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RESUMO 

Este trabalho pretendeu demonstrar a influência da organização social nas 

estruturas de mercado existentes entre o agente produtor versus agente intermediário e o 

agente produtor versus varejista da cadeia produtiva de castanha-do-brasil no Estado de 

Mato Grosso. Propôs-se uma abordagem acerca das mudanças na organização social do 

povos Rikbaktsa influenciadas pelos jesuítas e seringueiros, bem como, da base de 

sobrevivência desse povo. Como base teórica tratou-se dos conceitos das principais 

estruturas de mercado.  O trabalho conclui que a organização social dos povos indígenas 

Rikbaktsa é determinante da estrutura de mercado da castanha-do-brasil e da 

distribuição dos ganhos monetários ao longo da cadeia produtiva. 

PALAVRAS-CHAVES: Organização social, Índios Rikbaktsa, Estrutura de mercado, 

Castanha-do-brasil. 

ABSTRACT 

This paper intended to show the influence of the social organization at the existing 

market structure between the producer agent versus intermediate agent and the producer 

agent versus the retail one from the productive chain of Brazil nuts in Mato Grossso 

State. It was proposed an approach about the changes at the social organization from 

the  Rikbaktsa peoples influenced by the Jesuits and rubber worker as well, the base of 

survival of these people. With theorical base it dealt with the concepts of the main 

market structure. It was concluded in the paper that the social organization of the 

aborigines Rikbaktsa peoples is determining of the structure of Brazil nuts market and 

the distribution of monetary earnings along the productive chain. 

KEY WORDS: Social Organization, Rikbaktsa Indians, Market Structure, 

Brazil Nut. 

INTRODUÇÃO 

A organização de vendedores e/ou compradores no mercado de um determinado 

produto é um dos fatores determinantes de sua estrutura, neste sentido a organização 

social dos índios Rikbaktsa situados ao noroeste do Estado e Mato Grosso, é 
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determinante da estrutura de mercado da castanha-do-brasil na região. 

Conseqüentemente os ganhos por parte dos agentes econômicos ao longo da cadeia 

também são influenciados pelo tipo de organização.  

Este trabalho tem como objetivo estudar as relações econômicas que envolvem o 

agente produtor de castanha-do-brasil, os índios Rikbaktsa, e os agentes imediatamente 

a jusante deste, isto é, o varejista e o agente intermediário, bem como, analisar as 

influências da organização social dos índios nas estruturas de mercado deste produto.   

Para tanto, foi realizado pesquisas bibliográficas e pesquisa de campo com entrevista 

com os agentes participantes da pesquisa – líder indígena, agente intermediário e 

varejista.  

O trabalho está organizado da seguinte forma: primeiro apresenta-se um texto a 

respeito dos índios Rikbaktsa, sua organização social e as influências dos “brancos” 

nesta organização, seu modo de sobrevivência e obtenção de renda. Em seguida 

Analisa-se as características das transações econômicas que envolvem o produto e sua 

estrutura de mercado; e finalmente apresenta-se as considerações finais e as refências 

bilbiográficas.  

OS RIKBAKTSA   

Tradicionalmente os Rikbaktsa habitam a bacia do rio Juruena no noroeste do 

Estado de Mato Grosso. Estima-se que nesta região habitavam cerca de 1.200 

indivíduos desta etnia (MT, 1985). Suas aldeias organizavam-se em uma ou duas 

grandes casas que abrigavam várias famílias de uma mesma árvore genealógica (pai, 

mãe, filhos e filhas solteiras, filhas casadas com suas famílias) uma casa que abrigava os 

homens viúvos e jovens adultos solteiros. Estas aldeias eram espalhadas na mata 

próximas às cabeceiras de córregos e ligadas entre si por trilhas. Depois do contato e por 

imposição dos jesuítas as aldeias se tornaram grandes e mais populosas.   (ARRUDA, 

2006). 

Durante 10 anos os Rikbaktsa opuseram resistência armada contra os 

seringueiros que penetravam sua mata. Entretanto, em 1956 a Missão Anchieta 

empreendeu um processo de pacificação finalizado em 1962. Além das mortes 
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provocadas pela guerra contra os seringalistas uma epidemia de gripe, sarampo e varíola 

contribuiu para uma baixa na população. Pacini (1999)  estima que cerca de 50% da 

população morreu em função das doenças. Tais acometimentos de doenças facilitaram o 

trabalho de “pacificação” dos jesuítas, uma vez que os índios buscavam ajuda dos 

missionários e justamente junto a estes (e aos demais brancos) as doenças eram 

disseminadas, fechando, assim, um circulo vicioso (PACINI, 1999).       

Hoje, devido ao crescimento vegetativo positivo da população (taxa de 

natalidade > taxa de mortalidade), os Rikbaktsa conta com 1.060 pessoas distribuídas 

em 35 aldeias situadas na bacia do rio Juruena, no estado de Mato Grosso, em duas 

terras contíguas, a TI Erikpatsa, demarcada em 1968 (com 79.935 ha, homologada e 

registrada) e a TI Japuíra, demarcada em1986 (com 152.509 ha, homologada e 

registrada) e em uma terra descontínua, a TI do Escondido, demarcada em 1998 (com 

168.938 ha, homologada). As três TI totalizam 401.382 hectares de mata amazônica, 

com preservação de quase 100%1

O idioma Rikbaktsa é considerado uma língua não classificada em família, 

incluída no tronco lingüístico Macro-jê. Atualmente são bilíngües, usando a língua 

tradicional e o português. Sua autodenominação Rikbaktsa significa “os seres 

humanos”. A palavra se divide em Rik, que significa pessoa ou ser humano; bak é um 

reforço de sentido e tsa é o sufixo que forma o plural Na região em que vivem são 

chamados de canoeiros, pela habilidade que possuem no uso da canoa ou “orelhas de 

pau”, pelo uso de botoques introduzidos nos lóbulos das orelhas (ARRUDA, 2006). 

 da área. (GERA, 2004). 

A representação sócio-político dos Rikbaktsa é um tema complexo e com 

algumas controvérsias, isto é, ainda não é consenso se tradicionalmente (antes do 

contato com a sociedade brasileira) os índios desta etnia possuíam um cacique (ou 

chefe, ou capitão - a nomenclatura aqui é irrelevante). Pacini (1999, P. 190) cita Lunkes, 

(1978b: 14) que infere que 

                                                 
1 O Povo Indígena Rikbaktsa é conhecido pela persistência em manter sua cultura e o ambiente natural de 
suas terras. 
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"Bem no começo não havia cacique. O primeiro cacique da 
tribo dos rikmakca foi Paippy e o segundo foi Tonany. Esses 
foram os únicos que chefiaram a tribo toda. Quando a tribo 
cresceu muito, formaram-se vários grupos e cada grupo teve 
seu capitão. Assim ficou até hoje."  

Pacini (1999, p. 191) discorre que os Rikbaktsa não possuíam tradicionalmente o 

cacique geral2

Embora estes autores concordem que não fazia parte da tradição dos Rikbaktsa 

um cacique geral Bettio  (1989) citado por Pacini (1999) discorre que um chefe 

Rikbaktsa declarou que no passado havia muitas malocas de diversos tamanhos e que o 

chefe era escolhido por todos os homens, no rodeio (mykyry = casa dos homens 

solteiros)

, (e que cada maloca possuía seu capitão); “mas uma guerra ou outro 

motivo poderia exigir que alguém coordenasse uma região maior onde os ”capitães” de 

cada maloca se juntariam a um deles para cumprirem uma missão comum.” Pacini 

(1999, p. 193) cita outro autor, Hahn (1976: 70, cf. 1981: 470), que também concorda 

que os Rikbaktsa não possuem cacique tradicional conforme a epígrafe:  “Então eu 

acredito que eles não têm chefia tradicionalmente institucionalizado, embora certamente 

líderes informais existam”. 

3

Embora as controvérsias em volta do tema, é importante refletir a respeito do 

papel do cacique na comunidade indígena rikbaktsa e a sua instituição pós-contato com 

os seringueiros e os missionários. 

.  

A presença dos seringueiros e sobretudo dos religiosos juntos aos Rikbaktsa 

introduziu uma nova forma de organização, capaz de lidar com as situações de guerra 

ou aliança, conforme discorre Pacini (1999, p.191) .  

As categorias "capitão", "líder", “chefe”, “cacique” revelam 
mudanças na organização política dos Rikbaktsa com a 
constituição de elementos que não pertenciam à tradição 
Rikbakta, conjuminado com outros que atendiam às 

                                                 
2 Em outro momento Pacini (1999, p. 194) diz que “há relação direta entre a presença dos colonizadores e 
o surgimento de chefias Rikbaktsa que sabiam lidar com esses novos elementos, seja por guerra ou 
aliança. Contudo não se pode dizer que não havia chefia antes dessas relações nem que não haveria chefe 
se não tivesse acontecido um processo de relações com as frentes de expansão.” 
3 Para Pacini (1999) este tema foi subestimado e merece ser melhor investigado 
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expectativas organizacionais do grupo, sendo assim 
reconhecíveis de alguma forma para que funcionassem e 
fossem aceitos. Os interesses pelas diferenças étnicas e 
culturais levaram a mudanças na tradição.”  

Os missionários adquiriram autoridade dos índios a ponto de serem considerados 

xamãs. Tal fato está ligado à “tutela” empreendida pelos religiosos e pelas curas 

propiciadas por eles com remédios externos. Com isso, as escolhas dos líderes da 

maloca eram influenciadas pelos missionários que tinham autoridade por parte dos 

índios para tal e pela capacidade de influência de um líder de uma unidade doméstica 

sobre outras (PACINI, 1999). Este autor também expõe que aqueles índios que 

estudaram no Utiariti (escola para índios administrada pelos missionários) “(...) por 

conhecerem melhor a sociedade envolvente e por conseguirem resolver melhor questões 

advindas das relações externas, se tornaram aliados de algum velho líder ou eles 

mesmos se tornaram ‘chefes de aldeia’.” (PACINI, 1999, p. 194). 

      Apesar do processo de genocídio e de deculturação que sofreram após o 

contato com a sociedade brasileira, o povo Rikbaktsa mantém sua organização social 

baseada no parentesco formada por duas metades: uma nominalmente relacionada à 

arara-amarela (makwaraktsa) e a outra associada à arara-cabeçuda (hazobiktsa). Cada 

grupo está dividido em clãs (seis clãs cada uma). A regra de casamento determina que a 

união marital deva acontecer entre pessoas de metades diferentes (exogamia), o que faz 

com que haja uma dispersão dos clãs entre as aldeias. Esta duas unidades sociais (clãs e 

metades) “[...] além de regularem o casamento, constituem-se em unidades políticas, 

disputando campos de representação e poder dentro das aldeias e na sociedade como um 

todo”. (GERA/UFMT, 2004 p.20). Embora dispersos em dezenas de aldeias, 

preservando um faccionalismo silencioso e dócil, os RikBaktsa  

[...] revelem uma forte coesão política para fora da sociedade, na 
relação com a população e os interesses exteriores. É nesse 
contexto que a Associação Rikbaktsa (ASSIRIK) é depositária 
da representação do povo como um todo, valorizada e 
referenciada como o instrumento por excelência da interlocução 
entre seus interesses e aqueles da sociedade nacional 
(GERA/UFMT, 2004 p.20). 
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Estas características sociais dos Riktaktsa, possivelmente, justificam a 

interdependência entre eles em relação às decisões que envolvem a comunidade como 

um todo. As decisões só são acatadas em caso de unanimidade (por isso, a venda de 

madeira é rejeitada pelos Riktaktsa). 

 

Base de Sobrevivência e Economia   

Durante o processo de pacificação diversos instrumentos de metais foram 

introduzidos nas malocas como brindes, gerando modificações na economia Rikbaktsa.  

“Porém estes instrumentos não intensificaram o sistema 
produtivo, mas reduziram o tempo de trabalho dedicado à roça. 
Agregados, porém a outros fatores, contribuíram para a 
mudança do padrão de assentamento: facilitaram a mobilidade 
das malocas e acampamentos para os Postos anteriormente 
analisados e aldeias mais estáveis. A agricultura tornou-se um 
recurso prioritário para a sobrevivência, com grande incentivo 
dos missionários.´ (PACINI, 1999, p.183) 

A dependência crescente dos índios em relação aos produtos exógenos criou um 

mercado de matéria-prima bruta ou de manufaturados (até 1980 a borracha era a 

principal fonte de renda dos Rikbaktsa) vendidos pelos índios em troca de produtos 

industrializados, tais como: ferramentas, panelas, açúcar, óleo roupas, espingarda, 

querosene, anzóis, linhas, cachaças, etc. (PACINI, 1999). 

 Hoje, em função das condições desfavoráveis à prática da economia puramente 

tradicional (escassez de recursos naturais, proximidade com as cidades, hábitos de 

consumo adquiridos com a sociedade brasileira, etc.) os Rikbaktsa combinam a 

produção tradicional com a  economia de mercado, comprando e vendendo produtos à 

sociedade não indígena. Para tanto, consomem e comercializam peixe, castanha, mel, 

artesanatos, bem como,  vendem sua força de trabalho aos órgãos governamentais 

(saúde e educação) e a fazendeiros da região -  

As atividades que compuseram a renda monetária dos Rikbaktsa nos anos de 

2003 e 2005 estão ilustradas no gráfico da Figura 5.2. O roçado e uma pequena 
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produção de leite também fazem parte da produção das famílias, mas estes são 

direcionados somente para o consumo. 
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FIGURA 5.2 – GERAÇÃO DE RENDA, POR ATIVIDADE, DO POVO INDÍGENA 

RIKBAKTSA, EM 2003 E 2005. 

Fonte: Adaptado de FAMEV/UFMT, 2006 

De acordo com os dados da Figura 5.2, as atividades que compuseram a renda 

dos Rikbaktsa em 2003 e 2005 foram: produção de artesanatos, comercialização de 

peixes, produção de castanhas, emprego de agente de saúde, professor e serviço em 

fazendas da região. Nos dois anos, as rendas foram compostas pelas mesmas atividades, 

porém, com participações percentuais diferentes.   

Em 2003, a renda total de R$1.479.572,00 (familiar de R$5.690.66/ano e 

R$474,22/mês) teve a seguinte formação: produção de artesanato, 49%; 

comercialização de peixes, 36%; produção de castanha, 4%; agente de saúde, 5%; 

professor, 4% e serviço em fazendas da região, 2%. Destas atividades, a 

comercialização de artesanatos, de peixe e de castanha com casca foram as principais, 

contribuindo com R$1.316.504,00, isto é, 89% de toda renda gerada pela população 

Rikbaktsa. Segundo o indígena entrevistado neste estudo, a comercialização de castanha 
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é a principal fonte de renda da comunidade, entretanto, uma pesquisa realizada pela 

Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária/UFMT, em 2006 revelou que este 

papel cabe ao artesanato. Tal divergência se justifica porque “a importância atribuída 

pelo povo indígena Rikbaktsa à esfera econômica não é a mesma que a da sociedade 

ocidental. As atividades que geram a renda, muitas vezes, possuem uma significação 

maior do que a própria renda” (FAMEV/UFMT, 2006, p.33). Isto é, a importância da 

produção de artesanatos não é dada pela renda que oferece, mas pelo fato de ser uma 

produção exclusivamente feminina e cultural.  Assim, a importância econômica é 

relegada a segundo plano. 

Em 2005, a renda total dos Rikbktsa foi de R$612.693,00, o que representa uma 

redução de 58,59% em relação à de 2003. Tal queda deve-se à redução nas rendas 

provenientes das atividades de produção de artesanatos e comercialização de peixe.  Em 

relação à atividade de produção de artesanato, houve queda de 70% na renda, 

reduzindo-a de R$726.530,00 para R$218.548,00, em função da proibição e fiscalização 

mais contundente, em 2004, sobre o comércio de plumárias, de garras e de dentes. 

Como a plumária era muito usada pelos Rikbaktsa na fabricação de artesanatos, a renda 

proveniente desta atividade ficou restrita aos artesanatos produzidos à base de sementes. 

As fontes geradoras de rendas foram às mesmas, porém, com participações alteradas. 

Em 2005, a comercialização de peixes rendeu aos Rikbaktsa R$114.704,00, isto é 

78,66% a menos do que rendeu em 2003. Tal redução se deve ao controle mais 

sistemático sobre esta atividade na região noroeste de Mato Grosso, a partir de 2003, em 

cumprimento à Lei da Pesca4

O contrário ocorreu em relação à atividade de produção de castanha, cuja renda 

saltou de R$52.406,00, em 2003, para R$93.300,00, em 2005. A participação na renda 

total dos Rikbktsa também teve elevação, saltando de 3,54%, em 2003, para 14,08%, 

em 2005.  Tal fato se explica pela implantação do Programa Integrado de Castanha 

(PIC) que contribuiu na organização da produção e da comercialização, na melhora da 

(FAMEV/UFMT, 2006). 

                                                 
4 Lei no 7.679, de 23/11/1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/Leis/L7679.htm, 
acessado em: 01/10/2006.  

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/Leis/L7679.htm�
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qualidade das castanhas indígenas, na valorização das castanhas no mercado e, 

finalmente, na motivação dos índios para o aumento da produção. 

METODOLOGIA 

Para o alcance dos objetivos o trabalho baseou-se na pesquisa do tipo 

exploratória que, segundo Malhotra (2001, p.106), este tem como objetivo “[...] 

explorar um problema ou uma situação para prover critérios e compreensão [...] 

descoberta de idéias e dados.” Este tipo de pesquisa se caracteriza pela flexibilidade e 

versatilidade, o que confere ao pesquisador a possibilidade de mudar o foco da pesquisa 

(MALHOTRA, 2001). As fontes de coletas de dados foram às pesquisas primárias e 

secundárias.  

As pesquisas em fontes primárias consistiram na coleta de dados junto aos 

agentes da cadeia que compuseram o estudo: produtor, agente intermediário e varejista. 

Para este objetivo, foram aplicados questionários semi-estruturados e realizadas 

entrevistas diretas do tipo padronizado que, segundo Lakatos e Marconi (2001 p.107), 

“é uma conversação efetuada face a face, de maneira metódica; proporciona ao 

entrevistador, verbalmente, a informação necessária”. Além de entrevistas com os 

agentes econômicos, objetos desta pesquisa, foram realizadas conversas formais e 

informais com um membro da equipe da FAMEV/UFMT, que trabalha no Programa 

Integrado de Castanha (PIC) e com um funcionário da FUNAI/Juína, que assessora os 

índios Rikbaktsa na comercialização de seus produtos. 

 Às pesquisas secundárias foi constituída por estudos bibliográficos (livros, 

teses, dissertações, reatórios do Programa Integrado de Castanha da UFMT/FAMEV, 

artigos, revistas, jornais, sites na internet do IBGE).  

 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.2 Estrutura de mercado 

Estruturas de mercado são as diversas formas de organização dos mercados. 

Cada estrutura de mercado é identificada por suas características, tais como quantidade 

de empresa atuando no mesmo mercado, barreiras à entrada de novas empresas, tipos de 
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produtos (homogêneo ou diferenciado). Pelo lado do mercado de bens e serviços as 

estruturas de mercado são: monopólio, concorrência perfeita, oligopólio, concorrência 

monopolística. Pelo lado do mercado dos fatores de produção as estruturas de mercado 

são: monopsônio, concorrência perfeita, oligopsônio e monopólio bilateral. 

a) Monopólio: é uma estrutura de mercado caracterizada por uma única firma 

porque existe um só produtor que domina todo o mercado; por produto sem substituto e 

por forte barreira à entrada de novas empresas. Tais características conferem ao 

monopolista o poder de estabelecer o preço à vontade (ficando limitado pela renda do 

consumidor e por Leis).  Os obstáculos à entrada de novas empresas podem ser 

administrados pelo monopolista através de: 1) controle sobre o fornecimento de 

matérias-primas; 2) barreiras legais como o registro de patentes; 3) licença e concessões 

governamentais e outros. O monopólio puro é um conceito teórico, pois na prática ele 

não existe. (PINDICK; RUBINFELD, 2002). 

b) Concorrência perfeita: estrutura de mercado caracterizada por mercado 

atomizado, isto é, muitos vendedores que individualmente não influenciam no mercado, 

sendo assim, o preço é determinado no mercado pela interação entre a curva de 

demanda e oferta; por produto homogêneo, ou seja, são substitutos perfeitos; 

transparência de mercado, isto é, as informações sobre os preços correm livremente para 

todos os agentes econômicos (vendedores e compradores); livre mobilidade, ou seja, 

não existem barreiras à entrada de novas empresas no mercado. Assim como no 

monopólio a concorrência perfeita é uma construção teórica, pois na prática ela não 

existe.(PINDICK; RUBINFELD, 2002). 

c) Oligopólio: estrutura de mercado caracterizada por reduzido número de 

empresas ou por grande número de empresas, mas com poucas dominando o mercado e 

ofertando produtos homogêneos (oligopólio puro) ou substitutos próximos entre si 

(oligopólio diferenciado), bem como por presença de barreiras à entrada de novas 

empresas. Nesta estrutura de mercado há interdependência entre as empresas, pois as 

decisões de preço e quantidade de equilíbrio influem nas decisões das outras empresas.   

Quando os oligopolistas reconhecem a interdependência é possível a formação de cartel 
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que é uma estrutura caracterizada por uma organização formal ou informal que 

determina a política de preços para todas as empresas que o compõem. (PINDICK; 

RUBINFELD, 2002). Neste tipo de mercado quando poucas empresas concentram a 

maior parte do mercado é chamada de oligopólio concentrado. 

d) Concorrência monopolística: estrutura de mercado caracterizada pela 

inexistência de barreiras à entrada de novas empresas; por número elevado de empresas 

vendendo produtos diferenciados, substitutos próximos entre si. A diferenciação de 

produtos pode ser de aspectos físicos, marca, prestação de serviços, promoção, etc. 

Nesta estrutura de mercado os produtores têm poder de fixação de preços, mas devido à 

existência de produtos substitutos próximos, os consumidores têm opção de escolher 

produtos concorrentes.  

e) Monopsônio: estrutura de mercado caracterizada pela existência de muitos 

vendedores e um único comprador. (TROSTER, 2004). 

f) Oligopsônio: estrutura de mercado caracterizada pela existência de poucos 

compradores e muitos vendedores. (TROSTER, 2004).  

g) Monopólio bilateral: estrutura de mercado caracterizada por um único 

comprador para um único vendedor. (TROSTER, 2004). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Estrutura de mercado da castanha-do-brasil dos Rikbaktsa 

Até 2003, a comunidade indígena Rikbaktsa comercializava suas castanhas em 

critérios baseados somente na necessidade de obtenção de dinheiro e sem poder de 

barganha, ou seja, o preço, que girava em torno de R$0,50 o quilo, era definido em uma 

estrutura de mercado muito próxima à concorrência perfeita, em que o comprador 

(geralmente, o agente intermediário e o varejo dos municípios próximos às aldeias) 

determinava o preço. No varejo, as castanhas eram vendidas a R$1,50 e, com isso, a 

apropriação do valor final por parte do produtor era de 33,3% e do varejo de 66,70%.  

A partir de 2003, com o início da implantação do PIC e, conseqüentemente, a 

organização das transações por meio da associação indígena (ASSIRIK), o preço médio 
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pago aos produtores teve aumento de, aproximadamente, 100%. Juntos, os Rikbaktsa 

são os maiores produtores do município de Juína, MT, respondendo por cerca de 90% 

do mercado.  

Atualmente, a comercialização é realizada pelos índios individualmente (quando 

precisam de dinheiro imediato, ou liquidez) e pela associação que compra a produção 

dos associados e revende aos agentes intermediário dos estados de São Paulo, Mato 

Grosso e Paraná. Nas safras 2004/2005 e 2005/2006, a associação transacionou 110,2 

toneladas de castanhas, pagando R$1,00 o quilo e vendendo por um preço médio de 

R$1,10. O valor agregado nesta transação é utilizado pela associação para a manutenção 

de equipamentos e máquinas, e para compra de sacarias e de combustível.  

A estrutura de mercado nas transações entre o produtor indígena, via associação 

e o varejo e entre o produtor indígena e o agente intermediário, bem como os valores de 

venda do produtor, da associação indígena, do agente intermediário e do varejo e suas 

respectivas apropriações do preço final estão ilustrados na Figura 5.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Oligopólio 
concentrado 
 

Produtor 
R$1,00 

Assirik 
R$1,10 

Mercado 
externo 

Agente 
intermediário 

R$1,99 

Mercados de 
SP, MT e PR 

5% 50,25% 44,75% 



 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________ 
Rio Branco – Acre, 20 a 23 de julho de 2008 

Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.3 – ESTRUTURA DE MERCADO E APROPRIAÇÃO DO PREÇO FINAL DAS 

CASTANHAS IN NATURA POR PARTE DO PRODUTOR INDÍGENA, DA ASSOCIAÇÃO 

INDÍGENA (ASSIRIK), DO VAREJO E DO AGENTE INTERMEDIÁRIO. DADOS DE 2005.  

Fonte: elaborado pela autora. 

Conforme se observa na Figura 5.3, as apropriações médias do preço final das 

castanhas in natura por parte dos produtores indígenas, da associação indígena e do 

varejo foram de 50,80%, 5% e 44,20%, respectivamente. Nas transações que envolvem 

o agente intermediário, os produtores indígenas apropriaram-se, em média, de 50,25%, a 

associação de 5% e o agente intermediário de 44,75%. Com a intermediação da 

associação nas transações dos produtores com o varejo e com o agente intermediário, o 

mercado se caracteriza por oligopólio concentrado, uma vez que a associação oferta 

cerca de 90% da oferta de castanhas in natura.   

A estrutura de mercado nas transações entre o produtor indígena, 

individualmente e o varejo e entre o produtor indígena e o agente intermediário, bem 

como os valores de venda de cada um e suas respectivas apropriações do preço final 

encontram-se na Figura 5.4.  
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FIGURA 5.4 – ESTRUTURA DE MERCADO E APROPRIAÇÃO DO PREÇO FINAL DAS 

CASTANHAS IN NATURA, POR PARTE DO PRODUTOR INDÍGENA, DO VAREJO E DO AGENTE 

INTERMEDIÁRIO. DADOS DE 2005.  

Fonte: elaborado pela autora. 

Nas transações realizadas pelos índios individualmente (sem a intermediação da 

associação), a apropriação foi de 40,6% para os indígenas e de 59,4% para o varejo; nas 

transações que envolvem o agente intermediário, a apropriação foi de 40,2% para os 

indígenas e de 59,8% para o agente intermediário.  

 O cenário descrito revela o poder de mercado dos Rikbaktsa, quando se juntam 

para vender suas castanhas. Isto é, quando as transações são realizadas via associação, e 

não por meio de cada família separadamente, o mercado caracterizado como 

concorrencial deixa de contar com muitos vendedores (aproximadamente 260 famílias 

indígenas) oferecendo um produto homogêneo, para contar com poucos vendedores (a 

associação indígena e alguns pequenos produtores não indígenas), com características 

de oligopólio.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho analisou a organização social dos índios Rikbaktsa, com ênfase na 

sua dinâmica e nas influências sofridas por parte dos missionários e seringueiros. 
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Também analisou a estrutura de mercado de castanha-do-brasil no município de Juína, 

MT e a influencia da organização social dos Rikbaktsa nesta estrutura. As conclusões 

pertinentes é que a organização tradicional dos Rikbaktsa, embora tenha sofrido grandes 

influências  principalmente dos jesuítas, determina algumas regras na sua organização 

social contemporânea. Esta baseia-se principalmente na participação de toda a 

comunidade nas decisões que a envolvem, tais como não vender madeira, comercializar 

as castanhas em conjunto, reivindicar serviço do governos, etc. 

Finalmente, o estudo também concluiu que a organização social dos Rikbaktsa 

influencia na estrutura de mercado de castanha, uma vez que, quando a comercialização 

deste produto é realizada em conjunto, isto é, via associação, há uma mudança na 

estrutura do mercado que passa de concorrência perfeita para oligopólio concentrado. 

Tal mudança também determina a apropriação dos ganhos entre os agentes. Isto é, o 

produtor (indígena) tem maior parcela do preço final quando vendem seu produto por 

meio da associação indígena.   
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