
 

Apresentação de Resultados do Projeto. 
 

Este documento foi elaborado com a participação financeira da União Européia. O seu conteúdo é da 
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Principais Atividades 

• Apoio a população indígena da RMB. 

• Cursos de Educação Financeira. 

• Créditos Comunitários. 

• Acesso a crédito e cursos de Educação Financeira para os 

indígenas de Capitão Poço. 

• Impactos sociais do projeto. 



 

       
Parte 1 - População indígena da região metropolitana 

de Belém 

A Inclusão financeira da população indígena da região metropolitana de Belém, 

por meio de cursos de educação financeira e acesso a crédito, foi o principal 

objetivo do projeto.  



 

       

  

No sentido de apoiar a população indígena da 

região metropolitana de Belém, realizamos as 

seguintes atividades: 
 

Parte 1 - População indígena da região metropolitana 

de Belém 
 

•    Cursos de Educação Financeira. 

• Apoio a organização dos indígenas. 

•   Desenho de uma linha de microcrédito. 



 

        Com relação aos cursos de educação 

financeira, foram desenvolvidos cursos 

voltados a temas como o associativismo, 

empreendedorismo e gestão do negócio, 

onde podemos destacar  os seguintes 
resultados: 

Parte 1 - População indígena da região metropolitana 

de Belém 

•    Total de Cursos: 05 

• Participação Feminina: 48% 

• Participação Masculina: 52% 

• Média de Participação: 16,22 

pessoas. 



 

       

  

Incentivamos a articulação dos indígenas da 

região metropolitana,  incentivando a cultura 

do associativismo. Nesse sentido a nossa 

principal a ação foi:  

Parte 1 - População indígena da região metropolitana 

de Belém 

• Organização da eleição da AIAMB. 

 



 

       

  

O acesso a serviços financeiros, como 

financiamentos para a população indígena da região 

metropolitana de Belém também foi um dos pontos 

chaves deste projeto, neste sentido, a parceria com 

a AMAZONCRED e o Banco da Amazônia foi muito 

importante na criação de uma linha de microcrédito 

dentro do programa Amazônia Florescer. Nossas 

ações neste sentido foram: 

Parte 1 - População indígena da região metropolitana 

de Belém 

•Diagnóstico de demanda por microcrédito. 

•Treinamento sobre crédito comunitário. 



 

       

 Devido aos bons resultados com os indígenas, outras comunidades 

solicitaram os cursos do Projeto de Educação Financeira, que foram 

realizados tanto para comunidades que mais tarde seriam atendidas 
pelo crédito comunitário, quanto as não atendidas. 

Parte 2 – Cursos de Educação Financeira 



 

       
 Nossos treinamentos foram realizados 

em toda a região metropolitana de Belém, 

os nossos cursos foram: 

Parte 2 – Cursos de Educação Financeira 

• CURSOS :   

Noções de Controle 

Financeiro. 

Características de 

Empreendedor. 

Poupança e produtos 

microfinanceiros. 

Liderança e Motivação. 

Associativismo e 

Cooperativismo 

Elaboração e Gestão de 

Projetos. 

Atendimento e Vendas. 



Parte 2 – Cursos de Educação Financeira 

O foco dos cursos foi a região metropolitana de 

Belém, porém atendemos algumas cidades próximas, 

como Tauá e Castanhal, além do município de Santa 

Luzia, onde está localizada a tribo Tembé. As 

localidades onde os cursos foram realizados com 

maior frequência foram Belém e Ananindeua, como 
mostra o gráfico abaixo. 



Parte 2 – Cursos de Educação Financeira 

 Nos cursos de educação financeira a presença 

feminina foi superior a masculina, como 
podemos ver no gráfico abaixo. 

34% 

66% 

Participação nos Cursos por Gênero Homem Mulher



Parte 2 – Cursos de Educação Financeira 

 É muito importante para a equipe do projeto saber 

o que as pessoas achavam dos treinamentos. 

Deste modo, realizamos juntos aos participantes 

dos cursos avaliações de nossos treinamentos. 

Para a grande maioria do nosso público os cursos 

foram classificados como excelente ou bom, como 
mostra o gráfico abaixo. 

Muito Bom ou 
Excelente 
65,13% 

Bom 
31,85% 

Regular 
2,88% 

Insuficiente 
0,14% 



Parte 3– Créditos Comunitários – Amazônia Florescer 

Comunidade. 

 Desenhada por Silvana Parente e Conceição Faheina, a linha de 

microcrédito para os indigenas da região metropolitana de Belém a 

exemplo dos curso de Educação Financeira, também foi ofertada a 

outras comunidades, foram trabalhados 4 pilotos (grupos), e o 

sucesso do trabalho, fez com que fosse criado o Amazônia Florescer 

Comunidade, em parceria com a AMAZONCRED, e o Banco da 

Amazônia. 



 

       

  

O crédito comunitário iniciou com o nome de 

banco comunitário, os primeiros grupos foram 

feitos em Ananindeua, Belém e Santa Izabel. 

Na tabela abaixo está o nome dos 04 grupos. 

Parte 3– Créditos Comunitários – Amazônia Florescer 

Comunidade. 

Grupos Pilotos 

Abamodá; 

Caraparu; 

COOPERNÓS; 

Divina Providência 



Parte 3– Créditos Comunitários – Amazônia Florescer 

Comunidade. 

 Para os grupos iniciais já foram realizadas 9 

operações de crédito, totalizando um valor de R$ 

67.400,00, com uma adimplência de 100%. A tabela 

abaixo, mostra os números dos financiamentos 
realizados. 

Operações de Crédito: 9 

Carteira Ativa: R$ 36.600,00 

Total Emprestado: R$ 67.400,00 

Clientes Ativos: 51 

Total de clientes atendidos: 108 

Valor Médio Emprestado: R$ 

717,65. 

Inadimplência 0,00% 



Parte 3– Créditos Comunitários – Amazônia Florescer 

Comunidade. 

  

Assim como nos cursos de educação financeira, o 

número de empreendedoras populares, é maior do que 

o de empreendedores. Elas equivalem a 78% do 

publico atendido, enquanto eles respondem por 22%, 

como podemos ver na tabela abaixo. 

Gênero Total % 

Feminino 40 78% 

Masculino 11 22% 



Parte 4– Os indígenas de Santa Luzia. 

Este é um capitulo especial para o Projeto de Educação 

Financeira. Em parceria com a AMAZONCRED, Banco da 

Amazônia, OCB, EMATER e FUNAI; conseguimos que a tribo 

indígena Tembé, que possui uma cooperativa, cujo o principal 

produto comercializado é o açaí. Por meio do Amazônia Florescer 

Rural, os Tembés conseguiram financiamento para comprar um 

caminhão e escoar a sua produção eliminando os atravessadores.  

Além do financiamento os indígenas também receberam 
treinamentos de educação financeira pelo projeto.  



Parte 4– Os indígenas de Santa Luzia. 

 Apesar da modalidade de crédito realizada pelos 

indígenas não ter sido comunitária, eles 

demonstraram bastante cooperação, ao pegarem 

seus financiamentos individualmente e 

concentrarem na compra do caminhão. A tabela 
abaixo mostra os números do financiamento. 

Valor Liberado R$ 65.907,00 

27 indígenas. 



Parte 4– Os indígenas de Santa Luzia. 

Como atividade complementar ao financiamento 

recebido, os indígenas receberam treinamentos 

em finanças pessoais, empreendedorismo e 

gestão de negócios. A tabela abaixo mostra os 

cursos realizados pelos indígenas. 

Cursos Realizados: 

Características de Empreendedor. 

Noções de Controle Financeiro. 

Noções de Poupança e 

Investimento 



Parte 4– Os indígenas de Santa Luzia. 

 A participação Feminina nas tomadas de decisões da 

tribo é algo muito significativo. Nos cursos de educação 

financeira não foi diferente, a participação feminina foi de 

62%, enquanto que a masculina foi de 38%. 

  Média de participação: 12 pessoas 

   Participação Feminina: 62% 

   Participação Masculina: 38% 



Parte 5- Impactos Sociais do Projeto. 

  

 

 

 
 

 
 

 A avaliação do projeto não pode se limitar somente 

a presença nos cursos de qualificação ou pagamento 

das parcelas. É preciso saber se houve evolução das 

atividades produtivas de nosso público. 

 

Neste sentido, analisamos os seguintes aspectos: 

 

•  Impacto do crédito na atividade produtiva. 

•  Impacto do crédito nas condições de moradia. 

•  Impacto dos cursos de Educação Financeira. 

•  Acesso a Crédito. 

 



Parte 5- Impactos Sociais do Projeto. 

 As Atividades produtivas atendidas 

pelo projeto, eram na maioria das 

vezes, gerenciadas apenas por uma 

pessoa (62,07%), com espaço de 

produção individual (65,52%), e com 

apenas 10% dos empreendedores 

realizando todos os controles do 

negócio. Para a grande maioria delas 

o crédito impactou na ajuda da 

manutenção da atividade, como 

podemos ver no gráfico ao lado. 
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Parte 5- Impactos Sociais do Projeto. 

 Quanto a situação de moradia dos 

empreendedores, elas eram em 

média residências habitadas por 2 a 

4 pessoas (65,52%); com 1 a 4 

cômodos (55,17%); paredes de 

alvenaria (75,86%); e piso de cimento 

(51,82). Como mostra o gráfico ao 

lado, o microcrédito no curto prazo, 

não tem como proporcionar geração 

de receitas ao negócio, para geração 

de excedentes para investimentos 

em moradia. 
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Parte 5- Impactos Sociais do Projeto. 

 Cerca de 97% das pessoas 

atendidas pelo projeto fizeram pelo 

um dos cursos de educação 

Financeira. Para a grande maioria 

delas (91%), foi possível aplicar os 

conteúdos dos cursos na sua 

totalidade ou parcialmente, como 

podemos ver no gráfico ao lado. 
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Parte 5- Impactos Sociais do Projeto. 

 Antes da parceria do projeto com o 

Amazônia Florescer, a grande 

maioria dos empreendedores 

populares (86,21%), nunca havia 

realizado algum tipo de 

financiamento para sua atividade 

produtiva. Após o crédito e os cursos 

de educação financeira, eles não 

desejaram fazer novos empréstimos 

em outras instituições financeiras, 

seja por fidelização ou consciência 

das condições de mercado, como 

mostra a tabela ao lado.  

Relação dos empreendedores 

populares com o mercado de 

crédito, após o financiamento pelo 

Amazônia Florescer 

• 94% não realizaram outros 

financiamentos. 

• 65% para não se endividar. 

• 29% Por causa dos juros. 

• 6% outros motivos. 



 

 

                 

 

Muito Obrigado!!! 

 

 PlaNet Finance Brasil 

  
Moisés Inácio - PLANET 

 Contatos: 91 8028 7514 ou 8486 3680  

minacio@planetfinance.org 

  
Sammy Abud - AMAZONCRED 

Contato: 91 8724 5313   

sammyabud@gmail.com  

 
Augusto Alex - AMAZONCRED 

Contato: 91 99848766  

 alexeconomia2000@yahoo.com.br 
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