaiabi" e 
"Pintura Corporal Yudja"). 

Os eventos de capacitação, bem como as oficinas de avaliação e 
planejamento com a equipe da ATIX e representantes das comunidades, tem sido 
indispensáveis para direcionar o trabalho e garantir uma maior autonomia dos 
índios no gerenciamento do trabalho. Pensamos em manter um curso anual sobre 
comércio, trazendo consultores externos (como Haruê da Artíndia, Walter da 
Amoa Konoya, etc) e promover oficinas de trabalho, sempre que necessário. 

A novidade para este ano é que o projeto da A TIX, enviado para a 
"Norwegian Rainforest Foundation" em 2000, prevê a aquisição de um capital de 
giro para o trabalho com artesanato, no valor de R$ 5.000,00. Isto traz reflexos 
positivos e negativos para o trabalho, uma vez que será difícil transformar todo o 
sistema para este modelo, e no início a ATIX provavelmente continuará 
trabalhando com consignação. Isto demandará um esforço bem maior no controle 
do artesanato, que já é bastante difícil, pois são vários produtos, aldeias e 
produtores para pagar. Em primeira instância, a A TIX terá que melhorar sua 
comunicação com as aldeias e o seu controle de qualidade e valoração das peças. 
Decidiu-se fazer uma experiência para ver como a ATIX lidará com isto, 
devidamente assessorada. Outra experiência interessante será a participação da 
organização na XII Feira Nacional de Artesanato, a ser realizada em Belo 
Horizonte, em novembro próximo. 

Como perspectivas, alguns pontos a serem trabalhados com a equipe da A TIX 
daqui para frente são: 

1. Definir uma estratégia para a implantação de capital de giro (seleção, compra 
e venda de peças); 

2. Redefinir papéis dentro da equipe da A TIX; 
3. Definir estratégia de relacionamento com mercados; 
4. Estabelecer um sistema de controle da qualidade; 
5. Definir estratégia de relacionamento com mercados; 
6. Revisar tabelas de preços, estabelecendo preços mínimos (ou faixas de 

preços) para as peças; 
7. Implantar um sistema informatizado para o registro e controle do artesanato; 
8. Definir estratégia para relacionamento com as comunidades e gerentes de 

artesanato nas aldeias; 
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9. Trabalhar a questão cultural ligada à produção de artesanato {realizar oficinas 
culturais temáticas nas aldeias); 

10.Preparar a participação da ATIX na XII Feira Nacional de Artesanato, a ser 
realizada de 21 a 25 de novembro, em Belo Horizonte {MG); 

11. Definir rotina para assessoria técnica e eventos de capacitação previstos para 
2001. 
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ANEXOS 



- , ANEXO 1- ILUSTRAÇOES, RELATORIOS E , 
MATERIAIS DIDATICOS 



Curso de Capacitação em Comércio de Artesanato Indígena - Março de 2000. 

Participação de Haruê Yamanaka - Programa Artíndia/FUNAI 



Curso de Capacitação em Comércio de Artesanato Indígena - Março de 2000. 
Equipe da A TIX e representantes das aldeias. 



Oficinas de trabalho com a equipe da A TIX, março e outubro de 2000. 



Trabalho de registro e controle de artesanato na A TIX. 



Sétima Assembléia geral da A TIX, novembro/2000. 



Alguns documentos e materiais didáticos resultantes do 
trabalho 
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Relatório técnico - Organização social, aspectos econômicos e 
sustentabilidade ambiental: perspectivas para a 
potencialização do comércio de artesanato no Parque 
Indígena do Xingu. Simone Athayde (org.). São Paulo : 
ISA/ A TIX/RFN, 1998. 160 p . 

Relatório técnico - O Projeto Kumaná e a experiência da 
A TIX na comercialização de artesanato Kaiabi, Yudja e Suyá 
em 1998. Simone Athayde (org.). São Paulo: ISA/ATIX/RFN, 
1999. 
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Programa Xingu 

Projeto Desenvolvimento de Alternativas Econômicas 
Sustentáveis no Parque Indígena do Xingu 

Manual do Comércio de Artesanato Indígena 

Artesanato Kaiabi, Suy.ã e Yudj.a 
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PI Dlauarurn 
Outubro. 2000 

Livro didático - Manual do comércio de artesanato 
indígena. Módulo 1 - Português. Simone Athayde (org.). 
São Paulo : ISA/ A TIX/RFN, 1999 . 

Livro didático - Manual do comércio de artesanato 
indígena. Módulo 2 - Artesanato Kaiabi, Suyá e Yudja 
(em elaboração). Simone Athayde (org.). Pi Diauarum : 
ISA/ A TIX/RFN, 2000. 



O LIVRO DAS PENEIRAS KAIABI 
YRUPEMA RE JE MU 'E 

(VERSÃO PREUMINAR) 
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1999 
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Livro didático - O Livro das Peneiras Kaiabi. Caderno de 
trabalho. Simone F. Athayde e Geraldo M. Silvo (org.). 
São Paulo: ISA/ATIX/RFN, 1999. 

Livro didático - Yudja Wire /Pintura Corporal Yudja (em 
elaboração). Simone F. Athayde (org.). São Paulo : 
ISA/ A TIX/RFN, 2000. 
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ATL"X 
Associação Terra Indígena Xingu 

1 

Lista de preços válida como referência para o artesanato das comunidades KAIABI, SUYÁ E YUDJA 

ENFEITES 
VENDA PARA AS LOJAS VENDA NA ATIX 

Especificação Preço unitário Valor produtor Preço unitário Valor produto, 

Anel liso 1,00 1,00 2,00 2,00 

Anel desenhado 3,00 3,00 4,00 4,00 

Beija-flor (djunti) 6,00 5,00 10,00 8,00 

Botoque 5,00 4,00 8,00 7,00 

Braçadeira de penas (par) 25,00 20,00 30,00 24,00 

Braçadeira trabalhada com miçangas 15,00 12,00 20,00 16,00 

Brinco de dente de cotia 10,00 8,00 15,00 12,00 

Brinco de folha de tucum (par) 5,00 4,00 8,00 7,00 

Brinco de pena de tucano 25,00 20,00 30,00 24,00 
Colar de anéis de inajá grande 15,00 12,00 20,00 16,00 

Colar de dentes de capivara 40,00 32,00 50,00 40,00 

Colar de dentes de macaco 20,00 16,00 25,00 20,00 

Colar de dentes de macaco com tucum 15,00 12,00 20,00 15,00 
Colar de miçanga com semente 5,00 4,00 6,00 5,00 
Colar de tucum com duas ou três medalhas 15,00 12,00 20,00 16,00 
Colar de tucum com uma medalha 12,00 10,00 15,00 12,00 
Colar de tucum com pingente de dente 12,00 10,00 15,00 12,00 
Colar de tucum desenhado com miçanga ou 8,00 7,00 10,00 8,00 semente 
Colar de tucum desenhado com tucum 10,00 8,00 15,00 12,00 
Colar de tucum liso com pedra de peixe 12,00 10,00 15,00 12,00 
Colar de tucum liso uma volta 10,00 8,00 12,00 10,00 
Jarreteira de tucum com algodão média para joelho 8,00 7,00 10,00 8,00 
Jarreteira de tucum com algodão pequena 6,00 5,00 8,00 7,00 
Pente 5,00 4,00 10,00 8,00 
Pulseira de tucum e/ou inajá 7,00 6,00 10,00 8,00 
Pulseira de tucum para criança (par) 8,00 7,00 10,00 8,00 



- 

r- 

r 
r 

r: 

r: 

r: 
r: 

r: 
r: 

r 
r: 
r 

r 
r 

2 
BANCOS 

VENDA PARA AS LOJAS VENDA NA ATIX 

Especificação Preço unitário Valor produtor Preço unitãrio Valor produtor 

Banco de madeira pequeno 30,00 24,00 40,00 32,00 

Banco de madeira pintado grande 80,00 64,00 100,00 80,00 

Banco de madeira pintado médio 50,00 40,00 70,00 55,00 

Banco em forma de bicho grande 50,00 40,00 60,00 48,00 

Banco em forma de bicho médio 30,00 24,00 40,00 32,00 

Banco em forma de bicho pequeno 20,00 15,00 25,00 20,00 

Banco simples grande 50,00 40,00 70,00 55,00 

Banco simples médio 30,00 24,00 40,00 32,00 

Banco simples pequeno 25,00 20,00 30,00 24,00 

BORDUNAS 
VENDA PARA AS LOJAS VENDA NA ATIX 

Especificação Preço unitário Valor produtor Preço unitário Valor produtor 

Borduna grande com punho trabalhado e saia 40,00 32,00 50,00 40,00 

Borduna grande simples 15,00 12,00 20,00 16,00 

Borduna grande trabalhada 30,00 24,00 40,00 32,00 

Borduna média com punho trabalhado e saia 30,00 24,00 40,00 32,00 

Borduna média trabalhada 20,00 16,00 30,00 24,00 

Borduna pequena trabalhada 15,00 12,00 20,00 16,00 

BRINQUEDOS 
VENDA PARA AS LOJAS VENDA NA ATIX 

Especificação Preço unitário Valor produtor Preço unitário Valor produtor 

Brinquedos de cerâmica em formato de bichos 6,00 5,00 10,00 8,00 

Brinquedos de madeira em formato de bichos 6,00 5,00 10,00 8,00 

Pião (brinquedo infantil de tucum) 3,00 3,00 5,00 4,00 

Zunidor (brinquedo de disco) 3,00 3,00 4,00 4,00 
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CABAÇA E CUIA 

VENDA PARA AS LOJAS VENDA NA ATIX 

Especificação Preço unitário Valor produtor Preço unitário Valor produtor 

Cabaça lisa 5,00 4,00 6,00 5,00 

Cabaça ou cuia grande 7,00 6,00 8,00 7,00 

Cabaça ou cuia média 4,00 4,00 5,00 4,00 

Cabaça ou cuia pequena 3,00 3,00 3,00 3,00 

Cabaça para guardar óleo 8,00 7,00 10,00 8,00 

Cabaça para guardar óleo enfeitada G 6,00 5,00 8,00 7,00 

Cabaça para guardar óleo enfeitada M 4,00 4,00 5,00 4,00 

Cabaça para guardar óleo enfeitada P 3,00 3,00 4,00 4,00 

Cuia grande pintada 15,00 12,00 20,00 16,00 

Cuia média pintada 10,00 8,00 15,00 12,00 

Cuia pequena pintada 6,00 5,00 10,00 8,00 

Cuia PP pintada 4,00 4,00 5,00 4,00 

Suporte de cabaça (tapawia) 10,00 8,00 15,00 12,00 

INSTRUMENTOS MUSICAIS 
VENDA PARA AS LOJAS VENDA NA ATIX 

Especificação Preço unitário Valor produtor Preço unitário Valor produtor 

Casco de tracajá musical 25,00 20,00 30,00 24,00 
Chocalho de cabaça grande 10,00 8,00 12,00 10,00 

Chocalho de cabaça médio 8,00 7,00 10,00 8,00 
Chocalho de cabaça pequeno 4,00 4,00 5,00 4,00 

Chocalho de caroço de pequi (unkrã) para perna 6,00 5,00 8,00 7,00 

Chocalho de caroço de pequi (unkrã) para perna 6,00 5,00 8,00 7,00 
Chocalho de tracajá 6,00 5,00 8,00 7,00 

Cinto chocalho de cabaça 15,00 12,00 20,00 16,00 
Cinto chocalho de pequi 12,00 10,00 15,00 12,00 

Cinto de tucum e algodão (musical) 12,00 10,00 15,00 12,00 

Flauta de cabaça pintada (kamahu) 10,00 8,00 15,00 12,00 
Flauta de pã (5 tubos - büaxinxi) 4,00 4,00 5,00 4,00 

Flauta de pajé 5,00 4,00 5,00 4,00 
Flautas transversais (2, 3 ou 4 furos) 8,00 7,00 10,00 8,00 
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CERÂMICA 

VENDA PARA AS LOJAS VENDA NA ATIX 

Especificação Preço unitário Valor produtor Preço unitário Valor produtor 

Cerâmica grande 25,00 20,00 30,00 24,00 

Cerâmica média 20,00 16,00 25,00 20,00 

Cerâmica pequena 12,00 10,00 15,00 12,00 

Pote grande 50,00 40,00 60,00 48,00 

Pote médio 30,00 24,00 40,00 32,00 

Pote pequeno 15,00 12,00 25,00 20,00 
Pote PP 10,00 8,00 12,00 10,00 
Tacho para biju 

Tigela grande 35,00 30,00 45,00 35,00 
Tigela médio 25,00 20,00 30,00 24,00 
Tigela pequeno 12,00 10,00 15,00 12,00 

Enfeites de penas 
VENDA PARA AS LOJAS VENDA NA A TIX 

Especificação Preço unitário Valor produtor Preço unitário Valor produtor 

Adorno de cabeça com penas de papagaio e 40,00 32,00 50,00 40,00 cera (mekrãjrã) 
Adorno de madeira e penas para as costas, 50,00 40,00 60,00 50,00 com dente de bicuda (tutwakako) 
Armação para cocar de arumã com algodão 15,00 12,00 20,00 16,00 
Chapéu de penas (katululu) 40,00 32,00 50,00 40,00 
Cocar de outras aves 30,00 24,00 40,00 32,00 
Cocar de papagaio verde e azul 40,00 32,00 50,00 40,00 
Cocar de recongo, gavião, papagaio vermelho, 80,00 64,00 100,00 80,00 mutum ou pavão 
Cocar grande com armação (tukanap) 200,00 160,00 250,00 200,00 
Diadema de penas de arara e mutum 12,00 10,00 15,00 12,00 
Diadema ou braçadeira de palha (sõrõtxi) 4,00 4,00 5,00 4,00 
Peruca de penas 40,00 32,00 50,00 40,00 
Peruca de penas (saksô) 40,00 32,00 50,00 40,00 
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CESTARIA 
VENDA PARA AS LOJAS VENDA NA ATIX 

Especificação Preço unitário Valor produtor Preço unitário Valor produtor 

Abanador grande 4,00 4,00 5,00 4,00 

Abanador médio 3,00 3,00 4,00 4,00 

Abanador pequeno 3,00 3,00 3,00 3,00 

Cesto grande (tamakari) 6,00 5,00 8,00 7,00 

Cesto grande (uzu) 12,00 10,00 15,00 12,00 

Cesto médio (tamakari) 5,00 4,00 6,00 5,00 

Cesto para guardar algodão (txutxuru) 5,00 4,00 6,00 5,00 
Cesto para guardar carne (txaiãhã) 5,00 4,00 10,00 8,00 
Cesto para guardar linha pintado (warãnã) 10,00 8,00 15,00 12,00 
Cesto para limpar algodão (sasara) 8,00 7,00 10,00 8,00 
Cesto pequeno (tamakari) 3,00 3,00 4,00 4,00 
Esteira grande 15,00 12,00 20,00 16,00 
Esteira média 8,00 7,00 10,00 8,00 
Peneira de buriti pintada grande (Suyá) 25,00 20,00 30,00 24,00 
Peneira de buriti pintada média (Suyá) 20,00 16,00 25,00 20,00 
Peneira de buriti pintada pequena (Suyá) 15,00 12,00 20,00 16,00 
Peneira grande (ahua) (Yudjá) 20,00 16,00 25,00 20,00 
Peneira pequena (Yudjá) 10,00 8,00 15,00 12,00 
Peneira trabalhada extra grande (Kaiabi) 60,00 48,00 80,00 64,00 
Peneira trabalhada grande (Kaiabi) 40,00 32,00 50,00 40,00 
Peneira trabalhada média (Kaiabi) 30,00 24,00 40,00 32,00 
Peneira trabalhada pequena (Kaiabi) 20,00 16,00 30,00 24,00 
Tipiti de buriti 15,00 12,00 20,00 16,00 
Tipiti de cipó (mais resistente) 20,00 16,00 25,00 20,00 
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OUTROS ITENS 
VENDA PARA AS LOJAS VENDA NA ATIX 

Especificação Preço unitário Valor produtor Preço unitário Valor produtor 

Mala de índio grande 30,00 24,00 40,00 32,00 

Mala de índio média 25,00 20,00 30,00 24,00 

Mala de índio pequena 15,00 12,00 20,00 16,00 

Pá para virar beiju 5,00 4,00 6,00 5,00 

Pilão e mão de pilão grande 35,00 28,00 40,00 32,00 

Pilão médio com mão 25,00 20,00 30,00 24,00 

Pilão pequeno com mão 15,00 12,00 20,00 16,00 

Remo pequeno para mingau 10,00 8,00 15,00 12,00 

Tapete de índio (sabugo de milho) 5,00 4,00 8,00 6,40 

CAÇA E PESCA 
VENDA PARA AS LOJAS VENDA NA ATIX 

Especificação Preço unitário Valor produtor Preço unitário Valor produtor 

Arco com três flechas 30,00 24,00 40,00 32,00 

Arco e flecha pequeno (3 flechas) 10,00 8,00 15,00 12,00 

Flecha para pescar 4,00 4,00 5,00 4,00 

Flecha para caçar 10,00 8,00 15,00 12,00 

Lançador de flechas com uma flecha 12,00 10,00 15,00 12,00 

Parassi (goiva de dente de cotia) 3,00 3,00 5,00 4,00 

Pegador de peixe (armadilha para pegar peixe) 15,00 12,00 20,00 16,00 

Puçá trançado grande (kry) 8,00 7,00 10,00 8,00 

Puçá trançado pequeno (kry) 6,00 5,00 8,00 7,00 

Remo grande 25,00 20,00 30,00 24,00 

Remo médio 20,00 16,00 25,00 20,00 

Remo pequeno 10,00 8,00 15,00 12,00 
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REDE 
VENDA PARA AS LOJAS VENDA NA ATIX 

Especificação Preço unitário Valor produtor Preço unitário Valor produtor 

Rede de buriti casal 70,00 55,00 90,00 72,00 

Rede de buriti solteiro 50,00 40,00 70,00 55,00 

Rede de casal simples 100,00 80,00 120,00 96,00 

Rede de casal trabalhada 300,00 240,00 400,00 320,00 

Rede de solteiro simples 60,00 48,00 80,00 64,00 

Rede de solteiro trabalhada 200,00 160,00 300,00 240,00 

TECELAGEM 
VENDA PARA AS LOJAS VENDA NA ATIX 

Especificação Preço unitário Valor produtor Preço unitário Valor produtor 

Bolsinha de algodão média (akrãjtó) 6,00 5,00 10,00 8,00 

Bolsinha de algodão pequena (akrãjtó) 5,00 4,00 8,00 7,00 

Fuso para tecer algodão com algodão 8,00 7,00 10,00 8,00 

Pente para tecelagem 12,00 10,00 15,00 12,00 

Saia de mulher 50,00 40,00 60,00 48,00 
Tipóia trabalhada grande 30,00 24,00 40,00 32,00 

Tipóia trabalhada média 20,00 16,00 30,00 24,00 

FESTA 
VENDA PARA AS LOJAS VENDA NA ATIX 

Especificação Preço unitário Valor produtor Preço unitário Valor produtor 

Máscara de rato grande 20,00 16,00 30,00 24,00 
Máscara de rato média 15,00 12,00 20,00 16,00 
Máscara de rato pequena 5,00 4,00 10,00 8,00 
Roupa do pajé 250,00 200,00 300,00 240,00 
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ATIX Associação Terra Indígena Xingu 

Av Mato Grosso, 688 - fone J fax (065) 478.1948 
CEP 78640-000 -Canarana - MT- Brasil 

Lista de preços válida como referência para as comunidades Kaiabi. 
ARTESANATO KAIABI 

VENDA PARA AS LOJAS VENDA NAATIX 
Especificação Preço unitário Valor produtor Preço Valor produtor 

(R$) unitário 
(R$) 

1. Abanador grande 4,00 4,00 5,00 4,00 
2. Abanador médio 3,00 3,00 4,00 4,00 
3. Abanadorpequeno 3,00 3,00 3,00 3,00 
4. Anel simples 1,00 1,00 2,00 2,00 
5. Aneldesenhado 3,00 3,00 4,00 4,00 
6. Arco com três flechas 30,00 24,00 40,00 32,00 
7. Banco de madeira pintado grande 80,00 64,00 100,00 80,00 
8. Banco de madeira pintado médio 50,00 40,00 70,00 55,00 
9. Banco de madeira pequeno 30,00 24,00 40,00 32,00 
1 O. Borduna grande com punho trabalhado e 40,00 32,00 50,00 40,00 

saia 
11. Borduna média com punho trabalhado e 30,00 24,00 40,00 32,00 

saia 
12. Borduna grande trabalhada 30,00 24,00 40,00 32,00 
13. Borduna média trabalhada 20,00 16,00 30,00 24,00 
14. Borduna pequena trabalhada 15,00 12,00 20,00 16,00 
15. Borduna grande simples 15,00 12,00 20,00 16,00 
16. Brinco de dente de cotia 10,00 8,00 15,00 12,00 
17. Brinco de pena de tucano 25,00 20,00 30,00 24,00 
18. Cabaça ou cuia grande 7,00 6,00 8,00 7,00 
19. Cabaça ou cuia média 4,00 4,00 5,00 4,00 
20. Cabaça ou cuia pequena 3,00 3,00 3,00 3,00 
21. Cabaça para guardar óleo 8,00 7,00 10,00 8,00 
22. Cesto grande (tamakari) 6,00 5,00 8,00 7,00 
23. Cesto médio (tamakari) 5,00 4,00 6,00 5,00 
24. Cesto pequeno (tamakari) 3,00 3,00 4,00 3,00 
25. Armação para cocar de arumã com 15,00 12,00 20,00 16,00 

algodão 
26. Cocar de recongo, gavião, papagaio 80,00 64,00 100,00 80,00 

vermelho, mutum ou pavão 
27. Cocar de papagaio verde e azul 40,00 32,00 50,00 40,00 
28. Cocar de outras aves 30,00 24,00 40,00 32,00 
29. Colar de anéis de inajá grande 15,00 12,00 20,00 16,00 
30. Colar de dentes de macaco 20,00 16,00 25,00 20,00 
31. Colar de dentes de capivara 40,00 32,00 50,00 40,00 
32. Colar de tucum desenhado com tucum 10,00 8,00 15,00 12,00 



Tabela de Preços para o artesanato Kaiabi - Continuação. 
VENDA PARA AS LOJAS VENDA NA ATIX 

r 

Especificação Preço unitário Valor produtor Preço Valor produtor 
(R$) unitário 

(R$) 
33. Colar de tucum desenhado com miçanga 8,00 7,00 10,00 8,00 

ou semente 
34. Colar de tucum liso uma volta 10,00 8,00 12,00 10,00 
35. Colar de tucum liso com pedra de peixe 12,00 10,00 15,00 12,00 
36. Colar de tucum com desenho de medalha 12,00 10,00 15,00 12,00 
37. Colar de tucum com desenho de duas ou 15,00 12,00 20,00 16,00 

três medalhas 
38. Colar de tucum com pingente de dente 12,00 10,00 15,00 12,00 
39. Fuso para tecer algodão com algodão 8,00 7,00 10,00 8,00 
40. Mala de índio grande 30,00 24,00 40,00 32,00 
41. Mala de índio média 25,00 20,00 30,00 24,00 
42. Mala de índio pequena 15,00 12,00 20,00 16,00 
43. Panaku (cesto trabalhado) grande 80,00 64,00 100,00 80,00 
44. Panaku médio 60,00 48,00 70,00 56,00 
45. Panaku pequeno 40,00 32,00 50,00 40,00 
46. Parassi (goiva de dente de cotia) 3,00 3,00 5,00 4,00 
47. Pegador de peixe (armadilha para pegar 15,00 12,00 20,00 16,00 

peixe) 
48. Peneira trabalhada extra grande 60,00 48,00 80,00 64,00 
49. Peneira trabalhada grande 40,00 32,00 50,00 40,00 
50. Peneira trabalhada média 30,00 24,00 40,00 32,00 
51. Peneira trabalhada pequena 20,00 16,00 30,00 24,00 
52. Pente 5,00 4,00 10,00 8,00 
53. Peruca de penas 40,00 32,00 50,00 40,00 
54. Pião (brinquedo infantil de tucum) 3,00 3,00 5,00 4,00 
55. Pilão e mão de pilão grande 35,00 28,00 40,00 32,00 
56. Pilão médio com mão 25,00 20,00 30,00 24,00 
57. Pilão pequeno com mão 15,00 12,00 20,00 16,00 
58. Pulseira de tucum e/ou inajá 7,00 6,00 10,00 8,00 
59. Pulseira de tucum para criança (par) 8,00 7,00 10,00 8,00 
60. Rede de casal trabalhada 300,00 240,00 400,00 320,00 
61. Rede de solteiro trabalhada 200,00 160,00 300,00 240,00 
62. Rede de casal simples 100,00 80,00 120,00 96,00 
63. Rede de solteiro simples 60,00 48,00 80,00 64,00 
64. Remo grande 25,00 20,00 30,00 24,00 
65. Remo médio 20,00 16,00 25,00 20,00 
66. Remo pequeno 10,00 8,00 15,00 12,00 
67. Suporte de cabaça (tapawia) 10,00 8,00 15,00 12,00 
68. Tapete de índio (sabugo de milho) 5,00 4,00 8,00 7,00 
69. Tipóia trabalhada grande 30,00 24,00 40,00 32,00 
70. Tipóia trabalhada média 20,00 16,00 30,00 24,00 
71. Zunidor (brinquedo de disco) 3,00 3,00 4,00 4,00 
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r Obs: peças com valor igual ou menor do que R$ 4,00 não pagam taxa para a ATIX. 
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ATIX Associação Terra Indígena Xingu 

Av Mato Grosso, 688 - fone I fax (065) 478.1948 
CEP 78640-000 -Canarana- MT - Brasil 

Lista de preços válida como referência para as comunidades Yudja (Juruna). 
ARTESANATO YUDJA 

VENDA PARA AS LOJAS VENDA NAATIX 
Especificação Preço Valor Preço Valor 

unitário produtor unitário produtor 
ATIX (R$) (R$) 

1. Abanador grande 4,00 4,00 5,00 4,00 
2. Abanador médio 3,00 3,00 4,00 4,00 
3. Abanador pequeno 3,00 3,00 3,00 3,00 
4. Anel simples 1,00 1,00 2,00 2,00 
5. Anel desenhado 3,00 3,00 4,00 4,00 
6. Banco de madeira pintado grande 80,00 64,00 100,00 80,00 
7. Banco de madeira pintado médio 50,00 40,00 70,00 55,00 
8. Banco de madeira pequeno 30,00 25,00 40,00 32,00 
9. Boneco de madeira 15,00 12,00 20,00 16,00 
1 O. Borduna grande 30,00 24,00 40,00 32,00 
11. Borduna média 25,00 20,00 30,00 24,00 
12. Borduna pequena 15,00 12,00 20,00 16,00 
13. Braçadeira trabalhada com miçangas 15,00 12,00 20,00 16,00 
14. Brinquedos de cerâmica em formato de 6,00 5,00 10,00 8,00 

bichos 
15. Brinquedos de madeira em formato de 6,00 5,00 10,00 8,00 

bichos 
16. Casco de tracajá musical 25,00 20,00 30,00 24,00 
17. Cerâmica pote grande 50,00 40,00 60,00 48,00 
18. Cerâmica pote médio 30,00 24,00 40,00 32,00 
19. Cerâmica pote pequeno 15,00 12,00 25,00 20,00 
20. Cerâmica pote PP 10,00 8,00 12,00 10,00 
21. Cerâmica tijela grande 35,00 30,00 45,00 35,00 
22. Cerâmica tijela médio 25,00 20,00 30,00 24,00 
23. Cerâmica tijela pequeno 12,00 10,00 15,00 12,00 
24. Cesto grande (uzu) 12,00 10,00 15,00 12,00 
25. Cesto para guardar algodão (txutxuru) 5,00 4,00 6,00 5,00 
26. Cesto para guardar carne (txaiãhã) 5,00 4,00 10,00 8,00 
27. Cesto para guardar linha pintado 10,00 8,00 15,00 12,00 

(warãnã) 
28. Cesto para limpar algodão (sasara) 8,00 7,00 10,00 8,00 
29. Chapéu de penas (katululu) 40,00 32,00 50,00 40,00 
30. Cocar de penas de recongo, gavião, 80,00 64,00 100,00 80,00 

papagaio vermelho, mutum ou pavão 
31. Cocar de papagaio verde e azul 40,00 32,00 50,00 40,00 
32. Cocar de outras aves 30,00 24,00 40,00 32,00 
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Tabela de Preços para o artesanato Yudja - Continuação. 

VENDA PARA AS LOJAS VENDA NA ATIX 

r: 
r 
r: 

Especificação Preço Valor Preço Valor 
unitário produtor unitário produtor 

ATIX (R$) (R$) 
33. Armação grande para cocar 10,00 8,00 15,00 12,00 
34. Cuia grande pintada 15,00 12,00 20,00 16,00 
35. Cuia média pintada 10,00 8,00 15,00 12,00 
36. Cuia pequena pintada 6,00 5,00 10,00 8,00 
37. Cuia PP pintada 4,00 4,00 5,00 4,00 
38. Flauta de cabaça pintada (kamahu) 10,00 8,00 15,00 12,00 
39. Flauta de pajé 5,00 4,00 5,00 4,00 
40. Flauta de pã (5 tubos - büaxinxi) 4,00 4,00 5,00 4,00 
41. Flautas transversais (2, 3 ou 4 furos) 8,00 7,00 10,00 8,00 
42. Fuso para algodão de tucum com 8,00 7,00 10,00 8,00 

algodão 
43. Pilão e mão de pilão 25,00 20,00 30,00 24,00 
44. Pá para virar beiju 5,00 4,00 6,00 4,80 
45. Peixinho de madeira 8,00 7,00 10,00 8,00 
46. Peneira grande (ahua) 20,00 16,00 25,00 20,00 
47. Peneira pequena 10,00 8,00 15,00 12,00 
48. Pente 8,00 7,00 10,00 8,00 
49. Pente para tecelagem 12,00 10,00 15,00 12,00 
50. Pulseira de tucum e/ou inajá 7,00 6,00 10,00 8,00 
51. Rede de algodão casal 300,00 240,00 400,00 320,00 
52. Rede de algodão solteiro 200,00 160,00 300,00 240,00 
53. Remo para canoa grande pintado 35,00 28,00 45,00 36,00 
54. Remo para canoa médio pintado 25,00 20,00 30,00 24,00 
55. Remo para canoa pequeno pintado 15,00 12,00 20,00 16,00 
56. Remo pequeno para mingau 10,00 8,00 15,00 12,00 
57. Roupa do pajé 250,00 200,00 300,00 240,00 
58. Saia de mulher 50,00 40,00 60,00 48,00 
59. Tipiti de buriti 15,00 12,00 20,00 16,00 
60. Tlpiti de cipó (mais resistente) 20,00 16,00 25,00 20,00 
61. Tipóia trabalhada 30,00 24,00 40,00 32,00 
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r Obs: peças com valor igual ou menor do que R$ 4,00 não pagam taxa para a ATIX. 
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ATlX Associação Terra Indígena Xingu 

Av Mato Grosso, 688 - fone I fax (065) 478.1948 
CEP 78640-000 -Canarana - MT - Brasil 

Lista de preços válida como referência para as comunidades Suya. 
ARTESANATO SUYA 

VENDA PARA AS LOJAS VENDA NA ATIX 
Especificação Preço unitário Valor produtor Preço Valor produtor 

(R$) unitário 
(R$) 

1. Abanador grande 4,00 4,00 5,00 4,00 
2. Abanador médio 3,00 3,00 4,00 4,00 
3. Abanador pequeno 3,00 3,00 3,00 3,00 
4. Adorno de cabeça com penas de 40,00 32,00 50,00 40,00 
5. papagaio e cera (mekrãjrã) 
6. Adorno de madeira e penas para 50,00 40,00 60,00 50,00 
7. as costas, com dente de bicuda (tutwakako) 
8. Anel de tucum desenhado 3,00 3,00 4,00 4,00 
9. Anel de tucum liso 1,00 1,00 2,00 2,00 
10. Arco e flecha grande (3 flechas) 30,00 24,00 40,00 32,00 
11. Arco e flecha pequeno (3 flechas) 10,00 8,00 15,00 12,00 
12. Banco em forma de bicho grande 50,00 40,00 60,00 48,00 
13. Banco em forma de bicho médio 30,00 24,00 40,00 32,00 
14. Banco em forma de bicho pequeno 20,00 15,00 25,00 20,00 
15. Banco simples grande 50,00 40,00 70,00 55,00 
16. Banco simples médio 30,00 24,00 40,00 32,00 
17. Banco simples pequeno 25,00 20,00 30,00 24,00 
18. Beija-flor (djunti) 6,00 5,00 10,00 8,00 
19. Bolsinha de algodão média (akrãjtó) 6,00 5,00 10,00 8,00 
20. Bolsinha de algodão pequena (akrãjtó) 5,00 4,00 8,00 7,00 
21. Borduna 25,00 20,00 30,00 24,00 
22. Batoque 5,00 4,00 8,00 7,00 
23. Braçadeira de penas (par) 25,00 20,00 30,00 24,00 
24. Brinco de folha de tucum (par) 5,00 4,00 8,00 7,00 
25. Cabaça lisa 5,00 4,00 6,00 5,00 
26. Cabaça para guardar óleo enfeitada P 3,00 3,00 4,00 4,00 
27. Cabaça para guardar óleo enfeitada M 4,00 4,00 5,00 4,00 
28. Cabaça para guardar óleo enfeitada G 6,00 5,00 8,00 7,00 
29. Cerâmica grande 25,00 20,00 30,00 24,00 
30. Cerâmica média 20,00 16,00 25,00 20,00 
31. Cerâmica pequena 12,00 10,00 15,00 12,00 
32. Cesto grande 10,00 8,00 12,00 10,00 
33. Cesto pequeno 7,00 6,00 8,00 7,00 
34. Chocalho de cabaça grande 10,00 8,00 12,00 10,00 
35. Chocalho de cabaça médio 8,00 7,00 10,00 8,00 
36. Chocalho de cabaça pequeno 4,00 3,50 5,00 4,00 
37. Chocalho de caroço de pequi (unkrã) para 6,00 5,00 8,00 7,00 

perna 
38. Chocalho de tracajá 6,00 5,00 8,00 7,00 
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Tabela de Preços para o artesanato Suyá - Continuação. 
VENDA PARA AS LOJAS VENDA NA ATIX 

Especificação Preço unitário Valor produtor Preço Valor produtor 
(R$) unitário 

(R$) 
39. Chocalho de caroço de pequi (unkrã) para 6,00 5,00 8,00 7,00 

perna 
40. Chocalho de tracajá 6,00 5,00 8,00 7,00 
41. Cinto de tucum e algodão (musical) 12,00 10,00 15,00 12,00 
42. Cinto chocalho de cabaça 15,00 12,00 20,00 16,00 
43. Cinto chocalho de pequi 12,00 10,00 15,00 12,00 
44. Cocar grande com armação (tukanap) 200,00 160,00 250,00 200,00 
45. Cocar de recongo ou de papagaio vermelho 60,00 48,00 70,00 55,00 
46. Cocar de papagaio verde e azul 40,00 32,00 50,00 40,00 
47. Colar de dentes de macaco com tucum 15,00 12,00 20,00 15,00 
48. Colar de tucum desenhado com tucum 10,00 8,00 15,00 12,00 
49. Colar de tucum desenhado com miçanga ou 8,00 7,00 10,00 8,00 

semente 
50. Colar de tucum com pedra de corvina 12,00 10,0 15,00 12,00 
51. Colar de tucum simples uma volta 10,00 8,00 12,00 10,00 
52. Colar de tucum com desenho de uma 12,00 10,00 15,00 12,00 

medalha 
53. Colar de tucum com desenho de duas ou três 15,00 12,00 20,00 16,00 

medalhas 
54. Colar de miçanga com semente 5,00 4,00 6,00 5,00 
55. Cuia 3,00 3,00 5,00 4,00 
56. Diadema de penas de arara e mutum 12,00 10,00 15,00 12,00 
57. Diadema ou braçadeira de palha (sõrõtxi) 4,00 4,00 5,00 4,00 
58. Esteira grande 15,00 12,00 20,00 16,00 
59. Esteira média 8,00 7,00 10,00 8,00 
60. Jarreteira de tucum com algodão média para 8,00 7,00 10,00 8,00 

joelho 
61. Jarreteira de tucum com algodão pequena 6,00 5,00 8,00 7,00 
62. Lançador de flechas com uma flecha 12,00 10,00 15,00 12,00 
63. Máscara de rato grande 20,00 16,00 30,00 24,00 
64. Máscara de rato média 15,00 12,00 20,00 16,00 
65. Máscara de rato pequena 5,00 4,00 10,00 8,00 
66. Pá para virar beiju 5,00 4,00 6,00 4,80 
67. Peneira de buriti pintada grande 25,00 20,00 30,00 24,00 
68. Peneira de buriti pintada média 20,00 16,00 25,00 20,00 
69. Peneira de buriti pintada pequena 15,00 12,00 20,00 16,00 
70. Pente 8,00 7,00 10,00 8,00 
71. Peruca de penas (saksô) 40,00 32,00 50,00 40,00 
72. Puçá trançado grande (kry) 8,00 7,00 10,00 8,00 
73. Puçá trançado pequeno (kry) 6,00 5,00 8,00 7,00 
74. Pulseira de tucum e/ou inajá 7,00 6,00 10,00 8,00 
75. Rede de buriti casal 70,00 55,00 90,00 72,00 
76. Rede de buriti solteiro 50,00 40,00 70,00 55,00 
77. Remo grande 25,00 20,00 30,00 24,00 
78. Remo médio 20,00 15,00 25,00 20,00 
79. Remo pequeno 10,00 8,00 15,00 12,00 
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ASSOCIAÇÃO TERRA INDIGENA XINGU -ATIX - CONTROLE DE ARTESANATO - ANO 2000 
ENTRADA PARTICULAR 
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ASSOCIAÇÃO TERRA INDÍGENA XINGU -ATIX CONTROLE DE ARTESANATO - ANO 2000 
SAÍDA PARTICULAR - VENDAS 

Aldeia: _ 

ATIX PRODUTOR 
Data Códi ! Item (artesanato) 

go 
Dono Qtde I Valor 

unitário 
(R~} 

Valor 
total 
(R~) 

Valor 
unitário 
(R$) 

Valor 
total 
(R$) 

Loja I I pagamento I Pessoa da 
comprador ATIX que 

recebeu 

TOTAL 
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Unitário Pagar Pagamento 

Total 
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3 - ORGANIZAÇAO SOCIAL, ASPECTOS ECONOMICOS E 
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL: DESAFIOS E 
PERSPECTIVAS PARA A POTENCIALIZAÇÃO DO , , 
COMERCIO DE ARTESANATO NO PARQUE INDIGENA DO 
XINGU (síntese de relatório geral, 1998). 
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INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL 
. PROGRAMA XINGU 
Projeto de Apoio a Alternativas Econômicas para Etnias Xinguanas 

Diagnóstico preliminar 

r Organização social, aspectos econômicos e sustentabilidade ambiental: 
desafios e perspectivas para a potencialização do comércio de artesanato no 

Parque Indígena do Xingu 

Autoria: Simone Ferreira de Athayde - Bióloga, ISA 

Texto extraído do "Documento preparatório para a reunião de avaliação do Programa Xingu" 
(circulação interna). São Paulo: Instituto Socioambiental, agosto, 1998. (síntese do relatório 
geral) 

Introdução 

r: 

Com a transição AVA/ISA, pensou-se em incluir na análise de alternativas 

econômicas adequadas ao PIX, atividades que já vinham sendo desenvolvidas, com ou 

sem o estímulo da FUNAI, representando experiências pré-existentes em relação à 
comercialização de produtos para fora da área. A produção de artesanato, que envolve o 

direcionamento de elementos componentes da cultura material dos povos indígenas para 

o comércio externo, representa historicamente a principal "moeda" de troca e intercâmbio 

entre as etnias xinguanas, bem como, após o contato, do comércio com os não-índios. A 

FUNAI vem incentivando o comércio de artesanato indígena brasileiro desde o início da 

década de 1970, com a criação do Programa Artíndia. No PIX, este comércio através do 

órgão oficial ganhou mais impulso a partir de 1978. 
Seria um contra-senso não levar em conta esta atividade no contexto do projeto, 

uma vez que possui um perfil interessante para investimento, mostrando certas 
vantagens em relação a outras iniciativas econômicas que pressupõem a introdução de 
novas técnicas e modelos de produção. Em uma primeira análise, o desenvolvimento da 
produção artesanal possibilita a integração entre modelos tradicionais de produção, 
resgate, valorização e manutenção de aspectos das culturas tradicionais e acesso a 
mercados. Considerou-se que o investimento adequado num primeiro momento seria o 
de realizar um diagnóstico preliminar da situação atual desta atividade, envolvendo as 
etnias com as quais já se vinha trabalhando na área em outros produtos. Para a 
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realização deste trabalho foi contratada uma profissional da área de ciências naturais, 
assessorada por um consultor na área de antropologia. 

Aspectos abordados 

O trabalho foi iniciado em julho de 1997, envolvendo as etnias Kaiabi e Yudja das 

aldeias Capivara e Kururu (Kaiabi) e Tuba Tuba (Yudja). Informações sobre outras 

aldeias também foram incorporadas. No relatório específico sobre esta linha de ação 

apresenta-se o detalhamento das informações relativas a cada aspecto que vem sendo 

trabalhado, resumidas neste documento. Os eixos centrais que integram esta análise 

são: 

• Levantamento e obtenção de informações sobre diferentes elementos da cultura 

material dos grupos, incluindo uma abordagem histórica, feita com base em fontes 
etnográficas. São registrados aspectos morfológicos, tecnológicos, relações de gênero 

e usos relacionados aos principais artefatos, tanto aqueles em processo de desuso 

como aos ainda confeccionados e utilizados e/ou comercializados pelos grupos. O 

trabalho vêm sendo acompanhado de registro fotográfico dos artefatos e de etapas de 

sua confecção. 

• Levantamento preliminar dos principais recursos naturais de origem mineral, vegetal e 
animal envolvidos na produção artesanal, identificando recursos estratégicos. São 

direcionados esforços visando obter informações sobre sítios de coleta e extração, 

intensidade de uso, formas de manejo, estimativa preliminar de estoque e rotas de 

intercâmbio com outros povos indígenas dentro e fora do PIX. 

• Obtenção de um panorama sobre os principais aspectos econômicos envolvidos na 
produção de artesanato para troca e venda, que abrangem: papéis sociais, 
organização social e política da produção e comercialização nas aldeias; o contexto 
geral do PIX no que diz respeito ao comércio de artesanato, bem como o papel da 
A TIX neste; a identificação dos atores e situações envolvidos na cadeia de comércio 
dentro e fora do Parque e uma investigação preliminar de questões ligadas ao 
mercado de artesanato indígena na região e em alguns grandes centros brasileiros. 

• A partir do resultado obtido com estes levantamentos, são indicadas ações prioritárias 
e estratégias para uma possível potencialização no atual sistema de produção e 

Isa geral\usuârios\simone\cultmat\resemi.doc 
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comércio de artesanato entre os Kaiabi e Yudja das aldeias trabalhadas, incluindo o 

papel da ATIX neste processo. 

r Elementos da cultura material Kaiabi e Yudja 
r- 

r 
r: 

Verificou-se para ambas as etnias que muitos elementos da sua cultura material 

encontram-se em processo de desuso, sendo confeccionados atualmente quase que 

exclusivamente para a venda. 

Entre os elementos que compõem a cultura material Kaiabi destacam-se os 

colares de tucum e inajá; a cestaria altamente elaborada, expressa principalmente nas 
peneiras desenhadas, e a existência de um cesto tipo jamaxim ("mochilan) cuja técnica de 

confecção é dominada por somente uma pessoa. Além disso, os Kaiabi estão 

confeccionando bancos pintados que constituem uma inovação tecnológica, motivada 

principalmente pela possibilidade de venda. Em relação aos Yudja, há ênfase para os 

bancos zoomorfos pintados e para a cerâmica, bem como as cabaças pintadas. 
Observou-se a existência de um cesto estojiforme, comumente designado patuá, cuja 

técnica de confecção é dominada por pouquíssimos homens, e mesmo assim, 

parcialmente. 

r: 
r 

r: 

(' 

r: 

Recursos naturais 
r 

r: 
r 
r 
r: 

Registrou-se até o momento um total de 68 morto-espécies botânicas utilizadas 

para a elaboração de elementos da cultura material pelos Kaiabi e 40 pelos Yudja. As 
palmeiras constituem a família mais importante, destacando-se entre os Kaiabi a siriva 

(Astrocaryum sp), o tucum (Astrocaryum acu/eatum) e o inajá (Maximiliana maripa); entre 

os Yudja, há ênfase para o inajá e para o buriti (Mauritía flexuosa). As gramíneas, de 

modo similar às palmeiras, são de grande relevância em diversos aspectos da cultura 
material dos grupos. Um recurso estratégico para ambos é a camaiúva ou taquari 
(Guadua sp), utilizada na confecção de flechas, que é adquirida através dos Kayapó 
Metyktire da Terra Indígena Kapoto-Jarinã, vizinhos ao PIX. Outro recurso de importância 
cultural destacada é a taquarinha ou uruyp em Kaiabi (Arundinaria sp), cujas talas 
caulinares são utilizadas por estes na confecção de peneiras desenhadas, do jamaxim ou 
panaku, do trançado da empunhadura de bordunas e das armações para cocares. 
Segundo os Kaiabi, esta espécie pode ser encontrada com mais freqüência na região do 

r 
r 
r: 
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rio Arraia e imediações, e em algumas fazendas no entorno do Parque. Levantou-se a 
existência de três tipos de uruyp, sendo que o de melhor qualidade (uruyp ete) só ocorre 
na área ancestral Kaiabi, fora dos limites do PIX. 

Foi constatado que os dois grupos passaram por mudanças expressivas no 

acesso e na utilização de diversos recursos vegetais em decorrência de sua mudança 

dos territórios ancestrais para o PIX. Entre as espécies de importância para a cultura 

material destacam-se para os Kaiabi a siriva, a taquarinha verdadeira e a camaiúva 

utilizada para as flechas. Entre os Yudja, a principal perda foi o babaçu (Orbygnía 

pha/erata), seguido da melhor madeira para a confecção de suas canoas e bancos 
(pyzati), do verdadeiro pau-d'arco (Bignoníaceae spp) e da camaiúva. 

Registrou-se até o momento um total de 54 espécies da fauna com diferentes 

usos na cultura material Kaiabi e Yudja. Como recursos estratégicos destacam-se entre 

as aves os psitacídeos (papagaios e araras), cujas penas são amplamente empregadas 

na arte plumária, os mutuns (Mitu mitu e Crax fasciolata) e o gavião-real (Harpia harpyja). 

Depoimentos fornecidos por alguns Kaiabi e Yudja indicam que vem ocorrendo a 

diminuição das populações de alguns destes recursos na região do PIX. As duas 
espécies de araras vermelhas utilizadas pelos Kaiabi e Yudja (Ara chloroptera e Ara 

macao) não ocorrem na região do Parque, sendo suas penas obtidas através de trocas 

com os Kayapó Metyktire da aldeia Cachoeira. 

Em relação aos mamíferos, os dentes do macaco-prego (Cebus ape/Ja), são muito 

utilizados na confecção de colares. Os dentes, garras e ossos de alguns felinos como a 
jaguatirica (Leopardus parda/is) a puma (Puma concolor) e a onça-pintada (Panthera 

onca) são utilizados na confecção de colares e flautas para pajés, principalmente entre os 

Kaiabi. 

- 

- 

- - 
Organização social 

A organização social para a produção e comercialização de artesanato tem 
particularidades de acordo com as etnias e aldeias. Em geral, a produção é feita no 
contexto familiar, sendo o trabalho masculino desempenhado individualmente e o 
feminino algumas vezes em grupos, como observou-se em relação às mulheres Yudja. 
Em virtude do incremento histórico da produção para a venda, houve mudanças nas 
relações de gênero para a confecção de certos artefatos, que passaram para o domínio 
feminino. 

- - - - - Isa geral\usuários\simone\cultmat\resemi.doc 
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Os aspectos sociais que envolvem as trocas, vendas e distribuição de artesanato 

em cada aldeia estão diretamente relacionados aos papéis sociais e políticos dos grupos 

familiares no contexto da comunidade. Poucas pessoas são habilitadas para realizar 
contatos comerciais fora do âmbito das aldeias, as quais têm papéis de destaque por 
serem alfabetizadas e terem facilidade para efetuar cálculos matemáticos, ou porque sua 

posição de liderança possibilita uma maior mobilidade dentro e fora do PIX. Estas 

características relacionam-se principalmente a lideranças; a pessoas que recebem salário 

(funcionários da FUNAI ou das prefeituras locais); e aos professores, que no caso das 

aldeias trabalhadas ainda não recebem salário. 

Aspectos econômicos 

Em maio de 1998 iniciou-se um trabalho procurando obter uma estimativa da 

quantidade de artesanato produzido nas aldeias, com a realização de visitas bimestrais 

em cada casa. 

Existe hoje um certo comércio de artesanato através da A TIX, seja na forma de 

entrega de materiais particulares para venda em consignação, ou da produção das 

escolas de cultura (Projeto Kumaná, de revitalização cultural). Entretanto, a ATIX não 

possui uma estratégia adequada de organização da produção e comercialização, sendo 

seus vínculos com o mercado externo ainda tênues. Era realizado um controle precário 

do artesanato vendido pela organização. Neste contexto, destacam-se as seguintes 

ações desenvolvidas em conjunto com a ATIX em 1997/98: 

• auxílio na elaboração de tabelas de preço para comércio de artesanato das etnias 
Kaiabi, Yudja e Suyá; 

• capacitação de membros da A TIX para realização de controle de estoque, entrada e 
saída do artesanato particular ou doado para a associação; 

• acompanhamento e documentação fotográfica de atividades do projeto de 
revitalização cultural em diferentes aldeias. 

Há três canais principais de comércio que funcionam para o Parque como um 
todo: 1) viagem de pessoas ou grupos à cidades, por qualquer motivo (doença, compras, 
cursos, eventos culturais, etc.), muitas vezes exclusivamente para vender artesanato; 2) 
compra (ou troca) de artesanato por não-índios dentro do Parque; 3) venda de artesanato 
a compradores que vêm até a área. 

Isa geral\usuários\simone\cultmat\resemi.doc 
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Algumas etnias do alto Xingu têm uma experiência significativa no comércio de 
artesanato fora do PIX. Algumas pessoas se destacam por seu papel de comerciantes de 

artesanato indígena, realizando vendas diretas em lojas nos grandes centros urbanos, ou 
estabelecendo parcerias comerciais específicas, sem depender exclusivamente de 

compradores que vêm até a área. Além disso, ressalta-se a imagem pública diferenciada 

que os grupos alto xinguanos possuem, o que favorece alguns aspectos da 
comercialização do artesanato por estes. 

A principal via para venda de artesanato utilizada por várias etnias xinguanas é o 

aproveitamento de viagens realizadas para cidades (principalmente Brasília, Cuiabá, São 

Félix do Araguaia e São Paulo) por diversos motivos. Algumas vezes estas viagens são 

feitas exclusivamente com o objetivo de divulgação da cultura do grupo e venda de 

artesanato, através da participação em eventos, como a promoção da Feira Moitará pela 

FUNAI em Brasília, que envolveu os Yudja em 1997 e os Waurá em 1998. 

A cadeia de comércio de artesanato que funciona hoje para as etnias do norte do 

PJX envolve dois atores principais que desempenham o papel de intermediários entre as 

aldeias e as lojas, o Sr. Noel Rachid, que possui duas lojas em São Félix do Araguaia 

(um dos maiores comerciantes de artesanato do país), e o Programa Artíndia da FUNAI. 

A produção das aldeias Kururu e Tuba Tuba vem sendo vendida "ln sítu" para o Sr. Noel, 

sendo que atualmente, ele é a única pessoa que realiza compras periódicas diretamente 

nas aldeias. O Sr. Noel, que também adquire artesanato dos grupos do Alto Xingue de 
outros povos indígenas da região, viaja no mínimo uma vez por ano para o PIX. Nas 

aldeias, adquire um volume grande de artesanato, que é vendido no varejo para diversas 

lojas de grandes centros urbanos, como Belém, Manaus e São Paulo. O preço pago aos 

índios é ligeiramente superior ao praticado pelo Programa Artíndia. O trabalho do Sr. 

Noel envolve a manutenção de um capital de giro razoável, de um estoque diversificado e 

das relações comerciais com os povos indígenas e com seus clientes. 
O Programa Artíndia da FUNAI fomentou historicamente a produção de 

artesanato xinguano para venda. No entanto, a interferência da Artíndia no PIX vem 
ocorrendo apenas ao nível da comercialização dos produtos. As viagens à áreas 
indígenas com a finalidade de adquirir artesanato estão diminuindo, em função da falta de 
verba. Este programa conta hoje com sete lojas em grandes cidades do país. Algumas 
lojas de particulares localizadas nos grandes centros adquirem peças diretamente nas 
lojas da Artíndia. Não existe venda no varejo, sendo os valores pagos os mesmos que 
para outros tipos de consumidor. Os critérios para aquisição de peças pela Artíndia 

- 
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buscam um equilíbrio entre valorização da qualidade das peças e a promoção de 

benefícios sociais aos grupos indígenas, através de uma certa padronização nos valores 

pagos. A Artíndia coloca uma margem de lucro de aproximadamente 60% acima deste 

valor. Convém destacar que não se analisa o impacto da intensificação da produção de 

artesanato sobre as espécies vegetais e animais, uma vez que as peças adquiridas e 
vendidas são muitas vezes elaboradas com recursos naturais escassos ou ameaçados 

de extinção. Outro aspecto relaciona-se a um processo de diminuição do número de 

variedades produzidas e simplificação dos padrões estéticos com o direcionamento para 

a produção de apenas alguns itens. Embora isto não se deva apenas à atuação do órgão 
oficial, e mesmo de outros agentes externos compradores de artesanato, esse é sem 

dúvida um dos fatores que contribuem para tal processo e que merece atenção 
específica. 

Um dos principais aspectos relativos ao mercado de artesanato indígena hoje diz 

respeito à qualidade das peças. Tendo em vista que os artefatos têm sido cada vez mais 

produzidos "em série", a qualidade tem decaído muito, prejudicando a venda dos 

mesmos. Isto verifica-se principalmente com relação à cerâmica e aos bancos Yudja. 
Além da qualidade, o consumidor de artesanato preocupa-se com a originalidade dos 
artefatos que adquire. 

A iniciativa dos Kaiabi em promover um processo de revitalização de sua cultura e 

de antigas tradições tem tido vários reflexos na produção de elementos da cultura 

material. Na aldeia Kururu, em um período de aproximadamente quatro meses, as 

famílias produziram cerca de R$ 5.000,00 (foram registrados todos os itens produzidos, 

com cálculo do valor total das peças com base na tabela da ATIX) em artesanato para 

ser vendido. Vários itens que estavam sendo esquecidos voltaram a ser confeccionados 
pelo grupo, enquanto outros novos surgiram. 

Através das entrevistas realizadas, verificou-se que o associativismo indígena em 
constitui um fator positivo para a comercialização de artesanato, diminuindo a 

dependência de intermediários, fortalecendo as relações sociais dentro do grupo e as 
próprias organizações. Além disso, a imagem das etnias torna-se mais evidente para os 
compradores de artesanato e, de modo geral, no meio ligado às questões indígenas. 
Exemplos disto são os Waimiri-Atroari, os Zoró e os grupos do alto Rio Negro (FOIRN), 
entre outros grupos. 

O acesso aos mercados é muito restrito entre os Kaiabi e Yudja, causando uma 
certa dependência de poucos intermediários no processo. Estes canais poderiam ser 

Isa gerat\usuários\simone\cultmat\resemí.doc 
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substituídos por uma maior atuação da ATIX em ações de apoio e organização da 

produção nas aldeias, bem como direcionamento desta para o mercado, uma vez que 

várias pessoas que trabalham com artesanato indígena consultadas mostraram-se 

abertas e interessadas neste tipo de negociação. Uma maior atuação da ATIX neste 
sentido seria proveitosa pelos seguintes motivos: 

• maior autonomia, fortalecimento, e capacitação da organização, com possibilidade de 
reinvestimento de parte dos lucros; 

• organização da produção nas aldeias, com direcionamento desta para padrões e 
demandas do mercado; 

• possibilidade de obtenção de um valor maior pelos produtos vendidos, gerando mais 
renda para as famílias e comunidades em geral; 

• possibilidade de integrar a atividade de comércio com o atual projeto de revitalização 

cultural da A TIX, criando oportunidades para o escoamento de artefatos produzidos 

nas escolas da cultura e fazendo com que os aspectos culturais tradicionais sejam 
resgatados e mantidos; 

• possibilidade de atuar como um canal facilitador no acesso a mercados para as várias 
etnias que habitam o PIX, incluindo as altoxinguanas, cujas lideranças vêm estreitando 
laços políticos com a ATIX. 

É importante ressaltar que não pretende-se incentivar um incremento da produção 

já existente, e nem que a ATIX fique responsável por todo o processo de 

comercialização. A venda para intermediários provavelmente continuará ocorrendo, 

principalmente no início do processo de capacitação da ATIX para assumir um papel 

mais ativo nesta área. Além disso, a ATIX ainda não é vista como um canal efetivo de 
comércio por parte das comunidades. 

O mercado de artesanato indígena no Brasil encontra-se hoje de certa forma 
"saturado". As demandas por compras são flutuantes, tanto em relação à periodicidade, 
como ao volume. Isto ocorre devido a vários fatores como: competição entre os grupos 
indígenas produtores de artesanato, entre comerciantes e lojas; caráter supérfluo dos 

artefatos, consumidos por uma elite social; e sazonalidade nas vendas. Apesar disto, 
existe espaço para a colocação de peças de boa qualidade e padrão estético, como os 
colares, peneiras e bordunas Kaiabi e a cerâmica, cabaças e bancos Yudja. Ressalta-se 
que o incremento da produção de artesanato para venda por parte de vários grupos 
indígenas brasileiros deve-se em grande parte à atuação da FUNAI. Isto ocorreu 
principalmente em virtude da decadência na assistência às áreas indígenas com 

'._/ 

- 
- 
-· Isa geral\usuários\simone\cultmat\resemi.doc 

- 



9 

- \' 

diminuição no fornecimento de bens externos, associada à criação de um canal de 

comércio oficial pelo órgão. 

Perspectivas 
,,-.. 

r 
r 

Conclui-se que existe um potencial para a promoção de melhorias no atual 

sistema econômico que envolve o comércio de artesanato Kaiabi e Yudja do Xingu, mas 

que este incentivo deve estar ligado a aspectos prioritários relativos à capacitação e 
fortalecimento da ATIX para atuar de forma mais efetiva na administração do comércio de 

artesanato na região. Neste sentido, a ATIX ocuparia um nicho específico na cadeia 

comercial, substituindo em parte o papel de intermediário e desempenhando a função de 

facilitadora e canalizadora de parte da produção das aldeias para as lojas. Este papel de 
facilitador poderia estender-se para outras etnias do parque, incluindo as alto xinguanas. 

Caso se decida por apoiar a ATIX neste processo, recomenda-se a realização de 

um estudo mais aprofundado de mercado no país e posteriormente no exterior, além da 

preparação de um diretório completo de contatos e lojas de artesanato indígena no Brasil. 

Deve-se também apoiar a elaboração de materiais de divulgação sobre os produtos 

artesanais comercializados através da ATIX, como "folders", postais e catálogos. 

As principais questões a serem enfrentadas pela ATIX nesta perspectiva são: 
investimentos em infra-estrutura (telefone, fax, barco, caminhão e combustível); 

embalagem e transporte de materiais; capacitação de pessoas para a realização do 

trabalho, tanto para organização da produção nas aldeias como para o desenvolvimento 

de relações comerciais externas; e manutenção de um capital de giro e de um estoque 

mínimo. 

Tendo-se em vista que a produção de alguns elementos da cultura material 

demanda um esforço grande de coleta de recursos, envolvendo muitas vezes a morte da 
espécie vegetal ou animal, uma potencialização da atividade artesanal (e mesmo a 
continuidade do ritmo atual) deve necessariamente ser acompanhada pelo 
desenvolvimento de ações de manejo de recursos estratégicos, para evitar os riscos de 
uma super exploração visando o comércio. 

Aspectos relativos especificamente à comercialização de artefatos plumários 
devem ser analisados com maior profundidade. Recomenda-se a realização de trabalhos 
ornitológicos visando estimar algumas populações indicadas como prioritárias na região 
de trabalho, bem como de uma análise da legislação pertinente ao comércio de produtos 

,,-.. 

,,,,..... 
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oriundos da fauna silvestre brasileira. A partir destas ações, poderiam ser dlrecíonados 

esforços para o estabelecimento de um projeto piloto de manejo sustentável de algumas 

espécies para o uso na arte plumária; 
O incentivo à potencialização da atividade artesanal deve estar acompanhado 

pelo desenvolvimento de atividades educativas que valorizem, resgatem e fortaleçam 

cultura material tradicional, evitando que ocorra uma descaracterização desta em virtude 

do comércio, como já vem ocorrendo. 

~I 
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O MERCADO DE ARTESANATO INDÍGENA EM SÃO PAULO (out/dez 98) 

r 
r 
r- 

Este relatório apresenta e analisa os resultados de um estudo exploratório visando 
investigar as características do mercado de artesanato indígena em São Paulo. 

objetivo geral 

r Colaborar para a consolidação de um plano de comercialização do artesanato xinguano 
r- via ATIX. 

,-. objetivos específicos 

Coletar e sistematizar informações visando o desenvolvimento.dos seguintes conteúdos: 
• situação atual do mercado 
• um projeto para a ATIX 

metodologia 
r: 
r- Foram utilizadas diferentes modalidade de entrevistas em profundidade com os três 

lojistas da cidade de São Paulo, especializados em artesanato indígena. 

r: 

No caso da entrevista com a Haruê e Cristina da Loja do Programa Artíndia foi utilizada 
um questionário. A intenção era realizar um pré-teste e adequá-lo para ser aplicado aos 
próximos entrevistados. Contudo, durante este processo, chegaram do PIX as fitas com a 
gravação das entrevistas realizadas, dois meses antes, por Simone/ISA. Para evitar 
redundância na conversa com as proprietárias da Casa do Amazonas, elencamos os 
assuntos sobre os quais gostaríamos de obter mais informações e partimos para a 
entrevista. 

r: 
r: Já na Amoa Konoya, ninguém havia sido entrevistado mas, dado o perfil do proprietário, 

o questionário se mostrou menos apropriado do que uma seqüência de conversas 
realizadas em, mais ou menos, dez encontros onde foram tratados muitos assuntos 
pontuados por relatos sobre aspectos da sua experiência como comerciante de artesanato 
indígena em São Paulo. A nossa estratégia foi buscar, além da entrevista, a possibilidade 
de acompanhar ao vivo a rotina do negócio. Nunca marcamos hora, aparecíamos de 
surpresa, e ficávamos lá, observando a movimentação e, ás vezes, conversando com os 
consumidores. 

r 
r 

( 

r 
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metodologia ( cont.) 

Além da disposição do Walter em colaborar conosco, outro fato que foi levado em 
consideração na sua escolha como principal informante do nosso estudo, é que ele talvez 
seja o comerciante que mantém um bom relacionamento com todas as peças do jogo, que 
incluem os outros comerciantes, os intermediários, os índios (inclusive algumas etnias do 
Xingu), membros de ONGs, antropólogos, colecionadores, etc ... Não que ele seja uma 
unanimidade mas parece ser o que está mais próximo dela. A Artíndia, por sua vez, não 
apresenta condições ideais por ser uma estatal, que não segue totalmente as regras do 
mercado e, as proprietárias da Casa do Amazonas são muito orientais e econômicas nas 
informações exigindo um tempo de investimento maior que o disponível. 

Complementarmente, também foram ouvidos, lojistas não especializados, colecionadores, 
consumidores, aspirantes a comerciantes, antropólogos que participam ou participaram de 
programas de comercialização, intermediários, exportador, programa estatal, e índios. 
Incluímos aqui, desde aqueles com quem conversamos pessoalmente ou por telefone; 
como também o pessoal a quem só tivemos acesso ouvindo as fitas com a entrevistas 
realizadas pela Simone/ISA. 

Aliás, a leitura dos estudos anteriores sobre o tema, realizados pela equipe do ISA e os 
textos de Berta Ribeiro constituíram subsídio fundamental para nutrir este trabalho. 

O pouco tempo disponível para a realização deste estudo foi decisivo na definição de uma 
estratégia que concentrou o foco da pesquisa no comerciante especializado em artesanato 
indígena em São Paulo. Para uma análise mais aprofundada do tema, seria adequado 
realizar prospecções mais detalhadas com os outros atores deste mercado. 

O quadro abaixo apresenta a relação dos contatados: 

LOJISTAS ESPECIALIZADOS 
contato empresa observacões 

Haruê e Cristina Loja da Artindia programa estatal 
Noriko e Junko Casa do Amazonas loia especializada 
Walter e Sil vana Loja Amoa Konoya laia especializada 
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O quadro abaixo apresenta a relação dos contatados: 

OUTROS CO:MERCIANTES 
contato em o resa observações 

Vicente e Marco Kariri loja de artesanato brasileiro 
Fátima Arumâ loia de presentes, decoração 
Samv Espaço Greenpeace loja de orodutos ecológicos 
João Carlos Dull Loia Bero Can-Barra do Garça loja especializada 
Sônia Bressan I Ana Sutaco programa estatal 
Marcílio de Souza Cavalcânti Programa Waimiri Atroari programa estatal 
Vera Artindia I Funai programa estatal 
Arthur Ethnics importador / exportador 
Noel Raschid Lojas em São Félix distribuidor 
Fabio e Margareth Cooperativa Ashaninka vendedores da cooperativa 
Adriana pereira tok & stok rede de lojas de móveis e 

decoração 
Tito colecionador e funcionário de 

loja 
Eloá aspirante a comerciante 

SITUAÇÃO ATUAL 

quem é quem 

O mercado de artesanato indígena opera, em São Paulo, principalmente sob a batuta dos 
três comerciantes especializados. Destes, a Casa do Amazonas é a que tem o melhor 
acervo, instalações e clientela. Em segundo lugar está a Loja da Artíndia, Estas duas lojas 
tem mais de 20 anos. A recém chegada Amoa Konoya tem 4 anos de luta. Além delas, 
vale mencionar a Kariri, também com mais de 20 anos, que apesar ser uma loja 
especializada em artesanato brasileiro, tem um acervo significativo de peças indígenas. 

performance 

Apesar da crise econômica que afeta os bolsos da população e da queda de qualidade do 
artesanato há um certo otimismo contido no ar que respiram estes comerciantes. A 
avaliação é que o consumidor deste tipo de artesanato não ficará inadimplente. A Kariri 
abriu este ano nova loja em Moema. A Artindia tem visto suas vendas aumentarem com a 
participação em eventos. O Walter diz que não tem medo de concorrência, acha que há 
espaço e até seria positivo se fossem abertas mais lojas por sua vizinhança. Acredita que, 
uma concentração temática de lojas poderia ser mais benéfica do que negativa. As irmãs 
japonesas falam da fidelidade de seus consumidores mais poderosos, mas são contidas no 
otimismo futuro. 
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distribuição 

São Paulo é apontado pelos entrevistados como o principal mercado do país para 
artesanato indígena. Por esta razão é aqui que desembarcam a maior parte dos índios que 
trazem na bagagem artesanato para vender. Com raras exceções, a maioria visita o Walter 
e a Noriko. A Artíndia não é uma opção pois tem que prioritariamente usar sua verba 
para compra do artesanato produzidos por índios de São Paulo. Quando não conseguem 
absorver os produtos, os lojistas se falam ou acompanham os índios para outros canais de 
comercialização, sendo a loja Kariri uma alternativa obrigatória. Fora a Artíndia que 
funciona como uma filial, recebendo a maior parte dos produtos que vende, da matriz em 
Brasília; o Walter e a N oriko contam com um único distribuidor de produtos indígenas, o 
Noel Rachid. Coincidentemente a idade do negócio do Noel está também por volta de 20 
anos. 

Uma das características do mercado é a maneira informal que ocorre a distribuição de 
muitos dos produtos, trazidos pelos índios, desregradamente. Nas duas lojas privadas, não 
há funcionários contratados. Os donos cuidam pessoalmente de todos os aspectos do 
negócio. Faz parte disso o apoio logístico à índios recém chegados, que incluem 
hospedagem, alimentação, acompanhamento nas compras e transporte pela cidade. Este 
ato amigável acaba gerando em um estreitamento do comerciante com a aldeia. Isto 
possibilita um maior conhecimento das capacidades artesanais da população alvo e 
resulta no direcionamento de encomendas de produtos específicos que poderão ser 
remetidos, desacompanhados, ou transportados por índios. A via ideal para se comprar 
artesanato, apontada por todos, é a ida até a aldeia para seleção do material, mas os custos 
são considerados proibitivos para esta alternativa se tornar uma rotina. A Amoa Konoya e 
a Casa do Amazonas trabalham com um mix de modos de aquisição que incluem 
eventuais idas ás aldeias, compras de índios em São Paulo, remessas acertadas com 
índios via telefone, brancos que voltam de área indígena com artesanato, encomendas 
para gente que vai para área indígena, compras na Artíndia de Brasília e, menos, de São 
Paulo e compras do Noel. - 

consumidor 

O acervo de artesanato, encontrado nas 3 principais lojas objeto deste estudo procuram 
atender tanto os consumidores mais exigentes até aqueles que estão interessados em 
preço. O negócio é ter um pouco de tudo pois existe consumidor para tudo. Os 
colecionadores buscam objetos de arte, aqueles em que o artesão foi sobrepujado pelo 
artista. São peças autênticas, originais e raras. Alguns encomendam às lojas produtos 
específicos, com orientações que vem acompanhadas de fotos e croquis. Há também 
aqueles com menos dinheiro que são menos exigentes mas, também fiéis freqüentadores 
do métier. 
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consumidor (cont.) 

Outra categoria é o estrangeiro, tanto o que mora no país, quanto aquele que passa em 
viagem turística. Na Amoa Konoya pudemos observar a aquisição de beijuzeiras 
Meinaku que tinham sido encomendadas por uma senhora alemã moradora da capital. 
Também vimos passar por lá, músicos italianos, duros, que vieram para o evento 
denominado Mundão, no Sesc Santo Amaro. Tocaram tudo quanto é instrumento, 
olharam bastante, mas levaram quase nada. Outra coisa sobre os turistas estrangeiros é 
que querem informações sobre a origem e o uso daquele produto, só compram artesanato 
fácil de transportar e, dependendo do país para onde viajam, são impedidos de levar 
plumárias sem um certificado especial. Os estrangeiros são presença freqüente na 
Artíndia ( eles estimam que 40% das vendas é feita para turistas) e na Casa do Amazonas 
(tivemos relatos do Tito colecionador de que em 20 dias que ele trabalhou lá, a maior 
venda foi feita a um grupo belga). 

Existe também a casta de decoradores, citada por todos. Eles vem com uma demanda e 
uma idéia na cabeça. Muitos não estão interessados em questões étnicas mas soluções 
estéticas. Os entrevistados falam que o brasileiro, em geral, não valoriza o artesanato 
indígena, como o indiano, o peruano, o indonésio, etc. Agora, muitas vezes, quando 
viajam, voltam interessados em conhecer e acabam passando a consumir, para enviar de 
presente para amigos estrangeiros, como também para uso próprio. O lojista de outras 
cidades parece não consumir significativa nas lojas objeto deste estudo. A Fátima, dona 
da loja de presentes e decoração Arumã, fez um compra recente na Artíndia na Exposição 
de Artesanato em Belo Horizonte. O Samy, da Espaço Greenpeace compra direto de uma 
aldeia Xavante. 

produto 

A qualidade do artesanato produzido pelos índios vem caindo. Esta é a opinião unânime 
dos 3 lojistas entrevistados. A principal razão apontada para este fato é a tradicional 
política equivocada de aquisições de artesanato da Funai, que não diferencia o artesanato 
mais elaborado. Além disto concorrem também para a queda de qualidade as influências 
negativas de comerciantes inescrupulosos e Funai que induzem os artesãos a fazer 
modificações nos produtos, ("os funcionários da Funai / Artindia deram orientações aos 
índios na alteração do artesanato tradicional e no desenvolvimento de novos produtos 
totalmente alheios à cultura tribal") a falta de motivação dos índios para se esmerar em 
artesanato com finalidades comerciais, ("índios fazem um artesanato para fins 
comerciais e outro para seu próprio uso e deleite, mais elaborado, e de acordo com os 
cânones tribais"), entre outras. Ao mesmo tempo, o investimento pelos índios em um 
artesanato de qualidade, de acordo com os entrevistados, significará mais grana e menos 
trabalho. "Uma peça cara mas bem feita vai ser rapidamente vendida." 
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produto (cont.) 

Diferente de produtos industrializados o artesanato requer manutenção constante. Mais 
ainda, se a qualidade, como vínhamos relatando acima, é decrescente e muitas peças vem 
contaminadas com doenças contagiosas como uma infestação por cupins, ou piolhos, ou 
ainda baratinhas que se espalham feito praga. Tem também as cerâmicas que descascam 
por pintura mal realizada ou quebram por alterações nos métodos tradicionais de 
produção, os bancos que racham por causa da utilização de madeira vagabunda ou verde 
e soltam a pintura mal realizada. Na guerra para conservar o artesanato em bom estado os 
comerciantes utilizam diferentes técnicas que vão do veneno tipo penetrol, passando pela 
naftalina, mata-piolho de pássaro, baygon, retoques na tinta, verniz fixador, até o uso de 
shampu 2 em l para lavar a plumária. 

preços 

As margens de lucros variam de 30% a 100% dos valores pagos aos índios por exemplo. 
O Samy, do Espaço Greenpeace tem um acordo com os Xavantes, que prevê a 
participação dos índios na fixação do preço final na loja. Com isso sua margem de lucro 
pode variar de 30% a 50%. Os comerciantes concordam que os índios em geral têm muita 
dificuldade não só para entender o funcionamento e as regras do mercado quanto para 
realizar cálculos relativamente elementares. A Noriko evita ter peças em consignação. 
Ela conta de experiências onde imediatamente após deixarem as peças, assim que chegam 
nas aldeias os índios começam a ligar querendo que ela deposite o dinheiro. Eles tem 
também uma dificuldade em entender os papéis no mercado. Todos citam exemplos onde 
os índios com quem estão negociando na loja, tentaram vender, simultaneamente e por 
preço menor, diretamente para os seus clientes. 

- 
- 

organizações - 
É praticamente inexistente o artesanato indígena com marca conceituada. Existe o 
Programa Waimiri Atroari, que tem duas lojas em Manaus e uma pulseira que virou 
estrela da temporada há um ano, graças a uma designer de jóias que andou pela televisão. 
Trata-se de um programa estatal mantido pela Eletronorte, tocado por técnicos da Funai, 
que inclui ações nas áreas de saúde, educação e artesanato. O artesanato Waimiri Atroari 
traz o logo do Programa, mas não há uma estratégia de desenvolvimento de marca por 
traz disso. Em relação aos aspectos econômicos fomos informados de que se forem 
retirados os subsídios da Eletronorte, o programa de venda do artesanato daria prejuízo. 
Os Zorós através de um logo, Associação Indígena Zoró, também são bastante low 
profile. O Tito, colecionador que, às vezes atua como vendedor na Artíndia, disse que 
está tentando contato com eles há um mês, sem sucesso. 

- - 
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organizações ( cont.) 

Alguns comerciantes manifestam ceticismo em relação à Associações Indígenas 
controlarem o artesanato. Eles se baseiam para tal opinião na escassez de exemplos bem 
sucedidos. Um deles mencionou que comprando via associação a qualidade do artesanato 
poderá cair pois eles terão um acervo de peças boas e ruins com o mesmo preço. Ou 
talvez só o refugo, daquilo que os índios não conseguiram vender diretamente aos 
comerciantes. 

exportação 

Entre os principais entrevistados há uma impotência em exportar artesanato indígena. As 
alegações vão desde a burocracia até o real sobrevalorizado. A maior experiência em 
colocar artesanato (majoritariamente não indígena) foi da Sônia Bressan quando era 
superintendente da Sutaco. O artesanato guarani viajou junto com o de Taubaté e do Vale 
da Ribeira, até a Alemanha, o Japão, a França e a Espanha. Sônia editou um catálogo para 
acompanhar os eventos e sua avaliação sobre a experiência é que foi um momento rico 
para divulgação, além da troca de experiências mas, na ponta do lápis, deu prejuízo. 
Graças a deus contava com o apoio do Estado de São Paulo. 

Tem também o Arthur da Ethnics. Ele tem experiência maior em importação. 
Principalmente da Índia e África, onde carrega conteiners de duas toneladas de produto. 
O negócio dele é importar e distribuir para a loja dos outros. Ele também quer tentar 
exportar. Há pouco fez uma experiência com ONG de comércio solidário em Londres. 
Além disto tem bons contatos na Dinamarca. Acontece que quer preço (segundo 
Simone/ISA, desta última feita, ele ficou barganhando preço na compra de umas poucas 
peças, com o Makupá que não deu desconto). Arthur ainda não entrou de fato no ramo 
nem de produtos indígenas, nem de exportação. Um dos seus próximos passos era ir a 
Roraima. - 

novos produtos 

Além de artesanato, encontramos CDs de música, livros, cartão postal e fita de vídeo 
sendo vendidos nas lojas visitadas. É bom lembrar que as lojas especializadas na venda 
de artesanato atendem uma parcela de clientes interessados em consumir cultura indígena 
e, por este raciocínio os produtos alimentícios como mel e banana passa seriam bem 
aceitos. A Haruê da Artindia não vacilou e se mostrou interessada em colocar os produtos 
à venda na loja. Ela inclusive sugeriu outros como, por exemplo o óleo de inajá, o 
urucum em bola, o óleo de tucum, o óleo de pequi e a pasta de pequi. Já o Walter e a 
Noriko colocaram obstáculos legais, alegando que não têm licença para vender alimentos 
e cosméticos. 
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divulgação 

Não há um investimento em divulgação das lojas. O boca a boca é considerado a mais 
eficiente ferramenta por eles. A Noriko investiu apenas na edição de um folheto. O 
Walter usa apenas o cartão de visita. Ele experimentou alugar uma vitrine em hotel do 
centro da cidade. Não houve retomo, só custo. Já na Artíndia, tem havido, mais 
recentemente, investimento na participação em feiras institucionalizadas como a Feira da 
Primavera e a Feira do Verde e o evento no Parque Ecológico de Campinas e a produção 
e realização de evento anual, o Moitará, inspirado em evento realizado pela loja de 
Brasília. - - O Walter acredita que a estratégia de, lenta mas gradualmente, ampliar a base de clientes 
é a mais indicada para o tipo de negócio. A Noriko parece pensar da mesma forma. Ela 
não só pensa como já está degustando um cadastro de clientes amealhados em duas 
décadas de funcionamento. O Walter citou também as matérias na imprensa como 
responsáveis pelo aumento nas vendas. Inclusive no período em que o entrevistávamos, 
foi publicada matéria de quase meia página, com fotos coloridas, sobre a Amoa Konoya, 
no jornal Gazeta Mercantil. Nessa época, ele atendeu telefonemas e teve visitas geradas 
pelo artigo, que terminaram em vendas para um público que nunca tinha estado lá. Uma 
curiosidade é que a maior parte deste público era feminino, casado com executivos que 
liam a Gazeta Mercantil. 

- 
-· - - 

Estimulado por nós o Walter realizou algumas pesquisas telefônicas no intuito de saber 
quem tinha indicado a loja. Naquela semana, a Gazeta Mercantil teve a maioria das 
respostas. Apesar da importância de uma matéria em revista, não há uma articulação para 
a divulgação da loja via imprensa. O que as vezes, também ocorre, é a participação da 
loja no fornecimento de produtos para compor cenários em matérias diversas. Neste caso, 
são dados os créditos e muitas vezes, acompanhado do número de telefone. Um dia, 
presenciamos na Amoa Konoya, uma mulher, produtora de teatro que queria adquirir a 
preço de custo algo que pudesse ser utilizado como uma manjedoura em uma peça sobre 
a vida de Jesus. Em contrapartida ela oferecia a ele créditos em um cartaz da peça. Ele 
topou. 

- 
- - 

Da última vez que estivemos lá ele comentou que estava analisando uma proposta de ter 
um site na Internet. Ele disse que não esperava vender mas principalmente divulgar a loja 
através de um trabalho de informações sobre os índios no Brasil. Uma questão que ele 
precisa contornar antes de investir neste veículo é procurar conhecê-lo. Aliás a posição de 
sua loja, na João Moura, perto da Cardeal pode ser meio barulhenta, mas todos aqueles 
veículos que por lá passam vão notando a Amoa Konoya. A Kariri surpreende pela 
quantidade de artesanato mas, não há investimento no atendimento ao consumidor, nem 
na organização do espaço. As peças são amontoadas e o sistema de gestão é familiar. 

- 
- 
- 

10 - - 
- 



r 
r: 

r: 
r 

r 
r 

r": 

r: 

r: 
r: 

r- 
,. 
r: 

SUMÁRIO 

O comerciante especializado de artesanato indígena trabalha em pequena escala, 
artesanalmente como o produto que vende, e não detectamos ânimos para mudanças, não 
se fala em abocanhar maiores fatias de mercado, através de mais lojas, contratação de 
mais gente, verticalização da atuação, uso intensivo de ferramentas de comunicação, 
etc ... As razões para isto são principalmente o fato de que a produção do artesanato não é 
organizada. não tem grande escala e tem qualidade oscilante. Deve se levar em 
consideração também que os custos para atrair mais consumidores, além de uma 
produção descompromissada com a realidade de mercado e de qualidade oscilante. 

Um episódio pode ilustrar esta situação. Na época do sucesso das pulseiras Waimiri 
Atroari, um comerciante que tem loja de consumo de massa na 25 de Março, em São 
Paulo, ligou para Artíndia querendo comprar 500 pulseiras e acabou naturalmente de 
mãos abanando. O Walter conta que apareceu uma senhora querendo pulseiras para suas 
filhas e netas. Ele tentou o Programa e não conseguiu. Um dia, um amigo ligou de 
Manaus dizendo que os Waimiri estavam dançando na praça. Ele pediu que o amigo 
chamasse um deles ao telefone. O índio disse que o preço da pulseira era R$ 25,00, sem 
choro nem vela. O Walter encomendou-as ao amigo e vendeu as pulseiras à senhora por 
R$ 40,00. No Programa Waimiri ela custam R$ 5,00, mas os índios não parecem atinar 
com este fato. 

Outro episódio é contado pela Noriko que um dia comprou de um índio um banco muito 
bem feito. Entusiasmada, encomendou ao artesão mais 5. Meses depois volta o moço, 
trazendo bancos de qualidade bem inferior, imitações baratas do original. 

Moral da história: os comerciantes que quiserem sucesso e dinheiro rápido precisarão 
diversificar seu míx de produtos onde o artesanato indígena deverá ter apenas uma 
pequena participação de modo que, se ele for retirado das prateleiras, muito poucos 
consumidores irão notar. Agora se o seu caso não é este. Se você adora índio e cultura 
indígena, se tem paciência, bons contatos, fôlego financeiro, então vá em frente, trabalhe 
duro. Devagarinho, com ajuda de sua família, você abrirá um espaço para o seu balcão 
neste mercado. 
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SUMÁRIO (cont.) 

Ah! Tem mais uma coisa! Todos os dias temos pessoas viajando, se encantando com a 
arte indígena e resolvendo abrir um negócio. Este foi o caso de Eloá Civolani, ex. dona 
de Salão de Beleza, ex. secretária de empresa de produção cultural, ex. produtora de 
teatro do Zé Celso Martinez Correia que, na volta de uma longa viagem pela América do 
Sul, passando por Roraima, ofuscada pela beleza de peças indígenas resolveu mudar para 
um ramo onde era marinheira de primeira viagem. Empenhou o que restava de sua 
poupança comprando artesanato da Eduarda, uma índia de lá e partiu para Sampa para 
divulgar o achado e fazer dinheiro. Primeiro, tentou na 25 de março e nada vendeu - eles 
só compram grandes quantidades disse. 

- 

Depois foi ao shopping, onde visitou muitas lojas de decoração e presentes, mas só 
conseguiu vender alguma cestaria. Ninguém queria as armas. Os brincos com penas e 
colares de dentes também não fizeram o sucesso esperado, nem mesmo entre os amigos 
que recusavam as peças dizendo que não iam usar adornos feitos de animais mortos. Eloá 
tentou a Casa do Amazonas mas Noriko disse que já comprava do Noel, na Funai 
também não deu certo. No final das contas, acabou vendendo o resto entre amigos e 
parentes e, ficou com o encalhe como acervo pessoal. Ela é mais uma que diz que o 
artesanato indígena brasileiro não é muito valorizado como por exemplo o peruano, o 
venezuelano, o indiano, etc. Se o primeiro passo tivesse dado certo ela já tinha traçado 
um plano ousados; pegar uma kombi, (Aliás, ela não sabe mas o Noel, anos atrás já 
tentou isto e não deu certo.) lotar de artesanato indígena e vender no verão no litoral 
norte. O sonho acabou e o plano foi junto. Agora Eloá quer um emprego. Alguém sabe 
de algum? 

12 
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UM PROJETO PARA A ATIX 

objetivo 

r- O nosso objetivo é avaliar as alternativas existentes para a ATIX atuar como uma agência 
de fomento do sistema de produção e comercialização do artesanato xinguano. 

pressupostos 

r: 
A A TIX é uma organização que caminha para buscar a representatividade de todas as 
etnias do PIX. 

r: 
r Assumir o papel de agência de fomento para estimular projetos de desenvolvimento 

sustentado para etnias xinguanas é uma estratégia que está sendo considerada como 
instrumento para a aceleração de seu processo de credenciamento como instância política 
máxima do PIX. 

A escolha do artesanato que, já é uma atividade econômica de fato no PIX objetiva 
ganhar o tempo e esforços que seriam demandados com um projeto de desenvolvimento 
sustentado que, significasse a introdução de novas práticas, estranhas à cultura indígena. 

r- A perspectiva de que um projeto de potencialização, permitirá uma melhor qualidade de 
r vida para as etnias xinguanas é a oportunidade que se configura para a ATIX. 

r: 

Contudo, a ATIX tem diversos pontos fracos. A falta de experiência, de infra-estmtura, 
de mão de obra preparada, etc. Urna das características é o baixo nível de escolaridade 
dos poucos índios que chegaram a estudar. Outro fato importante é a diversidade da 
clientela. "No Xingu cada etnia tem uma organização social peculiar e o modo como eles 
reagem a qualquer proposta é também peculiar, nunca uniforme." E finalmente, há um 
desconhecimento e falta de experiência com as práticas do sistema de mercado. 

r: 
r: 

,,..--, 
r- Concluindo, é fundamental uma reflexão sobre a viabilidade técnica, social, financeira e 

ambiental do projeto. É o resultado desta análise que permitirá determinar se o problema 
levantado é possível de ser solucionado a partir das condições existentes. r: 

r- 

,r- 

r: 
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questões para a ATIX ter em mente 

• o artesanato indígena fica à mercê do intermediário que o financia, fixa o preço, e 
açambarca a produção 

• os índios saem da terra e vão para as cidades, beber, transar, ter influências negativas 
• os índios não podem deixar as outras responsabilidades por causa do artesanato 
• a produção artesanal pode prejudicar a produção agrícola para sobrevivência 
• o aumento da produção artesanal não dever interferir na divisão de trabalho, no 

sistema de distribuição de bens e nas atividades que regulam o provimento da 
subsistência do grupo 

• são raríssimas as avaliações de sucesso do artesanato étnico. 
a venda de artesanato leva muitas comunidades a uma forma predatória de caça - 
especialmente aves - sem que a mudança de escala preocupe as instituições 
protecionistas 

carta de princípios 

• 

incentivar a transmissão de técnicas às novas gerações tomando professores os 
melhores artesãos, 
estimular a produção mais elaborada e premiá-la com melhor preço 
devolver informação às etnias que necessitam, através do envio de registros 
iconográficos e técnicos, resultando em resgate cultural 
organizar a produção artesanal para fora objetiva a conservação do artesanato para 
dentro como símbolo de identidade étnica, de autonomia cultural e econômica e de 
orgulho tribal. 
considerar que o artesanato indígena se destina a um público seletivo, capaz de 
retribuir o seu devido valor 
só a conscientização dos artesãos e sua organização impedirão que se faça do 
artesanato um bom negócio para uns poucos 
incentivar uma produção artesanal que combina uma preocupação com as questões de 
mercado, a organização social e o impacto ambiental 

• 
• 

• 

• 
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OPORTUNIDADE 

introdução 

r 
r 
r: 
r: 
r 
r: 
r 

Para atingir os objetivos e cumprir os princípios citados anteriormente entendemos que, a 
elaboração de um projeto piloto buscando uma forma alternativa às práticas atuais, de 
colocação do artesanato indígena do PIX no mercado nacional é a melhor solução. 

A partir da observação do mercado conduzida neste estudo, não nos parece estratégico 
invadir territórios já ocupados, modificando dinâmicas arraigadas e esbarrando em 
interesses de intermediários e comerciantes de longa data. 

r: A tática que sugerimos é de identificar nichos de mercado que poderiam comportar um 
r- projeto piloto onde as várias etapas inerentes à esse processo poderiam ser efetivamente 
r: controladas. 
r- 
r ,. 
r 

O pressuposto é a possibilidade de testar as teorias na prática. Por esta razão todas as 
etapas inerentes ao processo deverão ser tocadas da maneira mais realista possível. 
Devemos evitar situações artificiais como por exemplo, transporte de mercadoria 
subsidiado, margem de lucro do comerciante zerada, etc. Temos que vender o produto 
seguindo estritamente as regras do mercado ou, então, partimos para um projeto baseado 
na solidariedade. 

r: 
r 
r 
r: 
r 
r 
r: 

r: 

r: 
r: 
r: 
r 
r 
r: 
r 
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nichos de mercado 

O ideal é trabalhar com uma única pessoa juridica, pois assim teremos simplificadas as 
ações de distribuição, negociação, acompanhamento administrativo-financeiro, logístico, 
etc., O passo seguinte é levantar que redes existem que se interessariam por determinados 
produtos x.inguanos. 

Uma outra opção é tentar a colocação de uma categoria de produto, por exemplo, bancos 
de madeira, em um determinado segmento do mercado, por exemplo, lojas que vendem 
brinquedos pedagógicos e ecológicos. Por que não, cestarias e cerâmicas em diferentes 
lojas de decoração e presentes situadas em shoppings. O levantamento de lojas 
especializadas em turistas estrangeiros poderá, indicar uma oportunidade de colocação de 
determinado artesanato. 

.- 
~ 

Há também a possibilidade de se avaliar a participação em feiras e eventos promocionais 
que acontecem durante todo o ano. É preciso levantar aquelas iniciativas que oferecem 
condições adequadas a esse investimento. O bazar de final de ano é um evento que 
poderá ser melhor trabalhado. Por exemplo, através de uma rede de bazares em pontos 
chaves do país, sob o mote do comércio solidário, atrairíamos um público que vem 
disposto a valorizar o produto. 

·._; - 

- 

- 
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apoio à campanha sos xingu 

Quando refletimos sobre a ATIX, como instância de representação das etnias xinguanas, 
entendemos que ela também tem um papel vital como órgão de representação diplomática 
desses povos. Por este raciocínio, acreditamos na conveniência da elaboração de uma 
estratégia de divulgação da produção e tradição cultural dos povos do PIX visando 
ampliar a visibilidade dos projetos políticos, culturais, sociais e econômicos da ATIX. 

Nesta linha de pensamento, poderia ser analisada a produção e realização de um evento 
cultural para apoiar a Campanha SOS Xingu. Este projeto poderá retratar 
imageticamente o presente, passado e futuro do PIX. Seriam imagens, cuidadosamente 
selecionadas, apresentando questões políticas como o "abraço da morte", a luta dos 
índios, a cobertura da imprensa, ou culturais; as festas, os trajes, a cultura material e seus 
processos, a diversidade étnica, os ecosistemas, e finalmente, econômicos; a agricultura, 
as altemativas econômicas, etc. 

Ano que vem pipocam eventos relacionados aos 500 anos de descoberta do Brasil. Este 
poderá ser um evento xinguano para 1999. Para garantir impacto o projeto deve utilizar 
as diversas mídias disponíveis, apresentando seus conteúdos em vídeo, fotos, cd roms, cd 
musicais, cartões postais, multivisão, cartazes, camisas, folhetos, publicações, 
publicações com conteúdos para alunos e professores, internet, sons, danças, palestras, 
seminários, debates, etc. Campanhas de filiação poderiam ser viabilizadas durante os 
eventos. Vista esta camisa! 

Esta exposição deverá contar com conselho curador, para definição de conteúdo e quanto 
mais ela viajar pelo país, mais alcance terá. Junto com a exposição, viaja também urna 
loja de artesanato indígena, gerida pelo pessoal do projeto piloto da ATIX. Assim 
mataríamos alguns coelhos com uma única cajadada. 
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BRAIN STORM SOBRE A ADMINISTRAÇÃO 

quem é quem - Como em qualquer projeto, em qualquer lugar, a atribuição de papéis aos envolvidos na 
iniciativa visa evitar lacunas ou sobreposições de funções. 

Este processo inclui, desde ATIX, ISA, financiadores, lideranças indígenas, especialistas, 
etc. - 
Formação de um conselho curador, composto por representantes de instituições 
envolvidas para dar visibilidade e confiabilidade ao projeto. Este conselho poderá ter 
funções na divulgação e na facilitação de etapas do projeto. 

- 
papel da A TIX 

• 

estabelecer intercâmbio com outras experiências semelhantes em andamento 
estreitar relacionamento com organizações indígenas visando a troca de informações 
capacitar sua equipe para administrar o projeto 
divulgar o projeto 
convocar os conselhos (curador, de administração, etc.) 
criar um estatuto que contém as regras do negócio 
criar uma rede de artesãos que trabalham com qualidade 
aprovar o projeto e o estatuto em assembléia 
garantir o cumprimento, pelos participantes, do estatuto 
criar e administrar um fundo subsidiado pela taxa de administração do projeto 
assinar os contratos e administrar o projeto 

- • 
• 
• 
• 
• 
• 

• - 
• 

ciclos 

Todo projeto deve cuidar com igual carinho dos três ciclos principais que caracterizam a 
sua evolução: o planejamento, a implementação e a avaliação. 

projeto 

elaborar o projeto 
elaborar o cronograma de atividades 

• elaborar o orçamento 
elaborar o cronograma fisico-financeiro 
elaborar o cronograma de produção 
elaborar um sistema de avaliação 

- 
- 
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recursos humanos 

• identificar os quadros do PIX, necessários para formar a equipe do projeto. (Os índios 
que estão acostumados a vir a São Paulo não seriam talvez os mais adequados para 
fazer parte da equipe do projeto piloto?) 
identificar os quadros da ATIX, necessários ao projeto 
identificar outros quadros necessários ao projeto 
verificar a melhor forma de premiar os artesãos que cumprirem o estatuto 
conquistar os artesãos de primeira linha e garantir seu engajamento na execução de 
um artesanato de qualidade 

• 
• 
• 
• 

recursos financeiros 

• acompanhar a execução do orçamento do projeto 
• acompanhar a execução do cronograma físico-financeiro 
• prever uma taxa de administração que formará um fundo para subsidiar as atividades 

da ATIX no projeto. 

recursos materiais 
r 
r 
r 
r 
r produção 
r: 
r: 
r 
r 
r: 
r 
r: 
r=. 
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r> 
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• identificar as necessidades de infraestrutura para execução das diversas etapas do 
projeto 

• realizar um censo da produção artesanal, levantando dados sobre o artesão, dimensão 
de produção por categoria, por disponibilidade de matéria prima, etc .. 

• selecionar os produtos baseado em critérios de mercado, condições de produção, 
garantia de qualidade, cumprimento de prazo, etc, 

• acompanhamento do processo de produção 
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- 
capacitação 

A equipe selecionada para atuar no projeto precisará, muitas vezes, ser capacitada. Além 
de cursos específicos, visitas técnicas, estágios, etc., o projeto em si poderá ser conduzido 
de forma a funcionar como um curso com entrega de certificados de aprovação no final. 

• capacitar via treinamento pelo ISA 
capacitar via visita aos mercados (comerciantes, intermediários, etc.) 
capacitar via estágio na Artíndia de São Paulo 
capacitar via visita às experiências inovadoras, bem sucedidas, etc . 
capacitar via escolas de cultura 
capacitar via inserção do assunto no programa de educação 
realizar uma pesquisa de opinião com os índios 
realizar um teste para verificar aptidão comercial 
realizar um workshop teste para demonstrar tese 
realizar um teatro para passar uma idéia 
contar uma história com imagens com começo, meio e fim sobre o projeto 
ensinar a embalar, a negociar, a calcular, a controlar a qualidade, o estoque, a 
produção, a grana, etc. 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• - 
administração 

• levantar indicadores para monitorar o projeto 
definir os instrumentais necessários à consecução do projeto 
elaborar os controles 
controlar o estoque 
controlar o administrativo-financeiro 
acompanhar a entrega dos produtos 
acompanhar as vendas 
elaborar os contratos 
administrar o projeto 

- • 
• 

• 
• 
• 
• 

vendas 

• elaborar a estratégia para a identificação dos canais de comercialização potenciais 
para o projeto piloto 
visitar os canais de comercialização 
criar uma base de dados para cadastrar o colecionador, distribuidor, Funai, 
comerciante, produtor cultural, realizador de feiras, bazares, 

• 

20 - - 



r 
r 
r 
r: 
r: 
r 
r 
r 
r 
r: 
r 
r: 
r: 
r 
(' 

r: 
r 
r: 
r 
r: 
r'· 
r 
r 
r: 
r 
!r 
r 
r 
r 
r: 
r 

r: 
r: 
r> 
r 
r: 
r: 
r: 
r 
r 
r 
r 
r> 
r 
r: 

logística 

• identificar, selecionar e contratar o meio de transporte 
pesquisar, selecionar e adquirir as embalagens 
realizar a produção gráfica das etiquetas, selos, catálogo, etc 
embalar os produtos 
remeter os produtos 
definir um local de apoio logístico no PIX , que poderá funcionar como central de 
produção, armazenamento e loja. 

• 
• 
• 
• 
• 

DIVULGAÇÃO 

marca 

É preciso criar uma marca que vai agregar valor ao produto. Os conceitos relacionados a 
esta marca indicam um produto que: 
• gera renda para os índios 
• melhora a qualidade de vida 
• preserva o meio-ambiente 
• é ecológico 
• garante desenvolvimento sustentável 
• respeita a cultura local 
• respeita as tradições culturais 
• tem história 
• preserva florestas 
• estimula a autonomia dos índios 
• estimula o desenvolvimento econômico e cultural dos índios 
• artesanal x industrial 
• natural x artificial 

ecológico x poluidor 
durável x descartável 
brasileiro x importado 
indígena x estrangeiro 
qualidade x quantidade 
exclusividade x massificação 
arte x artesanato 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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- 
comércio solidário 

O produto deve ter sua história explicitada. Quem compra deve saber que está investindo 
no estabelecimento de uma alternativa de desenvolvimento que respeita o ambiente e a 
cultura local e, ao mesmo tempo, resulta na geração de renda e melhoria da qualidade de 
vida das populações envolvidas. 

selo de qualidade - 
Além do catálogo, a confecção de um selo de qualidade, que atesta a origem do produto, ._, 
reforça a marca e informa sobre o projeto. - 

promoção 

A participação dos índios em eventos, palestras, visando divulgar os produtos e o projeto 
deve ser considerada. - 
catálogo versão rio negro 

. ._, 

Os produtos deverão ser apresentados em catálogos que terão o mérito de valorizar e 
identificar cada produto além de divulgar o histórico e os objetivos do projeto. O catálogo 
deve ser impresso, visando atingir, vários interessados (lojistas, produtores, 
distribuidores, público final) e talvez bílingüe (para exportação) podendo ser pensada 
uma versão on-line, na internet. 

A elaboração e utilização do catálogo como instrumento de venda só deve acontecer se 
houver o cumprimento de etapas anteriores ao processo de comercialização que incluem 
a garantia de qualidade, produção, preço, transporte, questões fiscais, legais, seguro 
contra acidentes, caloteiros, etc .. Caso contrário ele será ineficiente e, pior, poderá depor 
contra seu autor e mentor. 

catálogo versão xingu 

A nossa opinião sobre a confecção de um catálogo sofreu uma mudança após este estudo. 
Não conseguimos enxergá-lo como um catálogo que retrata com fidelidade os produtos 
que estão sendo oferecidos. Preferimos, hoje, pensar em algo que retrate a diversidade 
cultural do PIX. Um folheto cheio de imagens, um verdadeiro mosaico que traria imagens 
do povo, da cultura material e do seu processo de produção. Naturalmente, o foco 
principal seriam imagens da produção de artesanato. Este folheto, desdobrado vira um 
cartaz. 

- - - 
- 
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catálogo versão xingu (cont.) 

r- 

Este objeto (folheto-cartaz) traria informações com dupla função. Ele poderia ser 
utilizado pelo projeto para familiarizar os lojistas com os tipos de produtos oferecidos 
pela ATIX. As fotos seriam mais indicativas e em outro papel teríamos a planilha 
(impressa em computador) com os dados de produto e produção. Para completar, algumas 
peças seriam mostradas (portfólio) pessoalmente ao interessado. 

r: 
r- 

r: 
r 

Como segunda função, o folheto vira um cartaz que pode ser afixado nos pontos de venda 
e em outros locais para divulgar o PIX, a ATIX e promover o projeto. 

r> Esta alternativa seria bem mais barata que a anterior e, acreditamos, com eficácia 
r: semelhante. 
r 
r: 
r: 
r 
r 
r: 
r: 

site 

O impulso para o desenvolvimento de um site na internet, abrangente sobre os povos 
indígenas do Xingu é irrefreável. Dada a complexidade do conteúdo esta será certamente 
um projeto custoso. 

r: 
É estratégico que a A TIX assuma as rédeas desta ação, partindo para erigir uma casa 
sólida, bloco após bloco de forma planejada e contínua. E aqui pode também estar a 
oportunidade de ter como pedra fundamental desta construção um catálogo online que 
divulgue, inicialmente, alguns produtos artesanais selecionados. Isto facilitaria a 
divulgação dos produtos no exterior. 
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- 
Instituto Socioambiental ! Programa Xingu 

Projeto de Apoio a Alternativas Econômicas para Etnias Xinguanas - 
BREVE RELATO SOBRE O MERCADO DE ARTESANATO INDÍGENA NO RIO DE JANEIRO 

(out/dez 98) 

introdução 

Este relatório apresenta e analisa os resultados de um estudo exploratório visando 
investigar as caracteristicas do mercado de artesanato indígena no Rio de Janeiro. - objetivo geral 

Colaborar para a consolidação de um plano de comercialização do artesanato xinguano 
viaATIX. 

objetivos específicos - - Coletar e sistematizar informações visando a obtenção de informações sobre o - 
funcionamento do mercado de artesanato indígena no Rio de Janeiro - - metodologia - 
Foram utilizadas diferentes modalidade de entrevistas em profundidade com os dois 
lojistas da cidade de Rio de Janeiro, sendo um deles especializado em artesanato 
indígena. 

Em razão da situação peculiar da loja da Artindia no Rio, integrada a um complexo que 
inclui o Museu do Índio, uma biblioteca especializada, um arquivo audiovisual e, um 
laboratório de conservação e restauro de artesanato, entre outrós, realizamos entrevistas 
tanto com a direção do museu quanto com a responsável direta pela loja. 

- - 
Já na Brumado, uma loja especializada em arte popular e antigüidades, que também 
vende artesanato, entrevistamos a proprietária. - Também visitamos a loja Pé de Boi onde o Klinton já havia entrevistado a proprietária e, 
por isto, apenas nos detivemos no levantamento visual do acervo e demais caracteristicas 
da loja. - 

- - - 2 - 



r 
r: 
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O quadro abaixo apresenta a relação dos contatados/visitados: 
r: 

r: 
LOJISTAS ESPECIALIZADOS 

contato empresa observações 
João Carlos Levinho/Regina Artindia programa estatal 
Cláudia Bakker Bromado loja não especializada 
Ana Maria Chindler Pé de Boi loja não especializada 

,r-- 

r 
r: 

r SITUAÇÃO ATUAL r: 

quem é quem 

A FUNAI possui, hoje, a única loja especializada em artesanato indígena no Rio de 
Janeiro. Situada há 4 anos no bairro de Botafogo, junto ao Museu do Índio. 

r: 
r: 

r> 
r 

A Brumado existe há 16 anos, situada em laranjeiras, com sede própria, fruto da 
sociedade do crítico de arte Márcio Doctors e de sua mulher, a artista plástica Cláudia 
Bakker. 

A Pé de Boi existe há 13 anos, também situada nas Laranjeiras. 
r: 

r: Artíndia 

r: 

O programa ARTÍNDIA, no Rio, se iniciou há 22 anos com a inauguração de uma loja no 
aeroporto internacional. Dois anos depois foi inaugurada uma nova loja no centro da 
cidade, bem em frente do Consulado Americano. A Regina, que hoje atende na loja em 
Botafogo, trabalhou no aeroporto e no centro. Este fato permitiu sondagens a respeito da 
estratégia da FUNAI, que resultou no fechamento de lojas, teoricamente, muito bem 
situadas. Regina diz que a loja funcionava em local privilegiado, ao lado do Free Shop, 
que não existia concorrência de outros lojas e que se vendia bem. Com o fechamento 
desta loja ela foi cuidar da loja no centro que, de acordo com ela, também vendia bem. 
até ser fechada. Os critérios para o encerramento das atividades das duas lojas, sempre 
de acordo com Regina, foram políticos. 

r 
r 

r 
r 
r: 

Não temos dados para confirmar estes fatos. Uma opção seria entrevistar a ex-funcionária 
da FUNAI, Vera, que participou do Programa em posição privilegiada. Contudo, 
tendemos a considerar que, as razões para tal encerramento deveram-se também a 
questões técnicas. É dificil imaginar alguém fechando um negócio lucrativo, mas, 
sabemos, não é impossível na vida burocrática de certas instituições. Vamos aos nossos 
argumentos: considerando que o consumidor da loja no aeroporto era majoritariamente 

r: 
r: 
r: 
r 

3 

r 

r: 



estrangeiro a situação da loja era, ao contrário, pouco adequada. Explicamos. Por 
depoimentos anteriores, sabemos que turistas estrangeiros querem comprar artesanato 
autêntico e, talvez, este ambiente conferisse às peças ali vendidas, ao lado das bebidas, 
perfumes e aparelhos tecnológicos, um ar de produto feito para turista. - - Quanto à loja do centro, entendemos que a sua transferência para o espaço anexo ao 
museu foi por razões de conveniência técnica. É preciso dizer que apesar do muito tempo 
de casa, o discurso da Regina não a qualifica como uma comerciante experiente ou 
competente estando, sim, mais perto de uma típica servidora pública, cumpridora de 
rotinas burocráticas. Alias, outro funcionário, seu assistente e também antigo de casa (18 
anos na Artíndia, demonstrou a mais completa desinformação sobre regiões geográficas e 
respectivas etnias. 

- 
- - 

O Antropólogo e diretor do Museu, contou nestes últimos quatro anos em que vem se 
empenhando em reerguer o museu teve muitas dificuldades em enquadrar os funcionários 
da loja que agiam respondendo somente à Brasília. Somente há três meses ele conseguiu 
uma cópia das chaves da loja, antes negadas por haver perigo de roubo de objetos 
valiosos ali guardados. 

'._/ 

- 
Ele inclusive pediu sugestões para nós sobre a dinamização da loja. Sua visão é que 
deveria se lançar uma linha de produtos que fossem baseados na reinterpretação do 
artesanato original. Onde designer e decoradores criariam novas peças e coleções. Ele 
citou o trabalho do arquiteto e decorado Chico Gouveia, que, por exemplo insere matéria 
prima artesanal indígena na confecção de mesas e etc .. São idéias, mas não tem havido 
tempo parta tocá-las. - 
Ele também queria inscrever os funcionários da loja em cursos de vendas e marketing. 
Nós recomendamos que, infelizmente, na nossa opinião este investimento seria perdido. 
Ele concordou. O desafio, na FUNAI, é fazer o melhor com os parcos recursos que se 
tem. E neste ponto o Levinho tem ido muito bem. O Museu está montado, oferecendo um 
painel da cultura das populações dos índios no Brasil. O laboratório de restauro e 
conservação de artesanato é único no país. A biblioteca está sendo informatizada 
( coincidentemente por um conhecido meu que lá encontrei). O arquivo tem indexadas 
50.000 imagens. No jardim, Levinho contratou os kuikuro (tabata e eia.) para construir 
uma oca que também funciona como espaço expositivo. Há vários outros 
empreendimentos que incluem a inauguração de um site na Internet, com espaço 
específico para a loja, a impressão e distribuição de folhetos que divulgam o museu, a 
sinalização visual cuidadosa espalhada pelo bairro para orientar os visitantes, etc .... 

- - - 
- 
- 
- - - 
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r: 

r- 
No Rio a Artíndia funciona como loja de museu. As pessoas vão ao museu e encontram a 
loja. Aliás é na loja que se compra o ingresso para visitar o museu. Com isso, Levinho 
pretendeu garantir a visitação na loja. Comparativamente, a loja é menor do que a filial 
paulista e com acervo de qualidade inferior. Contudo por sua localização estratégica, ela 
é mais visitada. 

r 

r> 

Parte significativa dos visitantes são escolares que vêm ao museu, freqüentam a 
biblioteca e compram uma lembrancinha, mais barata, na loja. Existem poucos lojistas, 
como a Pé de Boi, por exemplo que também fazem compras lá. Regina lembra de um 
lojista que há alguns anos tentou o ramo em Copacabana e teve o apoio da Artíndia via 
oferta de produtos em consignação. O negócio mesmo assim não foi para frente. Muitos 
tentaram e fecharam diz ela. Fato é que a única loja do Rio é estatal e, mesmo com uma 
força do museu, fatura no seu melhor mês R$10.000,00, insuficientes para se auto 
sustentar. 

r: 

r 
r: 

r Brumado 
,r- 

Curioso que nenhuma das três lojas situa-se em bairros mais badalados e com centros de 
compras mais ativos como a Barra, Ipanema, Leblon, Copacabana, etc ... 

r: 

Situada em laranjeiras como a Pé de Boi, a Brumado trabalha com artesanato fornecido 
pelo Noel Raschid. Há uma preocupação na seleção das peças mas sua proprietária não 
detém conhecimentos etnológicos sobre o assunto. Quando visitamos a loja, constatamos 
confusão na denominação de peças Y anomami e Baniwa. Há apenas um funcionário que 
atua como gerente, vendedor, boy, etc. A Cláudia Bakker aparece de pelas manhãs, 
quando não está dando aula de artes e o Márcio Doctors vem menos pois é curador do 
coleção de arte particular de uma das famílias Klabin. O imóvel pertence ao casal e, 
mesmo sem a despesa do aluguel a Cláudia diz que o negócio não dá dinheiro suficiente 
para sustentá-los. Também não dá prejuízo. Eles já tiveram, anos atrás, uma outra loja na 
cidade que fechou pois não estava valendo a pena. Também já pensaram em abrir em um 
shopping na Gávea, mas quando verificam os custos de aluguem, desanimam. 

r: 

r: 
r: 

r 

r: distribuição 

r No Rio de Janeiro quase não aparecem índios vendendo artesanato. Só ficamos sabendo 
de dois principais revendedores: o Noel e a Funai. 

r: 
r: 
r A Bromado trabalha com o consumidor mais exigente. A Pé de Boi também. Já na 
r: Artíndia a política é atender todo tipo de consumidor. 

consumidor 
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preços 

Na Artíndia os preços são fixados em Brasília. Na Brumado e Pé de Boi as peças são 
mais caras proporcionando margem de lucro maior. 

novos produtos 

Na Artíndia além do artesanato há poucos livros sendo vendidos. As outras duas lojas não 
vendem outros produtos alem do artesanato e no caso da Bromado, antigüidades. 

Sumário 
O mercado de artesanato no Rio é menor que o de São Paulo mas funciona de maneira 
similar. Não há novidades em fornecedores, consumidores, produtos, etc. A idade média 
das lojas ultrapassa 10 anos. Não há ebulição no mercado. O cenário para quem já está no 
mercado não é de euforia. Para quem quer entrar há muitas dificuldades a serem 
enfrentadas que, em primeiro lugar, exigem conhecimento do produto e capital para 
posicionamento de marca. A história da Artindia lá, indica que muitos tentaram mas 
pouquíssimos conseguiram. E quem se estabeleceu, apesar da competência, não está 
nadando em dinheiro. Talvez isto mude se mais consumidores estiverem dispostos a 
pagar mais caro por produtos ecologicamente corretos, que sustentam populações 
indígenas e preservam sua cultura. 
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'v 
Instituto Socioambiental - Programa Xingu 
Entrevista com proprietários de lojas de artesanato 
Responsável pela entrevista: Klinton Senra - Colaborador Projeto Alternativas Econômicas 

Data: 10/07 /98 
Loja: Pé de Boi 
End. Rua Ypiranga, 55. Laranjeiras, Rio de Janeiro 
Tel: 021 285 4395 
Fax: 021 285 5833 
Proprietário: Ana Maria Chindler 
Naturalidade: Brasileira 
Local de Residência: Rio de Janeiro 

Definição dos produtos vendidos segundo a proprietária: 
Arte popular brasileira, artesanato brasileiro 

1 - Trabalha com artesanato de uma maneira geral há treze anos. Não sabe dizer há quanto 
tempo vende artesanato indígena. 

2-A loja tem 3 empregados fixos. Dois ajudantes gerais e uma vendedora especializada 
que é museóloga e eventualmente faz a restauração de algumas peças. 

3/4 - Sempre comprou artesanato indígena através da Artindia. Nunca manteve contato 
direto com comunidades ou associações indígenas. 

5 - Não existe nenhuma espécie de acordo formal com a Artindia. As compras são 
realizadas esporadicamente sem uma periodicidade clara. Depende do estoque. 

617 - As compras da loja não levam em conta o grupo indígena de onde procedem as peças. 
Não há uma ligação especial com nenhum tipo em particular de artesanato indígena. As 
peças são escolhidas pelo seu valor estético e pelas possibilidades de venda. 

8-A periodicidade das compras está vinculada ao volume em estoque. 

9/10-As compras de artesanato não indígena são realizadas pela própria proprietária da 
loja que, na grande maioria dos casos, compra direto com os artesãos e se encarrega do 
transporte utilizando condução própria ou despachando por transportadoras. 

12 - Paga em dinheiro, mas também poderia fazer trocas. 
13-Não. 
14-Não. 

15 - Segundo a proprietária da loja, o critério de escolha para compra e do valor para venda 
é estético. Na verdade ela conhece bem o mercado devido aos anos de experiência e sabe o 
valor das peças em função de uma série de critérios conjugados. Há uma certa preferência 
por objetos de madeira e cerâmica em função da durabilidade das peças. A arte plumária é 
muito apreciada, mas na sua opinião deteriora-se muito rapidamente. Por esse motivo 
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resiste a comprá-las. A rotatividade do estoque é lento. É uma loja destinada a um público 
específico de maior poder aquisitivo. Ganha-se mais no alto valor das peças e não na 
quantidade vendida. A qualidade de acabamento das peças é muito importante na hora da 
compra. Peças mal acabadas não são compradas. 

18-Fica na loja mesmo. 

19/20/26 - A maioria das vendas são para clientes individuais. Decoradores costumam 
comprar com mais regularidade e às vezes em maior quantidade. Não vende por atacado. 

21 -Não realiza vendas internacionais diretamente, apenas para turistas estrangeiros. 

22 - Perfil dos compradores: Consumidores de maior poder aquisitivo: profissionais 
liberais, turistas estrangeiros, etc. 

23 -A loja possui uma imensa variedade de peças e é dificil especificar quais as mais 
vendidas. No caso do artesanato indígena acredita que os adornos tenham maior saída. 

24 - Peças com material industrializado em geral não são adquiridas. Mas não há uma 
objeção total. Inclusive, havia na loja uma pulseira, de procedência Kayapó creio, 
confeccionada com miçangas. 

25 - As vendas têm uma certa regularidade durante todo o ano. 

27 -A loja consta em Guias Turísticos da cidade do Rio de Janeiro. Grande parte dos 
clientes conheceu a loja através de outros clientes. 

28 - Segundo a proprietária o máximo possível. Matéria prima, procedência, uso, 
significado, etc. Quanto mais informação mais valor se agrega à peça, principalmente 
quando se trata de artesanato indígena. 

30-Sim 
31-Sim 

Peças Indígenas: Não havia na loja nenhum material Kaiabi, Suyá ou Yudja. Haviam 
apenas dois bancos Mehinaku e uma panela de barro, provavelmente também de grupos do 
Alto Xingu. Todas foram compradas naArtindia do Rio de Janeiro. Os bancos custavam 
300 e 320 reais e a panela 60 reais. A proprietária se mostrou bastante interessada em 
manter contato direto com a ATIX para a compra de artesanato. Teriam que ser resolvidos 
os problemas relacionados com o transporte. Quando falei sobre o Noel ela se mostrou 
interessada e pediu seu endereço para contatos. Diz que não compra muito material com a 
Artindia porque acha que os preços são muito caros. Mas quando falei os preços cobrados 
pelos índios ela a princípio também achou caro. Disse-me que a margem de lucro sobre as 
peças é muito variada não tendo um valor específico. Depende da qualidade de cada peça e 
do valor que foi pago na compra. 
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ASSOCIAÇÃO TERRA INDÍGENA XINGU - ATIX 

PROJETO KUMANÁ 

1. Apresentação 

A chegada do homem branco junto às comunidades indígenas do Xingu, trouxe 
muitos problemas, como por exemplo, o surgimento de grandes fazendas e 
pequenas cidades ao redor do Parque. Trazendo com isso fatores negativos para 
nossas crianças e jovens, que preferem aprender as coisas da cultura do branco, 
deixando assim de fazer artesanato, falar a língua, praticar a música e de respeitar 
os mais velhos. Deixam ainda de participar das atividades da aldeia, começam a 
acostumar com comida e outras coisas de branco, como por exemplo consumir 
bebida alcoólica. 

Alguns saem para as grandes cidades e não voltam mais para suas 
aldeias, ou quando voltam não se adaptam mais com a vida na aldeia. 

Por isso nós índios preocupados com o futuro de nossas crianças, 
queremos preservar a nossa cultura. Diante disso a ATIX propõe recuperar e 
fortalecer a nossa cultura, através da criação das escolas da cultura, onde as 
novas gerações serão instruídas pelos velhos sábios guardiães e memória viva da 
nossa história e dos nossos costumes. 

li. Objetivo geral 

Resgatar e revitalizar a memória das histórias, das artes, as ciências e os 
costumes das sociedades indígenas do Parque do Xingu. 

Ili. Metas 

Estimular o uso da língua e das práticas tradicionais de transmissão oral do 
conhecimento cultural entre as gerações; 
Valorizar e documentar a memória o conhecimento dos velhos sábios; 
Promover o intercâmbio e a interação entre a escola indígena formal e a 
educação tradicional, através do trabalho conjunto dos velhos sábios e dos 
novos professores indígenas; 
Estimular a prática e o resgate das técnicas e padrões das culturas artístico 
artesanal das sociedades xinguanas; 
Resgatar a memória escrita, sonora e visual das sociedades xinguanas que se 
encontram nos acervos de museus e universidades, tomando-a acessível às 
comunidades; 



2 - 
IV. Atividades a Serem realizadas - 1) Criação e Acompanhamento das Escolas da Cultura: 

- Objetivo apoiar as comunidades na construção das escolas culturais, onde serão 
realizados encontros dos velhos sábios e especialistas indígenas com os jovens 
índios para transmissão do conhecimento cultural de nossas comunidades; junto, a 
escola da cultura funcionará a escola indígena formal para que haja uma 
integração entre o trabalho dos velhos sábios e especialistas, donos da memória e 
do conhecimento da cultura e o trabalho dos jovens professores indígenas, 
responsáveis pelo ensino da cultura dos brancos. 
A casa da cultura será construída voluntariamente pela comunidade, com apoio da 
A TIX, que fornecerá pregos, ferramentas, tábuas e combustível para transporte da 
palha. Para o primeiro ano do projeto prevê-se o apoio e acompanhamento de 
cinco escolas da cultura nas aldeias; Rickõ, Capivara, Cururu, Tuba-tuba e 
Tuiararé. No segundo ano a ATIX apoiará as escolas da cultura de outras aldeias, 
melhorando o trabalho com a experiência deste primeiro ano. Pretende-se que 
cada escola da cultura possua uma pequena biblioteca com documentos, fotos e 
outros materiais relativos a memória do povo indígena. 

- 
- 

2) Documentação da Memóna e do Conhecimento: 

- Objetiva estimular o jeito indígena de ensinar através da prática e transmissão 
oral de conhecimentos dos velhos sábios e dos especialistas para os jovens. A 
ATIX pretende assim, apoiar, o resgate e documentação da memória e mitos de 
cada povo, que sobrevivem na memória dos velhos sábios, para que continue viva 
para as futuras gerações. 
Consistirá de encontros periódicos na escola da cultura ao redor dos velhos para 
ouvir e gravar seus ensinamentos. A A TIX apoiará com gravador, fitas cassetes e 
de vídeo, para documentar a história na própria voz do velho sábio, que será 
ouvida e aprendida pelas novas gerações que virão. 

- 
3) Expedições de coletas e identificação dos tocais de produção: de matéria 

prima da Cultura Suyá e Kayabi e Jumna: 

- objetiva identificar os locais onde existem materiais próprios para produção de 
artesanato e remédios. Ensinando os jovens a identificár e coletá-los. Consistirá de 
expedições de jovens, orientados pelos velhos sábios até os locais de ocupação 
tradicional, para identificar e coletar as matérias primas, que serão usadas nas 
escolas da cultura. Também levantar informações sobre estas áreas para que 
possamos lutar pela sua preservação. 
O projeto prevê a realização de duas pequenas expedições: 

Expedições das aldeias Kayabi até a região do Teles Pires e Tatuí. 
Expedição dos Suyá através do Rio Suyá até o seu território tradicional. 

A ATIX apoiará com combustível, passagens e ajuda alimentação quando 
necessário. 

- 

4) Resgate e Criação do Acervo da Cultura: 
Objetiva identificar e copiar a memória escrita nos livros e documentos, fotos 
filmes e peças da cultura material (peças de artesanato) dos povos do Xíngu, 
que os brancos coletaram e produziram desde o início do contato, e que se - - 
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encontram nos museus e bibliotecas das Universidades, tomando-a de 
conhecimento e de uso das próprias comunidades indígenas. 
Consistirá de visitas aos museus e universidades de São Paulo e Rio de 
Janeiro, e contatos com instituições de outros países para identificação de 
materiais que existem lá sobre os povos do Xingu. Pretende-se copiar ou 
receber doação de documentos, fotos, filmes e até peças antigas da cultura 
material que os brancos conseguiram com nossos antepassados e que hoje 
não existem mais nas aldeias. Para este trabalho vamos precisar da ajuda de 
antropólogos e outras pessoas para facilitar o acesso, a adequação dos 
documentos que estão na linguagem dos brancos e a reprodução dos 
materiais. 

5) Apoio a equipe da ATIX: 

Todas estas atividades descritas anterionnente, serão executadas e/ou 
acompanhadas pela diretoria da ATIX, que terá também o papel de discutir em 
cada uma das aldeias o desenvolvimento do Projeto. Também a diretoria e a 
responsável pelas compras externas e gestão financeira administrativa do 
projeto. Para que possamos cumprir com estas responsabilidades será 
necessário apoio para nossos deslocamentos e despesas quando forem 
necessários viagens as cidades, portanto estamos propondo no orçamento, 
anexo, o recurso mínimo para coordenação deste Projeto. 
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1- Apoio a construção de 5 escolas da cultura 
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V. Orçamento para o Projeto Kumaná 

Subtotal - 2.525,00 

2 - Documentação da memória e do conhecimento tradicional 

Subtotal - 3.250,00 

3 - Expedição de identificação e coleta de matéria prima da cultura material 
3.1 - Expedição Kayabi 
Subtotal - 2.470,00 

3.2 Expedição Juruna 
subtotal - 930,00 

3.3- Expedição Suyá 
subtotal - 1.130,00 

4 - Identificação e resgate do acervo da cultura 
Viagem a São Paulo - 2.300,00 
Viagem ao Rio de Janeiro - 2.300,00 
Reprodução dos materiais existentes - 7.600,00 

5 - Apoio à equipe da ATIX 
subtotal - 4.550,00 

Total do projeto - R$ 27.055,00 




