
Banjus
Banco Juruti Sustentável



“
Conheça um pouco nova proposta 

do Instituto  Juruti Sustentável 
para apoio ao desenvolvimento 

Local Sustentável de Juruti 
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“
Aprimorar a Ferramenta de Investimento do
Fundo Juruti Sustentável, com vistas a
socializar o acesso ao crédito para estimular
o desenvolvimento do empreendedorismo e
negócios sustentáveis na cidade e nas
comunidades de Juruti

O Objetivo do Projeto



Mas o que o território 
tem que enseje uma 
ferramenta com essas 
características? 
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Contextualização e Desafios

Juruti - Oeste do Estado do Pará (Amazônia)

60% Rural

32% foi Decretado como PEAEX (CAR coletivo)

O município dispõe de 04 agências bancárias

LOCALIZAÇÃO

POPULAÇÃO

TERRITÓRIO

BANCOS

O município apresenta baixa média de financimento
Financiamento



Fatores que dificultam o acesso ao Crédito em Juruti 

Burocracia Desconhecimento das 
normas 

Restrições cadastrais

Avalista Garantias Assistência Técnica e 
Extensão Rural
◎
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Inadimplência 
(Pessoa / Município) 



De olho nesses 
entraves o que um 
Banco Sustentável em 
Juruti precisaria ter 
para socialiazar o 
acesso ao crédito? 
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Características do Banjus

◎ Ser um espaço reconhecido pela população, que se sentirá proprietária por 
ver entes de suas comunidades e de confiança participando das ações;

◎ Atuar com empreendimentos sociais e pessoas físicas operadoras de 
negócios sociais que não possuem acesso aos bancos tradicionais;

◎ Visar Desenvolvimento local e não o lucro;

◎ Ter um espaço único de operação na cidade de Juruti, contando com apoio 
de Agentes de Análise de Crédito nas Comunidades  

◎ Análise Social de Crédito: que não leva em consideração ferramentas como 
SPC e SERASA (o nome sujo ou score baixo). 

◎ Possuir linhas de crédito adaptáveis a realidade de cada empreendimento.
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Estratégias do Banjus

2 Aprimoramento 

das Capacidades 

do Fundo Juruti 

Sustentável para 

adequação a novo 

formato

1 Diagnóstico 

Sócio Econômico 

Situacional do 

Territorial e 

Institucional

3 Estratégia Piloto 

de Investimento

4 Assessoria para 

aprimoramento do 

processo de 

Execução / Gestão 

e Assessoria 

Técnica Público 

Beneficiário



Cronograma 18 meses

10

1
3 5

6
42

Diagnóstico e  
Aprimoramento da 

Ferramenta - 6 meses Investimentos - 1 mês 

Tempo de Retornos de 
parte Investimentos 
(tempo mínimo para 

análise) 
4 meses

Lançamento Edital Piloto 
2 Meses 

Carência e estratégia de 
assessoria técnica 

3 meses 

Análise e Readequação da 
Ferramenta (assessoria 

Técnica Banjus)
2 Meses

Próximos passos, lições 
aprendidas e novas Rodas 

de investimento 



Resultados Esperados

◎ Aprimoramento da Ferramenta do Fundo Juruti Sustentável 

◎ Ao menos 40 famílias / empreendimentos atendidos com a estratégia 
piloto 

◎ 10 comunidade envolvidas 

◎ Até 5 grupos formalizados / regularizados para funcionamento efetivo 
de ao menos

◎ Estruturação de cerca de 30 projetos envolvendo produção e
comercialização de produtos

◎ Mais de R$ 200.000,00 em investimentos junto a agricultores familiares 
e outros negócios sociais 
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Resultados Esperados 
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◎Aumento da produtividade das empreendimentos, e consequentemente 
ampliação de vendas, faturamento e renda. 

◎Estruturação dos empreendimentos em um prazo de menor tempo

◎Recuperação da crença no empreendedorismo, fortalecimento do 
sentimentos empreendedor 

◎Recuperação de CNPJ’s perdidos no período de pandemia 

◎Socialização do acesso ao crédito em núcleos produtivos 

(Hortifrutigranjeiros, artesanato  e outras modalidades);

◎Oportunidade de qualificação para empreendedores; 



Indicadores

◎ IJUS Requalificado como OSCIP;

◎ 01 Edital piloto executado;

◎ Nova carteira do Funjus integrada;

◎ 10 Conselheiros do Funjus capacitados para executar 
o Futuros Editais;

◎ Ao menos 04 núcleos produtivos financiados (Mamurú

Planalto, PEAEX Gleba Curumucuri e Prudente e Monte Sinai) e 

zona urbana;

◎ 01 seminário de entrega de resultados realizado;
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Estratégias de Salvaguarda dos Investimentos

◎ Engajamento Comunitário

◎ Seguro para garantia de manutenção do banco para
além das possíveis dificuldades de cobrança dos
clientes

◎ Comitês de Avaliação de crédito formado por
instituições locais
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Qual a estratégia 
para além do 
investimento 
inicial?
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Sustentabilidade
Taxa de Juros aplicadas  adequada a realidade 

Retornos dos investimentos reembolsáveis                     
acrescidos de juros (Reinvestimentos) 

Aplicação dos reembolsos (Rendimento) 

Oportunidade de captação de novos recursos (CFEM 
Município de Juruti – estratégia de captação)

Investimento IJUS no próximo edital (Operacionalização) 
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Banjus 
Investimento 
Sustentável
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Thanks!
Any questions?

You can find me at:

contato@ijus.org.br
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