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RESUMO 

Objetivo – Esse estudo busca investigar o papel da Agência Barco Chico Mendes 
na inclusão financeira mediada pela tecnologia nas comunidades ribeirinhas da 
Amazônia. 

Metodologia – Foi realizado um estudo de caso por meio de entrevistas 
semiestruturadas com os atores locais. Para orientar o mapeamento e análise dos 
resultados foi utilizado um modelo teórico de inclusão financeira mediada por TICs 
(modelo 2iDf), a partir da investigação dos componentes presentes em iniciativas 
dessa natureza. Os dados foram analisados utilizando-se análise léxica e análise de 
conteúdo. 

Resultados – Os resultados demonstraram que a Agência Barco exerce um papel 
positivo no acesso a produtos e serviços financeiros pela população ribeirinha. A 
pesquisa indicou, ainda, oportunidade para o desenvolvimento de parcerias com 
instituições locais e órgãos do governo, visando suprir as restrições locais e 
fortalecer a sustentabilidade política e econômica do projeto. O estímulo ao uso 
consciente e responsável do sistema financeiro é fragilizado, entretanto, devido ao 
baixo engajamento com stakeholders locais - como os empreendedores da região -, 
que atuam como influenciadores e promotores das mudanças de atitude e 
comportamento, da população ribeirinha, acerca das práticas financeiras informais 
locais. Finalmente, o estudo identificou a necessidade de aceleração do 
desenvolvimento das capacidades financeiras, ampliando o escopo do componente 
Educação Financeira, com o objetivo de contemplar o desenvolvimento de 
conscientização e crítica que resultem em mudança individual de atitudes e 
comportamentos relacionados ao uso de produtos e serviços financeiros. 

Contribuições práticas – A partir dos resultados, essa pesquisa indicou a 
oportunidade, para a CAIXA, de desenvolvimento de parcerias, tanto com órgãos 
públicos como com instituições de poder locais nas regiões de atuação da Agência 
Barco. A pesquisa indicou, ainda, a importância do engajamento de iniciativas de 
inclusão financeira nas comunidades ribeirinhas da Amazônia com empreendedores 
locais. Finalmente, a demanda por treinamento e capacitação financeira, pelos 
entrevistados, indicou a oportunidade de desenvolvimento de programas com esse 
fim, como componente de destaque em programas de inclusão financeira mediada 
por TICs em comunidades de baixa renda. 

Originalidade – O presente estudo resultou na proposta de continuidade e evolução 
do modelo 2iDf (SANTOS; JOIA, 2016) de inclusão financeira mediada por TICs em 
regiões de baixa renda, a partir da expansão do componente “Educação Financeira” 
para “Capacidade Financeira”, além da inclusão, no modelo 2iDf, do novo 
componente “Engajamento com Stakeholders Locais”. 

 

Palavras-chave: Inclusão financeira; TICs para desenvolvimento (ICT4D); Agência 
Barco; Modelo 2iDf. 

Categoria do artigo: Dissertação de Mestrado. 



 

 

ABSTRACT 

 

Purpose – This research aims to investigate the role of Agência Barco Chico Mendes 
in the ICT-mediated financial inclusion of the riverine communities of the Amazon. 

Design/ Methodology – A case study was conducted through semi-structured 
interviews with clients of the Agência Barco Chico Mendes, banking correspondents, 
CAIXA employees and local stakeholders. To guide the results mapping and analysis, 
a theoretical model of financial inclusion mediated by ICT (2iDf model) was used, 
based on the investigation of the components present in initiatives of this nature. Data 
was analyzed using lexical analysis and content analyses procedures. 

Findings – The outcome indicates that the Agência Barco has a positive role in the 
access to financial products and services by the riverine population. The research 
also indicated an opportunity for development of partnerships with local institutions 
and public agencies to overcome local constraints and strengthen the political and 
economic sustainability of the project. The promotion of a conscious and responsible 
use of the financial system is weakened, however, by the low engagement of the 
initiative with local stakeholders, such as local entrepreneurs. These agents act as 
influencers and promoters of attitude and behavioral changes by the riverine 
population, on the practices related to the use of the financial system. Finally, the 
study identified the need to accelerate the development of financial capabilities, 
expanding the scope of the Financial Education component, to develop more 
awareness and criticism needed to an individual change of attitudes and behaviors 
related to the use of financial products and services. 

Practical implications – Based on the results, this research indicated the opportunity 
for CAIXA to develop partnerships, both with public agencies and local power 
institutions in the regions served by Agência Barco. The research also indicated the 
importance of the engagement, of financial inclusion initiatives, in the riverine 
communities with local entrepreneurs. Finally, the demand for training and financial 
capabities by the interviewees indicated the opportunity to develop programs for this 
purpose, as a prominent component in financial inclusion programs mediated by ICTs 
in low-income communities. 

Originality/ Value - The present study resulted in the proposal of continuity and 
evolution of the 2iDf (SANTOS; JOIA, 2016) model of ICT-mediated financial 
inclusion in low income regions, from the expansion of the "Financial Education" 
component to "Financial Capabilities", and the addition, in the 2iDf model, of the new 
component "Engagement with Local Stakeholders". 

 

 

Keywords: Financial inclusion; ICTs for development (ICT4D); Agência Barco; 2iDf 
Model.  
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 1 

1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 Contextualização do Problema  
 

Muito tem se debatido nas últimas décadas sobre a aceleração do abismo social 
nos países em desenvolvimento, palco onde as desigualdades se apresentam sob 
formas distintas como a exclusão social, a exclusão digital e a exclusão financeira. 

Nessa linha, o desejo pelo crescimento e homogeneização da prosperidade 
global alimentou as primeiras propostas de inclusão, fundamentadas por conceitos e 
práticas vigentes nos grandes centros econômicos mundiais. Com uma ampla 
capacidade de geração e processamento de recursos, essas regiões apresentaram, 
elas mesmas, um rico cenário de ideias, soluções e inovações, gerando um ciclo de 
desenvolvimento cada vez mais acelerado. Além disso, as novas tecnologias digitais 
trouxeram consigo a promessa de aceleração do crescimento econômico, da 
emancipação política e social de cidadãos e do acesso a produtos e serviços, inclusive 
em setores como educação e saúde, antes inacessíveis para um público 
marginalizado. Alguns aspectos dessa mudança, entretanto, não acompanharam este 
movimento acelerado. Apesar deste cenário promissor, não houve uma apropriação 
massiva destes benefícios obtidos, na forma de desenvolvimento econômico, social e 
humano, fruto dessa expansão tecnológica (WORLD BANK, 2016). 

 Assim, teve início um paradoxo. A perspectiva de crescimento consolidou-se e, 
não apenas novos produtos e serviços de mais qualidade se estabeleceram no 
mercado, como as tecnologias de informação e comunicação (TICs) trouxeram 
consigo novas formas de se comunicar e relacionar e, concomitantemente, formas de 
produzir, distribuir e consumir (CASTELLS; SUSSER, 2002). Dessa forma, neste ciclo 
acelerado de inovação, cada vez mais as tecnologias digitais passaram a integrar a 
dinâmica social, organizacional e produtiva (CASTELLS, 2003).  

 Nessa dinâmica, um dos setores que vem apresentando alto potencial de 
mobilização é o setor financeiro, cuja flexibilização e diversificação de produtos e 
serviços foi amplamente favorecida pela integração de processos e operações por 
meio das TICs. Devido à sua escalabilidade e possibilidade de oferta massiva de 
serviços e produtos com baixo custo operacional como tecnologias móveis e terminais 
eletrônicos, são algumas das oportunidades identificadas pelo Banco Mundial 
(WORLD BANK, 2014) para expansão de iniciativas de inclusão financeira nos países 
em desenvolvimento. 

 No cenário brasileiro, apesar da presença de modernas plataformas de serviços 
financeiros digitais, é evidente ainda a carência de uma padronização de acesso, 
oportunidades e conveniência para a distribuição equivalente de serviços financeiros 
em todo o território nacional. Indicadores presentes no relatório de inclusão financeira 
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do Banco Central (BCB, 2015) demonstram a dispersão do atendimento bancário 
entre as regiões do país, com atenção especial à região Norte, que apresenta desafios 
mais complexos devido às dificuldades de deslocamento e acesso aos centros 
urbanos, assim como por sua baixa densidade demográfica. Esse contexto inibe o 
interesse da iniciativa privada em investir nessas comunidades, as quais ficam 
dependentes do fomento das propostas públicas para que haja uma transformação 
dessa realidade. 

Cabe ressaltar, entretanto, o papel das iniciativas integradoras que, por meio 
de parcerias estratégicas e novos modelos de negócios viabilizam a capilaridade do 
sistema financeiro nacional (SFN). Como exemplo, pode-se citar a atuação dos 
correspondentes bancários, que são empresas que atuam como agentes 
intermediários entre os bancos e instituições financeiras, autorizadas a operarem pelo 
Banco Central e seus clientes finais. Podem ser supermercados, agências de correio, 
casas lotéricas, mercados e farmácias, dentre outros estabelecimentos presentes nas 
regiões excluídas. As “redes bancárias” das quais fazem parte são de propriedade 
das instituições bancárias, porém operacionalizadas pelos parceiros locais e 
viabilizadas por TICs (MAS, 2009), tornando mais acessíveis os serviços e produtos 
financeiros.  

 Apesar do importante papel dos correspondentes bancários no Brasil, 
pesquisadores como Diniz, Birochi e Pozzebon (2011), Xu e Zia (2012), Joia (2004) e 
Santos e Joia (2016) sugerem, entretanto, que o acesso aos serviços e produtos 
financeiros apenas não é suficiente para ampliar a inclusão financeira dessas 
comunidades. Os autores atestam também a importância de uma estrutura adequada 
de educação financeira, como um dos componentes fundamentais para a integração 
das iniciativas de inclusão financeira intermediadas pelas novas tecnologias. Essas 
iniciativas voltadas à minimização do abismo gerado pela exclusão financeira das 
populações menos favorecidas, em conjunto com uma estrutura de educação, 
desenvolvimento de capacidades e entendimento dos contextos locais são tentativas 
de atribuir aos indivíduos as ferramentas para incentivar sua emancipação 
socioeconômica de forma consciente e responsável. A participação nos programas de 
desenvolvimento individual e coletivo, dessa forma, deve ocorrer em consonância com 
um processo de análise crítica e compreensão, pelos próprios indivíduos atendidos, 
das vantagens e dos riscos inerentes, para só então ocorrer a efetivação de uma ação 
consciente que caracterize a inclusão (FREIRE, 2014; SEMPERE, 2008; SEN, 1985).  

 Em linha com essa realidade, o presente estudo apresenta o caso da Agência 
Barco, projeto iniciado pela Caixa Econômica Federal em 2010, com objetivo de levar 
acesso e oferecer produtos e serviços bancários e de promoção de cidadania às 
populações ribeirinhas da região amazônica. Por meio de embarcações que atuam 
como agências bancárias flutuantes, a Agência Barco oferece serviços bancários 
básicos de abertura de contas, emissão de cartões eletrônicos de débito e crédito, 
realização de empréstimos e seguros etc. Por meio de parcerias com outros órgãos 
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públicos, a iniciativa leva, também para essas populações, o acesso e atendimento a 
produtos e serviços sociais, como o Cartão Cidadão, o Bolsa Família e a Carteira de 
Trabalho, promovendo cidadania e inclusão social. Dessa forma, a Agência Barco foi 
selecionada como objeto desta pesquisa, visto que atua como potencial agente de 
transformação social por meio da inclusão financeira mediada por TICs. 

 
1.2 Relevância do Estudo 
 

O desenvolvimento da inclusão financeira é premissa para a prosperidade social 
e econômica de um país e de seus cidadãos (BCB, 2015; WORLD BANK, 2014). 
Devido à sua extensa dimensão territorial, o Brasil apresenta estágios diferentes de 
desenvolvimento humano e econômico ao longo de suas fronteiras, criando 
obstáculos à padronização de propostas de solução, as quais devem ser adaptadas 
considerando-se os mais diversos contextos socioeconômicos e culturais.  

Assim, o presente estudo é relevante por apresentar o contexto de inclusão 
financeira de uma das regiões mais isoladas do país, as comunidades ribeirinhas da 
região Norte. Essas comunidades, localizadas e dispersas ao longo de uma ampla 
área majoritariamente rural e selvagem, apresentam uma densidade demográfica 
média de 2 hab/km2.  

A compreensão dos processos de inclusão financeira mediada por TICs em 
regiões de baixa renda, dessa forma, demanda uma investigação sobre o contexto 
local e o estágio de desenvolvimento e influência das iniciativas de inclusão financeira 
atuantes na região. Esse estudo oferece a oportunidade para a utilização de modelos 
teóricos para a exploração científica acerca da inclusão financeira por meio do 
mapeamento e entendimento dos elementos-chave requeridos nesses processos 
inclusivos. 

Sob uma perspectiva prática, o incentivo à pesquisa sobre inclusão financeira é 
substancial para a criação de um roteiro de desenvolvimento de novos projetos e 
propostas inclusivas. Instituições públicas e privadas passam a usufruir dos 
aprendizados coletados em levantamentos regionais e da avaliação do resultado de 
iniciativas locais, com suas oportunidades e desafios. 

Este estudo é igualmente relevante para a pesquisadora, visto que oferece a 
oportunidade de investigar, em profundidade, uma realidade diversa e vulnerável. O 
campo de pesquisa apresenta o desafio de confrontar a literatura teórica científica 
com a realidade prática, de forma a expandir o conhecimento sobre o tema e ampliar 
possibilidades futuras de contribuição acadêmica e prática. 

 

1.3 Estrutura da Pesquisa 
 

Esta pesquisa está organizada em oito seções. Após esta breve introdução e 
contextualização sobre o tema, é apresentado o problema de pesquisa que este 
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estudo busca investigar, junto com seus objetivos principais e intermediários. Em 
seguida o leitor é conduzido pelas linhas teóricas que orientaram este estudo.  

Posteriormente, são descritos os procedimentos metodológicos utilizados na sua 
condução e operacionalização, seguidos da descrição do caso propriamente dito. 
Mais adiante, são analisadas as entrevistas realizadas e os fatos observados 
diretamente no campo pela pesquisadora, buscando oferecer ao leitor uma 
compreensão tangível dos resultados revelados ao longo deste processo. 

Por fim, o estudo evolui para uma discussão sobre o caso segundo os resultados 
encontrados, antes de concluir com a consolidação da investigação, orientada pelos 
objetivos principais e secundários propostos. 
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2 PROBLEMA DE PESQUISA 
 

Esta pesquisa visa responder à seguinte pergunta de pesquisa: qual o papel 
da Agência Barco Chico Mendes na inclusão financeira mediada pela tecnologia 
nas comunidades ribeirinhas da Amazônia? 

Com base nessa contextualização, pode-se definir como principal objetivo de 
pesquisa compreender como o projeto Agência Barco contribui para a inclusão 
financeira das comunidades ribeirinhas de baixa renda onde atua, agindo na potencial 
transformação social destas regiões. 

Como roteiro para a investigação, serão abordadas questões secundárias 
como: 

(i) Como a infraestrutura tecnológica auxilia e viabiliza o projeto, atuando 
tanto sob uma perspectiva operacional por meio de sistemas 
corporativos, como na integração e fomento ao acesso e uso de meios 
de pagamento eletrônicos, por exemplo, sob a perspectiva da economia 
local;  

(ii) Como o contexto local é considerado na proposta de inclusão financeira 
dessas comunidades, por meio de produtos e serviços adaptados ao 
atendimento das demandas e necessidades locais; 

(iii) Se existe um programa de educação financeira associado ao projeto e, 
caso afirmativo, como ele é abordado; 

(iv) Se existe uma integração com outras instituições sociais e comerciais 
locais e, caso afirmativo, como ela é abordada; 

(v) Como o projeto influencia a dinâmica do aumento de conscientização 
individual e coletivo, em um processo cidadão de reflexão e demanda. 

O estudo foi realizado durante o ciclo de agosto de 2017, na embarcação da 
Agência Barco Chico Mendes, atuante no trecho Manaus-Codajás, no Rio Solimões 
(AM). 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Nesta seção, é apresentado o roteiro de investigação teórica que orientou a 
condução deste estudo. A primeira parte apresenta uma revisão da literatura acerca 
do desenvolvimento humano e da inclusão financeira como meio para a sua 
expansão, com foco na redução do abismo social no qual os indivíduos excluídos 
estão inseridos. 

O roteiro segue, então, para o estudo das tecnologias de informação e 
comunicação (TICs) voltadas para o desenvolvimento humano, por meio de um 
passeio pela literatura em Information and Communication Technologies for 
Development (ICT4D). Assim, o leitor verificará o potencial dessas tecnologias na 
viabilização de iniciativas para o desenvolvimento socioeconômico.  

Este capítulo termina com a análise dos constructos “educação financeira” e 
“capacidade financeira”, e a compreensão de sua análise em um contexto de estímulo 
e estabelecimento de uma inclusão financeira consciente e sustentável de fato. 

 

3.1 Desenvolvimento Humano e Inclusão Financeira 
 

Os debates das nações e órgãos internacionais globais acerca do 
desenvolvimento humano foram intensificados no final da década de 40, após a 
Segunda Guerra Mundial, que desestruturou o cenário político-econômico global, 
dando início a uma nova ordem mundial. Considerada um marco desse movimento, a 
política do “Fair Deal”, promovida em 1949 pelo então presidente dos EUA Harry 
Truman, apresentou à comunidade global uma alternativa ao cenário de 
desestabilização política, econômica e social identificado, principalmente, nos países 
em desenvolvimento, ou do “terceiro mundo”, conforme termo vigente à época. 

Com o objetivo de proporcionar um programa global de desenvolvimento 
econômico para esses países, o “Fair Deal” promoveria as condições necessárias 
para a prosperidade global, por meio do investimento em níveis elevados de 
industrialização e urbanização e pela integração da tecnologia com os processos para 
o aumento da produtividade agrícola. As medidas visavam, ainda, o aquecimento 
econômico por meio da aceleração da produção material e da elevação dos 
indicadores de qualidade de vida, além da disseminação de um novo e moderno 
modelo de educação, fundamentado na revisão e unificação de valores culturais 
universais. 

Segundo Escobar (1995), entretanto, o ideal da busca pela prosperidade 
material e progresso econômico, por meio de uma reestruturação dos países em 
desenvolvimento liderada por atores externos, não poderia ser atingido sem uma 
ruptura dessas sociedades e sacrifício de suas respectivas instituições sociais e 
culturais. Acredita-se, portanto, que essas propostas de aceleração econômica global 
resultaram na intensificação do abismo social nas regiões e comunidades alvo destas 
iniciativas. Devido, principalmente, à falta de consideração dos contextos locais na 
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estruturação desses processos inclusivos, essas regiões não conseguiram 
acompanhar o ritmo de desenvolvimento imposto pelos centros econômicos mundiais 
e a aceleração das mudanças que levariam ao almejado crescimento do 
desenvolvimento dessas regiões. O resultado foi o aumento de índices de pobreza, 
crises sociais e econômicas, fome e violência (ESCOBAR, 1995). 

Com uma visão diferenciada e fundamentada na teoria social, Escobar (1995) 
propôs uma redefinição do constructo “desenvolvimento”, atribuindo à atual visão 
ocidental, definida pelos países desenvolvidos, o total desalinhamento com as 
realidades locais dos países em desenvolvimento. Enquanto que na perspectiva dos 
países desenvolvidos, o conceito de desenvolvimento é compreendido 
majoritariamente no âmbito econômico, para Escobar (1995), em diversas 
comunidades, esse entendimento é mais amplo, relacionado às perspectivas do 
“lugar”. Na visão da população local em diversos países em desenvolvimento, a 
compreensão de lugar está relacionada à experiência de uma localidade, onde há 
diversas manifestações de cultura, hábitos, rotinas sociais, identidade e enraizamento 
familiar, com a expressiva sensação de pertencimento pelo indivíduo. 

Segundo Escobar (1995), esse entendimento de “lugar” tem sido marginalizado 
e interpretado como “espaço”, inerte e vazio de significado, destinado às relações do 
global e do capital. Observa o autor, que as iniciativas de aceleração do 
desenvolvimento são frustradas devido à falta de consideração e atribuição dos 
aspectos relacionados às formas de criação e transferência de conhecimento, às 
estruturas de poder e aos discursos locais de progresso (ESCOBAR, 1995). Em seu 
estudo, o autor convida à reflexão sobre o papel que os inúmeros atores sociais – 
incluindo as novas tecnologias – irão desempenhar na criação de redes de 
manifestações locais, que possam enfrentar as múltiplas manifestações das redes 
globais. 

Em busca de uma visão mais abrangente, que apresentasse uma abordagem de 
desenvolvimento humano complementar ao pensamento orientado exclusivamente ao 
crescimento econômico, Amartya Sen, Prêmio Nobel de Economia em 1998,  
apresentou sua teoria das capacidades (SEN, 1979, 1993, 2000, 2003). Segundo essa 
teoria, Sen observa que a prosperidade econômica, medida por indicadores como, 
renda per capita, grau de industrialização e Produto Interno Bruto (PIB) de um país, é 
apenas um dos meios de enriquecer a vida das pessoas. 

Pelo enfoque das capacidades, a vida humana é um conjunto de efetivações das 
atividades e “modos de ser” definidas pelos indivíduos, como forma de atingir a vida 
que desejam ter e oferecer às suas famílias. Dessa forma, a qualidade de vida e o 
desenvolvimento individual estão relacionados à capacidade de funcionar ou de 
desempenhar funções que podem resultar tanto em uma liberdade básica, como evitar 
a fome ou doenças que inviabilizem a capacidade de desenvolvimento, quanto 
capacidades mais complexas, como a obtenção de participação social e política para 
transformação de sua realidade individual. 

O desenvolvimento seria, então, representado pela liberdade pessoal de utilizar 
um conjunto de capacidades para a realização de diferentes combinações de 
escolhas, definidas pelo próprio indivíduo a partir dos atributos que são considerados 
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valiosos para o mesmo. Essa abordagem caracteriza a escolha como um atributo de 
valor para a qualidade de vida de uma pessoa (SEN, 1985). Para o autor, o maior 
desafio nesse cenário são as restrições para o desenvolvimento dessas capacidades, 
limitando os indivíduos às poucas opções que se apresentam por força das 
circunstâncias e restringindo as escolhas pessoais para atingir outras dimensões de 
desenvolvimento. 

Fundamentando-se na abordagem das capacidades de Sen, o Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) desenvolveu, em uma colaboração 
com Amartya Sen e Mahbub ul Haq, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), 
constituído de três pilares (saúde, educação e renda) (PNUD, 2017). Esses temas são 
avaliados conforme os seguintes indicadores: 

(i) Saúde: expectativa de vida, como a medida de uma vida longa e saudável; 
(ii) Educação: média de anos de educação de adultos ao longo de sua vida a 

partir dos 25 anos e o número total de anos de escolaridade de crianças, 
com base nas taxas de matrículas durante o período; 

(iii) Renda: Renda Nacional Bruta (RNB) per capita considerando o poder de 
paridade de compra (PPP) em dólar. 

Apesar da influência da abordagem das capacidades na avaliação do 
desenvolvimento humano, surgiram posteriormente algumas críticas acerca da falta 
de indicadores mais claros que refletissem o conceito de bem-estar e capacidades, 
assim como da falta de detalhamento sobre os meios necessários para atingir as 
liberdades individuais (CLARK, 2005; QIZILBASH, 1996). Kleine (2010) destaca o 
desafio para a operacionalização dessa abordagem e convida a comunidade 
acadêmica para novas investigações teóricas nesse sentido. Assim, ao apresentar um 
modelo operacional da abordagem das capacidades no contexto do uso das TICs para 
o desenvolvimento humano (ICT4D), Kleine (2010) identifica três principais limitações: 

(i) A necessidade de sintetizar, sob diversas perspectivas de pesquisa, a teoria 
sobre alguns elementos-chave de um projeto, como poder de agência 
individual, estrutura das instituições locais e grau de emancipação dos 
indivíduos, de forma que a literatura contemple os diferentes contextos 
socioeconômicos, políticos e culturais de cada região; 

(ii) O desenvolvimento de um modelo que atenda à complexidade envolvida 
nas escolhas coletivas, em detrimento da visão micro de liberdades e 
escolhas individuas proposta pela abordagem das capacidades de Sen 
(1985); 

(iii) O baixo estímulo aos projetos que não oferecem métricas claras do impacto 
proporcionado no curto prazo, visto que, pela abordagem das capacidades, 
os efeitos ocorrem de forma sistemática, difusa e transversal, requerendo 
um monitoramento de longo prazo (KLEINE, 2010).  

Com a intensificação dessa problemática, a comunidade internacional recorreu 
à implementação de inúmeros programas e iniciativas em diversos setores voltados 
ao atendimento de necessidades mais básicas, como: alimentação, segurança e 
saúde, indo até iniciativas mais complexas, visando o desenvolvimento humano por 
meio de soluções para a redução desse abismo social. 
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Dentre os temas mais representativos nos últimos anos, tem-se percebido uma 
crescente busca pela compreensão dos processos de inclusão financeira e suas 
implicações para o crescimento econômico e o desenvolvimento humano sustentável. 
A importância desse tema já é amplamente reconhecida pelos órgãos públicos que 
promovem iniciativas para a redução das desigualdades, tornando-se tema prioritário 
para diversas nações (DEMIRGÜÇ-KUNT et al., 2015; SARMA; PAIS, 2011). Nesse 
cenário, dois terços das agências regulatórias têm em suas agendas o fomento à 
inclusão financeira e mais de 50 países definiram metas e objetivos em prol de seu 
desenvolvimento (WORLD BANK, 2014). Esse movimento, promovido por agências 
governamentais para o desenvolvimento humano, instituições financeiras, 
pesquisadores, ONG’s, empreendedores e atores do setor privado, reflete o potencial 
de transformação que novas políticas e iniciativas inclusivas, públicas ou privadas, 
podem gerar no contexto da ampliação do acesso e uso consciente dos sistemas 
financeiros (ALLEN et al., 2016; BCB, 2015; DEMIRGÜÇ-KUNT et al., 2015; WORLD 
BANK, 2014).  

Apesar de alguns autores não correlacionarem diretamente o papel do sistema 
financeiro com o crescimento econômico, em sua investigação sobre essa relação, 
Levine (1997) identificou evidências positivas na previsão de taxas futuras de 
crescimento econômico, na acumulação de capital e na inovação tecnológica, 
observando que o progresso do sistema financeiro afeta a velocidade e os padrões 
de desenvolvimento econômico das regiões analisadas. Esses resultados 
conduziriam ao entendimento da relevância do sistema financeiro para minimização 
do abismo social (LEVINE, 1997). Segundo o autor, dentre os fatores externos que 
influenciam o desenvolvimento do sistema financeiro, estão as inovações propiciadas 
pelas TICs, conforme será melhor explorado nas sessões seguintes. 

Associadas às abordagens econômicas, novas perspectivas acerca do 
desenvolvimento humano defendem a relevância da inclusão financeira em esforços 
que, em conjunto com iniciativas sociais, viabilizam novos arranjos sociais e 
econômicos como um processo de expansão das liberdades humanas (SEN, 2000). 

Para Sarma e Pais (2011), a exclusão social é estimulada pela manifestação da 
exclusão financeira, que ocorre majoritariamente entre indivíduos que estão à margem 
da sociedade, mesmo em países considerados altamente desenvolvidos. Em 
contraposição com a crença comum de que apenas os países em desenvolvimento 
sofrem as restrições de acesso e uso do sistema financeiro, observa-se a presença 
de grupos socialmente excluídos em locais como EUA e Reino Unido, que ainda não 
apresentam uma inclusão financeira e social completa, principalmente entre grupos 
étnicos diferentes, imigrantes, grupos dependentes, como mulheres, e moradores de 
zonas rurais (SARMA, 2008). 

Gloukoviezoff (2006), por sua vez, descreve essa exclusão financeira como os 
processos que dificultam o acesso e uso do sistema financeiro, de forma a contribuir 
e acentuar quadros de pobreza e exclusão social. Enquanto que as dificuldades de 
acesso podem se apresentar sob a forma da falta de produtos e serviços financeiros, 
as dificuldades de uso criam panoramas mais complexos, que podem ser 
caracterizados pela restrição gerada pelos altos custos de acesso e manutenção dos 
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produtos e serviços financeiros. As dificuldades e complicações podem, inclusive, 
ocorrer pelo uso inapropriado dos mesmos, devido à carência de informação e 
capacitação individual necessária para contornar a inabilidade de gestão dos 
recursos. Desse cenário decorre o consequente aumento do endividamento pessoal 
e a incapacidade de apropriação dos benefícios que o sistema financeiro tem o 
potencial de proporcionar aos indivíduos incluídos (GLOUKOVIEZOFF, 2006). 

Essa situação, de acordo com Dymski (2005a), ocorre como consequência de 
um desalinhamento entre as abordagens para a minimização de crises sociais e 
financeiras. Dessa forma, as iniciativas são usualmente concebidas propondo 
soluções complexas e elaboradas, aplicáveis apenas nos mercados das economias 
mais representativas e globalizadas dos países desenvolvidos, não considerando as 
dimensões e particularidades dos contextos locais (DYMSKI, 2005a). 

Em meio a todo um movimento de estímulo às propostas globais do 
desenvolvimento humano por meio da inclusão financeira, se apresenta o paradoxo 
da inadequação dessas iniciativas e o consequente aumento da exclusão financeira e 
social.  Essa realidade é fomentada justamente pelas estratégias globais de 
aceleração da inclusão financeira, construídas para uma irreal e ineficiente 
homogeneização das práticas e processos do sistema financeiro global (DYMSKI, 
2005b). Acrescenta-se, ainda, que os interesses econômicos dos bancos privados em 
busca de lucratividade acarretam na falta de oportunidade para famílias de baixa 
renda e pequenos empreendedores, em um cenário carente de propostas 
competitivas, como opção para esses indivíduos. 

Apesar de existir uma autoexclusão financeira promovida pela ausência de 
demanda por serviços financeiros, barreiras como os custos proibitivos de 
manutenção e transações, a falta de confiança no sistema, o contexto cultural, a 
burocracia e o acesso geográfico distante com a consequente falta de proximidade 
com os provedores de serviços financeiros, são alguns dos fatores que influenciam 
essa realidade. É importante observar, entretanto, até que ponto a exclusão financeira 
ocorre devido à falta de demanda ou devido às barreiras que impedem que os 
indivíduos acessem o sistema financeiro (WORLD BANK, 2014). 

Dentre os principais obstáculos enfrentados pelos indivíduos excluídos 
financeiramente, Kempson, Atkinson e Pilley (2004) citam: 

(i) Recusa dos bancos, devido à falta de um histórico de crédito confiável ou 
seguro para as instituições bancárias, que buscam a minimização do risco 
de inadimplência. Este fator atinge, principalmente, beneficiários do 
Governo com baixo poder de compra; 

(ii) Rigor na exigência de documentação para a abertura de contas. Esse 
processo, defendido devido à necessidade de combate à lavagem de 
dinheiro e uso de recursos para financiamento de práticas terroristas, 
restringe a oportunidade para indivíduos de regiões remotas, que 
carecem de um sistema de identificação eficiente ou de comprovação de 
renda formal e atuam por meio de práticas informais e locais; 
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(iii) Termos e condições exigidos para manutenção de uma conta bancária 
lucrativa para os bancos, como a exigência de um saldo mínimo na conta 
ou taxas aplicadas às contas com baixa movimentação; 

(iv) Custos e taxas inacessíveis e fora da realidade econômica das 
populações de baixa renda; 

(v) Acesso físico restrito à rede bancária, seja por dificuldades de acesso aos 
centros comerciais mais próximos, pelas comunidades isoladas ou pela 
falta de estímulo à implantação de filiais, pelos bancos, em regiões de 
baixa densidade demográfica e desenvolvimento econômico; 

(vi) Barreiras psicológicas e culturais ocasionadas pelo desestímulo para o 
acesso fomentado pelos fatores anteriores, gerando a autoexclusão 
financeira e a promoção do uso de práticas informais do mercado de 
crédito; 

(vii) Transferência de benefícios sociais realizada fora do sistema bancário, 
ocasionando um contexto de baixo estímulo ao contato e experimentação 
do sistema financeiro e a consequente baixa demanda de produtos e 
serviços financeiros. 

Esses são os obstáculos vivenciados por uma população que varia entre 2 
bilhões (DEMIRGÜÇ-KUNT et al., 2015) e 2,5 bilhões de indivíduos adultos (WORLD 
BANK, 2014). Segundo levantamentos recentes das agências internacionais, esses 
números já consideram os resultados das iniciativas globais implementadas entre 
2011 e 2014, que resultaram em uma inclusão de 700 milhões de adultos no sistema 
financeiro mundial, conforme dados do relatório The Global Findex Database 2014 
(DEMIRGÜÇ-KUNT et al., 2015). Segundo o relatório, houve um crescimento de 13% 
de adultos incluídos financeiramente apenas nos países em desenvolvimento, 
fomentados principalmente por inovações tecnológicas e do setor de 
telecomunicações, que auxiliaram a expansão da oferta de serviços financeiros. 

Nesse cenário, a inclusão financeira pode atuar então, como uma oportunidade 
para que indivíduos social e economicamente excluídos possam obter acesso aos 
recursos que minimizam as restrições de suas liberdades individuais, sociais e 
econômicas. Este acesso deve ocorrer em consonância com um uso sustentável e 
responsável desses recursos. 

Um sistema financeiro inclusivo permite a redução significativa da pobreza e o 
crescimento acelerado do desenvolvimento sustentável (BCB, 2015; DEMIRGÜÇ-
KUNT et al., 2015; WORLD BANK, 2014). Por meio dele, tanto indivíduos quanto 
mercados podem usufruir da prosperidade resultante do acesso e uso de recursos 
que viabilizem suas necessidades financeiras, sejam elas a geração de poupanças 
para o usufruto de uma aposentadoria digna, o investimento no desenvolvimento 
pessoal como educação e saúde, o aproveitamento de oportunidades de 
desenvolvimento de negócios ou para o gerenciamento de situações de risco, crises 
e emergências (LEVINE, 1997; WORLD BANK, 2014). 

Alguns autores acrescentam, ainda, que o acesso ao sistema financeiro e a uma 
composição de produtos e serviços adequada, traz diversas oportunidades aos 
indivíduos e microempreendedores excluídos. A possibilidade de utilização de meios 
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de pagamento eletrônicos ou o acesso ao crédito, por exemplo, promovem a 
emancipação de indivíduos dependentes, como mulheres e jovens. O acesso e uso 
do sistema financeiro estimulam o empreendedorismo local e o consumo, promovem 
a autoestima e influenciam positivamente a estabilidade de renda e de emprego 
(DEMIRGÜÇ-KUNT et al., 2015). Os benefícios estendem-se ainda à redução da 
oferta de fontes informais de crédito, como agiotas, comumente conhecidos por 
adotarem práticas exploratórias em suas negociações (SARMA; PAIS, 2011). 

Essa contextualização conduz ao entendimento da relevância e complexidade 
dos processos de inclusão financeira. Como um dos atores internacionais mais ativos 
desse movimento, o World Bank (2014) a define como a proporção de indivíduos e 
empresas que utilizam serviços financeiros, ocorrendo a inclusão quando estes têm 
acesso aos produtos e serviços financeiros que atendam às suas necessidades e os 
utilizem de forma responsável e sustentável (DEMIRGÜÇ-KUNT et al., 2015; WORLD 
BANK, 2014). Dentre esses produtos e serviços estão incluídas transações 
financeiras, pagamentos, poupanças, produtos de crédito e seguros. 

É importante destacar, novamente, que apenas o acesso ao sistema financeiro 
não caracteriza a inclusão dos indivíduos beneficiados por esse processo. Apesar das 
evidências que demonstram o crescimento da população com acesso a novas contas 
bancárias, seu uso ainda é tímido, sinalizando a existência de obstáculos e desafios 
para a efetivação de seu processo. 

Ainda mais preocupante que as baixas taxas de uso de serviços financeiros, é o 
estímulo ao uso inconsequente do sistema financeiro, acentuando as vulnerabilidades 
dos indivíduos atendidos. Apenas o acesso desestruturado, sem uma política mais 
ampla de educação e proteção dos novos incluídos no sistema financeiro, gera a 
propagação dos efeitos negativos das iniciativas de inclusão financeira, 
principalmente em quadros de endividamento. Dentro de um cenário de instabilidade 
econômica, por exemplo, as consequências negativas são percebidas pelos 
indicadores de adesão de cartões de crédito somados ao consequente aumento do 
endividamento nessas regiões, que se tornam alvo de sucessivas crises econômicas 
e crises sociais complexas, como a crise das subprimes nos EUA em 2008 e a crise 
de microcrédito na Índia em 2010 (WORLD BANK, 2014). 

Dessa forma, visto que para obter as vantagens proporcionadas pela inclusão 
no sistema financeiro, os indivíduos devem demonstrar o uso recorrente dos produtos 
e serviços oferecidos, as iniciativas que atuam com esse objetivo devem contemplar 
todo o ecossistema envolvido no contexto local onde os esforços serão promovidos. 
Assim, stakeholders, iniciativas públicas e privadas, aliadas às inovações tecnológicas 
devem ser considerados em uma atuação conjunta (DEMIRGÜÇ-KUNT et al., 2015). 

Ao discursar sobre a complexidade desse sistema, Sarma (2008) propõe um 
modelo multidimensional para avaliar o estágio de inclusão financeira de uma região. 
Fundamentando-se nos obstáculos para o acesso e uso de serviços financeiros 
observados por Kempson and Whyley (1999) e Kempson, Atkinson e Pilley (2004), o 
autor apresenta a inclusão financeira sob uma visão multidimensional, definindo 
indicadores para avaliar a penetração bancária, a disponibilidade de produtos e 
serviços, e o uso do sistema bancário. O Índice de Inclusão Financeira (IFI) de Sarma 
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(2008) atribui indicadores de 0 a 1, sendo 0 para a total exclusão financeira e 1 para 
a total inclusão financeira. O resultado, por fim, categoriza as regiões em níveis de 
alta, média e baixa inclusão financeira. Para a mensuração da dimensão “penetração 
bancária”, o modelo utiliza a quantidade de contas de depósito e poupança em bancos 
pelo total de adultos da população. Para a dimensão “disponibilidade dos serviços”, o 
modelo considera o número de agências, ATMs (Automatic Teller Machines) e 
correspondentes bancários, enquanto que a dimensão “uso de serviços bancários” 
considera o uso de serviços de crédito, depósitos, pagamentos e transferências, 
dentre outros.  

Com a evolução dos debates sobre o abismo social, o modelo de Sarma (2008) 
foi utilizado para investigar a relação entre inclusão financeira e desenvolvimento 
humano, comparando a evolução do IFI com o IDH (Índice de Desenvolvimento 
Humano). Ao analisarem a relação entre inclusão financeira e desenvolvimento 
humano, Sarma e Pais (2011) identificaram que os índices referentes a esses dois 
processos tendem a se movimentar de forma conjunta, ampliando as perspectivas dos 
programas de inclusão. Apesar do Brasil apresentar um IDH alto (PNUD, 2015a), o IFI 
do país é considerado baixo pelo modelo de Sarma (2008). 

Cabe ressaltar que o estudo de Sarma e Pais (2011) é limitado pelo acesso aos 
registros e bases de dados para avaliar o IFI em profundidade. Particularidades como 
a extensa dimensão geográfica e o abismo entre as realidades regionais dentro de um 
mesmo país, como o Brasil, podem dificultar uma avaliação mais acurada. O estudo 
aponta que, dentre os fatores de influência estrutural mais representativos dessa 
relação, pode-se destacar a disparidade de distribuição da renda e desigualdade 
social, taxas de alfabetização e urbanização, e amplo acesso à conectividade e fontes 
de informações por meio do uso de telefonia e Internet (SARMA; PAIS, 2011).  

Apesar dos estudos de Levine (1997), Sen (2000), Sarma (2008) e Sarma e Pais 
(2011) adotarem abordagens diferentes, ambas as perspectivas, econômica e 
humana, são dissociáveis para o entendimento em profundidade dessa problemática 
e para criação de propostas sustentáveis. Enquanto que aproximadamente 40% do 
impacto do desenvolvimento financeiro entre os pobres é resultado da redução das 
desigualdades de renda, 60% é resultado do desenvolvimento financeiro em prol do 
crescimento econômico, ou seja, o desenvolvimento financeiro aumenta o 
crescimento e traz oportunidades para a redução das desigualdades sociais e 
econômicas, por aumentar a eficiência na alocação de capital e acentuar o fluxo de 
capital para indivíduos mais pobres, amplificando as oportunidades para que estes 
possam se emancipar e optar pelas vidas que desejem ter e oferecer às suas famílias 
(BECK; DEMIRGÜÇ-KUNT; LEVINE, 2007).  
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Quanto ao panorama brasileiro, a avaliação da inclusão financeira no país é 
realizada pelo Banco Central do Brasil, que utiliza uma abordagem multidimensional, 
similar à de Sarma (2008), adaptada para considerar as características das diferenças 
regionais. Esse modelo considera três dimensões (BCB, 2015): 

(i) Acesso e disponibilidade de serviços financeiros; 
(ii) Uso dos serviços financeiros, em extensão e profundidade; 
(iii) Qualidade, ou a relevância dos produtos e serviços financeiros ofertados 

para os indivíduos. 

Esta concepção multidimensional é corroborada pelo Global Partnership for 
Financial Inclusion do G20 e pela Alliance for Financial Inclusion (AFI). 

Como este estudo busca compreender o papel da Agência Barco na inclusão 
financeira mediada por TICs nas comunidades ribeirinhas de baixa renda, ele 
fundamentou-se na definição de inclusão financeira do World Bank (2014), sob a 
perspectiva das três áreas de oportunidade avaliadas pelo Global Financial 
Development Report: (i) o papel de novos modelos de negócios e design de produtos; 
(ii) o potencial da tecnologia no aumento da inclusão financeira; e (iii) o papel da 
alfabetização e formação financeira, no desenvolvimento das capacidades financeiras 
(WORLD BANK, 2014).  

Para um efetivo acesso e disponibilidade do mercado financeiro, adaptações e 
improvisações nos níveis sociais e tecnológicos são requeridos para ultrapassar as 
tensões entre os processos locais e não locais (DINIZ; BIROCHI; POZZEBON, 2011). 
Modelos de negócios e produtos desenvolvidos considerando o contexto das 
necessidades locais surgem, então, como pré-requisito para os programas de inclusão 
financeira. Dessa forma, barreiras culturais, deficiências no cenário mercadológico da 
região e demandas específicas das comunidades excluídas podem ser mitigadas a 
partir da oferta adequada de soluções que sejam endereçadas pelas demandas e 
carências locais. 

Como exemplo de soluções adaptadas ao contexto local, o relatório de inclusão 
financeira desenvolvido pelo World Bank (2014) cita os experimentos realizados por 
meio de poupanças vinculadas a metas e com acesso restrito até seu atingimento. 
Esses experimentos demonstraram resultados positivos em situações nas quais os 
indivíduos careciam de orientação sobre o autocontrole necessário para a realização 
de poupança e saques, ou em casos nos quais a família exercia pressão durante o 
processo. Outro exemplo citado no relatório é o de seguros modelados para as 
necessidades dos produtores rurais, como proteção em caso de intempéries que 
possam comprometer a produção (WORLD BANK, 2014).  

Soluções adaptadas ao contexto minimizam o risco de impacto moral negativo 
frente a uma experiência negativa, e contribuem como incentivo e retenção para o uso 
continuado do sistema financeiro. Por meio de canais de distribuição inovadores, 
viabilizados por meio de novos modelos de negócios operados, baseados em 
tecnologia, é possível combinar tecnologias móveis com novos canais de distribuição 
de serviços. Pela ótica dos bancos, os correspondentes bancários descongestionam 
agências e viabilizam a maior amplitude da presença geográfica, sem que seja preciso 
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arcar com os custos da implantação de uma agência física local em cada região 
(WORLD BANK, 2014).  

Todavia, as propostas para esses processos usualmente não são focadas no 
indivíduo, dificultando seu engajamento com a solução oferecida. Uma abordagem 
orientada à demanda para oferta de produtos deve envolver todo o sistema, incluindo 
governança, recursos humanos, canais, processos e incentivos. Falta espaço para a 
inovação e a cultura do erro, que podem ser boas fontes para o aprendizado e 
refinamento de propostas. As políticas que regulamentam esse ecossistema devem 
estimular a inovação de produto e canais, assim como as agências regulatórias não 
devem se restringir à estabilidade do sistema e à proteção do consumidor, 
permanecendo abertas às inovações de produtos, canais e abordagens para a 
inclusão financeira (WORLD BANK, 2014).  

Dentre as adaptações que devem ser consideradas na oferta de produtos e 
serviços para indivíduos excluídos, as mais frequentes são a oferta de contas a custos 
acessíveis (DEMIRGÜÇ-KUNT et al., 2015; SARMA; PAIS, 2011; WORLD BANK, 
2014), flexibilização da exigência de documentação extensa, expansão de 
correspondentes bancários e uso de meios de pagamento eletrônicos (DEMIRGÜÇ-
KUNT et al., 2015; DINIZ; BIROCHI; POZZEBON, 2011; WORLD BANK, 2014), 
principalmente para a distribuição de benefícios governamentais (WORLD BANK, 
2014). Tanto o governo como o setor privado possuem um papel fundamental nesse 
processo. 

Segundo o Global Findex Database (DEMIRGÜÇ-KUNT et al., 2015), o estímulo 
ao acesso e experimentação do sistema financeiro pode ocorrer tanto por meio da 
digitalização de pagamentos, como pela transferência de salários e benefícios sociais 
para contas em bancos, como ocorre no Brasil. Por sua vez, uma parceria com 
provedores de dinheiro via aplicações móveis, em detrimento do saque em dinheiro, 
acarretaria não apenas a facilitação e ampliação de processos de pagamentos, de 
forma mais segura. No Brasil, os programas de inclusão financeira por meio de novos 
canais de distribuição, como os correspondentes bancários, oferecem acesso a 
contas de depósito simplificadas para atender a população de baixa renda, com limite 
de R$3 mil de saldo mensal. Essas contas podem ser utilizadas para depósito ou 
poupança, possuem um processo de abertura mais flexível e possuem menos 
exigências de identificação dos titulares, requerendo apenas RG e CPF (BCB, 2015). 

No Brasil, a inovação de modelos de negócios e acesso aos produtos e serviços 
financeiros ocorre, principalmente, por meio dos canais de distribuição. O Relatório de 
Inclusão Financeira (RIF), desenvolvido pelo BCB (2015), define canais de acesso 
como os meios disponibilizados aos usuários de instituições financeiras para acessar 
seus serviços, podendo ser físicos ou remotos. Segundo seu modelo multidimensional 
de avaliação da inclusão financeira de uma região, sob a ótica “acesso e 
disponibilidade”, o relatório traz o levantamento do número de pontos de atendimento 
como agências, postos de atendimento, postos de atendimento eletrônico e 
correspondentes bancário, ATMs e “points of sale” (POS1). Estes últimos representam 

                                            
1 POS – Equipamento eletrônico menor, utilizado por estabelecimentos comerciais para receber 
pagamentos por meio de cartões de crédito, débito e pré-pagos. Por meio dos POSs, comerciantes 
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70% da penetração do Sistema Financeiro Nacional (SFN), com destaque para o 
crescimento de pontos de acesso remotos, como Internet, call centers e dispositivos 
móveis. Apesar de regiões com maior densidade demográfica possuírem maior 
penetração do sistema financeiro e consequentemente maior uso, essa não é a 
realidade das regiões mais pobres, onde os indivíduos possuem menos mobilidade e 
menos acesso às inovações tecnológicas. Como a instalação de agências é cara, 
dada a fraca demanda da região, correspondentes bancários e pontos de atendimento 
eletrônicos constituem elementos fundamentais nesse cenário (BCB, 2015; WORLD 
BANK, 2014). 

 
Figura 1 - Distribuição geográfica dos pontos de atendimento por 10 mil adultos.                                             

Fonte: Relatório de Inclusão Financeira (BCB, 2015). 

Para ilustrar esse panorama, a Figura 1 apresenta a fragmentação da 
distribuição de acesso ao Sistema Financeiro Nacional (SFN), com destaque à baixa 
disponibilidade para acesso na região Norte do país, conforme detalhado na Figura 2, 
abaixo. 

 
Figura 2 - Distribuição regional de pontos de atendimento por área e por população adulta.                            

Fonte: adaptado do Relatório de Inclusão Financeira (BCB, 2015). 

                                            
solicitam autorização e registram a operação, podendo também realizar consulta a cadastros de 
restrição de crédito. O POS amplia significativamente a utilidade de cartões de plástico, gerando mais 
praticidade e segurança aos clientes na realização de pagamentos. Em geral, oferecem à população 
pagamentos e alguns serviços complementares, como recarga de celular. 
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Ainda segundo o Relatório de Inclusão Financeira (RIF) (BCB, 2015), dentre os 
pontos de atendimento que mais cresceram entre 2010 e 2014, cabe destacar os POS, 
que apresentaram um crescimento de 45,8%, e os correspondentes bancários, cujo 
modelo de negócios viabiliza a capilaridade do SFN, mesmo apesar de terem sofrido 
redução nesse período, devido a mudanças nos critérios de cadastramento e 
validação dos estabelecimentos autorizados e à crescente penetração de acesso aos 
POS por meio de TICs (BCB, 2015). 

Os correspondentes bancários são considerados pelo World Bank (2014) e 
Allen, Demirgüç-Kunt e outros (2016) como fundamentais para o acesso ao sistema 
financeiro, visto que viabilizam a expansão do atendimento sem os custos referentes 
à instalação e manutenção de agências e postos de atendimento, em regiões onde 
não há escala para a instalação da presença física de instituições financeiras. 

A pesquisa de Allen et al (2016), demonstrou um aumento de até 5% do uso de 
uma conta bancária por adultos pobres, apenas pela introdução dos correspondentes 
bancários em áreas rurais. Os correspondentes bancários são os representantes das 
agências bancárias mais próximas das regiões onde atuam, operando as transações 
em nome de um ou mais bancos, mesmo sem fazer parte da rede bancária. Podem 
ser casas lotéricas, agências do correio, supermercados, mercearias e postos de 
gasolina, por exemplo. Sua atuação cresceu muito devido à expansão do mobile 
banking, meios de pagamento eletrônicos e tecnologias nos pontos de vendas, 
reduzindo os custos de transação e aumentando a capilaridade do sistema financeiro 
(WORLD BANK, 2014). 

A Figura 3 demonstra a representatividade dos correspondentes bancários na 
região Norte, a partir da sua distribuição por atividade no país.  

 

 
Figura 3 - Distribuição dos pontos de correspondentes por atividade, inciso e por região – 2014.                                 

Fonte: adaptado do Relatório de Inclusão Financeira (BCB, 2015). 
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Ao discorrer sobre casos de sucesso na inovação de modelos de negócios para 
a inclusão financeira, o Banco Mundial (WORLD BANK, 2014), aponta o Brasil como 
líder na cobertura e no volume de correspondentes bancários. Esse é o resultado de 
uma infraestrutura de pagamentos robusta e por uma fundamentação tecnológica de 
ponta. São 1.471 terminais de pontos de venda para cada 100.000 adultos, com uma 
taxa de cobertura similar à da Alemanha. O país é citado como referência na aplicação 
inovadora de novos modelos de negócios para a superação das barreiras à inclusão 
financeira, destacando-se iniciativas como o projeto da Agência Barco da CAIXA e os 
pontos de atendimento do Bradesco, ambos oferecendo serviços financeiros em 
barcos próprios, no caso da CAIXA ou via parcerias, no caso do Bradesco, os quais 
trafegam nos rios amazônicos. 

É importante observar, porém, que os correspondentes bancários variam na 
oferta de serviços bancários. Enquanto que nos grandes centros eles oferecem um 
pacote mais completo, regiões mais distantes e pobres, em sua maioria, oferecem 
serviços básicos, como pagamentos e recebimento de benefícios governamentais. 
Por outro lado, oferecem modelos simplificados para a abertura de contas e políticas 
regulatórias adaptadas ao contexto regional, que permitem a flexibilização da 
documentação necessária para a oferta de contas com movimentação restrita e baixo 
saldo mensal. 

Como mencionado ao longo deste percurso teórico sobre o tema de pesquisa, 
as novas tecnologias de informação e comunicação (TICs) surgem como importantes 
fontes de inovação no setor financeiro (DINIZ; BIROCHI; POZZEBON, 2011). As TICs 
permitiram a presença do sistema financeiro em regiões de difícil acesso, 
principalmente pela atuação dos correspondentes bancários conectados 
remotamente com os sistemas centrais das instituições bancárias. Viabilizaram, 
também, a redução dos custos de intermediação para a oferta de crédito, por meio da 
agilidade na identificação de indivíduos e históricos de crédito, por exemplo. Com 
melhores informações sobre o histórico dos indivíduos é possível oferecer acesso ao 
crédito, antes inviável. 

Para suportar todas essas propostas digitais, porém, são necessários 
investimentos em tecnologia e na infraestrutura requerida para dar acesso e prover 
uma experiência contínua de uso de meios de pagamento e transferências digitais. A 
possibilidade de pagamentos eletrônicos de contas básicas e de serviços presentes 
na rotina de seus beneficiários, assim como o uso de transferências de salários e 
benefícios sociais para contas bancárias, podem incentivar o uso de produtos e 
serviços, agindo como uma porta de entrada para a educação financeira. 
Consequentemente, seu uso deve ser promovido em conjunto com um componente 
educacional, contemplando o desenvolvimento de habilidades financeiras e 
informacionais, desde atividades simples como a realização de saques e depósitos, 
operações básicas de um sistema de pagamentos eletrônicos, até a memorização, 
uso e proteção de senhas pessoais (DEMIRGÜÇ-KUNT et al., 2015). 

O acesso desordenado, entretanto, pode gerar o uso irresponsável e o 
endividamento pessoal, aumentando a problemática da exclusão social e financeira 
ao invés de reduzir essa realidade (DYMSKI, 2005a).  Para uma melhor compreensão 
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desse desafio, nas próximas seções serão apresentadas as abordagens sobre o papel 
das TICs na inclusão financeira e o panorama da educação financeira para o 
desenvolvimento de capacidades necessárias para um relacionamento sustentável 
com o sistema financeiro.  

  

3.2 ICT for Development (ICT4D) e Inclusão Financeira 
 

As tecnologias digitais se multiplicaram globalmente nas últimas décadas, 
viabilizando a aceleração do crescimento econômico, a emancipação política e social 
de cidadãos e uma nova oferta de oportunidades de desenvolvimento do mercado e 
da qualidade dos novos e antigos serviços, incluindo de setores fundamentais ao 
desenvolvimento humano, como saúde e educação. Entretanto, os “dividendos 
digitais” não acompanharam esse movimento acelerado e iniciativas em prol da 
inclusão digital e social passaram a preencher os debates sobre o abismo social e 
econômico. O termo, foi cunhado pelo Banco Mundial para conceituar os benefícios 
obtidos na forma de desenvolvimento econômico, social e humano, fruto dessa 
expansão tecnológica (WORLD BANK, 2016). 

 Com a consolidação de uma perspectiva de crescimento, o mercado se 
expandiu e adaptou de forma acelerada, exigindo mudanças contínuas nos processos 
de produção e distribuição de produtos e serviços, como consequência das novas 
formas de consumir e de se comportar, fomentando um ciclo de oferta e demanda 
orientado pela exploração tecnológica (CASTELLS; SUSSER, 2002). O novo cenário 
tornou-se muito favorável para a oferta de empregos. Apesar do receio de que a 
automação da produção e do conhecimento pudesse trazer escassez da oferta de 
trabalho, a mudança fomentou a necessidade de criação de novas áreas de 
conhecimento, novas competências profissionais e níveis de especialização diversos. 

Entretanto, apesar dessa nova realidade ter se tornado muito favorável para 
profissionais especializados e, principalmente, para os jovens que ainda iriam entrar 
no mercado de trabalho, a oferta de emprego para os profissionais não especializados 
caiu de forma preocupante, ocasionando o aumento do abismo social (PNUD, 2015b). 

 Localidades e regiões dos países em desenvolvimento foram afetados pela 
perda da capacidade produtiva e tiveram suas economias, que já eram frágeis antes 
da era da informação, ainda mais sensibilizadas e desestruturadas. Esse efeito 
desdobrou-se então em todos os setores da sociedade, gerando um novo abismo 
além do social, que já inseria esses países em contextos de qualidade de vida tão 
distantes daqueles experimentados pelos cidadãos dos países desenvolvidos. O novo 
abismo digital aprofundou os desafios de desenvolvimento econômico e de 
desenvolvimento humano dessas regiões. A carência de tecnologias de informação e 
comunicação passou a separar ainda mais as oportunidades entre países 
desenvolvidos e em desenvolvimento, entre indivíduos e empresas globalizadas, entre 
indivíduos e sua participação nas instituições que os representam. 
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A literatura é complementar e extensiva ao definir o conceito de abismo digital. 
A OECD (Organization for Economic Co-Operation and Development) o define como: 

“(...)o abismo entre indivíduos, famílias, empresas e regiões em 
diferentes níveis socioeconômicos, tanto em relação às 
oportunidades de acesso às tecnologias da informação e 
comunicação (TIC), quanto ao uso da Internet para uma ampla 
variedade de atividades.“ (OECD, 2001) pp5. 

 Segundo outros autores, ele é decorrente da diferença de acesso aos bens e 
serviços digitais, ocasionando desequilíbrios e desigualdades sociais (KAUFFMAN, 
2005), devido à existência de um abismo entre aqueles que possuem o acesso, ou os 
“digital-haves”, e aqueles que não possuem esse acesso, os “digital have-nots”, 
elevando a barreira para o desenvolvimento econômico (HSIEH; RAI; KEIL, 2008; 
KAUFFMAN, 2005; VENKATESH; SYKES, 2013). A preocupação com o 
aprofundamento desse cenário corresponde ao fato de que grupos sociais, 
econômicos e políticos organizam-se cada vez mais em torno de ambientes digitais 
(CASTELLS, 2003). Sendo assim, esse abismo digital atua, paralelamente, como 
causa e consequência de um abismo mais profundo, o social e econômico (TRAUTH; 
HOWCROFT, 2006), e é considerado como um dos desafios atuais dos governos e 
agências internacionais (SILVA; FIGUEROA B., 2002). 

Apesar da implementação de distintos projetos nas arenas públicas e privadas, 
os resultados dos efeitos dessas iniciativas no desenvolvimento ainda são 
inconclusivos (AVGEROU, 2003; HSIEH; RAI; KEIL, 2008). Buscando uma melhor 
compreensão desse cenário, faz-se necessária a investigação da literatura acerca do 
desenvolvimento como resultado do uso das tecnologias em iniciativas inclusivas. 

 Existe um consenso na literatura atual sobre a expectativa de desenvolvimento 
como resultado dos processos de inclusão por meio de TICs. Consoante com o 
conceito de desenvolvimento humano, pode-se entende-lo como as implicações 
socioeconômicas (KENISTON; KUMAR, 2004) e de transformações significativas e 
positivas da qualidade de vida,  participação política e social dos indivíduos (PNUD, 
2015b). 

As pesquisas, entretanto, dividem-se no que tange aos indicadores de sucesso 
ou fracasso das iniciativas de intermediação das tecnologias de informação e 
comunicação na redução do abismo social. Venkatesh e Sykes (2013) consideram a 
adoção e uso das TICs, e seus consequentes benefícios econômicos, como fatores 
essenciais de sucesso na promoção do desenvolvimento, no caso tema de sua 
pesquisa sobre o uso de quiosques de acesso à informação em um vilarejo na Índia.  

Agências internacionais, como a Organização das Nações Unidas, por sua vez, 
promovem uma perspectiva ampliada de desenvolvimento – o desenvolvimento 
humano – contemplando os processos que tem como objetivo: (i) reforçar as 
capacidades humanas, como longevidade, saúde, dignidade e conhecimento; e (ii) 
criar as condições para o desenvolvimento humano, por meio da participação política, 
sustentabilidade ambiental, direitos humanos, segurança e justiça social (PNUD, 
2015b). O Banco Mundial, por sua vez, define o desenvolvimento, via TICs, como os 
processos que suportam o crescimento econômico, a maior oferta de empregos e de 
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serviços de qualidade, considerando as perspectivas de produtividade das empresas, 
o incentivo ao empreendedorismo, as políticas de regulamentações e tributações do 
governo, além da capacitação e participação ativa da população (WORLD BANK, 
2016). 

 Visões diferenciadas de desenvolvimento, se desalinhadas com as 
expectativas e atividades sociais dos indivíduos a quem essas iniciativas se destinam, 
podem gerar diferentes níveis de aceitação e uso continuado das iniciativas mediadas 
por TICs. Desta forma, projetos com objetivos de desenvolvimento - econômico, social 
ou ambos -, podem carecer de uma observação anterior e fundamental para o sucesso 
ou fracasso de grandes propostas de inclusão social, ou seja, a percepção de utilidade 
e de facilidade de uso de uma nova TIC, sob a ótica dos usuários atendidos. Sem 
essa compreensão da perspectiva do indivíduo e dos fatores que o influenciam neste 
processo de aceitação, o desenvolvimento de propostas de inclusão social, digital ou 
financeira torna-se frágil aos cenários de implementação, com a intermediação de 
produtos ou serviços pouco realistas.  

Uma outra perspectiva que se apresenta, em relação ao desafio do uso das 
TICs para endereçar soluções à exclusão social, trata do entendimento dos atributos 
de desenvolvimento dos quais o indivíduo excluído socialmente e digitalmente está 
sendo privado. A abordagem de Zheng e Walsham (2006) considera leviana e 
generalista uma visão única que sintetize toda a complexidade e heterogeneidade 
desse tema. Revisitando os fundamentos da teoria das capacidades (SEN, 2000, 
2003), níveis diferenciados de exclusão e inclusão social podem coexistir, em cenários 
mais ou menos favoráveis inseridos em uma mesma realidade individual. Um 
indivíduo pode ser investido via desenvolvimento de competências para o uso de um 
sistema de informação, possuir a infraestrutura, mas não ter acesso à totalidade de 
informações por questões políticas de sua região, por exemplo. Zheng e Walsham 
(2006) identificaram que os hospitais rurais da África do Sul estavam conectados aos 
sistemas integrados de informações de saúde, porém estavam excluídos do usufruto 
dos benefícios dessa iniciativa, visto que os agentes de saúde locais não estavam 
capacitados para o uso desses sistemas, não recebendo apoio institucional para o 
desenvolvimento dessa competência (ZHENG; WALSHAM, 2006). Similarmente, a 
infraestrutura e acesso ao sistema financeiro por meio de inovações tecnológicas é 
uma iniciativa vazia se não houver o efetivo uso dos produtos e serviços financeiros 
pelos indivíduos incluídos e capacitados para realizar uma gestão consciente de seus 
recursos (BIROCHI; POZZEBON, 2016; DINIZ; BIROCHI; POZZEBON, 2011). 

 Compreende-se, dessa forma, que o cenário que se apresenta é mais 
complexo do que a simples disponibilização de infraestrutura e acesso de bens e 
serviços digitais. Iniciativas para disseminação de infraestrutura e acesso às TICs são 
inócuas se não participarem de um projeto mais amplo, no qual deve ser questionado 
e identificado qual o papel que essas tecnologias desempenharão nas comunidades 
atendidas. A adequação ao contexto e demanda de desenvolvimento local, de acordo 
com os próprios indivíduos, deve ser considerada e a tecnologia deve atuar como 
agente de conveniência em regiões de difícil acesso (Adeya, 2002; Mansell e Wehn, 
1998). 
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 Nesse contexto, emergiram os estudos em ICT4D (Information and 
Communication Technologies for Development), ou seja, o uso de novas TICs para a 
promoção do desenvolvimento humano, considerando as agendas sociais e políticas 
de cada região (KLEINE; UNWIN, 2009). 

Segundo Rahman (2006), as aplicações de TICs são os principais meios de 
emancipação de comunidades de baixa renda, visto que disseminam, rapidamente e 
sem fronteiras, informação e conhecimento, atuando como mediadoras do 
desenvolvimento de habilidades ao longo da experiência de consumo dessas mídias. 
Kleine e Unwin (2009), por sua vez, defendem três fatores para o sucesso de projetos 
que viabilizem a transformação social a partir do uso das TICs: (i) a elaboração de 
parcerias colaborativas; (ii) a expansão das propostas para além do objetivo de 
crescimento econômico; e (iii) a criação de modelos de negócios sustentáveis e 
escaláveis. 

 No modelo criado por Heeks e Molla (2009), a cadeia de valor de projetos de 
ICT4D é composta por quatro componentes, explicitados abaixo e ilustrados na Figura 
4: 

(i) Acessibilidade: pré-requisitos para a implementação e sustentabilidade de 
uma iniciativa de ICT4D como infraestrutura, instituições, aspectos legais e 
tecnológicos, políticas públicas, público-alvo, sistemas, dentre outros. 
Contempla os recursos necessários para a manutenção do projeto, como 
investimento, mão de obra, tecnologia, suporte político, incentivos e 
aparatos tecnológicos; 

(ii) Disponibilidade: resultados advindos do estágio de preparação, após o 
processamento dos recursos. Compõe-se de uma série de entregáveis ou 
recursos intermediários como telecentros, bibliotecas digitais, acesso aos 
sistemas públicos ou privados para a entrega de um serviço; 

(iii) Utilização: define em que medida esses entregáveis estão sendo usados 
pelo público alvo. Neste estágio, é importante avaliar a sustentabilidade do 
projeto a longo prazo e o potencial de escalabilidade da iniciativa; 

(iv) Impacto: extensão do resultado dos estágios anteriores para alcance do 
objetivo estabelecido. Pode ser medido em três sub-elementos, como 
“outputs”, ou as mudanças comportamentais no nível micro, “outcomes”, ou 
os custos e benefícios associados ao projeto, e o impacto no 
desenvolvimento, como a contribuição do projeto para metas mais amplas 
de desenvolvimento. 
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Figura 4 - Cadeia de Valor de ICT4D (HEEKS; MOLLA, 2009). 

 

Assim, para compreender o potencial de integração das TIC’s com iniciativas de 
inclusão financeira em sua plenitude deve-se assimilar esse contexto como parte de 
um processo mais amplo, que envolve todo o ecossistema das iniciativas em prol do 
seu desenvolvimento.  Neste cenário de inclusão financeira, as tecnologias oferecem 
uma grande oportunidade de estímulo à capilaridade do sistema financeiro. Por 
viabilizarem a aproximação das populações com as operações dos bancos em 
economias locais, por meio de ATMs, Internet Banking e dispositivos eletrônicos nos 
POS, as TICs permitem a expansão territorial da oferta de produtos e serviços por 
meio de modelos de negócios inovadores (DINIZ; BIROCHI; POZZEBON, 2011). O 
World Bank (2014) acentua, ainda, o potencial da tecnologia em promover a difusão 
do uso de pagamentos eletrônicos de contas básicas e de serviços presentes na rotina 
de seus beneficiários. As transferências de salários e benefícios sociais para contas 
bancárias podem ainda incentivar o uso de produtos e serviços financeiros, atuando 
como estímulo para o desenvolvimento da educação financeira (BIROCHI; 
POZZEBON, 2016). 

No Brasil, a expansão dos correspondentes bancários é apontada como caso 
de sucesso de implementação de uma solução adaptada ao contexto local que, 
apesar de intermediada pelas TICs, tem o indivíduo como centro, ao invés da 
tecnologia per si. Por meio da conexão, via Internet ou satélite, de bancos com 
terminais de acesso simplificados, como computadores pessoais e sistemas móveis 
integrados, mercearias, postos de correio, loterias e outros pequenos 
empreendimentos são capacitados para oferecer serviços bancários às comunidades 
de difícil acesso e sem a presença de agências físicas (DINIZ; BAILEY; SHOLLER, 
2014). Utilizando-se de cartões de débito ou crédito, e suas respectivas senhas, os 
indivíduos podem realizar as transações rapidamente. 

O modelo dos correspondentes bancários é baseado em acordos que envolvem 
uma diversidade de grupos sociais locais, representantes dos interesses da região, 
como o governo local, pequenos empreendedores e clientes, em conjunto com atores 
não-locais, como o governo nacional, grandes instituições bancárias, provedores de 
tecnologia e integradores de telecomunicação (DINIZ; BIROCHI; POZZEBON, 2011). 

Um ponto de atenção para a expansão dessas iniciativas é representado pela 
intensificação do desenvolvimento tecnológico pela iniciativa privada, que deve ser 
estimulado pelos órgãos governamentais para que todo o ecossistema possa usufruir 
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dos benefícios dessas tecnologias. O fomento à competitividade para o 
desenvolvimento e oferta de inovação tecnológica, nesse cenário, traz oportunidades 
de evolução e integração das iniciativas de inclusão financeira mediada por tecnologia 
(WORLD BANK, 2014). 

Outras aplicações indicam que as inovações tecnológicas carregam grande 
potencial de mudança em um cenário de exclusão financeira. Meios de pagamento 
eletrônicos, bancos online e identificação por meio de dados biométricos como 
impressões digitais ou validação da íris oferecem uma oportunidade para a facilitação 
do processo, melhorando não apenas o acesso, mas a usabilidade dos serviços por 
meio de custos baixos de investimento e maior segurança para o indivíduo e para o 
sistema (WORLD BANK, 2014). 

No cenário brasileiro, o uso de serviços financeiros tem crescido de forma 
acelerada, em canais eletrônicos, para transações e consultas, resultando na redução 
da necessidade de canais físicos. Esse processo, porém, deve ser equilibrado pelo 
aumento de acessos eletrônicos, como já apontando pelo RIF (BCB, 2015). Para que 
seja alcançada a expansão dos canais eletrônicos, entretanto, há necessidade de 
propagação dos acessos à Internet e da educação digital e financeira, ambos ainda 
precários em diversas regiões distantes e de baixa renda. Junto com investimento em 
educação e elevação do grau de escolaridade média, as TICs podem auxiliar a 
população a conhecer e compreender os serviços, gerando uma maior demanda pela 
intermediação financeira para depósitos, crédito e demais serviços. A educação e o 
uso responsável dos produtos e serviços financeiros nutrem a conscientização e 
estimulam a demanda por novas soluções que podem surgir pelos canais eletrônicos 
de atendimento e serviços, via Internet e celulares (BCB, 2015). 

 

3.3 Educação Financeira e Capacidade Financeira 
 

O processo de inclusão financeira tem início com o acesso a uma conta 
transacional, por meio da qual indivíduos podem, prioritariamente, armazenar 
dinheiro, emitir e receber pagamentos. A partir deste ponto inicial, os indivíduos 
atendidos podem explorar outros serviços financeiros, de acordo com suas 
necessidades e escolhas. No Brasil, o estímulo à adesão e uso do sistema financeiro 
é também decorrente dos programas públicos de transferência de recursos e 
benefícios sociais por meio de contas bancárias, como o Bolsa Família, que atende 
aproximadamente 14 milhões de famílias (BCB, 2015). 

 Segundo o relatório de inclusão financeira do BCB (2015), inúmeros brasileiros 
acessam o sistema financeiro via contas de depósito, apresentando, no entanto, 
baixas taxas de utilização e movimentação das mesmas. Apesar de não terem opção 
do recebimento de benefícios sociais fora do sistema bancário, optam por sacar todo 
o dinheiro em espécie para realizar os pagamentos manualmente e diretamente aos 
estabelecimentos comerciais, credores e fornecedores de serviços. O uso, portanto, 
não acompanha o crescimento do acesso. Apesar do RIF demonstrar que 84,5% dos 
adultos brasileiros possuem contas de depósito ou poupança, o Global Findex 
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Database (DEMIRGÜÇ-KUNT et al., 2015) indica que apenas 68,1% dos brasileiros 
apresentaram movimentação financeira em 2014. 

As regiões Norte e Nordeste são as menos ativas nesse palco. Nessas regiões 
brasileiras, 60.3% dos indivíduos possuem conta corrente, 37.3% conta poupança e 
apenas 25,6% ambos os tipos de conta. Segundo o estudo, o tipo de conta costuma 
demonstrar o estágio do relacionamento do indivíduo com a instituição e o SFN, 
sugerindo que essas regiões se encontram, ainda, nos estágios iniciais de 
relacionamento com o SFN. 

Um aumento do uso, entretanto, não corresponde necessariamente ao aumento 
de conscientização acerca das oportunidades e riscos inerentes ao acesso e uso dos 
produtos e serviços disponibilizados pelo sistema financeiro. Promover o uso envolve 
ter que lidar com as deficiências do mercado, desenvolver uma modelagem de 
produtos e serviços adequados ao contexto a custos acessíveis, e promover a 
educação financeira, para que essas comunidades possam aproveitar os benefícios e 
evitar possíveis erros que gerem custos financeiros e morais para os seus indivíduos 
(BCB, 2015; DEMIRGÜÇ-KUNT et al., 2015; WORLD BANK, 2014). Sendo assim, 
para que haja uma qualidade do uso, os modelos de negócios devem considerar, além 
da oferta de produtos e serviços financeiros, a adequação dos mesmos às 
necessidades e à saúde orçamentária dos indivíduos. Deve-se, ainda, acompanhar o 
efeito dessas iniciativas, nessas regiões, no longo prazo. 

A realidade exposta por pesquisas do Banco Central indica, porém, um cenário 
diferente. A correlação entre a recente expansão do crédito e o aumento de 
endividamento, associada ao baixo hábito de poupar, são pontos de atenção para 
potenciais falhas graves dos processos de inclusão financeira (BCB, 2015). Os 
indicadores de endividamento entre a população brasileira com menor renda (até três 
salários mínimos) mostram-se preocupantes, pois demonstram que até 73% do total 
desse grupo encontra-se endividado, além de também apresentar as maiores taxas 
de inadimplência. Esta realidade é agravada, ainda, pelo desequilíbrio entre a 
evolução do consumo de crédito e o hábito de poupar do brasileiro, representado por 
uma evolução lenta dos depósitos.  

Os brasileiros que poupam representam apenas 12% do total da população, em 
contraste com os indicadores médios de outras regiões em desenvolvimento como 
América Latina e Caribe (14%), BRICS (23%) e OCDE (52%) (DEMIRGÜÇ-KUNT et 
al., 2015). A literatura evidencia que amplo acesso, sem suporte de uma educação 
financeira adequada e desenvolvimento das capacidades necessárias para usufruir 
desses benefícios, pode gerar um efeito contrário e propagar uma problemática social 
e econômica ainda pior, especialmente no acesso a produtos de crédito.  

Não há unanimidade acerca da definição de educação financeira, com a 
literatura apresentando algumas abordagens diferentes. Segundo a abordagem 
instrumentalista, a educação financeira tem como objetivo promover a eficiência do 
sistema financeiro, por meio de treinamentos e programas de capacitação 
operacional, com foco no incremento de indicadores de desempenho e produtividade 
(COLE; SAMPSON; ZIA, 2009; SERVON; KAESTNER, 2008). Essa abordagem é 
orientada por uma perspectiva que tem como centro o sistema financeiro, pois atribui 
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a responsabilidade do conhecimento de gestão dos recursos aos próprios indivíduos 
recém-incluídos. A educação financeira é, dessa forma, uma mera ferramenta para 
um fim de treinamento, e não para a educação em si. 

A abordagem transformativa, por sua vez, devido aos seus fundamentos 
orientados à busca pela transformação social, caracteriza a educação financeira a 
partir do desenvolvimento das capacidades de indivíduos para a participação no 
sistema, promovendo sua emancipação social e permitindo, por meio disso, facilitar a 
inclusão socioeconômica nas regiões atendidas (CABRAAL, 2010; LANDVOGT, 
2006). Abrange propostas alternativas com temas que abordam questões sociais e 
humanitárias, a autonomia desses indivíduos (CABRAAL, 2010) e a posse da 
liberdade por meio do desenvolvimento de suas capacidades (SEN, 2000). Essa 
abordagem apresenta, entretanto, o sistema financeiro como uma das causas da 
pobreza, visto que este não considera os contextos locais no seu processo de 
expansão. 

Independente da abordagem, a divergência entre as diversas definições ocorre 
pelo desalinhamento do entendimento dos componentes que compõem a educação 
financeira, muitas vezes apresentados como sinônimos. Para a OECD (2006), ambos 
os termos educação financeira e alfabetização financeira são apresentados como o 
entendimento de produtos, serviços e processos financeiros, como investimentos, 
poupanças e crédito. 

O World Bank (2014), por sua vez, argumenta que apenas a alfabetização e 
formação financeira básica não são suficientes para a mudança desse cenário. A 
educação deve vir acompanhada do desenvolvimento das capacidades financeiras, 
permitindo que os indivíduos realizem uma análise crítica da necessidade e das 
soluções ofertadas para, efetivamente, evoluírem para uma tomada de decisão 
satisfatória e positiva que resulte em uma experiência sustentável. 

Em linha com este pensamento, o presente estudo é orientado pela definição 
de capacidade financeira pela perspectiva da abordagem transformativa, que, 
segundo o World Bank (2014), abrange conceitos como: 

(i) Conhecimento financeiro, ou seja, o conhecimento de produtos 
financeiros, instituições e conceitos básicos; 

(ii) Habilidades financeiras, como a habilidade de calcular juros compostos 
de pagamentos; 

(iii) Capacidades financeiras de forma mais ampla, como todas as 
habilidades, atitudes e comportamentos que permitam ao indivíduo usar 
os serviços financeiros em seu benefício.  

Integrando e adaptando as perspectivas de Sen (2000) e Freire (2014), 
Landvogt (2006) define a capacidade financeira como meio de expansão da 
alfabetização e educação financeira, esta resultante de um processo básico de 
conhecimento dos produtos e serviços. Segundo o autor, o termo capacidade 
financeira deve ser atribuído a um desdobramento do enfoque das capacidades (SEN, 
2000). Esse termo deve ser complementado, ainda, pela dimensão crítica de Freire 
(2014), a partir do desenvolvimento do pensamento crítico, da habilidade de 
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entendimento e exposição de problemas, a fluência em debates, e a consciência 
crítica. Acrescenta-se, finalmente, os princípios sugeridos por Sempere (2008), que 
defende tanto o desenvolvimento individual como a viabilização de uma mobilização 
mais ampla, pública e privada, individual e coletiva, na emancipação social pela 
inclusão financeira. 

Evidências indicam que proporcionar uma capacitação financeira em 
momentos propícios para o aprendizado, como a entrada em um novo emprego ou 
através da aquisição de um produto financeiro expressivo, demonstram resultados 
positivos no desenvolvimento da capacidade financeira. Ao considerar as tensões 
locais e por meio do engajamento da família e de outros stakeholders na comunidade, 
como os estabelecimentos comerciais locais, o processo de desenvolvimento das 
capacidades financeiras mostra-se, assim, promissor (WORLD BANK, 2014). 

A partir dessa contextualização, pode-se destacar, mais uma vez que, para que 
a inclusão financeira seja bem-sucedida, ela deve ser alcançada de forma consciente 
e responsável. Tanto o acesso a uma conta que permaneça sem movimentação, 
quanto o estímulo inconsequente ao consumo de crédito são extremos de potenciais 
resultados negativos que devem ser evitados. O estímulo ao uso deve ser 
acompanhado de políticas de educação e capacitação financeiras adequadas à 
realidade na qual o processo de inclusão está sendo estabelecido, pois a formação 
financeira promove a conscientização sobre as soluções financeiras e gera um 
aumento de demanda, beneficiando todos os stakeholders envolvidos nesse 
ecossistema (WORLD BANK, 2014). 

A falta dessa fundamentação pode gerar, também, o uso excessivo de produtos 
financeiros sem a real necessidade de adquiri-los, sobrecarregando o indivíduo e 
ocasionando a elevação dos índices de endividamento e inadimplência. Distorções de 
mercado, como abuso de poder e assimetrias de informação, promovem, ainda, o 
consumo de produtos e serviços em condições abusivas ou sem a adequação com os 
processos e comportamentos individuais para a geração do desenvolvimento pessoal 
e coletivo. As recentes crises financeiras globais foram alguns dos motivadores da 
inserção do tema da educação financeira e do desenvolvimento da capacitação 
financeira nos debates globais, buscando compreender o efeito da oferta de produtos 
como empréstimos e crédito sem a devida capacitação para esse consumo e a 
compreensão das possíveis consequências desee comprometimento financeiro 
(WORLD BANK, 2014). 

Os números comprovam a complexidade desse panorama. Em pesquisa 
realizada pelo World Bank (2014), conduzida com profissionais do mercado financeiro, 
78% dos entrevistados declararam que a falta de conhecimento e compreensão 
básica sobre produtos e serviços financeiros atua como uma das principais barreiras 
para a expansão do acesso e uso dentre os grupos mais pobres. Nessa mesma 
pesquisa, 32% dos respondentes indicaram a educação financeira como a principal 
iniciativa a ser conduzida para alterar esse cenário. Não obstante, dentre as 
recomendações do RIF divulgadas pelo Banco Central para o desenvolvimento da 
inclusão financeira no Brasil, destaca-se a promoção da educação financeira, o 
estímulo ao hábito de poupar e o estímulo à maior transparência na oferta de produtos 
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e serviços, viabilizando uma avaliação correta das operações pelos clientes (BCB, 
2015). 

De acordo com Prina (2011, 2015), a orientação financeira aliada ao acesso ao 
sistema financeiro com baixos custos são fatores positivos para a mudança de 
comportamento e desenvolvimento individual. Para ilustrar, um estudo realizado em 
populações rurais no Nepal indicou o interesse dos mais pobres em poupar e a prática 
recorrente de poupança, quando viabilizada por custos baixos de manutenção e por 
acessibilidade ao sistema financeiro. O acesso viabilizou o crescimento da prática de 
poupanças e a orientação no auxílio à gestão de seus recursos, ocasionando a 
mudança de compras e investimentos entre categorias por esses indivíduos, que 
transferiram o foco do consumo para investimentos em saúde e educação (PRINA, 
2011, 2015). 

 Visando contribuir para esse movimento, e com base na abordagem 
transformativa, Birochi e Pozzebon (2016) desenvolveram um modelo conceitual para 
educação em iniciativas de inclusão financeira intermediada por tecnologia. Os 
autores sugerem que essas iniciativas devem promover um quadro teórico de 
educação e capacitação financeira suportada pelas TICs e customizadas de forma a 
dar autonomia e emancipação social aos seus usuários, atuando efetivamente na 
redução de sua exclusão socioeconômica (BIROCHI; POZZEBON, 2016). O estudo 
recomenda uma avaliação inicial do contexto local, considerando aspectos históricos, 
sociais e econômicos das regiões alvo das iniciativas, assim como do contexto 
pessoal dos indivíduos, de forma a avaliar suas características, hábitos e costumes. 
Esse processo é fundamental para a adequação das propostas. Programas de 
desenvolvimento da educação e capacidades financeiras devem contemplar os 
processos educacionais, os produtos e serviços financeiros disponíveis, a 
infraestrutura de telecomunicações, o acesso e o uso das tecnologias, e os processos 
sociais presentes nas interações dos atores da comunidade local, apresentando 
propostas de capacitação instrumental e crítica. Um programa de educação e 
capacitação financeira crítica, dessa forma, deve engajar e capacitar os stakeholders 
locais ao questionamento e mudança dos processos sociais vigentes. 

 Apesar de considerada essa premissa, vale ressaltar que nesse mesmo estudo, 
Birochi e Pozzebon (2016) identificam gatilhos de tensão entre as esferas local e 
global no que tange à relação com os artefatos de TI. Mesmo considerando a 
existência de alguns princípios que podem ajudar a modelar programas de educação 
financeira mediada pelas TICs, como mencionado, atualmente essas iniciativas são 
padronizadas e seguem cartilhas de desenvolvimento global, ignorando os contextos 
socioculturais locais, gerando tensão e desuso das novas tecnologias. 

O uso é atividade primordial para o sucesso e continuidade dos programas de 
inclusão digital ou financeira. Deve ser considerada a interdependência entre TICs e 
contexto sociais (ORLIKOWSKI, 2008), visto que o uso depende de uma identificação 
de utilidade e atribuição de valor à proposta que a iniciativa visa atender. Ou seja, uma 
percepção de valor e relevância não pode vir de fora do contexto do indivíduo objeto 
da inclusão financeira, devendo ser customizada para sua realidade. Paralelamente, 
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o indivíduo deve obter não apenas a educação financeira, mas a capacitação para o 
entendimento e crítica do processo no qual está se inserindo. 

  O estudo de Birochi e Pozzebon (2016) propõe, ainda, que para a efetivação 
do processo de integração das TICs na transformação social, deve haver também a 
integração da tecnologia nas estruturas sociais já estabelecidas na comunidade, 
potencializando os benefícios e estimulando a dinâmica de uso pela familiaridade e 
complementariedade das ações. Entretanto, devido ao fato do modelo apresentado 
nessa pesquisa não considerar os aspectos de infraestrutura e acesso, tampouco de 
sustentabilidade econômica, política, ética e legal, como no modelo 2iD (JOIA, 2004) 
que será apresentado em seguida, ele não tem autonomia e independência para ser 
ampliado em um modelo de inclusão financeira completo. 

 Por outro lado, a abordagem de uma estrutura de educação financeira apoiada 
pelas TICs, fundamentada pelo desenvolvimento de capacidades individuais, oferece 
oportunidade de adaptação do modelo 2iD de inclusão digital de Joia (2004) em um 
contexto de inclusão financeira dinâmica, conforme proposto por Santos e Joia (2016) 
e apresentado a seguir. 

 

3.4 Modelo 2iDf para Inclusão Financeira Mediada por Tecnologia 
 

3.4.1 Modelo 2iD para Inclusão Digital 
 

Buscando contribuir para o estudo de ICT4D no Brasil, Joia (2004; 2007) propôs 
um modelo heurístico de inclusão digital considerando aspectos que vão além da 
implantação de infraestrutura e disponibilização de acesso tecnológico. O 2iD 
(Dynamic Infoinclusion Model), apresenta um modelo de inclusão digital a partir de 
uma abordagem ampla dos principais fundamentos para a implementação e 
continuidade de uma iniciativa de desenvolvimento, contemplando não apenas os 
aspectos políticos, econômicos e culturais, mas também as forças dinâmicas que 
interagem entre eles.  

 Conforme ilustrado pela Figura 5, o Modelo 2iD contempla os seguintes 
componentes (JOIA, 2004, 2007): 

(i) Sustentabilidade econômica, política, ética e legal: dentre os desafios 
encontrados em qualquer projeto que envolva o profundo engajamento 
do governo para o sucesso de uma iniciativa, pode-se citar a 
descontinuidade de políticas públicas. Esse cenário ocorre 
principalmente em períodos de troca de mandatos, que podem ocasionar 
necessidades de mudanças no equilíbrio de forças partidárias. 
Atividades que requerem acordos éticos e legais bem estruturados 
também devem ser contempladas, principalmente em localidades e 
dinâmicas sociais e políticas nas quais esses valores podem estar 
vinculados aos interesses de agência dos indivíduos, tornando sua 
implementação e manutenção comprometidas por tais motivações. 
Visando à viabilidade e sustentabilidade do projeto, uma robusta 
estrutura econômica deve ainda estar contemplada em seu 
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planejamento, buscando a autonomia e independência da iniciativa no 
longo prazo; 

(ii) Infraestrutura e acesso: a disponibilidade dos recursos necessários para 
o acesso e utilização da tecnologia é outro fator chave para a 
implementação de uma iniciativa que vise reduzir a exclusão digital. 
Esses recursos, na forma de produtos e serviços, devem ser 
disponibilizados a custo baixo e quantidades acessíveis para a geração 
de um impacto real; 

(iii) Conteúdo local e educação: a oferta de conteúdo que seja relevante para 
a comunidade alvo da iniciativa de inclusão digital, visto que conteúdos 
locais geram maior interesse e engajamento com as propostas. Por outro 
lado, a conscientização para as oportunidades fomentadas pelo acesso 
às tecnologias de informação e comunicação (TIC) devem ser 
promovidas em conjunto com esforços de educação da população 
atendida. Essa pode ser uma complexa barreira a ser transposta, visto 
que países em desenvolvimento, e suas respectivas localidades mais 
excluídas socioeconomicamente, são os que possuem baixos níveis de 
educação formal. O processo de estímulo à educação digital deve 
respeitar as realidades culturais e os valores sociais vigentes nessas 
comunidades. 

  

 
Figura 5 – Modelo 2iD. Fonte: (JOIA, 2007) 

 

 A dinâmica que alimenta o modelo 2iD (JOIA, 2004, 2007) tem início com a 
implementação da iniciativa de inclusão digital pelos órgãos públicos. Essa iniciativa 
deve estimular um processo de visibilidade de sua atuação e impactos na comunidade 
que, por meio do uso e assimilação dos benefícios das TICs, torna-se protagonista de 
novas demandas de serviços, gerando um ciclo virtuoso de aplicação, assimilação, 
uso e reinvestimento para a ampliação da atuação e efeitos positivos na minimização 
do abismo digital. 
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 Assim, o modelo 2iD (JOIA, 2004, 2007) fornece a base para o entendimento 
dos componentes estáticos e dinâmicos necessário para fomentar o estímulo à 
inclusão digital. 

Em seguida, será apresentado o modelo 2iD adaptado para iniciativas que 
objetivam a inclusão financeira intermediada pelas TICs, conforme proposto por 
Santos e Joia (2016). 

 

3.4.2 Modelo 2iD Adaptado à Inclusão Financeira (2iDf) 
 

Conforme visto na literatura apresentada nesse estudo, coletou-se evidências 
e informações que contextualizaram os desafios e oportunidades para o 
entendimento, análise e proposição de iniciativas de estímulo a uma inclusão 
financeira responsável. Acrescenta-se a esse cenário, estudo sobre o papel das TICs 
para iniciativas de desenvolvimento humano, fundamentado nas pesquisas em ICT4D. 

Buscando contribuir para os alicerces teóricos e práticos acerca do tema, 
Santos e Joia (2016) apresentou uma adaptação do modelo de inclusão digital 2iD 
(JOIA, 2004, 2007) para compreender o papel que as tecnologias de informação e 
comunicação exercem no processo de inclusão financeira. O modelo 2iDf discorre 
sobre a importância de um modelo de negócios adaptado às realidades locais, que 
busque ser relevante para o processo de desenvolvimento humano a partir da 
integração dos indivíduos com o sistema financeiro. O modelo foi utilizado pelos 
pesquisadores no estudo de caso da Agência Barco que atua na Ilha de Marajó, no 
Estado do Pará. Como será detalhado mais adiante, o projeto de barcos itinerantes 
que atendem às comunidades ribeirinhas da região Norte do Brasil é viável por meio 
das TICs que integram os sistemas da Caixa Econômica Federal (CAIXA) e têm como 
objetivo estimular o acesso ao sistema financeiro para os indivíduos dessas regiões, 
acessíveis apenas por meios de transportes fluviais. 

 A estrutura do modelo 2iDf apresenta componentes semelhantes aos 
existentes no modelo 2iD (JOIA, 2004, 2007), considerando apenas os seguintes 
ajustes: 

(i) Sustentabilidade econômica, política, ética e legal: viabilização da 
continuidade e manutenção dos produtos e serviços financeiros 
ofertados; 

(ii) Infraestrutura e acesso: disponibilidade dos recursos necessários para o 
acesso e utilização de produtos e serviços financeiros, que devem ser 
disponibilizados a custo baixo, sendo acessíveis para geração de um 
impacto real; 

(iii) Educação financeira: a qualificação dos indivíduos atendidos para o 
consumo de produtos e serviços oferecidos de forma que atendam às 
necessidades locais. As propostas de educação financeira devem 
disponibilizar apoio ao indivíduo e ao empreendedor, e estimular a 
substituição de operações convencionais por operações eletrônicas; 
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(iv) Serviços e produtos: oferta de produtos e serviços financeiros 
adequados às necessidades e demandas locais da comunidade 
atendida. 

O processo dinâmico do modelo 2iDf de Santos e Joia (2016), assim como o 
de Joia (2004, 2007), tem início com a implementação das iniciativas de inclusão 
financeira. Com base no acesso aos produtos e serviços financeiros, deve haver uma 
expansão da conscientização a respeito das oportunidades geradas para os 
indivíduos excluídos. Este aumento de conscientização promoverá, dessa forma, o 
entendimento do potencial que novas iniciativas podem gerar, fomentando um 
aumento da demanda por novos produtos e serviços financeiros. Esse movimento 
acelera o crescimento das iniciativas de inclusão financeira que, uma vez 
implementadas, geram um ciclo virtuoso de desenvolvimento econômico e social nas 
comunidades atendidas.  

A Figura 6 apresenta o modelo 2iDf, e os seus componentes estáticos e 
dinâmicos. 

 

 
 

Figura 6 - Modelo 2iD adaptado à inclusão financeira (2iDf). Fonte: (SANTOS;JOIA, 2016) 

 

 O modelo 2iDf (SANTOS;JOIA, 2016) foi utilizado nessa pesquisa como roteiro 
de investigação acerca do papel da Agência Barco Chico Mendes na inclusão 
financeira das comunidades ribeirinhas do Amazonas. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

4.1 Método de Pesquisa 
 

Desde seu início, o estudo apresentou desafios à formulação do problema a 
ser investigado e de como encontrar as informações que fornecessem uma resposta 
satisfatória para o mesmo. Uma vez presente no campo de pesquisa, identificou-se 
imediatamente a necessidade de se atender ao desafio de retratar fidedignamente o 
contexto socioeconômico, político e cultural das comunidades visitadas. O objetivo foi 
o de evidenciar, para o leitor, a realidade local, visto que esta difere radicalmente dos 
contextos sociais presentes nos grandes centros, mesmo dentre grupos econômica e 
socialmente vulneráveis. 

Essa descrição é particularmente importante para este estudo, pois busca uma 
compreensão empática, não apenas do problema e do caso estudado, mas 
principalmente dos processos sociais, culturais e mercadológicos identificados na 
região, fundamentais para a escolha da abordagem de pesquisa, métodos de coleta 
e a consequente análise e interpretação dos dados e fatos identificados. 

Cabe iniciar questionando-se a predominância de abordagens metodológicas 
funcionalistas e quantitativas nas pesquisas que envolvem TICs. Por não abranger os 
fenômenos relacionais entre sujeitos e objetos de estudo, carecem de considerar os 
contextos locais nos quais o fenômeno ocorre e restringem uma compreensão ampla 
e, consequentemente, a contribuição para a teoria e prática que esses estudos 
poderiam adicionar ao conhecimento científico e suas implicações (CASSEL; SYMON, 
1994; ORLIKOWSKI; BAROUDI, 1991; POZZEBON, 2004). Ciborra (2002) contribui 
com esse pensamento, sugerindo que o crescimento de temas na área de pesquisa 
em TICs não vem acompanhado do crescimento da aplicação da diversidade de 
abordagens qualitativas na metodologia de pesquisa disponíveis para capturar a 
realidade acerca do papel das TICs na sociedade. 

Corroborando com esta linha de pensamento, a adoção de um método 
orientado à investigação qualitativa, exploratória e descritiva fez-se necessária, pois 
tem-se como objetivo descrever em profundidade um caso por meio de análises 
empíricas e teóricas (MARCONI; LAKATOS, 2003). 

Na opinião de Vergara (2004), o estudo é exploratório devido ao pouco 
conhecimento e falta de dados para o pesquisador. Busca, portanto, retratar 
adequadamente a profundidade e a complexidade do ecossistema que envolve os 
movimentos de inclusão financeira, assim como o acesso e uso de tecnologias de 
suporte às iniciativas presentes nas comunidades ribeirinhas de baixa renda do 
Estado do Amazonas, e a potencial transformação social promovida pela Agência 
Barco Chico Mendes. 
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Uma vez determinado o método orientado à investigação qualitativa, segundo 
Creswell (2014), o pesquisador deve ainda desenvolver um processo de pesquisa que 
oriente a condução de seu projeto. Devem ser contemplados desde os seus 
fundamentos, a partir dos pressupostos filosóficos que irão moldar a postura adotada 
pelo mesmo, não apenas sobre o problema de pesquisa, mas também sob a forma 
escolhida para buscar as informações que lançarão luz sobre a referida problemática. 

Não obstante, os aspectos epistemológicos selecionados fornecem um 
direcionamento sobre o papel do pesquisador e sua interferência no processo de 
pesquisa, principalmente na condução da interpretação e conclusão sobre os achados 
(CRESWELL, 2014). 

Dessa forma, esse estudo utilizou uma abordagem mista, complementando 
perspectivas positivistas e interpretativistas, de forma a compreender, em 
profundidade, o contexto de inclusão financeira no qual a população ribeirinha se 
encontra. O uso de abordagens mistas é apresentado por Lee (1991) como uma 
oportunidade para o fortalecimento mútuo dessas perspectivas teóricas, a partir dos 
esforços colaborativos de pesquisa nos quais cada uma complementa e reforça os 
achados apresentados pela outra (LEE, 1991). 

A perspectiva positivista oferece a possibilidade de observar a situação por uma 
lente livre de valor, analisando os dados e fatos como eles são evidenciados, a partir 
de um roteiro de coleta e análise de dados planejado e conduzido de forma 
programada (PARÉ, 2004).  

Complementando esta abordagem mista de pesquisa, visto que este estudo 
apresenta as particularidades de um contexto que difere socioeconômico e 
culturalmente das demais regiões do país devido ao difícil acesso aos centros 
urbanos, esta pesquisa fundamentou-se também em uma perspectiva 
interpretativista. Segundo Burrel e Morgan (2016), o interpretativismo aborda o 
fenômeno não como uma realidade social concreta, mas como o resultado social de 
experiências subjetivas entre os indivíduos. Como o conhecimento só pode ser 
entendido sob a perspectiva individual dos atores que estão diretamente envolvidos 
no fenômeno (HIRSCHHEIM, 1992), o interpretativismo busca compreender a 
produção real desses significados no local onde eles interagem, considerando os 
contextos históricos e culturais envolvidos (CRESWELL, 2014). A abordagem 
interpretativista é estimulada, também, em pesquisas que consideram o aspecto do 
estudo das implicações sociais de projetos envolvendo tecnologia (DINIZ; BIROCHI; 
POZZEBON, 2011; WALSHAM, 1995a, 1995b). 

Selecionada a abordagem epistemológica mista, positivista e interpretativista, 
a pesquisadora optou pela aproximação com os participantes e a região observada, 
acumulando evidências subjetivas baseadas nas visões dos indivíduos de grupos 
diversos dentro da comunidade. Apesar de apresentar-se sempre como pesquisadora 
isenta - desvinculada da CAIXA ou de órgãos governamentais, e movida por 
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interesses pessoais de pesquisa - o público abordado relatou vivências, carências e 
planejamentos de vida como uma oportunidade de dar voz à situação local para um 
agente externo, introduzindo-a, mesmo que indiretamente, no contexto local. Essa 
presença no campo onde a realidade social ocorre forneceu oportunidade de 
aprofundar a compreensão dos depoimentos e fatos coletados e observados 
(CRESWELL, 2014). 

Contudo, esta mesma aproximação com o campo de estudo contribuiu para a 
observação da existência de múltiplas perspectivas sobre o problema, por meio de 
declarações distintas do contexto no qual o caso ocorre, dados por diferentes grupos 
sociais. Inicialmente a pesquisa tinha como alvo principal de investigação os clientes 
atendidos pela Agência Barco Chico Mendes e as loterias que atuam na região como 
correspondentes bancários, buscando apreender suas interpretações sobre o cenário 
no qual estavam imersos e o papel da Agência Barco no contexto de inclusão 
financeira. As entrevistas iniciais, entretanto, apresentaram novos temas que 
suscitaram a necessidade de investigação da realidade sob a perspectiva de outros 
públicos, como os empreendedores locais e os Centros de Referência em Assistência 
Social (CRAS) das comunidades visitadas. As entrevistas que se sucederam 
adicionaram diferentes questões e interpretações retratadas por cada público, 
conforme os temas emergiam durante as entrevistas. 

Esta pesquisa foi operacionalizada por meio dos estágios de planejamento e 
condução de estudo de caso, conforme sugerido por Paré (2004). Devido ao fato da 
presença no campo requerer um extenso planejamento e coordenação da viagem e 
dos recursos necessários para a condução da pesquisa, foi definido o uso de um 
protocolo estruturado de planejamento da pesquisa e coleta dos dados, seguido da 
codificação e análise de evidências (PARÉ, 2004). 

A abordagem positivista, entretanto, será complementada e fortalecida por uma 
perspectiva interpretativista, conforme proposto por Lee (1991), buscando iluminar os 
achados sem perder de vista o contexto local, confrontando a descrição do caso e dos 
fatos observados empiricamente com a influência estatística, positiva ou negativa, das 
categorias referentes aos componentes estáticos e dinâmicos do modelo 2iDf. O uso 
desta abordagem mista visa enriquecer o entendimento do leitor a respeito do papel 
da Agência Barco no processo de inclusão financeira das comunidades ribeirinhas, 
sem perder de vista os gatilhos e tensões locais que possam apresentar desafios ou 
oportunidades para o projeto. 

 

4.2 Seleção do caso e unidade de análise 
 

O projeto da Agência Barco é um fenômeno particular, pois é uma iniciativa 
pública de inclusão financeira adaptada ao contexto local das comunidades ribeirinhas 
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do Amazonas. Essas regiões são caracterizadas pelo difícil acesso e deslocamento, 
viável exclusivamente por meios de transportes fluviais. Essa difícil acessibilidade é 
um dos principais fatores que criam as condições de vulnerabilidade social da região, 
em conjunto com a configuração das estruturas de poder político e econômico que 
agem sobre a população e instituições locais. A Agência Barco desperta particular 
interesse por ser uma proposta de solução inovadora e integrada ao contexto local, 
por meio de uma agência bancária própria atuando dentro de um barco adaptado 
estrutural e tecnologicamente para superar as restrições geográficas e tecnológicas 
da região atendida, e por ofertar produtos e serviços financeiros e sociais relevantes 
no cenário socioeconômico que rege as comunidades ribeirinhas do Amazonas. 

Sendo assim, segundo Yin (2015) encontra-se as condições que a caracterizam 
o método de estudo de caso, a saber: (i) o caso selecionado é um evento real, 
particular e contemporâneo; (ii) a pesquisa busca respostas para questões do tipo 
“como” ou “por quê”; e (iii) o pesquisador não tem controle sobre o evento.  

Como descrito na sessão introdutória, o objetivo desta pesquisa é compreender 
o papel da Agência Barco Chico Mendes no processo de inclusão financeira mediada 
por tecnologia nas comunidades ribeirinhas, a partir do entendimento de sua influência 
nesse contexto. Como roteiro para a investigação, buscou-se explorar aspectos do 
projeto considerando o modelo adaptado de inclusão financeira mediado por 
tecnologia 2iDf (JOIA, 2004; SANTOS; JOIA, 2016) e investigar as questões 
complementares abaixo: 

(i) Como a infraestrutura tecnológica auxilia e viabiliza o projeto, atuando 
tanto sob uma perspectiva operacional, por meio de sistemas 
corporativos, como na integração e fomento ao acesso e uso de meios 
de pagamento eletrônicos, sob a perspectiva da economia local;  

(ii) Como o contexto local é considerado na proposta de inclusão financeira 
dessas comunidades, por meio de produtos e serviços adaptados ao 
atendimento das demandas e necessidades locais; 

(iii) Se existe um programa de educação financeira associado ao projeto e, 
caso afirmativo, como ele é abordado; 

(iv) Se existe integração com outras instituições sociais e comerciais locais 
e, caso afirmativo, como ela é abordada; 

(v) Como o projeto influencia a dinâmica do aumento de conscientização 
individual e coletivo, em um processo de reflexão e demanda. 

Observa-se que a pesquisadora não possui controle sobre a proposta de 
atuação ou processos da Agência Barco, tampouco sobre o contexto local no qual ela 
está inserida. Dessa forma, o método que orientou esta pesquisa foi o estudo de caso 
que, segundo a taxonomia de Yin (2015) é de tipo um, ou seja, projeto de caso único, 
tendo a Agência Barco como tema e, como unidade de análise, a embarcação 
intitulada “Chico Mendes”, inaugurada em 2010 e que atua no trecho Manaus-
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Codajás, no Rio Solimões. O estudo de caso único é relevante devido a alguns 
fundamentos, a saber: (i) quando representa um caso adequado para se testar uma 
teoria; (ii) o caso é raro ou extremo; e (iii) o caso é revelador, contendo um fenômeno 
ainda não acessível à investigação científica (YIN, 2015).  

De fato, o caso apresenta desafios para a pesquisa, tanto por estar localizado 
em uma região do Brasil de difícil acesso, como pelo seu estágio de desenvolvimento 
social e tecnológico, que acrescenta ainda barreiras de acesso às informações e, 
principalmente, à realidade local na qual ele está inserido. Este cenário restringe a 
possibilidade de inclusão das duas outras unidades de análise relacionadas ao projeto 
Agência Barco, presentes nas regiões da Ilha de Marajó (PA) e no Rio São Francisco 
(BA), respectivamente. Ambas atuam em regiões e contextos similares, com acesso 
limitado aos meios de transportes fluviais e com carências sociais e de tecnologia que 
viabilizam o acesso às informações. 

Todavia, segundo Mariotto, Zanni e Moraes (2014), estudos de caso oferecem 
a oportunidade de desbravar temas e conceitos pioneiros ou pouco explorados no 
campo da pesquisa. Em recente artigo sobre a legitimação do uso de estudos de caso 
únicos na pesquisa em gestão, os autores apresentam os aspectos necessários para 
a compreensão da relevância do estudo de caso único: (i) a exclusão de critérios 
unicamente positivistas e a valorização das particularidades; (ii) a redução da 
importância da representatividade em determinados tipos de pesquisa; e (iii) a 
orientação da transferência de conhecimento para casos futuros (MARIOTTO; ZANNI; 
MORAES, 2014). 

Por tratar-se de um estudo de caso único, a presente pesquisa buscou orientar-
se por esses três aspectos, na operacionalização do seu processo. Apesar desse 
esclarecimento, cabe complementar com a opinião de Stake (2008), segundo o qual 
o estudo de caso não é um método de pesquisa, mas a escolha do objeto a ser 
estudado. O caso é específico e seu entendimento não busca a generalização, mas o 
entendimento de suas particularidades antes de confrontá-las à comparação com 
outros casos. Ele não busca ser a representação para outros estudos de caso, mas 
ser um estudo de interesse intrínseco ao próprio caso em particular (STAKE, 2008). 

Finalmente, o caso foi selecionado também devido à complexa e robusta 
estrutura do projeto desenvolvido pela Caixa Econômica Federal, contando, dessa 
forma, com os recursos necessários para a investigação do modelo de inclusão 
financeira e social. A unidade de análise selecionada, Agência Barco Chico Mendes, 
atua como um Posto de Atendimento (PA)2 vinculado à Agência de Manacapuru, 
situado na cidade de Manacapuru (AM). 

                                            
2 Entende-se por Posto de Atendimento (PA) a “dependência bancária, subordinada a agência ou à 
sede da instituição, destinada ao atendimento ao público no exercício de uma ou mais de suas 
atividades, podendo ser fixo ou móvel. O PA é um tipo de dependência com estrutura física mais 
simples e flexível, na qual os serviços podem ser livremente definidos pela instituição financeira, sendo 
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4.3 Fontes de Dados 
 

A investigação sobre o papel da Agência Barco na inclusão financeira e social 
das comunidades ribeirinhas, como um estudo de caso único, exige a sua 
compreensão em profundidade, requerendo assim múltiplas fontes de dados. Assim, 
a coleta de dados será realizada em cinco etapas, buscando neste processo, a 
validação dos componentes do modelo 2iDf (SANTOS; JOIA, 2016) para o constructo 
“inclusão financeira”, a partir da triangulação por meio de múltiplas fontes de 
evidências (YIN, 2015), a saber: 

(i) Revisão de literatura sobre o tema pesquisado e as linhas teóricas que 
fundamentam o contexto deste estudo, buscando atribuir perspectivas 
de investigação nos campos de estudo sobre inclusão financeira, ICT4D 
e desenvolvimento humano; 

(ii) Coleta de documentos da Caixa Econômica Federal e de dados do 
IBGE, Banco Central do Brasil, PNUD e Banco Mundial, utilizando o 
roteiro de coleta de dados documentais (apesar não restrito ao mesmo) 
utilizado por Santos e Joia (2016) e apresentado na Tabela 1: 

 
Tabela 1 - Fontes de dados documentais. 

                                            
permitido o oferecimento de serviços de conveniência aos clientes, sem realização de serviços 
financeiros”. (BCB, 2015) 
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(iii) Material audiovisual, composto por fotografias e vídeos retratando o 
contexto local, os recursos disponíveis e a estrutura da Agência Barco, 
interações entre os públicos entrevistados e evidências de vestígios 
físicos relevantes para o estudo; 

(iv) Observação direta não participante (MARCONI; LAKATOS, 2003), antes 
e após as entrevistas, com registros à distância e sem envolvimento 
direto com os indivíduos, sobre a realidade observada e efetuados por 
meio de notas de campo e logbook em arquivo físico e digital; 

(v) Entrevistas semiestruturadas com quatro grupos, e entrevistas abertas 
com um quinto grupo, todos selecionados e agrupados de acordo com 
características em comum. Os públicos entrevistados representam uma 
amostra intencional (GIL, 1991), selecionados com base em 
determinadas características e agrupados conforme a Tabela 2: 

 
Tabela 2 - Características das amostras das entrevistas coletadas. 

 

As entrevistas são consideradas uma rica fonte para a investigação social. 
Nesse estudo de caso elas viabilizaram a captura das percepções sobre os serviços 
prestados e aspectos como a extensão do uso dos produtos e serviços financeiros, e 
sua frequência de uso. As entrevistas permitiram a identificação de características do 
processo de conscientização pela reflexão crítica e ação continuada, como o 
questionamento de novos serviços e sua aplicação para a transformação social das 
comunidades atendidas. Buscou-se, ainda, compreender como é utilizada a 
infraestrutura das TICs presentes na Agência Barco para operacionalização do 
programa de inclusão financeira e, consequentemente, como essa tecnologia está 
integrada ao acesso e uso do sistema financeiro, de forma a fomentar uma possível 
transformação social. 

Marconi e Lakatos (2003) destacam a averiguação de fatos e o entendimento 
das opiniões dos indivíduos sobre os mesmos, como os principais objetivos da 
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entrevista sob a perspectiva de seu conteúdo. De fato, durante a condução de 
entrevistas semi-estruturadas, e conversas mais informais, ainda que orientadas a 
tópicos relevantes para o estudo, oportunizaram a identificação de novos temas e, 
com eles, a necessidade de ampliar os públicos entrevistados. 

As 38 entrevistas realizadas tiveram como objetivo principal o entendimento em 
profundidade do projeto, buscando o levantamento e a compreensão de informações 
não identificadas na pesquisa documental (MARCONI; LAKATOS, 2003). 

Em seguida serão descritos os principais temas de interesse investigados 
durante as entrevistas com cada grupo e os respectivos quadros com os tópicos que 
orientaram a condução das conversas. 

Dentre os temas abordados nas entrevistas com os clientes da Agência Barco 
destacam-se: 

• Contexto socioeconômico do público atendido; 
• Acesso e uso de TICs, especificamente telefonia móvel e Internet; 
• Acesso e uso dos produtos e serviços oferecidos pela Agência Barco; 
• Compreensão dos produtos e serviços financeiros e a integração para o 

desenvolvimento do contexto socioeconômico local; 
• Percepções sobre a intervenção da Agência Barco na região, suas 

oportunidades e desafios. 

Para compreender o perfil do público atendido pela Agência Barco foram 
abordados os tópicos de identificação listados na Tabela 3:  

 
Tabela 3 - Tópicos de identificação dos clientes entrevistados. 
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Com o objetivo de levantar informações sobre a infraestrutura e o acesso do 
público atendido às tecnologias de informação e comunicação (TICs) e seu respectivo 
uso, recorreu-se ao seguinte roteiro descrito na Tabela 4: 

 
Tabela 4 - Tópicos de acesso e uso de TICs. 

 A Tabela 5 seguinte apresenta os tópicos sobre o componente “Produtos e 
Serviços”, buscando o entendimento do acesso e uso dos produtos e serviços 
oferecidos pela Agência Barco. 



 

 

42 

 
Tabela 5 - Tópicos de acesso e uso aos produtos e serviços financeiros. 

 

 Dentre os desafios deste estudo, destaca-se a análise dos componentes da 
Agência Barco como propiciadora de inclusão financeira das regiões atendidas, por 
meio das TICs. Dessa forma, as entrevistas associadas a esse cenário devem abordar 
o estágio de educação financeira presente nas comunidades e o consequente 
aumento de conscientização e demanda por novos produtos e serviços financeiros, 
entendidos como fatores essenciais para a transformação social da região. 

Os tópicos do questionário devem considerar a integração das oportunidades 
oferecidas pela Agência Barco com o contexto socioeconômico local. Em linha com 
esse objetivo, as perguntas devem buscar o entendimento da relação da inclusão 
financeira com o comércio local e com as percepções de desenvolvimento individual 
e coletivo do público atendido. Como a TIC também atua como viabilizadora de 
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práticas de consumo e acesso à informação, questionamento sobre a educação digital 
e o uso de meios de pagamento eletrônicos também é feito. A Tabela 6 lista os tópicos 
de investigação acerca da educação financeira e o processo de conscientização e 
novas demandas. 

 
Tabela 6 - Tópicos de educação financeira, conscientização e novas demandas. 

 Finalmente, conforme exposto pela Tabela 7, a entrevista com os clientes 
investigou a percepção geral acerca da presença da Agência Barco e os efeitos que 
o projeto promove nas comunidades ribeirinhas. 
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Tabela 7 - Tópicos de percepção do papel da Agência Barco na região atendida. 

O segundo grupo de entrevistas abarcou proprietários e funcionários de loterias 
e outros correspondentes bancários (CB)3. As Tabelas 8 e 9, a seguir, demonstram 
os roteiros e tópicos investigados, objetivando compreender os temas relacionados à 
situação da região no que tange à inclusão financeira, o estágio de maturidade do 
público-alvo quanto à educação financeira e a percepção desses agentes sobre o 
papel da Agência Barco nesse contexto: 

 

 
Tabela 8 - Tópicos de identificação dos CBs. 

 A Tabela 9 exibe os tópicos de entendimento da amplitude de atuação dos 
correspondentes bancários e loterias dos municípios visitados. 

 

 
Tabela 9 - Tópicos sobre a atuação dos CBs na região. 

                                            
3 Os correspondentes bancários são empresas contratadas por instituições financeiras e demais 
instituições autorizadas pelo Banco Central para a prestação de serviços de atendimento aos clientes 
e usuários dessas instituições. Entre os correspondentes mais conhecidos encontram-se as lotéricas e 
o banco postal. As próprias instituições financeiras e demais autorizadas a funcionar pelo Banco Central 
podem ser contratadas como correspondente (BCB, 2015). 
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 Em seguida, a entrevista levantou o acesso às TICs pelas loterias e 
correspondentes bancários, considerando a infraestrutura necessária para a 
prestação dos serviços financeiros, conforme descrito na Tabela 10.  

 
Tabela 10 - Tópicos sobre a estrutura das TICs nos CBs para prestação de serviços. 

 Os tópicos apresentados na Tabela 11 foram abordados visando compreender 
o perfil de uso dos serviços prestados pelos correspondentes bancários. Essa 
investigação abordou perguntas acerca do uso de serviços digitais e financeiros, como 
cartões de débito e crédito.  

  

 
Tabela 11 - Tópicos sobre o uso dos serviços prestados pelos CBs. 

 

 Como os correspondentes bancários estão imersos na realidade local e 
possuem maior aproximação com a população da região, a entrevista levantou 
questões sobre a percepção dos correspondentes bancários acerca do estágio de 
educação financeira do público. A Tabela 12 apresenta os tópicos relacionados à essa 
investigação. 
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Tabela 12 - Tópicos sobre a percepção dos CBs acerca do estágio de educação financeira do público. 

 

Conforme será descrito posteriormente no roteiro da coleta de dados, no 
decorrer das entrevistas com clientes e correspondentes bancários, alguns temas não 
refletiram com exatidão, a realidade percebida durante a observação direta e 
conversas informais nos estabelecimentos comerciais dos municípios visitados. A 
presença constante de máquinas de meios de pagamento eletrônicos sugeria que a 
prática estava estabelecida. Esse fato despertou a oportunidade de investigar como o 
acesso e uso dessa opção ocorria, em detrimento do convencional pagamento em 
dinheiro reportado pelos clientes da Agência Barco. Dessa maneira, optou-se pela 
investigação de como se dá o acesso e uso dos serviços e produtos oferecidos pela 
Agência Barco aos seus clientes, sob a ótica dos empreendedores locais. A Tabela 
13 apresenta os tópicos referentes à identificação dos empreendedores locais. 

 
Tabela 13 - Tópicos de identificação dos empreendedores locais. 

 

 Inicialmente, buscou-se compreender o perfil de uso de produtos e serviços 
financeiros pelos empreendedores locais e a oferta de meios de pagamento 
eletrônicos em seus estabelecimentos. Essa investigação viabilizou o levantamento 
dos meios de pagamentos mais utilizados e questões referentes aos hábitos formais 
e informais acerca das transações financeiras na região. A Tabela 14 exibe os tópicos 
abordados.   
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Tabela 14 - Tópicos sobre acesso e uso de serviços financeiros e digitais sob a ótica dos empreendedores 

locais. 

 As entrevistas com empreendedores locais buscaram ainda obter a visão 
destes sobre o estágio de maturidade sobre a educação financeira de seus clientes, 
conforme as perguntas exibidas na Tabela 15. 

 
Tabela 15 - Tópicos sobre educação financeira sob a perspectiva dos empreendedores locais. 

 

 Finalmente, por meio de uma entrevista com o gerente da Agência Barco Chico 
Mendes, a pesquisa buscou o a percepção da instituição sobre o papel do projeto nas 
comunidades onde atua, suas oportunidades e desafios. A Tabela 16 apresenta os 
tópicos de identificação deste funcionário. 
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Tabela 16 - Tópicos de identificação de funcionários CAIXA. 

 A Tabela 17 apresenta as questões relacionadas ao funcionamento da Agência 
Barco, sob a ótica da infraestrutura tecnológica necessária para a sua atuação. 

 
Tabela 17 - Tópicos sobre o funcionamento da Agência Barco. 

 A entrevista com o gerente da Agência Barco Chico Mendes proporcionou 
oportunidade para compreender o uso de produtos e serviços financeiros e principais 
demandas de seus clientes. Os tópicos, apresentados na Tabela 18, investigam não 
apenas o uso de serviços financeiros, mas de benefícios sociais e TICs pelos clientes 
da Agência Barco. 

 
Tabela 18 - Tópicos sobre o atendimento da Agência Barco. 
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 Devido à rotina de contato frequente com a população ribeirinha, a entrevista 
com o gerente da Agência Barco Chico Mendes permitiu a investigação em 
profundidade sobre sua percepção acerca da educação financeira e digital de seus 
clientes, conforme apresentado pelos tópicos listados na Tabela 19. 

 
Tabela 19 - Tópicos de percepção sobre educação financeira e digital dos clientes. 

 A entrevista foi encerrada após o entendimento da percepção geral do gerente 
da Agência Barco sobre o papel do projeto na inclusão financeira das comunidades 
onde atua, conforme Tabela 20. 

 
Tabela 20 - Tópicos sobre a percepção geral sobre a Agência Barco. 

 

Com objetivo de complementar o entendimento sobre o contexto no qual estão 
inseridos os clientes da Agência Barco, foram realizadas entrevistas abertas com 
assistentes sociais dos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS), 
instituição presente e ativa em todos os municípios estudados. As entrevistas tiveram 
como foco nas principais demandas e problemas identificados pelos beneficiários dos 
programas como o Bolsa Família e o Seguro Defeso. Foi investigado, também, como 
se dá o acesso e uso de tecnologias como Internet e dispositivos móveis, os 
problemas e oportunidades referentes à educação financeira da comunidade e a 
presença de ações locais diversas na região. 

Para dar confiabilidade ao estudo, foi utilizado um protocolo de coleta e 
codificação das evidências. Buscando-se, assim, gerar uma base de dados em 
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profundidade, contando com notas da pesquisadora e compilações narrativas 
desenvolvidas durante o estudo de caso, permitindo um encadeamento das 
evidências para análise e interpretação. Os dados foram coletados, pela 
pesquisadora, durante viagem às regiões atendidas pela embarcação objeto da 
análise. Todo o material coletado foi gravado e transcrito em sua totalidade para 
análise. 

 

4.4 Roteiro para Coleta de Dados 
 

 A coleta de dados foi realizada em seis etapas, a saber: 

Etapa 1: Revisão de literatura sobre as linhas teóricas que fundamentam o 
contexto deste estudo para os constructos “inclusão financeira”, “ICT4D” e “educação 
financeira”, ocorrida durante o período que antecedeu a viagem ao campo em agosto 
de 2017. Após o retorno do campo e análises preliminares das evidências coletadas, 
realizou-se uma revisão de literatura complementar para o constructo “capacidade 
financeira”, surgido como categoria de destaque nas entrevistas e observação direta. 

 Etapa 2: Coleta de documentos realizada por meio de acesso às bases de 
dados online do IBGE e PNUD, para mapeamento dos indicadores socioeconômicos, 
demográficos e de desenvolvimento humano no cenário nacional e nas comunidades 
atendidas pela Agência Barco Chico Mendes; acesso aos relatórios do Banco Central 
do Brasil para levantamento do estágio de inclusão financeira no país; acesso às 
bases de dados online do Banco Mundial, buscando uma compreensão do cenário 
global de desenvolvimento humano e inclusão financeira; consulta às bases de dados 
da CAIXA sobre o projeto Agência Barco e informações sobre o atendimento realizado 
no período de 07 de agosto e 25 de agosto de 2017 da unidade Chico Mendes que 
atua no rio Solimões.  

Etapa 3: Buscando um entendimento prévio da problemática e do cenário do 
estudo de caso, foi realizada uma consulta presencial, informal e não documentada 
com o pesquisador Ricardo Paschoeto, autor do estudo de caso realizado com a 
Agência Barco na Ilha de Marajó (PA), no qual buscou investigar o papel das TICs na 
inclusão financeira da população ribeirinha da Ilha de Marajó (SANTOS; JOIA, 2016). 
Esta etapa foi realizada no período que antecedeu a viagem ao campo, em maio de 
2017. 

Etapa 4: Entrevistas semiestruturadas com 21 clientes da Agência Barco Chico 
Mendes, realizadas no interior da embarcação durante os períodos de espera na área 
de atendimento, buscando captar características do processo de conscientização pela 
reflexão crítica e ação continuada, como por exemplo, o questionamento de novos 
serviços. As entrevistas foram realizadas nos municípios de Codajás, entre 07 e 09 
de agosto, Anori, entre 10 e 11 de agosto, e Beruri, entre os dias 14 e 16 de agosto 
de 2017; entrevistas semiestruturadas com quatro proprietários e funcionários de casa 
lotéricas e outros correspondentes bancários, realizadas nos próprios 
estabelecimentos nos municípios de Codajás, Anori e Beruri. 
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Como mencionado, durante as entrevistas, alguns temas sobre o acesso e uso 
de produtos e serviços financeiros oferecidos pela Agência Barco ganharam destaque 
e orientaram a observação direta nos estabelecimentos comerciais. Declarações 
sobre os baixos índices de uso de cartões de débito e crédito não correspondiam à 
alta penetração de POS eletrônicos nesses locais. Buscando a compreensão desse 
tema, foram incluídos dois novos grupos de entrevistados, os pequenos 
empreendedores locais, contemplados em dez entrevistas realizadas nos três 
municípios visitados, assim como os Centros de Referência em Assistência Social 
(CRAS), com duas entrevistas realizadas durante as visitas aos municípios de 
Codajás e Anori. Durante a visita ao município de Beruri, ocorrida entre os dias 14 e 
16 de agosto, não foi possível encontrar o assistente social responsável no local. 

Foi realizada, ainda, entrevista semiestruturada com o Gerente da Agência 
Barco Chico Mendes, responsável pelo atendimento e coordenação dos processos 
administrativos durante a viagem. A entrevista ocorreu no dia 12/08/17, durante um 
dos períodos de trânsito entre os municípios de Anori e Beruri, e buscou capturar a 
percepção dos serviços prestados e aspectos relacionados ao projeto de inclusão 
financeira, como a extensão do uso dos serviços e sua frequência, assim como o papel 
da Agência Barco na transformação social dessas comunidades. 

Etapa 5: Observação direta realizada durante a viagem da Agência Barco Chico 
Mendes aos municípios de Codajás, Anori e Beruri, no período compreendido entre 
os dias 05 e 17 de agosto de 2017. A observação não participante foi realizada antes 
e depois das entrevistas com os clientes da CAIXA dentro da área de atendimento da 
embarcação, com o intuito de identificar as principais questões sobre o acesso e uso 
dos produtos e serviços financeiros pelo público, assim como observar 
comportamentos que retratassem estímulos e tensões à inclusão financeira no 
contexto local. Foi realizada, também, observação direta no perímetro central dos 
municípios investigados, visando coletar evidências sobre a relação dos indivíduos 
com os demais stakeholders da região, como empreendedores, correspondentes 
bancários e os centros de assistência social, nas práticas de planejamento e uso dos 
recursos financeiros. 

Etapa 6: Coleta de material audiovisual produzido durante as visitas aos 
municípios, buscando retratar para o leitor o contexto social das comunidades 
assistidas pela Agência Barco; expondo o estágio de urbanização dos municípios, os 
efeitos das cheias na rotina local e coletando evidências sobre as práticas financeiras 
identificadas nos estabelecimentos comerciais. 
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4.5 Análise de Dados 
 

Durante as etapas de pesquisa da literatura e da pesquisa documental sobre os 
temas orientadores deste estudo, emergiram categorias de interesse para a 
investigação no campo. Essas categorias foram investigadas sob a ótica dos 
componentes, estáticos e dinâmicos, do modelo 2iDf (SANTOS; JOIA, 2016), a saber: 

(i) Componentes Estáticos: 
a. Sustentabilidade política, econômica, ética e legal; 
b. Infraestrutura e acesso; 
c. Produtos e serviços financeiros; 
d. Educação Financeira  

(ii) Componentes Dinâmicos: 
a. Aumento da conscientização; 
b. Aumento da demanda; 
c. Retroalimentação e Crescimento; 
d. Implementação. 

A categorização a priori, dessa forma, foi definida a partir das categorias de 
análise apresentadas no modelo 2iDf, na pesquisa de Santos e Joia (2016), conforme 
exibido na Tabela 21. Essa categorização suportou a codificação das entrevistas, 
definidas por palavras, temas, expressões e conceitos referenciados pela literatura e 
aderentes com os componentes do modelo 2iDf.  

 
Tabela 21 – Categorização “a priori”, segundo roteiro de pesquisa do modelo 2iDf. 

Esse processo permitiu agregar os temas pré-estabelecidos, sem perder de vista 
a possibilidade de surgimento de novos elementos e inconsistências, promovendo, 
por meio de um processo iterativo de investigação e análise, o desenvolvimento de 
uma compreensão fidedigna do caso estudado (MILES; HUBERMAN, 1994). 
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As entrevistas foram transcritas na sua totalidade e editadas apenas quando 
identificada a necessidade de complementá-las, buscando expor o contexto da 
resposta. Os trechos editados estão marcados nas citações de depoimentos 
presentes ao longo da análise das entrevistas, por meio da representação dos 
mesmos entre colchetes. Para não comprometer a identidade dos entrevistados, os 
nomes foram substituídos pelos seus respectivos códigos de classificação.  

Os dados coletados durante essas entrevistas foram tratados por meio de técnicas 
de análise léxica e de conteúdo, considerando a repetição e contagem dos vocábulos, 
para serem posteriormente agrupados e reagrupados até apresentarem uma proposta 
de categorização consolidada para a análise (BARDIN, 2016). A análise léxica foi 
aplicada à base de dados, visando complementar a análise de conteúdo com um 
método estatístico de contagem e distribuição de frequência de citações, atribuindo 
confiabilidade ao processo pelo uso misto de métodos de pesquisa.  

O processo de codificação e contagem de frequências foi realizado com o suporte 
do software NVivo, recorrendo às funcionalidades de agrupamento das evidências em 
categorias ou nós. Cada categoria foi avaliada de acordo com a influência positiva ou 
negativa para o entendimento do processo de inclusão financeira mediada por TICs 
promovido pela Agência Barco Chico Mendes. Após a definição e contagem das 
frequências das ocorrências nas subcategorias, estas foram consolidadas nas 
categorias finais para então serem confrontadas com cada componente do modelo 
2iDf. 

Em linha com esse processo, apesar da categorização a priori conforme o roteiro 
de pesquisa do modelo 2iDf ter orientado inicialmente essa investigação, durante a 
análise léxica e de conteúdo novas categorias e subcategorias emergiram. 

A Tabela 22 apresenta a categorização final dos temas, adaptados a partir do 
surgimento de novos tópicos durante as entrevistas.  

 
Tabela 22 - Categorias finais após o resultado da análise léxica e de conteúdo. 
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Durante toda a análise de resultados foi realizada a transformação dos dados por 
meio de inferência e interpretação, abrindo novas perspectivas para a pesquisa. 
Dessa forma, além das categorias e subcategorias ajustadas ao longo do processo 
de pesquisa e análise de resultados, emergiram também novos potenciais 
componentes de investigação para um modelo de inclusão financeira mediada por 
TICs. 

Esses novos componentes foram consolidados isoladamente para serem, 
posteriormente, analisados em conjunto com os demais componentes, estáticos e 
dinâmicos, do modelo 2iDf.  

Conforme demonstrado na Tabela 23, esses novos elementos foram agrupados 
em novos componentes “gatilho”, de modo a agregar evidências sobre possíveis 
novas categorias de influência no contexto dos programas para o fomento à inclusão 
financeira. 

 
Tabela 23 - Novos componentes "gatilho" e categorias emergidas durante a análise das entrevistas. 

A interpretação consolidada dos dados contou ainda com a comparação com os 
constructos mapeados pela revisão da literatura e pela pesquisa documental realizada 
previamente, com objetivo de mapear as oportunidades para o desenvolvimento de 
comunidades de baixa renda por meio de iniciativas de inclusão financeira mediadas 
pelas TICs. 

A apresentação dos resultados será conduzida, no capítulo 6, em cinco seções: 

(i) Análise das características demográficas, geográficas e de 
desenvolvimento humano e financeiro de cada um dos municípios 
atendidos pela Agência Barco Chico Mendes; 

(ii) Análise descritiva do perfil dos usuários atendidos pela Agência Barco 
Chico Mendes, considerando, inclusive, o acesso e uso do sistema 
financeiro e das TICs; 

(iii) Análise das entrevistas realizadas com os usuários atendidos pela Agência 
Barco Chico Mendes, o funcionário da CAIXA e os correspondentes 
bancários, a partir da análise léxica e de conteúdo dos dados categorizados 
a partir dos componentes do modelo 2iDf (SANTOS; JOIA, 2016), visando 
apresentar o panorama de inclusão financeira desta região; 

(iv) Análise das entrevistas realizadas com os stakeholders destacados pela 
observação direta – empreendedores e assistentes sociais – buscando 
identificar gatilhos e tensões representados pelas práticas e costumes 
locais acerca dos processos de inclusão financeira da região; 

Consolidação dos resultados identificados confrontados com as respectivas 
representatividades nos componentes do modelo 2iDf, buscando observar 
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vulnerabilidades e oportunidades para a continuidade e evolução do processo de 
inclusão financeira dos ribeirinhos do Amazonas. 
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5 DESCRIÇÃO DO CASO 
 

A Caixa Econômica Federal (CAIXA), fundada em 1861, é uma empresa pública 
cuja finalidade vai além da oferta de produtos e serviços financeiros para seus clientes. 
A CAIXA busca ser um agente ativo no progresso do desenvolvimento nacional, por 
meio de iniciativas e programas para o desenvolvimento urbano e a promoção da 
justiça social no país. 

A missão da CAIXA é “atuar na promoção da cidadania e do desenvolvimento 
sustentável do País, como instituição financeira, agente de políticas públicas e 
parceira estratégica do Estado brasileiro” (CAIXA, 2017). Com o objetivo de atender a 
essa missão, é responsável por inúmeros programas sociais como o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), Programa de Integração Social (PIS), Seguro-
Desemprego, FIES, Programa Minha Casa Minha Vida e Bolsa Família. 

No âmbito dos desafios associados à inclusão financeira e social, a CAIXA é 
referência internacional, sendo citada pelo Banco Mundial como exemplo de atuação 
para expansão do acesso ao sistema financeiro para populações de baixa renda e 
oriundas de regiões de difícil acesso (WORLD BANK, 2014). A dificuldade de 
deslocamento é considerada um dos principais obstáculos para a implantação de 
agências físicas, devido aos altos custos de instalação e manutenção de agências e 
postos de atendimento. Além disso, a baixa densidade demográfica verificada nessas 
regiões isoladas não permite a escalabilidade de projetos desse porte (BCB, 2015; 
DEMIRGÜÇ-KUNT et al., 2015; WORLD BANK, 2014).  

O projeto Agência Barco foi premiado também pelo programa “Beyond Banking: 
banking on global sustainability”4 na categoria “Melhor ação em investimento 
socialmente responsável”. O prêmio, criado pelo Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), objetiva a promoção dos princípios socioambientais e de 
governança corporativa entre as instituições financeiras latino-americanas. 

O reconhecimento internacional, entretanto, é fruto do estímulo à presença de 
correspondentes bancários e pontos de atendimento suportados pela inovação 
tecnológica característica da instituição, viabilizando a capilaridade da oferta de 
produtos e serviços financeiros e sociais para os indivíduos atingidos.  

A reputação adquirida pela CAIXA em soluções de tecnologia para a inclusão 
financeira também é reconhecida nacionalmente, sendo a empresa detentora de dez 
estatuetas do Prêmio e-Finance promovido pela revista Executivos Financeiros 
(2012). Essa iniciativa visa premiar instituições financeiras que apresentam soluções 
tecnológicas inovadoras, com destaque para o “Projeto de Atendimento Itinerante - 
Agência Barco e Caminhão” na categoria “Bancarização”. A CAIXA é o único banco 
que possui duas agências-barco para atendimento de populações ribeirinhas no 
Brasil. 

 

                                            
4 https://inclusaofinanceirabrasil.wordpress.com/2012/02/21/agencia-barco-chico-mendes-da-caixa-e-
finalista-do-premio-beyondbanking-bid/ 
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5.1 Modelo de Negócios 
 

A Agência Barco é um projeto desenvolvido pela CAIXA, com o objetivo de levar 
o acesso ao sistema financeiro nacional para comunidades localizadas em regiões de 
difícil acesso e locomoção, viáveis apenas por meios de transportes fluviais. A 
presença da Agência Barco viabiliza a redução de gastos de deslocamento dessa 
população até os centros urbanos mais próximos, estimulando o acesso e uso do SFN.  

Esses custos de deslocamento e hospedagem são proibitivos para grande parte 
dos indivíduos dos municípios atendidos, acarretando desinteresse de abertura de 
contas e baixa demanda por produtos e serviços financeiros. Esses obstáculos dão 
margem para o estabelecimento de práticas financeiras informais locais que podem 
comprometer a saúde financeira do ecossistema presente nessas regiões. 

Buscando a emancipação socioeconômica da população ribeirinha, a Agência 
Barco oferece os serviços de abertura de contas, atendimentos para benefícios sociais 
como cadastramento no PIS, FGTS e CPF, concessões de microcrédito, emissão de 
cartões de débito e crédito, cadastramento e desbloqueio de Cartões Cidadão e Bolsa-
Família e emissão de Carteiras de Trabalho. 

Os funcionários do banco exercem, ainda, atividades de integração e 
relacionamento com os agentes locais, como as loterias, e a prospecção e 
credenciamento de novos correspondentes bancários. 

Para oferecer e atender essas necessidades, os barcos realizam uma viagem 
por mês, e ficam em média de dois a três dias em cada município, totalizando ciclos 
de 20 a 25 dias, dependendo da demanda média apresentada por cada um deles. 
Para manter essa regularidade, após cada viagem as atividades de manutenção e 
suprimento das embarcações devem durar, no máximo, três dias. 

A Agência Barco foi inicialmente projetada para oferecer, além dos serviços 
bancários, outros serviços sociais voltados para a saúde, educação e cidadania, por 
meio de parcerias com outros órgãos públicos como Ministério do Trabalho, Ministério 
da Educação, Ministério da Saúde, Tribunais de Justiça e outros órgãos do Governo 
Federal e Estadual. Entretanto, atualmente a Agência Barco não possui uma 
regularidade de oferta dessas soluções adicionais. No ciclo de agosto de 2017, por 
exemplo, a Agência Barco Chico Mendes contou com apenas dois funcionários da 
CAIXA para o atendimento das demandas financeiras e de cidadania, e não teve na 
equipe a presença de médicos e profissionais engajados na promoção da educação 
financeira para a população, devido às restrições orçamentárias impostas pela 
empresa. 

A Agência Barco Chico Mendes foi construída inicialmente para assistir os 
municípios compreendidos entre o trecho Manaus/AM a Coari/AM, abrangendo as 
populações de Anamã, Anori, Beruri, Caapiranga, Careiro, Careiro da Várzea, Coari, 
Codajás, Iranduba, Manacapuru e Manaquiri. Atualmente, devido à baixa demanda 
por serviços financeiros de alguns destes municípios e da evolução do estágio de 
inclusão financeira do município de Coari, que hoje possui uma agência CAIXA 
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própria, o trecho atendido compreende as comunidades de Anamã, Anori, Beruri, 
Careiro, Codajás e Manaquiri. A Figura 7 exibe o mapa do percurso realizado. 

 

 
Figura 7 - Roteiro da Agência Barco Chico Mendes em agosto/2017. 

O projeto oferece acesso para os produtos e serviços financeiros que possam 
ser contratados eletronicamente, pois o barco não trafega com dinheiro em espécie 
por questões de segurança. O procedimento tem como fundamento a segurança da 
embarcação e das equipes que nela trabalham, devido ao risco de assaltos e dos 
“ataques pirata”, comuns na região. 

Os “piratas” são embarcações que transportam drogas e armas ao longo dos 
rios, e que abordam os que passam pelo seu caminho para roubar dinheiro e 
equipamentos. Apesar da Agência Barco nunca ter sofrido um ataque, a tripulação 
relatou apreensão, pelo fato de já ter presenciado conflitos entre os “piratas” e a polícia 
local. Justamente para inibir possíveis ataques a embarcação exibe, no seu exterior, 
a mensagem: “Este Posto de Atendimento não trabalha com dinheiro” (Figura 8). 

 
Figura 8 - Sinalização sobre transporte de dinheiro, localizada nas laterais da embarcação. Fonte: acervo 

pessoal da pesquisadora. 
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Será descrito, em seguida, a infraestrutura detalhada da Agência Barco Chico 
Mendes e as soluções de TICs que viabilizam a iniciativa. 

 

5.2 Infraestrutura da Agência Barco 
 

A primeira embarcação foi inaugurada em 2010, e sua construção foi realizada 
após uma licitação pública para seleção das empresas responsáveis pelo 
desenvolvimento da Agência Barco e pelo fornecimento dos serviços necessários para 
sua atuação durante períodos contratuais de 36 a 60 meses. Novas licitações são 
realizadas a cada 36 meses, para definir a continuidade dos contratos ou a 
contratação de novos fornecedores para prestação de serviços relacionados à toda 
infraestrutura naval, incluindo energia, iluminação, comunicações, condicionamento 
de ar e serviços contínuos e embarcados de limpeza, copa, cozinha. 

O contrato contempla a seleção e disponibilização da equipe naval, contando 
com o comandante e os marinheiros, que realizam também a manutenção da 
embarcação. Os serviços e soluções de segurança como: vigilância armada, sistema 
de monitoramento de imagens, sistema de alarme, controle de acesso, sistema de 
localização e rastreamento, também estão incluídos. Finalmente, a embarcação deve 
ser acessível a pessoas com deficiência, idosos, gestantes ou com mobilidade 
reduzida. 

Construída em aço, a Agência Barco possui área de 1.200 metros quadrados, 
com dimensões de dez metros de largura e 25 metros de comprimento, distribuídos 
entre quatro níveis compostos por um porão, onde se localiza a sala de máquinas, 
dois conveses e o comando. Com capacidade para receber até 65 pessoas, em média 
43 destas são clientes e usuários e 22 são passageiros que ocupam o barco durante 
todo o percurso. Nos primeiros anos, cada ciclo transportava em média cinco 
funcionários da CAIXA, cinco servidores de Ministérios e parceiros, seis tripulantes e 
seis vigilantes que realizam rodízio nos dois postos de vigilância de 24 horas.  

Possui áreas de embarque e desembarque de fácil acesso, composta de uma 
prancha com corrimãos laterais e proteções necessárias ao acesso do público, 
inclusive de deficientes físicos, apesar de depender da acessibilidade presente nos 
portos onde atraca. 

Ao entrar na embarcação pelo primeiro convés, o contato inicial que se tem com 
a infraestrutura presente é o próprio salão de atendimento aos clientes da Agência 
Barco. O objetivo desse ambiente é oferecer uma experiência similar à de uma visita 
a uma agência física aos seus clientes. Conforme ilustrado pela  Figura 9, ela é 
composta por um ambiente de espera confortável para os clientes e guichês 
conectados com os sistemas de gerenciamento de atendimento da CAIXA. 
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Figura 9 - Salão de atendimento no interior da Agência Barco Chico Mendes. Fonte: acervo pessoal da 

pesquisadora. 

O restante do convés possui salas preparadas para prestação de serviços 
médicos e sociais pelos parceiros que viajam com a tripulação. Neste ciclo, entretanto, 
nenhum desses profissionais integraram à equipe, devido aos cortes de custos, 
conforme reportado pela tripulação. 

O segundo convés é dedicado às áreas privadas e comuns destinadas à rotina 
dos integrantes da viagem. Esse andar conta com suítes particulares para cada 
membro da tripulação, como apresentado na Figura 10, uma sala de descontração 
com TV, DVD, videogames, uma mesa de ping-pong e alguns aparelhos de 
musculação. Uma cozinha com despensa e um refeitório para uso comum de todos 
também se encontram nesse convés. 

 

No terceiro pavimento encontram-se as cabines dos marinheiros e seguranças 
do barco. Nesse andar, também fica localizada a sala de comando (Figura 11), junto 
com todos os dispositivos e equipamentos de navegabilidade da embarcação. 

Figura 10 - Suíte privativa para os membros da equipe a bordo. Fonte: acervo pessoal da pesquisadora. 
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Figura 11 - Sala de Comando. Fonte: acervo pessoal da pesquisadora. 

Para atender às políticas de sustentabilidade ambiental da CAIXA, o barco tem 
um sistema próprio de tratamento de esgoto e de lixo, casco pintado com tinta não 
poluente, sistema de iluminação a LED, eletrodomésticos e equipamentos com 
avaliação de eficiência energética pelo PBE/INMETRO de nível “A” e controle de nível 
de ruído ativo mesmo durante o funcionamento de geradores e máquinas em viagem. 
Para navegar com autonomia de 25 dias, a embarcação possui um depósito de água 
potável com capacidade de armazenamento de 20 mil litros. 

O barco possui dois motores de propulsão a diesel de 375 hp e um motor de 
propulsão para acesso e manobras em rios estreitos e sinuosos, além de um barco 
de apoio do tipo “voadeira” para emergências. Possui, ainda, duas plataformas salva-
vidas com capacidade para até 20 pessoas cada. 

 

5.3 Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) 
 

A inovação em soluções tecnológicas é um dos destaques da CAIXA e é o que 
viabiliza a operação das Agências Barco. A integração da embarcação à rede de 
comunicações da CAIXA, localizada em Brasília, permite o uso de aplicações de 
dados e voz em tempo real para a disponibilização e efetivação dos serviços 
oferecidos pela empresa. 

Essa integração é suportada por meio de uma comunicação de dados com um 
serviço IP (Internet Protocol) para transmissão bidirecional via satélite. A antena via 
satélite (Figura 12) conta com mecanismos de apontamento automático (autopointing) 
e rastreamento automático de sinal (autotracking), permitindo mais autonomia do 
equipamento, além de agilidade e estabilidade para atendimento ao público. Essa 
solução substituiu a estrutura original, composta por duas antenas via satélite fixas 
que requeriam esforços de apontamento manual pela tripulação e limitavam a 
integração com os sistemas CAIXA. A eficiência e eficácia do projeto eram 
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prejudicadas durante os períodos de deslocamento da embarcação ou durante as 
oscilações do barco nos portos quando atracado para o atendimento, devido à 
influência do movimento de outros barcos ou pela simples mudança de nível do rio ao 
longo do dia. 

 
Figura 12 - Antena para conexão via satélite. Fonte: acervo pessoal da pesquisadora. 

A rede de comunicação que sustenta os serviços permite o uso de criptografia 
e a priorização de tráfego para determinadas classes de serviço (Figura 13). Todos os 
componentes de conexão obedecem aos critérios de contingência e redundância, 
garantindo a segurança e a estabilidade dos sistemas integrados. Os serviços de 
conexão permanecem disponíveis 24 horas por dia, todos os dias do ano, com uma 
meta de disponibilidade mensal de 99,7%. A qualidade dos serviços é medida pelo 
tempo de latência, ou seja, o tempo de ida e volta gasto entre a transmissão do 
primeiro bit de um pacote e a recepção do último bit do pacote de reposta, entre uma 
estação satélite da Agência Barco e o Centro de Tecnologia CAIXA.  

 
Figura 13 - Rede de comunicação e sistemas integrados na Ag. Barco. Fonte: acervo pessoal da pesquisadora. 
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 O projeto dispõe, finalmente, de dispositivos e equipamentos de 
navegabilidade, como sistema de localização e rastreamento via satélite, transmissão 
remota das posições da embarcação e dados de telemetria (Figura 14). Por meio de 
softwares geradores de relatórios estruturados com as informações de navegação e 
localização é possível, ainda, controlar sua atividade por meio de mapas, rotas, nome 
das localidades em que o barco esteve, e a data, hora e tempo de parada, velocidade 
do barco, bem como identificar possíveis desvios de rota ou excesso de velocidade. 

 
Figura 14 - Equipamentos de auxílio à navegação e rastreabilidade da embarcação. Fonte: acervo pessoal da 

pesquisadora. 

Conclui-se finalmente, a infraestrutura tecnológica da CAIXA presente nas 
cidades, integrando correspondentes bancários aos sistemas centrais da instituição 
em Brasília, conforme apresentado Figura 15. 

 

 
Figura 15 - Sistema da CAIXA integrado com os correspondentes bancários da região. Fonte: acervo pessoal da 

pesquisadora. 
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5.4 Observação e Vivência no Campo 
 

Esta seção tem como objetivo retratar os fatos observados pela pesquisadora 
durante a viagem ao campo ocorrida entre os dias 05 e 17 de agosto de 2017, aos 
municípios contemplados no roteiro de atendimento da Agência Barco Chico Mendes 
no Rio Solimões (AM). A presença no local foi uma opção da autora, devido ao abismo 
de desenvolvimento socioeconômico e às particularidades culturais da região, que 
diferem abruptamente do cenário vivido e experimentado pela mesma como carioca e 
moradora de uma zona privilegiada da cidade do Rio de Janeiro. 

Segundo Marconi e Lakatos (2003), esse processo desempenha um papel 
importante no contexto da descoberta, obrigando o investigador a um contato mais 
direto com a realidade. 

Essa narrativa norteará brevemente o leitor ao longo de uma vivência de treze 
dias no campo, plena de surpresas, dificuldades e de um processo de aprendizado e 
adaptação contínuo em prol da pesquisa. A contextualização faz-se importante 
também, para compreensão da perspectiva da pesquisadora e suas impressões 
coletadas nessa experiência, de forma a esclarecer eventuais vieses ou suposições 
que poderiam influenciar a investigação (CRESWELL, 2014; MERRIAM, 1988). 

O planejamento teve início com uma consulta informal ao pesquisador Ricardo 
Paschoeto, autor do estudo sobre o papel das TICs na inclusão financeira das 
comunidades ribeirinhas da Ilha de Marajó (PA) (SANTOS; JOIA, 2016). Essa etapa 
inicial trouxe a oportunidade de entendimento do cenário de investigação e os 
requisitos necessários para a realização da mesma. Como funcionário da CAIXA, esse 
pesquisador disponibilizou-se a atuar como ponto de contato com a instituição e no 
auxílio para a aquisição da autorização necessária para a realização da viagem em 
conjunto com a equipe CAIXA e a tripulação da Agência Barco Chico Mendes. 

Na fase de preparação, durante os meses de abril a julho de 2017, a 
pesquisadora recebeu as orientações iniciais e o protocolo de vacinas exigidos para 
a sua participação. Ao ser aprovado seu ingresso na embarcação, pelo departamento 
de Estratégia de Canais em Brasília e pela unidade regional do Amazonas, no dia 13 
de junho de 2017, seguiu-se o agendamento do voo e as instruções para o embarque 
no barco. 

O desembarque em Manaus ocorreu no dia 04 de agosto, sendo o dia dedicado 
à organização para a viagem. A chegada à Náutica Velho Arthur, conhecida 
localmente como Porto Bicho Preguiça, ocorreu no dia 05 de agosto às 7:30h, e 
apenas a tripulação estava presente. O local era precário, composto por um enorme 
galpão contendo diversas embarcações desativadas, alguns pequenos barcos 
turísticos e de treinamento náutico posicionados no rio e a Agência Barco Chico 
Mendes (Figura 16), uma das poucas grandes embarcações presentes. 
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Figura 16 - Agência Barco Chico Mendes em Manaus. Fonte: acervo pessoal da pesquisadora. 

 

O acesso ao barco foi realizado por meio de uma estreita passagem de 
concreto com espaço restrito para locomoção, sendo necessário um pequeno salto 
para ingresso na embarcação. Apesar de ser previamente aguardada pela tripulação, 
o primeiro contato com a pesquisadora sinalizou algumas das dificuldades que seriam 
encontradas futuramente no campo, devido à estranheza causada pelo biotipo e perfil 
da mesma. De pele branca e cabelos claros, sua aparência diferia muito dos perfis 
regionais das comunidades e suscitando, ainda, uma curiosidade originada pelos 
estereótipos mais comuns, pelo fato de ser uma mulher viajando sozinha e com 
limitações de comunicação externa, devido à uma infraestrutura de telecomunicações 
precária. 

Em seguida, a pesquisadora foi apresentada ao Gerente de Operações do 
barco e a uma camareira, única mulher na tripulação, que apresentaram as 
instalações e o camarote privativo onde a pesquisadora ficaria hospedada pelos treze 
dias seguintes. 

O barco saiu às 9h30 do porto, em direção à Manacapuru, onde a embarcação 
ficaria atracada para pernoite, visto que a navegação à noite é proibida pela CAIXA 
por questões de segurança da equipe. Ao longo do primeiro dia, foi possível conversar 
com alguns tripulantes sobre algumas das carências da região devido, principalmente, 
aos efeitos dos períodos de cheia e seca dos rios, aliados à falta de instrução e 
infraestrutura para contornar esses obstáculos. 

Durante a cheia, que ocorre durante as estações de outono e inverno, não é 
possível desenvolver as principais atividades econômicas da população local, como a 
pesca e agricultura de subsistência. A pesca fica limitada pela alta dispersão dos 
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peixes, enquanto que o plantio de subsistência é inviabilizado devido ao alagamento 
do terreno. Como os meios de transporte pela região são exclusivamente fluviais, o 
difícil acesso às áreas urbanizadas e com estradas torna ainda maior a dificuldade de 
geração de renda durante esses meses, fazendo com que algumas famílias se 
separem durante longos períodos de tempo ou dependam exclusivamente dos 
benefícios sociais nessa época. 

Cabe destacar que, apesar da Agência Barco realizar atendimento quando 
atracada nos portos das respectivas comunidades onde atua, sua presença atrai 
também os moradores de comunidades próximas, menores, isoladas e dispersas ao 
longo do rio. A Figura 17 apresenta um exemplo dessas moradias, caracterizadas 
popularmente como palafita ou casa-flutuante, encontrado nessa região.  

 

 
Figura 17 - Residência ribeirinha nas margens do Rio Solimões. Fonte: acervo pessoal da pesquisadora. 

Cabe destacar que a viagem ocorreu no início da temporada seca 
compreendida entre as estações de primavera e verão.  

Os dias que se seguiram em Manacapuru e Codajás até o primeiro dia de 
atendimento proporcionaram oportunidade de coletar as primeiras impressões sobre 
as práticas e a influência de agentes de poder locais. Em Manacapuru, a tripulação foi 
para “terra-firme” para os procedimentos de votação, pois a viagem ocorreu durante o 
período de eleições para o Governo do Amazonas. Esse cenário deu oportunidade 
para levantar algumas informações sobre o tema, expondo algumas das 
vulnerabilidades sociais da população, frente a um panorama de corrupção latente. 
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As práticas vão desde troca de votos por alimentos e recursos básicos, como casos 
vinculados à pedofilia 5, prostituição infantil6 e à conivência com o tráfico de drogas7. 

Ao visitar o município, foi possível observar como estava presente a 
infraestrutura de telecomunicações e acesso à Internet. Apesar de oferecer uma 
conexão precária à Internet, as operadoras presentes na região são a VIVO e a OI, 
com uma penetração majoritariamente da VIVO. A conexão da Claro (operadora 
contratada pela pesquisadora) teve pouca qualidade em Manacapuru e foi ausente 
nas demais comunidades. 

Conversando com a população, percebeu-se a presença de pontos gratuitos 
de wi-fi na praça principal da cidade por meio da rede “Praça Digital”, evidência que 
se repetiu nas visitas à Codajás, Anori e Beruri. Foi reportado também que as escolas 
nessas comunidades oferecem wi-fi para os alunos dentro de suas instalações. Com 
uma alta penetração de celulares na região, principalmente entre jovens, foi possível 
acompanhar a aglomeração de grandes números de adolescentes no entorno dessas 
praças no período da noite, em todas as comunidades visitadas. 

Ao longo das entrevistas e em conversas informais com a tripulação e com a 
população local, entretanto, foi retratada uma preocupação oriunda do crescente 
acesso às TICs, retratada pelo aumento de casos de prostituição infantil e tráfico de 
drogas entre jovens da região, atribuído pelos locais ao crescente uso do aplicativo 
de mensagens WhatsApp e ao baixo conhecimento de tecnologias de comunicação 
dos adultos responsáveis, tornando crítico o controle dessas práticas.  

O atendimento foi iniciado na segunda-feira, dia 07 de agosto de 2017 às 8h00 
em Codajás, a maior comunidade visitada pelo roteiro da embarcação. Devido à uma 
forte chuva neste dia, os sistemas da Agência Barco integradas à CAIXA via satélite 
ficaram indisponíveis temporariamente. O fato causou a apreensão do público, que 
dispunha de pouco tempo para resolução de suas demandas com a instituição, pois 
nem todos os empregadores da região autorizam a dispensa do trabalho para estes 
procedimentos. 

A área de atendimento estava lotada, com todos os assentos ocupados e 
diversos clientes aguardando em pé. O retorno do atendimento ocorreu na parte da 
tarde, mas devido à presença na viagem de apenas dois funcionários da CAIXA, o 
atendimento foi demorado, visto que a demanda permaneceu alta até o dia 09 de 
agosto ao meio dia, quando o barco rumou para a comunidade de Anori. Alguns 
clientes reportaram a necessidade de terem que aguardar até o ciclo seguinte para 
terem suas demandas atendidas, pois não puderam aguardar o atendimento. 

                                            
5 http://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2017/01/ex-prefeito-acusado-de-pedofilia-no-am-tem-pena-de-11-
anos-extinta.html 
6     http://folhacentrosul.com.br/brasil/3270/prefeito-chefia-rede-de-prostituicao-infantil-no-amazonas 
7 http://www.diariomanauara.com.br/site/filho-de-prefeito-do-interior-do-amazonas-e-comparsa-sao-presos-por-
trafico-de-drogas/ 
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Dentro da agência os terminais de seleção do tipo de atendimento e geração 
de senha permaneceram desativados durante toda a viagem, pois seu funcionamento 
também utilizava a infraestrutura de telecomunicações da qual todos os sistemas de 
atendimento dependiam. Para evitar uma nova instabilidade desses sistemas, os 
terminais foram substituídos por senhas impressas, que eram distribuídas após uma 
triagem inicial pelo tipo de atendimento realizada pelos próprios seguranças da 
embarcação. 

Em todas as comunidades o acesso ao salão de atendimento foi realizado sem 
muita complexidade. Possuindo duas portas laterais e uma frontal, o acesso é flexível 
para diversos cenários encontrados nos portos. Em Codajás, somente, era necessário 
transpor uma estreita tábua de madeira posicionada acima do rio que cruzava a 
escada de acesso ao porto, dando complexidade de locomoção para os mais idosos 
e deficientes físicos (Figura 18). 

 
Figura 18 - Agência Barco no porto de Codajás. Fonte: acervo pessoal da pesquisadora. 

Iniciado o trabalho efetivo em campo, as primeiras dificuldades de 
operacionalização dos procedimentos foram vivenciadas pela pesquisadora. O 
acesso aos indivíduos locais, apesar de facilitado dentro da embarcação, era 
prejudicado pela timidez acentuada dos clientes da Agência Barco, representada 
pelos baixos tons de voz, evasão de contato visual durante as entrevistas e extremo 
desconforto com a presença do gravador ou até simples registros manuais, mesmo 
após a autorização cedida para o uso dos mesmos. 

Foi notado, também, um comportamento misto de desconfiança e curiosidade 
gerados pelo biotipo físico, perfil e sotaque da pesquisadora, criando dificuldades de 
empatia. Somaram-se a essas dificuldades, a baixa reflexividade dos indivíduos 
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abordados para os temas investigados, apresentando pouca profundidade e 
dificuldade de elaboração dos comentários. 

Os primeiros dias, dessa forma, foram marcados por um bem-sucedido 
processo de testes de abordagens “quebra-gelo”, adaptação visual e de linguagem, e 
adaptação da condução dos temas investigados, buscando minimizar algumas das 
muitas diferenças que criavam esses obstáculos. 

Durante o período de observação, entrevistas e conversas informais realizadas 
com os clientes da CAIXA em Codajás entre 07/08 e 09/08, surgiu um tema que 
inspirou uma investigação em profundidade. Declarações sobre a prática de uso do 
“crédito pessoal” ou “caderninho”, levaram a pesquisadora para uma análise mais 
extensa das práticas de consumo dos serviços financeiros dentro dos 
estabelecimentos comerciais nas cidades (Figura 19) buscando compreender se havia 
interferência desses atores no contexto de inclusão financeira local e de como eles 
estavam contemplados no modelo 2iDf proposto por Santos e Joia (2016) e adaptado 
de Joia (2004;2007).  

 

 

Essa nova exigência de pesquisa apresentou novos desafios. Apesar do tempo 
de permanência da Agência Barco nas localidades ser apropriado para a condução 
de entrevistas com os clientes dentro da embarcação, a inclusão de novos grupos 
criou uma possível limitação para a eficácia do estudo. Foi necessária a definição de 
uma nova organização para a execução da pesquisa, considerando a inclusão desses 
novos públicos de investigação e as restrições de horários de trabalho. Pelos 
costumes locais e devido ao calor intenso e alta umidade relativa do ar, os 
estabelecimentos desses municípios fecham entre 12h00 e 14h30, sendo comum a 
abertura de alguns apenas a partir das 15h00. 

Dessa forma, foi criado um novo protocolo de priorização das entrevistas e 
observações, no qual a pesquisadora concentrou as entrevistas e observações de 

Figura 19 - Evidências do "caderninho" e pastas com controle informal de empréstimos. Fonte: 
acervo pessoal da pesquisadora. 
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clientes na área de atendimento do barco nos períodos matinais, realizando as 
incursões aos centros das comunidades nos períodos vespertinos. 

Acrescente-se a esse cenário, o fato da mesma solicitar o acompanhamento 
de um membro da tripulação nestas visitas, sempre que viável, pois além da 
locomoção local ser realizada por motos e moto-táxis, o estranhamento e curiosidade 
fomentados pelo seu biotipo, somado ao seu desconhecimento da região, 
recomendavam o acompanhamento como medida de segurança. 

Como mencionado, o transporte local é majoritariamente realizado por motos e 
bicicletas, e a ausência de carros foi um ponto que chamou a atenção. Ao abordar o 
tema, foi exposto que essa é uma realidade consequente do período da cheia, que 
inunda essas comunidades e exige que ao longo desse período o transporte seja 
realizado por canoas e “rabetas”, pequenas canoas motorizadas. A Figura 20, 
demonstra as evidências dos alagamentos em Anori nesse período que, quando 
sucedido pela seca, inicia uma rotina de reparação da cidade pelos seus moradores. 

 

 
Figura 20 - Marcas do período das cheias nas comunidades ribeirinhas. Fonte: acervo pessoal da pesquisadora. 

O acesso aos empreendedores locais exigiu uma nova adaptação por parte da 
pesquisadora, pois, apesar do fato de estar inserida indiretamente na comunidade, 
ainda era em grande parte associada à CAIXA. Enquanto que a abordagem inicial 
com os clientes da Agência Barco foi melhor sucedida quando esta se apresentava 
como uma pesquisadora da FGV autorizada pela CAIXA para a realização de uma 
pesquisa acerca do acesso e uso dos produtos e serviços oferecidos pela instituição, 
essa apresentação foi repudiada pelos empreendedores locais. 

Após inúmeras recusas de contato por este público, foi orientada por um 
membro da tripulação para apresentar-se de forma diferente. Questionado sobre o 
motivo para tal comportamento, o mesmo informou que alguns comerciantes 
facilitavam fraudes para o recebimento de benefícios sociais como o Bolsa-Família e 
o Seguro Defeso, mais comuns na região. Outros realizavam práticas ilegais como a 
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retenção dos cartões de benefício em conjunto com as respectivas senhas, como 
medida de garantia nos processos informais de empréstimos, como o “fiado”. 

Dessa forma, ao se apresentar como uma profissional em viagem com a equipe 
CAIXA, esta gerava desconfiança e suscitava a probabilidade de ser uma fiscal da 
CAIXA agindo em sigilo. A abordagem para este público foi, então, adaptada, e a 
pesquisadora apresentou-se como estudante movida pelo interesse pessoal de 
realização de uma dissertação para o mestrado. Esse discurso foi confrontado com a 
solicitação de identificação oficial, normalmente satisfeita mediante a apresentação 
da carteira de registro no curso de mestrado da FGV. 

A tripulação atuou, dessa forma, como grande aliada do processo de pesquisa, 
não apenas indicando os estabelecimentos mais representativos e influentes da 
região, mas, principalmente, fornecendo, informalmente, informações relevantes 
sobre a cultura e as práticas locais que permeavam o comportamento de acesso e 
uso do sistema financeiro. 

A observação ocorrida nos centros das comunidades visitadas indicou uma alta 
penetração de POS eletrônicos, como máquinas para pagamentos via cartões de 
débito ou crédito, além de tablets e smartphones com aplicativos de cobrança 
eletrônica e integrada via Internet (Figura 21). 

 
Figura 21 - Point of Sales (POS) eletrônicos nos estabelecimentos comerciais. Fonte: acervo pessoal da 

pesquisadora. 

Para averiguar a suposição de que este era um movimento promovido por 
outros bancos, como o Bradesco, e para avaliar se essas evidências eram relevantes 
para o estudo de caso da Agência Barco Chico Mendes, a pesquisadora observou e 
questionou informalmente clientes e operadores de caixa sobre a distribuição do uso 
por instituição bancária. O resultado dessas conversas informais indicou que o uso 
aparentava ser igualmente distribuído entre clientes CAIXA e Bradesco, únicas 
instituições bancárias com Pontos de Atendimento nas comunidades visitadas. Essa 
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informação levou à comprovação da necessidade de investigação formal da influência 
dos estabelecimentos comerciais, em conjunto com os clientes CAIXA. 

A rotina de investigação prosseguiu ao longo da viagem, com o novo protocolo 
operacionalizado nas demais regiões de Anori, de 10/08 a 11/08, e Beruri, de 14/08 a 
16/08. Os períodos intermediários eram destinados ao deslocamento entre as 
comunidades, e ocorreram durante o final de semana de 12/08 a 13/08. A rotina de 
observação foi prejudicada apenas na comunidade de Beruri, devido a uma virose 
manifestada pela pesquisadora nos dias 13/08 (domingo), 14/08 e 15/08 (primeiro e 
segundo dias de atendimento em Beruri). 

Esse imprevisto demandou o adiamento do retorno para a Manaus em um dia, 
contando com o auxílio da equipe da Agência Barco que flexibilizou o roteiro, adiando 
o traslado para o município seguinte, Anamã, das 12h00 do dia 16/08 para às 6h00 
do dia 17/08, viabilizando a finalização da pesquisa em Beruri. A impossibilidade de 
trabalhar ao longo de todo o horário definido pelo protocolo para esses dias devido a 
febre e dores abdominais exigiu, entretanto, uma improvisação do protocolo, com a 
redução do número de entrevistas e observações do campo, auxílio da tripulação por 
meio do pré-agendamento das entrevistas com os comerciantes de Beruri e sacrifício 
da entrevista com o assistente social responsável na região, que não foi encontrado 
no momento da visita, não havendo mais tempo para um encontro posterior. 

No dia 17/08, às 06h00, a pesquisadora deixou a equipe da Agência Barco para 
iniciar a viagem de retorno, por meio de um trajeto de 3h30 minutos, via lancha, até 
Manacapuru, seguido de um trajeto de duas horas, em um táxi compartilhado com 
outras quatro pessoas, até Manaus. A embarcação Chico Mendes continuou seu 
percurso para atender ainda os municípios de Anamã (17/08 e 18/08), Manaquiri 
(21/08 a 23/08) e Carrero da Várzea (24/08 e 25/08), para, então, retornar a Manaus, 
totalizando um ciclo de 21 dias de atendimento. 
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6 RESULTADOS 
 

6.1 Análise dos municípios atendidos 
 

As comunidades ribeirinhas atendidas pela Agência Barco Chico Mendes ficam 
localizadas no Estado do Amazonas, a maior unidade federativa do país, com uma 
área de 1.559.159.148 km2, sendo mais extenso que os territórios somados da 
França, Espanha, Suécia e Grécia. Apesar desse expressivo território, o Estado é 
caracterizado pela alta dispersão populacional, e apenas dois de seus municípios 
possuem população acima de 100 mil habitantes. 

Devido à sua presença na maior bacia hidrográfica do mundo, a Bacia 
Hidrográfica Amazônica, a região é cortada por diversos rios que inviabilizam a oferta 
de rodovias, encontradas apenas nos arredores da capital em Manaus. Dessa forma, 
o principal e mais relevante meio de transporte para a população do Estado é o 
hidroviário, contando com cinco grandes terminais hidroviários e inúmeros pequenos 
pontos de acesso distribuídos ao longo dos municípios. 

Os municípios contemplados neste estudo estão distribuídos ao longo do Rio 
Solimões, que recebe este nome após entrar no Brasil pela fronteira com o Peru, 
percorrendo uma extensão de aproximadamente 1.700km até Manaus, onde recebe 
o nome de Rio Amazonas após se unir com o Rio Negro. 

A Figura 22 permite visualizar o trecho de atendimento da Agência Barco Chico 
Mendes, contemplado pelos municípios de Codajás, Anori, Anamã, Beruri, Manaquiri 
e Careiro da Várzea. 

 

 
Figura 22 - Mapa do trecho de atendimento da Agência Barco Chico Mendes. Fonte: Google Maps, 2017. 

A dificuldade de acesso e locomoção pela região, aliada a um cenário de baixa 
densidade demográfica, inibe a presença de investimentos, públicos e privados, 
acarretando em um panorama de baixo desenvolvimento econômico e humano em 
diversas comunidades, como as atendidas pela Agência Barco Chico Mendes, 
conforme apresentado pela Tabela 24. 
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Tabela 24 - Dados demográficos dos municípios atendidos pela Agência Barco Chico Mendes.                       

Fonte:(IBGE, 2017)/ Google Maps8  

 A densidade demográfica média dos municípios apresenta o baixo índice de 
2,18 habitantes por quilômetro quadrado. Mesmo Careiro da Várzea, que apresenta o 
maior índice do grupo, de 9,11 hab/km2, não é comparável com a densidade 
demográfica da capital Manaus, de 158 hab/km2, ou de grandes centros como Rio de 
Janeiro (365 hab/km2) e São Paulo (166 hab/km2) (IBGE, 2017). 

Esse isolamento, no entanto, apresenta vulnerabilidades adicionais à 
dificuldade de acesso, conforme pode-se observar nos dados de desenvolvimento 
econômico e de urbanização desses municípios. 

Pelo menos 50% de toda a população possui um rendimento per capita de até 
meio salário mínimo, com uma média de renda de R$ 154,00 por habitante. As taxas 
de urbanização são quase nulas em quatro das seis comunidades e as taxas de 
saneamento básico demonstram o estado de abandono dessa região, que apresenta 
média de 5% de infraestrutura sanitária nas quatro comunidades menos atendidas e 
média de 25% em Codajás e Beruri. 

A esse panorama de desenvolvimento urbano e econômico, acrescenta-se um 
cenário de desenvolvimento humano também precário. Com base na classificação do 
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) utilizado pelo PNUD, Tabela 25, é possível 
observar que cinco dos seis municípios estão em um estágio de desenvolvimento 
médio, enquanto que Beruri ainda se encontra em um estágio de baixo 
desenvolvimento humano, conforme apresentado pelas Tabela 26 e 27. 

 
Tabela 25 - Classificação do IDH e IDHM.                                                                                                           

Fonte: (PNUD, 2017) 

                                            
8 Distância dos municípios atendidos em relação à Manaus, em linha reta. Consulta realizada utilizando 
a ferramenta de medição de distâncias do Google Maps (https://www.google.com.br/maps). 
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Tabela 26 - Dados de desenvolvimento humano das comunidades atendidas vs. ranking nacional.                 

Fonte: (IBGE, 2017; PNUD, 2010) 

 O IDHM é um desdobramento do IDH, pois reflete as especificidades regionais 
no contexto do desenvolvimento humano no Brasil (PNUD, 2017). Os números 
demonstram, assim, um cenário desafiador para essas populações ribeirinhas. 

 
Tabela 27 - Dados de desenvolvimento humano das comunidades atendidas vs. ranking nacional e global.                 

Fonte: (IBGE, 2017; PNUD, 2010, 2015a) 

Para efeitos de comparação, buscando auxiliar o leitor no entendimento da 
fragilidade da realidade apresentada, a Tabela 27 ilustra como estas comunidades 
estão posicionadas nos cenários nacional e global. Em média, o IDH das comunidades 
encontra-se 25% abaixo dos indicadores nacionais e 40% abaixo do IDH da Noruega, 
maior dentre os índices internacionais. 

Quanto ao estágio de inclusão financeira dessas comunidades, os números não 
são diferentes. A região Norte é a que apresenta maior carência de acesso ao SFN. 
Contando com apenas 4,03 pontos de atendimento por mil km2 e 12,96 pontos de 
atendimento por 10 mil adultos, a região apresenta desequilíbrio se comparada com 
as demais regiões do país e com a média nacional (BCB, 2015). A  Tabela 28 
apresenta a penetração do Sistema Financeiro Nacional nos municípios ribeirinhos. 
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Tabela 28 - Dados de acesso ao SFN nos municípios atendidos. Fonte:(BCB, 2010) 

 Observa-se também na Tabela 28 representatividade dos correspondentes 
bancários e dos Postos de Atendimento Bancário Eletrônico (PAE) para o acesso e 
uso do sistema financeiro.  

 

6.2  Análise descritiva dos usuários 
 

Visando caracterizar o perfil dos clientes atendidos pela Agência Barco durante 
as visitas aos municípios de Codajás, Anori e Beruri, serão apresentados, nesta 
seção, os dados consolidados referentes à sua identificação. O panorama de acesso 
e uso das TICs e do sistema financeiro por esses indivíduos será, também, analisado. 

Esta análise descritiva não considera os demais grupos investigados nesta 
pesquisa, como correspondentes bancários, funcionários e proprietários de loterias e 
empreendedores. Esses grupos foram acessados nas análises léxica e de conteúdo 
das entrevistas realizadas, segundo descrito pelo método de análise dos resultados. 

A amostra referente ao grupo de clientes da Agência Barco Chico Mendes foi 
composta de 21 respondentes nos três municípios visitados. Cabe ressaltar que nem 
todos os entrevistados responderam às perguntas descritivas integralmente. Portanto, 
a compilação dessas informações tem por objetivo dar uma visão geral do universo 
exposto pela amostra. Essa descrição é apresentada, em detalhes, na Tabela 29. 
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Tabela 29 - Análise do perfil dos clientes entrevistados da Agência Barco Chico Mendes. 

A análise descritiva dos entrevistados demostrou que, apesar de quase 60% 
dos clientes entrevistados terem idade inferior ou igual a 30 anos, estes já são casados 
ou vivem em união estável. Ao longo das entrevistas, todos os entrevistados, exceto 
um, informaram que possuem pelo menos um filho, demonstrando a composição 
familiar jovem apresentada por este grupo. 

Os níveis de escolaridade declarados foram baixos, sendo que 25% dos 
entrevistados possuem apenas o ensino fundamental e a maioria, aproximadamente 
56%, ingressou no ensino médio. Destes, apenas 37,5% concluíram e 18,7% 
ingressaram no ensino superior. Grande parte desses indivíduos, independente da 
idade ou nível de escolaridade, declararam o desejo de continuar os estudos, apesar 
da realidade pessoal de cada um indicar que a necessidade de uma fonte de renda é 
o principal obstáculo para essa meta. 

A principal fonte de renda dos entrevistados variou de acordo com as 
oportunidades existentes nas regiões, sendo que a maior concentração está entre os 
clientes assalariados, seguida de atividades informais representativas na região, como 
a pesca e/ou agricultura, totalizando 27,8% dos entrevistados. Os profissionais 
autônomos, como eletricistas, motoristas e mecânicos, também apresentaram 
carência de comprovação formal de renda, representando 20% da amostra. 

Por fim, aproximadamente 76% dos entrevistados recebem benefício social do 
Governo, seja o Bolsa Família ou o Seguro Defeso, exclusivo para pescadores que 
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têm suas atividades interrompidas durante a época de reprodução dos peixes na 
região. 

 O levantamento realizado considerou também o cenário composto pela 
infraestrutura e acesso das TICs vivenciados pelos usuários da Agência Barco, 
considerando o estágio de uso dessas tecnologias. 

Conforme exposto pela Tabela 30, a alta difusão de aparelhos celulares na 
região é representada na amostra. Durante a vivência no campo, foi possível 
testemunhar uma ação promocional realizada pela prefeitura de Anori no Dia dos Pais, 
na qual foram sorteados 200 novos aparelhos entre a população, indicando a 
atratividade dessa tecnologia para os seus moradores. 

O uso de Internet paga, fixa ou no celular, é expressivo, apesar de 
questionamentos sobre a qualidade da rede reportada por alguns usuários. Com 
exceção dos usuários que não possuem celular, todos declararam o uso dos pontos 
de acesso via wi-fi, oferecido gratuitamente pela prefeitura dos três municípios, a partir 
de acessos presentes nas praças principais destas localidades. 

O consumo de conteúdos é majoritariamente concentrado no Facebook e 
WhatsApp, sendo que algumas exceções surgiram entre clientes que utilizam a 
Internet para realizar pesquisas ou consumir conteúdos e aplicativos relacionados à 
educação ou para o trabalho. 

  

 
Tabela 30 - Dados do acesso e uso de TICs pelos clientes Agência Barco. 

 

 Em relação ao nível de inclusão financeira apresentado pelos clientes da 
Agência Barco, o levantamento buscou compreender o acesso e uso de produtos e 
serviços financeiros por esse público. Os resultados demonstrados pela Tabela 31 
indicam um estágio ainda inicial de inclusão financeira. Nesse grupo, 70% possui 
conta poupança e poucos usuários declararam o acesso a uma conta corrente.  

Entretanto, alguns clientes demonstraram confusão entre a Conta Fácil e a 
conta corrente tradicional, devido à recente integração deste produto com a conta do 
Bolsa Família, com objetivo de estimular o acesso ao SFN. A Conta Fácil é um produto 
adaptado para o perfil da região, requerendo apenas RG e CPF para a sua abertura. 
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Não possui taxas de abertura nem manutenção e permite a movimentação de um 
saldo máximo de até R$ 3 mil.  

 Como será detalhado nas seções seguintes, o grupo de clientes da CAIXA 
nesses municípios declarou pouco interesse na adesão a produtos de crédito, como 
cartões de crédito, empréstimos e limites. Esse cenário decorre, principalmente, das 
exigências burocráticas para a contratação desses produtos. 

 
Tabela 31 - Dados de acesso dos clientes Agência Barco ao sistema financeiro. 

 Quanto ao comportamento de uso dos recursos disponibilizados pela Agência 
Barco, o grupo de clientes entrevistados demonstrou o hábito de realizar transações 
em dinheiro, algo ainda fortemente arraigado à cultura local. Mesmo entre os que 
relataram não retirar todo o dinheiro imediatamente após a transferência de salários e 
benefícios, a rotina de saque parciais para realização de pagamentos é a mais 
presente. A Tabela 32 apresenta os dados referentes a esse cenário. 
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Tabela 32 - Dados de uso do sistema financeiro pelos clientes Agência Barco. 

Durante as entrevistas e a observação das rotinas desse grupo, foi possível 
identificar um comportamento típico, no qual os clientes, quando cientes da 
transferência de seus recursos, transferem parte dos mesmos para uma conta 
poupança, realizando os saques ao longo do mês para pagamento de contas e 
compras de produtos. 

Dentro os meios de pagamento eletrônicos, apenas o débito emergiu dentre os 
entrevistados. A preferência pelo uso de dinheiro em espécie inibe o uso de meios de 
pagamento eletrônicos, em conjunto com a prática de uso de meios de pagamento 
informais e alternativos, como o “crediário pessoal” ou “caderninho”, por meio do qual 
o cliente realiza uma compra a prazo registrada apenas em um caderno utilizado para 
o controle pelo proprietário do estabelecimento. Essa prática será melhor detalhada 
nas próximas seções, assim como os desdobramentos oriundos de seu uso. 

 

6.3 Análise das entrevistas 
 

A análise das entrevistas foi codificada de acordo com a frequência de 
ocorrências dos temas, organizados em subcategorias. Essas subcategorias foram 
associadas às respectivas categorias a priori de investigação, em um processo 
iterativo até a organização e consolidação das categorias e subcategorias finais de 
análise dessa pesquisa, apresentadas no capítulo 4. 

Em seguida, para análise da influência final de cada componente do modelo de 
inclusão financeira mediada por TICs, foi determinada a representatividade, positiva 
ou negativa, a partir da contagem de frequências dos termos associados às 
respectivas subcategorias. Nessa análise, as citações de cada subcategoria foram 
organizadas de acordo com seu contexto, de forma a segmentar e compreender as 
referências, positivas e negativas, de cada categoria. 

Assim, para cada subcategoria, nos casos em que a frequência de citações 
positivas, foi igual ou superior a 50% do total de depoimentos, esta foi caracterizada 
por exercer influência positiva – ilustrada pelo sinal (+) – no modelo de inclusão 
financeira mediada por TICs. Dessa forma, a frequência de citações positivas inferior 
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a 50% do total, foi caracterizada como influência negativa – ilustrada pelo sinal (-) - ao 
componente do modelo.  

Nas seções a seguir, serão apresentadas as análises das entrevistas sob a 
perspectiva de cada componente investigado, e suas respectivas influências no 
modelo de inclusão financeira mediada por TICs. 

 

6.3.1 Componente Infraestrutura e Acesso 
 

O primeiro componente analisado buscou compreender o panorama da 
infraestrutura e acesso aos produtos e serviços financeiros oferecidos pela Agência 
Barco Chico Mendes, assim como da tecnologia necessária para viabilizar e fomentar 
o projeto na região.  

A Tabela 33 apresenta a síntese dos resultados da análise dessas entrevistas, 
considerando os temas que emergiram durante o processo, organizados nas 
subcategorias e categorias. Segundo a representatividade das frequências 
consolidadas em categorias, foi possível determinar a influência – positiva ou negativa 
– exercida por cada elemento investigado. 

 
Tabela 33 - Análise do componente Infraestrutura e Acesso pelo modelo 2iDf (SANTOS; JOIA, 2016). 

A seguir, é apresentada a análise detalhada das categorias e subcategorias, 
apoiada por depoimentos transcritos das entrevistas. 

A presença e atuação da Agência Barco foi apontada, pelos entrevistados, 
como positiva para o acesso ao sistema financeiro. A grande dispersão geográfica e 
as longas distâncias em relação aos centros urbanos criam barreiras de confiança em 
relação aos provedores de serviços financeiros, reduzindo o estímulo em aderir e 
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utilizar produtos e serviços financeiros, e fomentando práticas informais de transações 
na região (BCB, 2015; WORLD BANK, 2014). 

Entretanto, ao criar um posto de atendimento flutuante, a CAIXA permite que 
milhares de indivíduos possam utilizar seus serviços com segurança e praticidade, e 
reduzindo, principalmente, os custos de deslocamentos para os centros urbanos, 
impeditivos para essas populações. 

Os depoimentos abaixo ilustram esse cenário. 

 “É, para o ribeirinho foi positivo, foi bom demais. Bom demais. 
Antes não tinha, era obrigado a se deslocar pra Manacapuru ou 
pra Manaus. Como no meu caso pra mim receber meu PIS 
quando recebia tinha que ir toda vez em Manacapuru. Depois que 
ela começou a atender os municípios a gente vinha aqui só 
processava, que eles autorizavam o pagamento lá na lotérica. Aí 
a gente ia receber lá na lotérica, não precisava ir pra Manaus. Pois 
muitos foram e lá mesmo foram roubados.” (Cliente, entrevista 
10). 

“E aí a dificuldade de vir, entendeu? Como eu te expliquei no 
início, é que o problema todo é essa questão geográfica que a 
gente está aqui. (...) É que nós não temos estradas aqui. As 
nossas estradas (...) As nossas estradas aqui no caso são os rios. 
E a dificuldade muito grande por conta disso, diferentemente do 
resto do país que, tipo assim, faltou dinheiro numa agência, 
manda um carro-forte, abastece. Aqui para gente isso seria muito 
mais difícil. Entendeu? Aqui o transporte é via lancha, que no caso 
é muito perigoso, entendeu?” (Empreendedor e Correspondente 
Bancário, entrevista 23). 

“Não. Na verdade, eu tinha medo de banco.(...) Porque uma vez 
eu estava lá em Manaus, aí eu fui abrir uma conta no Banco do 
Brasil. Aí eu não tinha... o banco lá e eu aqui, aí eu não tinha como 
movimentar a conta. Aí a minha conta ficou parada. Aí foi final do 
ano, veio uma fatura, uma cobrança de 400 e poucos reais sem 
eu estar usando.”  (Empreendedor, entrevista 31). 

“A maioria aqui nunca iria pra Manaus para uma agência lá. Então 
aqui é muito melhor.” (Cliente, entrevista 4). 

 

De acordo com os depoimentos seguintes, a Agência Barco tem uma atuação 
ampliada, pois atrai moradores de comunidades menores e mais isoladas, situadas 
próximas aos municípios atendidos. Apesar do acesso à Agência Barco, a frequência 
de visita da embarcação e o tempo de permanência em cada porto apresentou 
obstáculos para os clientes e usuários que moram em comunidades mais distantes. 

Os depoimentos abaixo indicam, também, que a comunicação e divulgação da 
chegada do barco, ainda que positivamente avaliada pelos entrevistados, apresentam 
oportunidades de melhoria nas comunidades mais distantes. 
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“Os ribeirinhos, porque para ir em Manacapuru é 60 para ir e 60 
para voltar, aí dá 120. E você tem a alimentação, né? Porque você 
não vai ficar sem comer e sem beber água, e aí eles acham mais 
viável vir para cá para Beruri, porque nós temos muitos municípios 
aqui perto. É interiorzinho, né?” (Correspondente Bancário, 
entrevista 24). 

“Eles estão aqui, aí no interior, que aqui (...), tem [as pessoas do 
interior] e eles não sabem. [Aí na hora que eles vão saber, a balsa 
já vai ter ido]. Não dá tempo de chegar, [porque tudo é de barco].”  
(Cliente, entrevista 19). 

 Apesar do acesso promovido pela iniciativa ser visto positivamente pela 
população, os resultados da categoria disponibilidade indicam a demanda por maior 
frequência ou aumento do número de funcionários enviados para o atendimento. A 
observação direta na Agência corrobora essa questão, pois nos três municípios 
visitados, a presença de apenas dois funcionários ocasionou uma perceptível lentidão 
no fluxo de atendimento, conforme depoimento abaixo. 

Tão, pouca gente. Aliás, foi na viagem de Julho, não, de Junho. 
Foi bem, tinha...era três. Agora só tô vendo dois. (…)Eu tava até 
falando com ela, se fosse mais gente até parece rápido, né? Só 
que só dois custa.” (Cliente, entrevista 3). 

 Os depoimentos seguintes indicaram que a pouca disponibilidade de 
atendentes também influenciou alguns clientes na busca por orientação financeira ou 
para a adesão de novos produtos. 

“É muito pouco atendimento para pouca pessoa...” (Cliente 
desmotivado para permanecer na agência para contratar um 
cartão de débito, entrevista 21). 

“Foi, eu fiz, e aí eu estou meio enrolado até lá. Fui pegar uma 
explicação. Mas na hora que eu fui lá, bicho, o pessoal estava 
muito ocupado, só tinha dois atendentes, aí eu digo: “rapaz, não 
vou esperar, não”. Aí eu nem falei lá com o pessoal.” 
(Empreendedor, entrevista 31).  

Segundo trecho de entrevista com funcionário da CAIXA, abaixo, esse cenário 
é decorrente de um processo de redução de custos para o projeto. 

“E o restante, o restante agora são, infelizmente, devido à redução 
de custos, a gestão só está mandando duas pessoas. Até dois 
meses atrás vinham três.” (Funcionário, entrevista 37). 

Para alguns entrevistados, a disponibilidade poderia ser ampliada pela 
permanência do barco por um período maior. Nem todos os usuários possuem 
flexibilidade de tempo para acessar a agência, seja pela necessidade de arranjos de 
tarefas, pela recusa de empregadores pela liberação de seus funcionários por 
períodos de tempo extensos ou pelo calendário de visitação da agência acarretar o 
bloqueio dos benefícios por longos períodos.  

Os depoimentos abaixo ilustram essa situação. 
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“Mais vezes, se viesse mais vezes era melhor. Porque é muita 
gente. Olha aí, tem dia que eu não posso ir e se viesse mais 
vezes, tinha tempo da gente trocar.” (Cliente, entrevista 4). 

“Poderia vir mais, porque uma vez por mês é... Que nem eu, eu 
recebia dia 28, né? Aí tinha que esperar ele vir (…) até chegar 
aqui, fica parado aí.” (Cliente, entrevista 9). 

Para que um processo de inclusão financeira seja possível, as iniciativas devem 
abordar novos modelos de negócios, adaptando os processos de acesso ao sistema 
financeiro por meio de custos acessíveis e uma oferta aos produtos e serviços de 
forma ágil e simplificada, considerando as carências e restrições impostas pelo 
contexto local (SANTOS; JOIA, 2016; WORLD BANK, 2014). De acordo com a Tabela 
33, a Agência Barco atua positivamente na disponibilização, para os seus usuários, 
de tarifas flexíveis para abertura de contas e uso dos produtos. A ausência de custo 
para abertura de contas bancárias e manutenção de alguns serviços surgiu como um 
estímulo ao cadastramento, ao contrário da única alternativa presente, oferecida por 
uma instituição bancária privada concorrente, conforme pode ser observado pelos 
depoimentos, abaixo, dos entrevistados. 

“Aí facilitou muito as coisas do povo que não sabe como abrir uma 
conta, não tinha como abrir, aí tinha que pagar pra abrir uma conta 
e aqui não né?” (Cliente, entrevista 1) 

“Quem usa conta corrente se deixar lá 100 reais hoje, volta 
amanhã só tem 80. Aí se tu for deixar para outro dia vai os juros 
passando (...) Na Caixa não. Pode deixar lá. No dia que quiser 
tirar está lá, na poupança.” (Cliente, entrevista 5) 

 Os produtos que operam com processamento de juros, porém, como 
empréstimos e cartões de crédito, ainda são percebidos como muito caros para os 
entrevistados. A análise dos depoimentos seguintes indica que, esse fato, associado 
a uma baixa capacidade financeira presente na região, influencia negativamente a 
adesão a esses produtos e à possibilidade de investimentos. 

“Não, ainda não. Porque vem juros deles e aí a situação do país 
não tá muito fácil. Aí quando a gente, tem vezes que não tem, pra 
garantir essas coisas assim aí os juros vai aumentando, né? E aí 
é como, humilde. Aí pra pagar juros. Recebe o dinheiro, pra pagar 
as contas e ainda vai pagar juros no cartão...” (Cliente, entrevista 
4). 

“Eles acabam dizendo que tem juros demais, [mas é como 
qualquer] coisa indevida, né? Muitas vezes eu explico para eles, 
né, o problema do cartão é não deixar atrasar, né? Ter um 
controle, porque senão você compra aqui no estabelecimento, 
você vai no outro e compra novamente, vai no outro, compra 
novamente, mesmo você parcelando, mas vai ser uma somatória 
de compras, né?” (Empreendedor, entrevista 28). 

O modelo de negócio torna-se mais frágil quando avaliados os aspectos 
relacionados à burocracia e o tempo de processamento de algumas demandas que 
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não podem ser solucionadas imediatamente. A Agência Barco oferece contas de 
depósito simplificadas, com limite de até R$3 mil de saldo mensal, que podem ser 
utilizadas como conta depósito ou poupança, e podem ainda ser utilizadas para 
realizar transações de débito eletrônico. 

O grande entrave para a melhoria da ampliação da adesão aos demais 
serviços, dessa forma, é atribuído às exigências de documentação e, principalmente, 
comprovação de renda para a adesão de cartões de crédito, contas correntes 
ampliadas (sem limite de saldo máximo em conta) e empréstimos. 

Devido ao perfil do público-alvo da Agência Barco, predominantemente 
composta por pescadores, agricultores e profissionais atuantes em um mercado de 
trabalho informal, o estímulo ao consumo desses produtos torna-se inócuo, visto que 
a burocracia inviabiliza o acesso aos mesmos. As declarações a seguir ilustram esse 
cenário. 

“[Tem vários problemas da Caixa], de documentação (...)Porque 
aqui, [pelo fato de ser município], nós somos muito carentes nesse 
sentido aí.” (Funcionário comércio, entrevista 26). 

“Não, não, não, não. É mais difícil a conta corrente, né, para tirar 
um pouco. Precisa de algumas documentações. Aí eles preferem 
a poupança com o débito, que é mais rápido, né?” 
(Correspondente Bancário, entrevista 24). 

“É muito difícil emprestar para agricultor e pescador, isso seria 
uma coisa a ser avançada nessas cidades...” (Funcionário, 
entrevista 37) 

“É o cartão da conta poupança já é de débito já e cartão de crédito 
está atrelado à situação do empréstimo, se a pessoa não pode 
tirar empréstimo, ela também não pode tirar cartão de crédito.” 
(Funcionário, entrevista 37). 

“Não, por causa do meu cartão que quebrou. Aí quando o...o 
gerente quando quebra né, a pessoa faz o pedido e vai esperar 
chegar. Quando cai o dinheiro todo o dinheiro que eu ganhei ficou 
indo pra frente no cartão.” (Cliente, entrevista 1). 

Os índices de endividamento e inadimplência somam-se às restrições que 
inviabilizam a autorização para o cadastramento desses produtos. No depoimento 
abaixo o entrevistado exibe as situações de restrição de crédito e de comprovação de 
renda vivida pelos ribeirinhos. 

“É, tem muita renda informal, precisa de renda formal e a pessoa 
ter, sem restrições. E o que acontece muito é quando a pessoa 
tem a renda, mas você vai ver tem restrição, esse povo se tem 
renda, metade, metade tem restrição, metade não tem.” 
(Funcionário, entrevista 37). 

 A investigação sobre a integração da Agência Barco com os correspondentes 
bancários e loterias da região demonstra uma parceria positiva para o atendimento à 
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população local. Esses parceiros são os principais agentes de divulgação do 
calendário de visitas da embarcação. As loterias e correspondentes bancários 
promovem o acesso para a realização de pagamentos, saques, retirada e consulta de 
benefícios, depósitos e contratação de contas simplificadas com mais flexibilidade, 
pois não exigem comprovação de residência. Como a Agência Barco não transporta 
numerário, os correspondentes bancários e loterias oferecem saque nesses 
estabelecimentos. As declarações abaixo ilustram algumas das percepções sobre a 
parcerias da CAIXA com os correspondentes bancários. 

“Porque, assim, a Caixa tem muito mais benefício oferecido, de 
certa forma, que o Bradesco, né? Tanto para a questão de [saber 
que fica mais viável aqui], como tem três Loterias, né, fica mais 
viável utilizar benefício da Caixa, do que próprio mesmo do 
Bradesco.” (Cliente, entrevista 14). 

“Quando eles liberam aqui, tira tudo lá [na lotérica]…” (Cliente, 
entrevista 4). 

 “Aqui nós temos uma lotérica e ela deixa um aviso. Ela tem um 
calendário. E a lotérica ela deixa lá disponível. Pra todo mundo 
que quiser ver. Os dias e os meses que ela vem.” (Cliente, 
entrevista 11). 

“E ele já tem mais ou menos a data que vem, né? Quando a gente 
vai na lotérica, a gente se informa, aí eles já informam para a 
gente.” (Cliente, entrevista 18). 

“Como correspondente bancário, nós recebemos, né, fazemos o 
depósito, boleto, conta de energia (...) E os pagamentos. Os 
benefícios são seguro-defeso, FTGS, né, benefício social, 
aposentadoria e os saques normais, né?” (Correspondente 
Bancário, entrevista 24). 

 

 Como visto na revisão de literatura, diversos autores defendem a importância 
das inovações em tecnologias de informação e comunicação (TICs) para o fomento 
do acesso e uso do sistema financeiro (BCB, 2015; LEVINE, 1997; SARMA; PAIS, 
2011; WORLD BANK, 2014) (BCB, 2015; GIGLER, 2011; LEVINE, 1997; SARMA; 
PAIS, 2011; WORLD BANK, 2014). O projeto da Agência Barco só é possível devido 
à presença e oferta de uma robusta infraestrutura tecnológica, tanto nas instalações 
da embarcação como nos municípios atendidos, visto que o processo de inclusão 
financeira ocorre em um ecossistema interdependente. 

A região apresenta um cenário promissor para a expansão de serviços 
financeiros eletrônicos, principalmente devido à alta penetração dos dispositivos 
móveis entre os indivíduos e à disponibilidade de pontos de venda eletrônicos por 
meio das máquinas de transações de débito e crédito no comércio local. A qualidade 
da rede de internet, tanto fixa quanto móvel, entretanto, exibe deficiências, mas 
projetos de implantação de telefonia 4G e cabos de fibra ótica oferecem uma 
perspectiva promissora para esse cenário.  
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Os relatos a seguir exibem o estágio de acesso e uso da infraestrutura de TICs. 

“Evoluiu bastante e nós estamos com 2 anos, assim, que a 
internet aqui evoluiu mesmo. Porque também não existia celular 
aqui, eram raras as pessoas que tinham celular e depois de 2010, 
não, 2012, a evolução começou do celular aqui no município.” 
(Correspondente Bancário, entrevista 24). 

“Funcionar bem, não funciona. Usar, o pessoal usa. Mas não 
funciona muito bem, não. Poderia ser melhor, mas já tem muita 
gente que tem acesso à internet, até pessoas carentes mesmo. 
Nem que seja lá no celularzinho pequenininho, mas chega a ter o 
acesso.” (Assistente Social, entrevista 35). 

“Uso sim. Eu tenho internet. Na praça também tem.” (Cliente, 
entrevista 3). 

 “Rapaz, a Vivo está com um plano de 4G, mas não está bem 
aprovada não.” (Empreendedor, entrevista 32). 

“Tem um programa do governo, acho que é governo federal, da 
fibra ótica (...) Já passaram os tubos, falta só passar as fibras 
agora.” (Correspondente Bancário, entrevista 22). 

“Não é muito boa não, mas vai. É a nossa, né, do celular, na nossa 
conta.” (Cliente, entrevista 10). 

“Em relação a nossa internet, ela está devagar ainda. Tipo, ela é 
um pouco lenta, ela não é como...mas tipo hoje: o engenheiro 
chegou, da Petrobras, e ele falou que não sei futuramente pode 
liberar o cabo da fibra ótica. Aí quem sabe futuramente pode ter 
uma internet mais ágil?” (Cliente, entrevista 13). 

 Conforme exibido pelos depoimentos abaixo, para o funcionamento dos 
serviços bancários, entretanto, é necessária ainda uma melhoria da infraestrutura de 
TICs na região. O fornecimento de acesso via satélite, que viabiliza a disponibilidade 
dos sistemas da CAIXA na Agência Barco, supriu as necessidades ao longo da 
viagem, exceto somente por uma queda temporária no primeiro dia de atendimento 
no município de Codajás. Por outro lado, a rede de telecomunicações de qualidade 
para prestação de serviços pelos parceiros da embarcação apresentou instabilidades, 
acarretando em queixas e desistências por alguns usuários. 

“Ali investiu naquela antena para ter o máximo de acesso ao 
sistema, não pode ficar sem sistema (...) toda vez que a gente 
reinicia, ela procura de novo o ângulo, o melhor ângulo com o 
satélite para ter o sinal, pode estar sem, não estar pegando 
celular, não estar pegando nada, mas o nosso sistema está 
pegando lá, só que como eu falei, é intranet.” (Funcionário, 
entrevista 37). 

“Da agência, pelo fato que eles querem fazer um serviço e “não 
dá, não faz, não faz no momento, está sem sistema”.” (Proprietário 
loteria, entrevista 22).  



 

 

88 

“Demora. Tem vez o rapaz já aconteceu de passar quase que o 
dia todo sem sinal.”  (Cliente, entrevista 4). 

“Não, o totem a gente utiliza para, só para a senha, para gerarem 
a senha, só que o totem a gente tem, devido ao sinal, via satélite, 
ser comprometido, se ficar contingenciado, se acessar muita 
coisa, a gente tem acesso do totem, mas se a gente ligar o totem, 
fica difícil de acessar alguns sistemas.”  (Funcionário, entrevista 
37). 

“A internet que tem aqui é diretamente para as máquinas (...)Só 
para o sistema do computador mesmo.” (Proprietário loteria, 
entrevista 22). 

“É bom para a cidade, até mesmo para ajudar, né, porque o daqui 
também de vez em quando some a internet.” (Cliente, entrevista 
16). 

“Quando não tem energia também não funciona (...) Passei ali na 
lotérica, está sem sistema.” (Correspondente Bancário, entrevista 
24). 

“Estávamos. A gente estava sem sistema hoje. Acho que não só 
aqui, mas os outros também.”  (Funcionário loteria, entrevista 25). 

 O suporte ao fornecimento de serviços de telecomunicações da Agência Barco 
é terceirizado, cumprindo procedimentos remotos que atendem às demandas de 
atendimento. O relato do funcionário da CAIXA, abaixo, explica como é realizado o 
suporte remoto. 

“Tem o provedor de sinal dessa antena, tem um provedor de sinal 
específico para prover sinal para o barco, que ele faz o link com o 
sistema da Caixa (...) Isso, ela fornece esse sinal via satélite para 
a Caixa, inclusive para cá, para Marajó, para o rio São Francisco, 
essa Ônix fornece sinal para os três, porque não dá para ser um 
sinal fixo, não dá para depender de uma torre, só satélite. Aí, se 
der algum problema, a gente tem o número da Ônix, você liga para 
a Ônix pedindo suporte lá, para reiniciarem o sinal, aí eles dão 
orientação para a gente fazer o que é necessário fisicamente, o 
procedimento da antena daqui.” (Funcionário, entrevista 37). 

  

6.3.2 Componente Produtos e Serviços Financeiros 
 

Um programa de inclusão financeira deve oferecer uma cesta de produtos e 
serviços adequados às necessidades locais, assim como considerar as 
particularidades da região, principalmente dos hábitos culturais presentes. 

De acordo com os resultados apresentados pela Tabela 34, pode-se observar 
uma influência positiva da Agência Barco Chico Mendes nessa proposta, indicada pela 
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adesão e uso dos produtos mais demandados pela região, ou seja, abertura de contas, 
cadastramento, atualização e acompanhamento dos benefícios sociais e poupança. 

 
Tabela 34 - Análise do componente Produtos e Serviços pelo modelo 2iDf(SANTOS; JOIA, 2016).  

 Os depoimentos transcritos abaixo apresentam a percepção dos entrevistados 
sobre a ofertas desses produtos e serviços financeiros: 

“A gente tinha muitas pessoas que não tinha como abrir sua conta 
no Bolsa Família antes de fazer um cartão do Conta Fácil né, fazer 
tudo...não tinha como a gente trocar. E agora não né? (...) Agora 
todo mundo já tem a sua, o esse cartão da Conta Fácil.” (Cliente, 
entrevista 1). 

“Mas daqui preciso muito abrir conta é... tirar dinheiro, né? Porque 
é pouco o que chega em dinheiro na lotérica.” (Cliente, entrevista 
4). 

“A gente só vem de final de mês. Todos os finais de mês a gente 
tem que estar aqui. Pra receber o Bolsa Família.” (Cliente, 
entrevista 2). 

“Não, é porque o meu Bolsa Família não depositaram, tipo assim, 
eu fui lá na prefeitura e diz que cortaram meu Bolsa Família. Aí 
ela mandou eu vir aqui na Caixa, quando a Caixa chegasse. Aí eu 
vim.” (Cliente, entrevista 9). 

“Uhum. Porque é bom, a corrente e poupança, né? Os dois.” 
(Cliente, entrevista 15). 

“Fazer uma poupança é bom que só faz ficar. Nunca é bom tá 
tirando o dinheiro tudo. Vai que perde, rouba?” (Cliente, entrevista 
4). 

 “Aí quando veio o barco, aí eles começaram a abrir conta 
poupança, conta corrente e fazer empréstimos também. Essas 
coisas que a gente não fazia.” (Funcionário loteria, entrevista 25). 

“A pessoa não precisa comprovar a residência no nome dela, tem 
uma facilidade a mais, não tem tanta, digamos, burocracia para 
abrir a conta. Só que aí, devido a ter essa facilidade, em 
contrapartida a conta tem limitações financeiras, ela não comporta 
mais do que 3 mil reais de saldo.” (Funcionário, entrevista 37). 

“É inclusão financeira também, pedem muito Cartão Cidadão, 
cartão Bolsa Família, que funcionam da mesma forma, na prática. 
O que muda é que cartão Bolsa Família, ele foi gerado para 
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aquele fim, Bolsa Família, mas as funcionalidades do cartão são 
a mesma do Cidadão e vice-versa.” (Funcionário, entrevista 37). 

A influência negativa desse componente do modelo 2iDf (SANTOS; JOIA, 
2016) decorre do pouco interesse despertado pelos produtos de crédito, como os 
cartões de crédito e empréstimos. Como demonstrado na apresentação de resultados 
do componente Infraestrutura e Acesso, as exigências de documentação extensiva e 
as restrições identificadas pelos históricos dos clientes no SFN inibem a adesão por 
esses produtos. 

A pesquisa indica que estes não estão ainda adequados ao contexto local, e 
sugere uma nova composição de propostas de acesso ao crédito ou parcerias com 
órgãos públicos e instituições locais, com objetivo de dirimir os obstáculos à adesão 
desses serviços. Investimentos no desenvolvimento da capacidade financeira do 
público-alvo têm potencial para uma maior conscientização acerca do uso consciente 
e responsável de crédito, como será exposto posteriormente.  

Os depoimentos seguintes ilustram algumas percepções dos entrevistados 
acerca do acesso e uso de produtos de crédito, tanto empréstimos como cartões de 
crédito. 

“[Eles não usam crédito] porque não tem aquela segurança, não 
tem aquele incentivo. As pessoas acham que passar crédito vai 
ficar aquele receio: “ah, vou ficar devendo e aí o que eu vou fazer? 
Eu não sei”.”  (Funcionário comércio, entrevista 26). 

“Mas não tem por causa disso, não tem incentivo. A população, 
entendeu? As pessoas que são daqui são mais humildes. Gente 
do interior que não tem conhecimento, é leigo, às vezes não sabe 
nem utilizar o cartão. Aí por esse motivo também.” (Funcionário 
comércio, entrevista 27). 

“Tem o pessoal que tem cartão, mas não passa. Simplesmente 
não passa. Prefere comprar no débito, na caneta, crediário, do 
que o cartão de crédito.” (Empreendedor, entrevista 31). 

“Não, é porque eu fico com medo de não pagar em até dez dias. 
Aí então eu procuro não me meter em conta.” (Cliente, entrevista 
4). 

“Aqui fica mais... não tem tanto como fazer a questão de crédito, 
mas uma das vezes que eu tive, eu usava, né? Só que eu [fiquei 
só mesmo com a corrente].” (Cliente, entrevista 14). 

“É. Às vezes a gente não tem uma renda pra pagar né, nem pra 
devolver né? Um empréstimo (...)a gente tem que emprestar tem 
que pagar depois, né?” (Cliente, entrevista 1). 

“Não, eu nunca fiz empréstimo e espero nunca fazer. Porque 
empréstimo ele é muito bom, no caso de uma necessidade, você 
terminar uma casa ou um caso de doença. Mas fazer um 
empréstimo à toa, pra gastar o dinheiro e depois você vai receber 
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incompleto, no meu caso que é o benefício, aí fica ruim, né? Então 
o bom é receber o dinheiro completo.”  (Cliente, entrevista 10). 

“Tem gente, falando nisso, tem gente que busca empréstimo, 
porque a gente tem que ter alguma comprovação de renda, 
mesmo porque a gente até pode jogar no sistema “renda 
declarada tal” como informal, mas dificilmente o sistema libera, 
dificilmente é liberado por causa do risco, porque você não está 
comprovando que a pessoa recebe aquilo ali todo mês e tem 
muito agricultor nessas cidades que procuram.” (Funcionário, 
entrevista 37). 

 
6.3.3 Componente Educação Financeira 
 

Na apresentação do modelo 2iDf, Santos e Joia (2016) sugere algumas das 
características que devem estar presentes no componente de educação financeira de 
uma iniciativa de inclusão financeira, como a apresentação das características de 
produtos e serviços, tanto para a valorização dos recursos dos indivíduos incluídos, 
como para suportar ações empreendedoras nas localidades. Sugere como elemento 
de educação financeira, ainda, o estímulo ao uso de transações eletrônicas em 
substituição ao dinheiro em espécie. 

A análise das entrevistas sobre o componente Educação Financeira 
apresentou, também, subcategorias referentes às práticas informais de meios de 
pagamento, como desdobramento da preferência pela realização de transações com 
dinheiro em espécie. 

A Tabela 35 sintetiza os resultados da análise dessas entrevistas, e as 
respectivas influências de cada subcategoria no componente Educação Financeira. 

 
Tabela 35 - Análise do componente Educação Financeira pelo modelo 2iDf (SANTOS; JOIA, 2016). 

Nos relatos abaixo, analisados a partir da análise da categoria Orientação no 
processo de educação financeira, foi possível observar a influência positiva da 
categoria orientação financeira, - praticada tanto pela equipe da Agência Barco e os 
canais institucionais da CAIXA, como pelo auxílio dos correspondentes bancários e 
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funcionários de loterias – para a compreensão dos produtos e serviços financeiros 
disponibilizados para os clientes ribeirinhos da CAIXA.  

“Não, não, mas a gente entrevista sempre quando vai abrir a conta 
e fala: “qual seu objetivo a abrir a conta”, “você tem algum projeto 
futuro”, mas muita gente, por falta de orientação financeira, 
simplesmente quer ter a conta por ter, para guardar quando der. 
Para guardar quando der a pessoa não guarda tanto, isso é fato, 
não guarda, quando a pessoa quer guardar mesmo ela já vem 
assim: “não, eu quero abrir com tanto e pretendo depositar 
mensalmente”. Para ter para deixar 20 reais é complicado.” 
(Funcionário, entrevista 1). 

“Dão. Pelo menos assim, quando a gente vem receber, eles 
perguntam o que a gente deseja, né? O que a gente pode fazer. 
Aí eu pergunto a eles e eles dão as respostas, é mais simples.” 
(Cliente, entrevista 4). 

“Eu acho que melhorou bastante. Porque eu nunca sei né, eu sem 
conta, sem informação da Caixa mesmo, não sabia de nada. Aí 
conversando com eles eles explica, né?” (Cliente, entrevista 7). 

“(...) na lotérica que fica ali a moça disse que tá bloqueado né, na 
agência que é aqui né.” (Cliente, entrevista 1). 

“Eles dão, né? Depende da situação que a pessoa vai pedir né? 
Pra informar a pessoa…” (Cliente, entrevista 12). 

“Tiraram. Cartão, tiram dúvidas. O que não falta é gente lá tirando 
dúvidas. Tirando cartões, ajeitando contas...” (Empreendedor, 
entrevista 32). 

“Aí eu fui lá, foi atender, uma pesquisa sobre... uma pergunta 
sobre como poderia tirar o Cartão Cidadão, entendeu? Que ele 
tem alguns projetos, alguns projetos sociais que você precisa do 
Cartão Cidadão, né? Aí ele tipo me induziu, a me questionar por 
que eu queria aquele cartão, o que eu ia fazer com o cartão. Aí eu 
falei: “olha, amigo, se eu preciso do cartão é porque algo me 
interessa”, entendeu? Aí aqui sempre vem projetos do governo, 
tipo [Senac], que eles colocam que precisa do Cartão Cidadão. 
Tipo, Bolsa Família precisa do Cartão.” (Funcionário comércio, 
entrevista 26). 

“Tem muito cliente que a gente atende que, mesmo que não 
resolva a situação dele, porque não é da nossa competência 
resolver, que acontece muito de cliente questionar: “por que 
diminuiu o valor do meu Bolsa Família? Por que foi bloqueado?”, 
a gente orienta que é no CRAS e tal. Mesmo quando não resolve, 
eles agradecem pela gente, por a gente orientar sobre o que deve 
fazer para resolver a situação deles...” (Funcionário, entrevista 1). 

“Já diz tudinho o que que tem que fazer, as mensagens. Como 
eles não leem, às vezes tem uns que perdem os cartões e a gente 
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avisa logo: “olha, já começou o mês, para você fazer o 
recadastramento”. Porque ajuda muito, né? O povo aqui é muito 
carente.” (Correspondente Bancário, entrevista 24). 

“Você vai ter que ir lá. Aqui você só tem 7 reais. Aproveita que a 
barca está aí até amanhã e vai logo resolver. Até às 2 horas da 
tarde eles estão atendendo, tá?” (Correspondente Bancário 
durante atendimento, entrevista 24). 

Cabe destacar, entretanto, que mesmo com os depoimentos que corroboram a 
presença dessa rede de informações, ainda assim os indivíduos atendidos 
apresentaram relatos confusos acerca das características dos produtos e serviços 
ofertados, indicando a necessidade de investimento no desenvolvimento da 
capacidade financeira da região. 

Esse fato levou à necessidade de uma análise mais ampla e detalhada, de 
modo a estender esse componente a uma perspectiva de capacidade financeira, 
conforme será exposto mais tarde, neste trabalho, na seção 6.4. 

Os depoimentos abaixo demonstram entendimento superficial, e até mesmo 
errado, sobre as características dos produtos e serviços financeiros contratados. 

“Aí quando eu tirei aí quando eu fui eu tirei uma margem né, vim 
pra tirar (...) aqui. Não tirei mais, que era juro. Aí ele disse que eu 
tinha tirado, tinha sacado o meu limite, eu digo "mas limite? Como 
que eu vou pagar?" ele não me explicou se era limite. Dinheiro da 
minha...do meu dinheiro do Bolsa Família que não tenho meu 
cartão como é que eu vou pagar. Três meses...3 meses...” 
(Cliente, entrevista 1). 

“Acho que não. Só é pra poupança mesmo.” (Cliente ao ser 
questionado sobre funções do cartão, entrevista 12). 

“Eu acho que é só poupança. Porque a primeira vez eu tirei a 
Conta Fácil, né? Aí quando eu fui fazer o empréstimo daí ele já 
disse que precisou de cartão.” (Cliente ao ser questionado sobre 
funções do cartão, entrevista 8). 

“Eles devem cobrar, deve ter taxa, né?” (Cliente ao ser 
questionado sobre as tarifas, entrevista 5). 

O uso de meios eletrônicos de pagamento, como cartões de crédito e débito, 
evoluiu nos últimos anos, estimulado, principalmente por instituições financeiras que 
buscam a substituição de cheques e pagamentos em espécie (BCB, 2015). 

Na análise da categoria “Uso” de produtos e serviços financeiros, novamente 
os obstáculos para a adesão e uso consciente de produtos de crédito tiveram 
influência negativa, em conjunto com o alto uso de saques para a realização de 
transações manuais em dinheiro, conforme exibido pelos depoimentos a seguir.  

“Não, eu saco o dinheiro, vou lá e pago.” (Cliente, entrevista 7). 
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“[Eles] sacam o dinheiro.” (Empreendedor questionado sobre o 
uso dos serviços pelos clientes, entrevista 31). 

“Não, ainda não. Porque vem juros deles e aí a situação do país 
não tá muito fácil. Aí quando a gente, tem vezes que não tem, pra 
garantir essas coisas assim aí vai os juros vai aumentando, né? E 
aí é como, humilde. Aí pra pagar juros. Recebe o dinheiro, pra 
pagar as contas e ainda vai pagar juros no cartão...” (Cliente, 
entrevista 4). 

“Não, eu nunca gostei de cartão não (...)Porque não pode dá cano 
de comprar as coisas no cartão” (Cliente, entrevista 5). 

“Um pouco mais difíceis, principalmente devido aos acessos e à 
questão do povo em si, eles não têm ainda essa cultura de usar o 
dinheiro de plástico, né? Que chamam. Justamente por.… não sei 
por que, não sei se falta trabalhar um pouco mais esse lado, uma 
questão cultural mesmo. Mas, assim, o município é muito carente, 
ainda é muito carente em relação a esse atendimento bancário.” 
(Empreendedor e proprietário de loteria, entrevista 23). 

“Cartão ainda não acostumaram, né? Porque como eu te falei, 
agora que estão nessa evolução, né, agora que começaram e a 
gente ensina, fala para eles que não precisa eles passarem horas 
e horas na fila para tirar 20 reais para ir no supermercado comprar. 
Vai lá, passa o débito, e tem muita gente que não sabe. E eu tenho 
ensinado, eu aqui, né?” (Correspondente Bancário, entrevista 24). 

 O uso de cartões de débito eletrônico e poupança, entretanto, influenciou 
positivamente o modelo, devido, principalmente, à facilidade e agilidade na 
contratação desses produtos. 

 As transcrições das entrevistas abaixo apresentam relatos sobre o 
comportamento de uso de cartões de débito e poupança, esta última indicando o 
entendimento sobre os benefícios oferecidos por este produto. 

“Como é um dinheiro bom, eles guardam. A maioria do pessoal 
das açailândias, eles guardam, já têm aquela ciência que vai 
faltar.” (Assistente Social, entrevista 36). 

“A maioria dos ribeirinhos aqui, das pessoas do interior, elas já 
têm. O outro cartão, que é o Conta Fácil. Justamente para ir no 
supermercado fazer uma compra ou até mesmo em Manaus, para 
não ter que andar com dinheiro, eles andam com cartão. E a 
maioria das pessoas aqui do nosso interior, elas guardam o 
dinheiro na conta.” (Correspondente Bancário, entrevista 24). 

“Agora eu não tô sacando todo (…)Eu guardo, sempre deixo 10, 
15, 20...30.” (Cliente, entrevista 1). 

“Ahã. É porque todo mês aqui vai depositando aquele tanto, pra 
garantir, né? Todo mês vai depositando um tanto.” (Cliente, 
entrevista 2). 
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“Eu tenho uma poupança, uma corrente e eu tô solicitando um 
cartão de crédito, porque eu só tenho o de débito.” (Cliente, 
entrevista 10). 

“Porque o da Caixa, eu não vejo o pessoal com Conta Fácil com 
crédito, só débito. Na área do débito, né?” (Correspondente 
Bancário, entrevista 24). 

“Eu tenho só de débito.” (Cliente, entrevista 6). 

 A utilização do aplicativo para celulares e o site da CAIXA também surgem 
como elementos novos e positivos para a construção de um processo de inclusão 
financeira mediada por TICs. Os depoimentos abaixo demonstram a presença desses 
aplicativos no controle financeiro de alguns entrevistados. 

“Eu uso só quando a gente precisa, né? Mas eu quase nem mexo. 
Eu só uso o aplicativo num momento que, nesse mês eu perdi a 
data do meu pagamento. Aí quando chegar no dia 30 aí eu vou 
olhar a internet pra ver qual o dia que tá disponível o meu dinheiro 
(...)Tenho o aplicativo da Caixa pra isso. Aí ajuda né? Que às 
vezes eu não sei se é dia 15, se dia primeiro, se dia dois, aí você 
puxa no aplicativo e lá tá "seu dinheiro tá disponível dia tal”.” 
(Cliente, entrevista 10). 

Eu tenho! (…)Eu usava o Caixa, não sei o que eu usava. Pra ver 
o PIS né? Essas coisas assim, FGTS...” (Cliente, entrevista 4). 

“É, sabia. Meu sobrinho reparou, que ele tava vendo as minhas 
coisas do meu cartão que quebrou, aí ele "tia, tem dinheiro na sua 
conta aqui. Pode sacar, a senhora não tem cartão. A senhora tem 
que fazer o pedido do cartão".” (Cliente, entrevista 1). 

Nos dados coletados nas entrevistas, conforme apresentado na Tabela 35,  
surgiram evidências da influência da forte cultura local pela preferência ao uso de 
dinheiro e de meios informais de pagamento a prazo, categorizado como “crédito 
pessoal” ou “caderninho”, como é popularmente chamado. Esse foi um dos aspectos 
que mais tem influenciado negativamente a mudança de comportamento para a 
inclusão financeira, pois corrobora ainda com as taxas de inadimplência da região.  

Os relatos abaixo descrevem a baixa adesão dos meios formais de pagamento, 
em detrimento do uso de dinheiro e do “caderninho”. Os entrevistados apresentam, 
inclusive, consciência das vantagens dessa prática para os clientes, assim como das 
desvantagens para os empreendedores locais. 

“Só que é uma coisa que ainda vai demorar um pouco, justamente 
por questões culturais. O pessoal aqui ainda prefere estar com o 
dinheiro no bolso.”  (Empreendedor e proprietário de loteria, 
entrevista 23). 

“A maioria é crediário e dinheiro.” (Empreendedor, entrevista 32). 
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“Não, geralmente eles usam mais é dinheiro mesmo. Depois que 
eles saem daqui, eles fazem mais compra em dinheiro.” 
(Proprietário de loteria, entrevista 22). 

“Eu inda não fiz ainda...ainda não tenho né? o meu cartão então 
não uso pra comprar (...)Vou tirar meu dinheiro, que meu dinheiro 
cai no Bolsa Família e aí no Conta Fácil e eu tiro com ele (...)Aí 
vem naquele papel né, que a gente pode fazer compra, mas eu 
inda não fui ainda no comércio assim pra esse negócio.” (Cliente, 
entrevista 1). 

“Só para você ter uma ideia, teve uma época que os comerciantes, 
os lojistas, eles estavam botando na justiça para receber aquela 
quantia lá. Tinha gente que devia 5 mil reais.” (Assistente Social, 
entrevista 35). 

“Porque a gente não usa cartão. E crédito, essas coisas, eu acho 
que é muito... porque, querendo ou não, quando você vai ao 
supermercado: “anota para mim, anota não sei o que”. E quando 
receber paga (…)[Com isso não] está pagando taxa de cartão de 
crédito, porcentagem...” (Cliente, entrevista 13). 

“Não querem. Eles preferem falar fiado, para eu escrever no 
caderno (...) Muita gente anda com dinheiro mesmo na mão. 
Quando não é com dinheiro, vem aqui, compra fiado, a gente 
anota no caderno e assim funciona (...) É, ficam com medo das 
dívidas. Porque se eles comprarem aqui no caderno, na data 
atrasa 20 dias e vai cobrar o mesmo tanto. Não cobra juros. É 
diferente do cartão. O cartão, se passar um dia, ele já cobra.” 
(Empreendedor, entrevista 31). 

O hábito do “caderninho” é uma prática cultural local fortemente estabelecida 
na região, tendo como consequência a falta de segurança tanto para os 
empreendedores, devido ao não cumprimento de acordos, como para os indivíduos. 
Estimula, ainda, práticas informais e restritivas pelos próprios comerciantes dessas 
cidades. Mais detalhes sobre essa perspectiva serão abordados na seção 6.4, na 
análise sobre o papel desses stakeholders na inclusão financeira das comunidades 
ribeirinhas.  

Apesar da prática do “crediário pessoal”, a análise das entrevistas e observação 
direta demonstrou uma alta penetração da disponibilidade de máquinas de meios de 
pagamentos eletrônicos. Os depoimentos abaixo demonstram que os 
empreendedores disponibilizam meios de pagamento eletrônicos, principalmente com 
o objetivo de reduzir os prejuízos oriundos da inadimplência. 

“Aceitamos Visa e Mastercard, né? A minha máquina, ela aceita 
só os dois, no momento.” (Empreendedor, entrevista 32). 

“Por isso que eles começaram a aderir às maquininhas.” 
(Assistente Social, entrevista 36). 
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“Aí a gente tem os clientes que a gente vende também na 
maquininha, né, que são os clientes que a gente acaba fazendo 
um parcelamento mais razoável, né? Porque aqui na cidade 
muitas pessoas trabalham até no máximo duas vezes, né, no 
cartão, e a gente consegue fazer até 4 vezes, livre de juros, né, a 
gente não coloca os juros em cima disso.” (Empreendedor, 
entrevista 28). 

“Aqui... na época que meu mercadinho estava maior, melhor, eles 
usavam muito a parte do crédito, mas fora da Caixa, né? Era mais 
naquelas maquininhas da Cielo e da Master, né?” 
(Correspondente Bancário, entrevista 24). 

“Tem inadimplência grande, eu já botei a máquina aí, digo: “vou 
ver se o pessoal compra no cartão”. Principalmente celular, celular 
eu quero vender no cartão, no cartão não, mas só no cartão aí 
para ver se sai mais a inadimplência, mas é complicado.” 
(Empreendedor, entrevista 31). 

 

6.3.4 Componente Sustentabilidade 
 

A análise do componente Sustentabilidade observou os aspectos políticos e 
econômicos de viabilização e manutenção do projeto Agência Barco. Durante as 
entrevistas, entretanto, não surgiram menções aos aspectos éticos e legais que 
permitissem avaliar essas categorias. 

A Tabela 36 apresenta, de forma consolidada, os temas que emergiram no 
agrupamento das subcategorias referentes ao componente Sustentabilidade. 
Conforme será detalhado em seguida, a pesquisa indicou, principalmente, 
oportunidades para o desenvolvimento de um relacionamento com parceiros locais e 
órgão públicos. 

 
Tabela 36 - Análise do componente Sustentabilidade pelo modelo 2iDf (SANTOS; JOIA, 2016).. 

 

 Na categoria sustentabilidade política, foi evidenciada a fragilidade dos 
relacionamentos com órgãos e instituições locais para promoção e desenvolvimento 
de iniciativas de inclusão financeira pela Agência Barco. 
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Apesar da oferta e orientação sobre serviços sociais ter sido positiva, o cenário 
geral ocasionou não apenas a retração da oferta de alguns serviços, como a perda de 
oportunidade em ampliar a adesão e uso do sistema financeiro. Parcerias para a 
criação de alternativas integradas com o contexto local, por exemplo, trariam 
resultados imediatos para a expansão da população atendida.  

Como visto anteriormente, a população da região carece da criação de 
comprovantes de renda e residência, críticos para o cadastramento de alguns 
serviços. Da mesma forma, parcerias com órgãos públicos poderiam suprir 
necessidades básicas como emissão de carteiras de trabalho.  

Os depoimentos a seguir são exemplos de demandas e restrições que 
poderiam ser superadas por meio de mais parcerias públicas com o projeto Agência 
Barco. 

“Tirar documento, CPF, carteira do ministério do trabalho. Porque 
aqui em Codajás não faz documento. Pelo menos CPF né? Que 
exigem muito mais (...)” (Cliente, entrevista 2). 

“Nem CPF, nem identidade(...) Mas cadê a minha carteira do 
ministério do trabalho? Porque tem que ter, né? E aqui em 
Codajás não tão, disse que não tão fazendo.”  (Cliente, entrevista 
3). 

“Aí eu tô aqui pra mim tipo assim, pegar informação com ele sobre 
como é que eu posso conhecer se eu sou associado pelo INSS, 
né. Quero fazer o benefício pra mim.” (Cliente, entrevista 12). 

“Esse cartão do INSS é difícil o INSS mandar, a gente sempre 
orienta a pessoa de abrir a conta poupança, vincula o benefício 
na conta e aí já recebe o benefício pela conta, porque o cartão da 
conta, 20, 30 dias está aqui na cidade.” (Funcionário, entrevista 
37). 

“É, a gente orienta. Pessoal está dando entrada na aposentadoria, 
a gente dá entrada normalmente, porque quando a pessoa se 
aposenta, ela tem direito a saque do PIS ou PASEP, né, e do 
FGTS. E a gente já verifica tudo que tem para liberar para a 
pessoa – FGTS, PIS, PASEP – e já orienta abrir a conta para 
creditar esses valores, porque é difícil, como é que ele vai receber 
isso em espécie na Loteria, né? Às vezes são valores altos, a vida 
toda trabalhando, acumulando, a gente orienta para depositar na 
conta e aí já pega a carta de concessão também do INSS e já 
vincula o benefício para cair na conta, que aí já recebe todos os 
benefícios na conta poupança.” (Funcionário, entrevista 37). 

“É, porque, assim, a Caixa, em todos esses benefícios sociais, ela 
é agente pagador, ela não é o agente administrativo. Ela só é o 
meio financeiro para a pessoa receber o dinheiro só, questão 
cadastral a gente esbarra nessa questão da competência, não é 
nossa competência a liberação do benefício, benefício é nível 
federal, você tem que, a questão é federal para você se cadastrar, 
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é o governo que libera. A Caixa só paga, ela é o instrumento do 
governo para pagar, mas ela não é o próprio governo. Aí tem 
gente que procura necessidades no interior, para dar entrada na 
aposentadora que a gente não consegue dar aqui, infelizmente, 
mesmo quando tinha outros atendimentos aqui não, não dava, 
tem que ser num posto do INSS e aí a pessoa tem que procurar 
uma cidade mais próxima que tenha um posto.” (Funcionário, 
entrevista 37). 

O relato abaixo apresenta uma solução alternativa - uma parceria com órgãos 
públicos ou com os sindicatos locais -  como meio de viabilizar a documentação 
adequada para a contratação de mais serviços financeiros. 

“[Eu queria] saber se tem um órgão que pode ajudar nessa 
situação, tipo fornecendo um comprovante de renda para 
agricultores, tem o Ministério da Agricultura, agora, nas esferas 
mais baixas, eu não sei se tem.” (Funcionário, entrevista 37). 

 O relacionamento com outros agentes desse ecossistema - como 
correspondentes bancários, loterias e empreendedores locais -, também gera 
oportunidades para um maior engajamento. A relação da CAIXA com loterias e 
correspondentes bancários tem uma influência positiva, como observado pelo contato 
contínuo e trabalho conjunto na divulgação do calendário da Agência Barco, oferta de 
produtos e serviços e orientação financeira de seus usuários. Ainda assim, esses 
atores relatam limitações e impedimentos processuais que desestimulam a oferta 
mais ampla de alguns serviços. 

 Parte dessas limitações é exposta pelos depoimentos abaixo. 

“Porque hoje a grande dificuldade que não só nós aqui da loteria, 
mas os expressos também têm é o fato de não ter quem recolha 
o teu numerário ao final do dia, entendeu? Tipo assim, por 
exemplo, aqui na loteria o movimento que eu faço hoje, amanhã 
eu já tenho que prestar conta. Caso contrário, eu já vou pagar juro 
desse dinheiro que nem é meu e está na minha mão. Entendeu? 
Então vai muito por esse lado. Então a dificuldade é justamente 
essa: nós não temos uma agência para que faça esse 
recolhimento diário no final do dia ou pelo menos na manhã 
seguinte, para que esvaziem os nossos caixas e que a gente 
possa...” (Empreendedor e proprietário de loteria, entrevista 23). 

“É porque a gente está mandando para lá, porque a dona da 
loteria, ela mora em outra cidade, em Codajás, que a senhora 
falou. E aí a gente tem que mandar o documento para ela assinar, 
porque tem uma certa quantidade de tempo que a gente tem que 
entregar as contas assinadas, né? Aí está um pouco contramão 
para a gente mandar, porque não tem barco daqui direto para lá.” 
(Funcionária loteria, entrevista 25). 

“Aqui na loteria, nessas cidades, são mais transacionais e a parte 
comercial eles escolhem o que eles trabalham, aí no caso ele só 
trabalham com abertura de conta e crédito eles não têm tanto 
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treinamento para trabalhar com crédito.” (Funcionário, entrevista 
37). 

“Mas agência, agência mesmo nós não temos, então o que que 
acontece: chega uma determinada época do mês que nós ficamos 
aqui praticamente sem poder fazer movimentações financeiras 
por conta disso, por não ter como escoar o dinheiro e nem ter 
como abastecer na época que precisa. Entendeu? (...) Assim, a 
gente fica aqui se virando do jeito que pode. Tipo assim, a Caixa 
dá um suporte para o Bradesco, o Bradesco dá um suporte para 
a Caixa e vice-versa.” (Empreendedor e proprietário de loteria, 
entrevista 23). 

 Uma aproximação com os empreendedores locais descortina oportunidades 
para construção de uma parceria produtiva em diversas ações de promoção da 
inclusão financeira dos ribeirinhos. As entrevistas, no entanto, não apresentaram 
dados que sugerissem a existência desse relacionamento próximo. 

Entretanto, conforme exposto pelos depoimentos abaixo, esses stakeholders 
demonstraram amplo conhecimento da realidade local, do perfil de seus clientes, dos 
mecanismos processuais a respeito das práticas transacionais da região, e do fluxo 
de movimentação financeira para viabilização das operações. 

“Repassa de outra forma. E da mesma forma eles, quando eles 
estão precisando é na época que nós estamos fora do nosso 
período de pagamento, e a gente já pega e recolhe com eles. E 
também o dinheiro do comércio local, que fica girando aqui dentro 
e o pessoal vai lá e deposita. E é assim. A gente vai dando um 
jeito.” (Empreendedor e proprietário de loteria, entrevista 23). 

“Assim, eu acredito que isso aí vá mais mesmo de uma falta de 
incentivo. Um trabalho massificado em relação a isso, como você 
colocou. Tipo assim, se eu tenho alguém aqui na minha porta, sei 
lá, algum cadastrando ou então incentivando as pessoas: “não, 
não pague com dinheiro, pague com cartão de crédito e tal”. Eu 
acredito muito que se houvesse (…) essa conscientização, as 
coisas andariam de uma forma mais depressa. Mas…” 
(Empreendedor e proprietário de loteria, entrevista 23). 

“A gente explica, né, acaba [ajudando] o cliente. “Mas como é que 
eu faço para ter um cartão?”. Então a gente vai explicar: “olha, se 
você já tem conta (...), já facilita aí”, a gente vai explicar, né, “você 
pode ter um limite, na maioria das vezes um limite de R$ 300,00, 
digamos assim. Aí você vai comprando, vai pagando direitinho e 
o seu limite vai aumentando. Não precisa nem muitas vezes você 
ligar para aumentar teu limite, porque a operadora mesmo já vai 
fazendo isso gradativamente. Comprou, pagou direitinho, vai 
aumentando o teu limite”. Entendeu? A gente acaba dando um 
incentivo de uma certa forma, né?” (Empreendedor, entrevista 
28). 
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 Sob a perspectiva da sustentabilidade econômica a Agência Barco exibe 
algumas vulnerabilidades para continuidade e expansão do projeto. A partir dos 
relatos sobre corte de investimentos e da observação direta em campo, foi possível 
perceber a influência negativa desse componente do modelo 2iDf. Fatos como 
redução de funcionários para o atendimento no barco, e corte dos profissionais que 
prestavam serviços de orientação financeira, assistência social, e atendimento médico 
e dentário, implicaram em uma percepção negativa sobre a disponibilidade futura da 
Agência Barco para o atendimento da população. 

 Trechos da entrevista com o gerente da Agência Barco Chico Mendes, abaixo, 
apresentou algumas situações influenciadas tanto pelo corte de orçamento da 
Agência Barco, como pela limitação orçamentária do próprio governo. 

“Faz, alguns convênios, depende do nível de inadimplência do 
convênio, por exemplo, atualmente o Governo do Estado do 
Amazonas está em um nível um pouco acima da margem de 
inadimplência que foi contratado. Então mesmo sendo com 
desconto em folha de pagamento, tem uns contratos que não 
passam se tiver restrição para a pessoa, mas, mesmo assim, tem 
muito convênio que dá para a gente fazer, porque é uma garantia 
real, digamos assim.” (Funcionário, entrevista 37). 

“Elas têm essa consciência, alguns vêm procurar, ainda 
procurando esses serviços, porque eles lembram de quando tinha 
nas primeiras viagens, mas para mim o que faltaria seria só voltar 
a ter, só que isso daí seria interessante uma parceria com o 
Governo Federal e aí o Governo Federal liberar subsídios.” 
(Funcionário, entrevista 37). 

“Para fazer isso sustentável, porque se for só para mandar as 
pessoas e a gente ficar bancando a viagem é custoso demais para 
o banco, é interessante o governo mandar as pessoas, mas ajudar 
nos custos da viagem, aí isso daí seria interessantíssimo.” 
(Funcionário, entrevista 37). 

“Ia, porque vinha uma equipe maior, né? Hoje em dia... [tudo por] 
redução de custo, [infelizmente]. Mas antes, quando tinha mais 
gente, aí tinha mais liberdade para fazer um trabalho na cidade.” 
(Funcionário, entrevista 37). 

 

6.3.5 Componentes Dinâmicos 
 

Segundo a proposta apresentada por Joia (2004; 2007) no modelo heurístico 
2iD para a inclusão digital, o processo inclusivo ocorre mediante a ativação de 
componentes dinâmicos que dão movimento e geram um ciclo contínuo de 
desenvolvimento das regiões atendidas e seus moradores. No modelo 2iDf 
(SANTOS;JOIA, 2016), adaptado para inclusão financeira mediada por TICs, os 
mesmos componentes dinâmicos foram utilizados. 
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Dessa forma, segundo o roteiro de investigação da presente pesquisa, foram 
avaliados os componentes dinâmicos Conscientização, Demanda, Retroalimentação 
e Crescimento, e Implementação utilizando, como categorização a priori, as 
categorias finais que emergiram da pesquisa de Santos e Joia (2016). 

Durante a análise das entrevistas, entretanto, uma nova organização dos temas 
emergiu, em conjunto com novos tópicos, gerando as categorias e subcategorias 
finais consolidadas e apresentadas na Tabela 37.  

 
Tabela 37 - Análise dos componentes dinâmicos do modelo 2iDf (SANTOS; JOIA, 2016). 

 

A análise do componente “Conscientização” foi realizada baseada em 
percepções a respeito do desejo de maior inserção financeira não apenas na 
comunidade, mas indo além de suas fronteiras. Os relatos, abaixo, de clientes e 
demais membros da comunidade ribeirinha indicaram uma influência positiva desses 
atributos no modelo, em virtude do interesse em romper com o desconforto e 
desconfiança comumente apresentados nos estágios iniciais de um processo 
financeiro inclusivo. 

“Exatamente. Manaus, por exemplo, você... outro dia até eu me 
senti até um pouco constrangido, digamos assim, né? Todo 
mundo puxando cartão do bolso e pagando no cartão e só eu que 
tinha dinheiro no bolso.” (Empreendedor e proprietário de loteria, 
entrevista 23). 

“Rapaz, a cidade é pequena, assim, a situação é assim: a cidade 
é pequena, o pessoal está se adaptando para o cartão. Tem gente 
que não tem cartão perguntando a mim como eu faço para tirar, 
uns dez clientes perguntaram para mim: “mano, como eu faço 
para tirar cartão e tal? ” (Empreendedor, entrevista 32). 

 “Sim, sim. Porque quanto mais eu girar, mais eu giro emprego, 
né?” (Empreendedor sobre treinamento e uso de mais serviços 
financeiros, entrevista 30). 

 A categoria Comunidade, na análise do componente Conscientização, 
demonstrou a influência positiva que a Agência Barco exerce na percepção de 
desenvolvimento da comunidade, como pode ser observado no depoimento abaixo. 
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“Com certeza, foi uma coisa... sim, sim. Sim, que a agência-barco 
vem beneficiando, vem ajudando muito a população, 
principalmente a população ribeirinha que não tinha acesso à rede 
bancária e hoje a maioria deles, eu creio que 90% já estão 
bancarizados. Todos têm as suas contas e já têm noção do que 
seja uma operação bancária, né, porque muitos deles nem tinham 
noção do que era isso. Mas hoje já se vê muitas pessoas aí que, 
do interior mesmo, sacando, depositando, coisa que alguns anos 
atrás não existia. E isso veio por conta da agência-barco que vem 
prestando esse atendimento. Não só por essa parte bancária, mas 
também pela parte social. Caso dos programas, trabalhadores 
que tinham... têm dúvidas. Recorrem lá e são bem atendidos. E 
foi uma boa estratégia do governo sim.” (Empreendedor e 
proprietário de loteria, entrevista 23). 

“Acho que resolve a vida de meio mundo aqui.” (Cliente, entrevista 
13). 

 “Depois que a Caixa chegou aqui melhorou bastante, melhorou 
demais (...)porque a gente fez uma vez pra chegar o meu cartão 
pelo correio e custava muito (...)Aqui era só correio. Depois que a 
Caixa chegou aqui todo mundo corre direto praqui.” (Cliente, 
entrevista 5). 

“Eu digo que fez uma diferença [bastante] significativa para o 
município, tanto na parte de benefícios, no caso, para abertura de 
conta, [pegar] empréstimo, movimento mais o município, né, 
nessa parte financeira.” (Cliente, entrevista 14). 

“Então isso é uma ajuda para o povo aqui e ajuda a população, no 
caso, os comerciantes, nós, né? Ajuda muito esse dinheiro que 
entra da Caixa aí. Os benefícios, né? (...) Movimentar mais. 
Porque, na verdade, o dinheiro da cidade não aparece mais. Sai 
prefeito, entra prefeito. O nosso município está passando por uma 
decadência muito grande em relação a roubo. Sai prefeito, rouba. 
Entra prefeito, rouba. Entendeu?” (Correspondente Bancário, 
entrevista 24). 

“(...) o impacto é mais tangível que você, você vê como você 
ajuda, mesmo que limitado o que você pode ajudar, mas você 
ajuda a pessoa a se incluir socialmente, financeiramente, na 
medida do possível, porque se não tivesse isso aqui, como essas 
pessoas iam estar?” (Funcionário, entrevista 37). 

“Tirar as pessoas da situação do fiado, de depender de deixar 
dinheiro, deixar alguma coisa empenhada com as pessoas e ter 
seu próprio dinheiro, saber movimentar seu dinheiro um 
pouquinho. Mesmo que dê para orientar apenas rapidamente 
essas pessoas, é bom saber que você está incluindo aquela 
pessoa, ela está subindo um pouquinho de vida ali naquele 
momento. Só de ter aberto uma conta, ela vai ter um cartão, ela 
já vai estar movimentando de forma diferente, já vai estar 
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mudando os hábitos dela de tudo ser no dinheiro, entendeu?” 
(Funcionário, entrevista 37). 

 

Sob a perspectiva do componente aumento de Demanda, foram evidenciados 
relatos acerca da dependência do acesso e qualidade às TICs como estímulo para a 
adesão e uso dos produtos e serviços financeiros. 

A literatura sugere que os recursos tecnológicos e de telecomunicações são 
necessários para o sucesso de uma inclusão financeira. Dentre as recomendações 
apontadas pelo Banco Central no Relatório de Inclusão Financeira, está a promoção 
da “inovação da inclusão financeira por meio de novas TICs” (BCB, 2015). O RIF 
estabelece que, para a expansão dos canais eletrônicos, é necessário também a 
educação digital e o acesso à Internet, ainda precários em diversas regiões de baixa 
renda. Segundo o World Bank (2014, 2016), esses são alguns dos desafios a serem 
enfrentados nessas comunidades, pois nessas regiões mais pobres os indivíduos 
possuem menos mobilidade e menos acesso às inovações tecnológicas (WORLD 
BANK, 2014, 2016). 

Dessa forma, as entrevistas com o funcionário da CAIXA, empreendedores e 
correspondentes bancários evidenciaram que o acesso, uso e a qualidade das TICs 
podem estimular ou restringir a demanda, tanto por novos produtos e serviços 
financeiros, como por novas iniciativas, pois influenciam tanto a confiança como os 
hábitos locais de consumo dos recursos eletrônicos. 

Os depoimentos a seguir expõem esse cenário. 

“Eu acho que quanto mais a pessoa tem acesso tecnológico, mais 
informação ela tem. Então eu acho que isso daí é atrelado a 
qualquer tipo de informação, a pessoa tem mais conhecimentos 
só dela ter mais acesso tecnológico, ela vai ter mais entendimento 
em qualquer coisa, depende do que ela está, de qual é finalidade 
dela. Se ela tiver mais acesso tecnológico, ela vai ter mais 
educação financeira, com certeza.” (Funcionário, entrevista 37). 

“Tudo, tudo é muito prático. Você está num canto distante, você 
tem internet, você tem o mundo à sua [volta]. Então a internet, ela 
abre essas portas, essa janela com mais facilidade. Por exemplo, 
se eu tivesse um acesso e eu pudesse realmente fazer tudo pelo 
Internet Banking, nesse procedimento de troca de senha, faria 
tudo pela internet. Lógico que eu reconheço que eu poderia estar 
correndo um risco a mais, que é mais perigoso, né? Mas facilitaria 
para mim, né?” (Funcionário comércio, entrevista 27). 

“Creio que sim, sim, [se talvez tivesse mais internet, as pessoas 
iam aderir mais a cartão].”  (Proprietário loteria, entrevista 22). 

“Ia, com certeza. Se a internet fosse melhor, fosse mais rápida, 
né? Eu acho que era melhor (…) Aí, às vezes, o cliente quer 
passar um cartão, comprar uma coisa e, às vezes, a internet não 
[colabora]... ” (Empreendedor, entrevista 30). 
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O desejo de utilizar mais as TICs e realizar compras pela Internet surgiu como 
um estágio inicial de aceitação e uso dos serviços financeiros. A barreira operacional 
para a expansão dessa prática é o acesso ao cartão de crédito, enquanto que a 
barreira psicológica é apenas o medo da não chegada das encomendas, devido às 
dificuldades de acesso à região. Nesse cenário, surgem os intermediários, como 
referências e viabilizadores dessas transações. A baixa qualidade da rede de Internet, 
entretanto, desestimula alguns indivíduos ao maior consumo de TICs. 

Os relatos seguintes exibem o desejo de utilizar mais as TICs como elemento 
de estímulo e demanda de utilização de mais produtos e serviços financeiros, como o 
cartão de crédito. 

“Faz, a gente faz as compras mais pela OLX (...) pelo celular 
mesmo (...). Eu mais essas coisas assim eu fiz uma vez. O meu 
irmão que fez pra mim. Ele tava com cartão de crédito (...) Chegou 
[direitinho].” (Cliente, entrevista 5). 

“Se eu pudesse, sim...” (Cliente sobre realização de compras no 
site Mercado Livre, entrevista 9). 

“Tem uns três caras aqui que compram pela internet que já são... 
tem aquele ditado: “Já são antigos na internet aí”. Eles vão lá com 
eles e compram, aí dá uma porcentagem para ele...” 
(Empreendedor, entrevista 32). 

“Tipo assim, tem um rapaz ali que já tem 10 anos no Mercado 
Livre, eles compram. Já é um cliente especial e tal, aí tem essa 
história toda (...). [Compra para o pessoal que] tem medo de não 
chegar.” (Empreendedor, entrevista 32). 

“Uhum, lá sim. Aí [em Manaus] eu usava para tudo. Para 
pesquisa, para o Face também, né? Às vezes, para escutar uma 
musiquinha, assistir um filme (...) Eu usava bastante lá, porque lá 
era bom, né, era legal, rapidinho entrava, era aquela coisa. Aqui...” 
(Cliente, entrevista 9). 

Apesar do acesso aos produtos e serviços financeiros promovido pela Agência 
Barco, as entrevistas evidenciaram o desejo de usá-los mais e melhor. Como evolução 
do processo de conscientização, o aumento da demanda por esses serviços pode ser 
interpretado como uma influência positiva dessa subcategoria. 

As transcrições abaixo ilustram esse desejo de utilização dos produtos e 
serviços financeiros. 

“Eu tenho uma conta, faz muito tempo, poupança. Eu queria ver 
se ela está ativa ou não (...) se estiver cancelada, eu quero ativar.” 
(Cliente, entrevista 13). 

“Eu queria justamente fazer isso, que era para eu começar a 
depositar dinheiro, né? Aqui na Caixa.” (Cliente, entrevista 16). 

“Aí eu estou querendo renovar ela. Renovar aqui [no banco], aí 
ativa. Ela está parada.” (Cliente, entrevista 21). 
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“E aí ele contratou uma previdência. Previdência é difícil alguém 
contratar um plano de previdência aqui.” (Funcionário, entrevista 
37). 

 “Quando a gente não tem dinheiro no caixa, “não, passa aqui na 
minha maquineta que eu aceito normal”. Aí no caso eles pagam 
as faturas do que eles estão me devendo aqui na maquineta 
normal.” (Empreendedor e proprietário de loteria, entrevista 23). 

Na categoria Novos Produtos e Serviços, a demanda ficou concentrada no 
desejo de orientação financeira, relatada por todos os grupos entrevistados. Apesar 
de haver uma demanda por produtos específicos, como abertura de contas para 
Pessoa Jurídica e oferta de emissão de documentos, os baixos índices de educação 
básica e educação financeira sugerem uma oportunidade para a transformação social 
das comunidades ribeirinhas. 

Abaixo, pode-se observar relatos sobre as principais demandas apresentadas 
pelas entrevistas. 

“A gente tava conversando com ela que a gente tinha perguntado 
pra ele se ele tirava senha pra coisa de documento...” (Cliente, 
entrevista 2). 

“É porque, assim, eu quero abrir para eu receber meu PIS, que já 
vai fazer 5 meses, 5 anos e tenho de abrir. Eu não tenho, não 
recebo Bolsa Família, nem nada. Aí eu queria abrir já justamente 
para isso.” (Cliente, entrevista 15). 

“E para gente abrir uma conta [Pessoa Jurídica] diz que fica difícil, 
tem que esperar a Caixa aqui. Eu não sei se aí já está abrindo, 
não abria não.” (Empreendedor, entrevista 29). 

“Eles pegam mais os pequenininhos, assim, por exemplo, 
pessoas que não têm CNPJ.” (Empreendedor, entrevista 30). 

“Assim, se foi criada a Agência Barco para atender os moradores 
que ficam longe da capital, para a agência atender esse pessoal 
no caso de abertura de conta jurídica e física, eu acho que deveria 
abrir. Anteriormente, logo quando começou, abria conta jurídica. 
Agora não abre mais.” (Empreendedor, entrevista 26). 

“Ajudaria porque, como eu estou te falando, como não tem muito 
emprego, as pessoas começam a trabalhar como autônomos na 
cidade. Ou vai começar uma venda de cosmético ou começa uma 
venda de sapatilhas, calçados. Então para ensinar as pessoas a 
terem uma noção de como fazer aquele capital de giro, as 
pessoas não têm tanta noção. Não tem. Acho que ajudaria muito. 
E do dinheiro que recebe, quanto devo gastar? Quanto tenho que 
guardar? Não tem também. Não tem muito isso não.” (Assistente 
Social, entrevista 35). 

“Aí por isso eu te falo, tem que ter. Se viesse coisa de orientação, 
seria bom. Não que a gente não fala, não faz com relação ao 
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Bolsa-Família, né, que a gente sempre está tendo palestra, né, 
com os nossos usuários. Mas como é uma realidade desde 
sempre, né, aí já virou um hábito, né? Aí para a gente mudar...” 
(Assistente Social, entrevista 36). 

“Se tivessem profissionais para orientar: “olha, vocês utilizam”, 
com certeza ia facilitar mais (...)Não vem incentivo de nada para 
cá. Não tem recurso. Não tem aquele, como é que eu posso falar 
para você, não tem aquele conhecimento que vai te passar 
confiança para fazer (...) Todo conhecimento é ótimo.” 
(Funcionário comércio, entrevista 27). 

“Educação financeira é um foco muito importante, né, porque a 
gente percebe que muitas pessoas se atrapalham, né, na saúde 
financeira, né, pessoal. Acabam utilizando, comprando mais do 
que deve, né? Isso é uma certa, assim, falta esse incentivo, essa 
parte, digamos assim, de orientação, né, é uma palavra mais 
correta, para que as pessoas possam utilizar seu dinheiro de uma 
forma mais saudável, né?” (Empreendedor, entrevista 28). 

“É, porque nesse caso a gente está falando de orientação. Seria 
bom, né?” (Empreendedor, entrevista 30). 

“Porque a gente não tem aqui. Uma vez tinha um rapaz dando em 
2014 um curso sobre orientação, e aí eu e alguns funcionários 
participamos, né? Mas tipo fechado, o pessoal não acredita 
nessas coisas. Mas eu acredito, porque o SEBRAE sempre vinha 
e dava orientação. Para a gente era muito bom (…) Uma 
orientação, sim. Precisa muito aqui em Beruri, né?” 
(Correspondente Bancário, entrevista 24). 

“Uma coisa assim mesmo. (...) aproveitar que ela tá aqui, e montar 
lá um (...) pra ensinar sobre isso. Seria bom. Pq o povo tá...com 
falta de educação (...)Tipo curso...como usar, como ser mais fácil, 
como aplicativo é melhor, como pode usar o dinheiro sem 
descontar muita coisa...” (Cliente, entrevista 11). 

“Pessoal não tinha como não gostar, porque as pessoas vivem 
num isolamento aqui no interior do estado, a gente tem uma 
dificuldade enorme de logística aqui, devido ao acesso, que é 
essencialmente fluvial, né? Então qualquer coisa que eles tenham 
acesso, as pessoas têm vontade de saber mais, de sair, de ter 
uma oportunidade de crescer na vida além daqui desse 
isolamento, na maioria dessas cidades que acontece. E aí as 
primeiras viagens do barco foram recebidas muito bem.” 
(Funcionário sobre primeiras experiências de orientação 
financeira promovidas pela Agência Barco, indisponíveis no 
momento, entrevista 37). 

 A contínua demanda por produtos e serviços financeiros oferecidos nos ciclos 
anteriores da Agência Barco Chico Mendes expõe um cenário de retração do 
componente Retroalimentação e Crescimento. Conforme apresentado pelos 
depoimentos a seguir, a solicitação por aberturas de contas Pessoa Jurídica e 
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serviços sociais, como emissão de documentos e cadastramento em outros 
programas sociais, demonstra que a redução de investimentos e a falta de flexibilidade 
burocrática influenciou negativamente o desenvolvimento contínuo do programa de 
inclusão financeira. 

 “Atende, atende só que a gente está suspenso de fazer negócios 
com pessoa jurídica na agência-barco, no momento, porque 
grande parte dos contratos que foram feitos com pessoas jurídicas 
entraram em inadimplência na Agência Barco.” (Funcionário, 
entrevista 37). 

“Acho que é 2010 a primeira viagem, se não me engano. Nos 
primeiros anos tinha praticamente uma ação global, vinha 
assistente social, vinha dentista, médico...(...) aí a assistente 
social dava mais esse suporte para orientar melhor as pessoas 
quanto à educação financeira, seus direitos civis para procurar 
aqui na cidade, tudo.” (Funcionário, entrevista 37). 

“Voltar à proposta inicial. A questão seria voltar à proposta inicial, 
que aí vem assistente social, vem médico, vem dentista, se não 
me engano, nas primeiras viagens, os meninos podem confirmar, 
não sei, tinha serviço também para tirar identidade, acho, 
formação normal.” (Funcionário, entrevista 37). 

“Mas só tinha a agência disponibilizava, alguns clientes que 
tinham a conta Caixa Fácil, tinham um limite de 200 reais. Agora 
como o cliente tirava e não pagava, eles foram tirando das 
contas.” (Proprietário de loteria, entrevista 22). 

“Mês passado vieram reclamar que não estavam dando entrada 
no Seguro lá, tem que ir em outra agência.” (Proprietário de loteria, 
entrevista 22). 

 
A avaliação do componente “Implementação” foi realizada mediante a 

verificação da estrutura oferecida pela embarcação conforme as políticas definidas 
pela CAIXA, como sustentabilidade ambiental, desenvolvimento da inovação 
tecnológica e da oferta de canais eletrônicos e os normativos internos em relação à 
legislação trabalhista. Conforme observado e descrito no capítulo 5,  destinado à 
descrição do caso, a Agência Barco Chico Mendes apresentou total conformidade na 
implementação desses esforços. 

 

6.4 Análise da capacidade financeira e dos stakeholders: gatilhos e tensões 
locais 

 

No decorrer das análises das entrevistas, segundo o modelo 2iDf (SANTOS; 
JOIA, 2016) e da observação direta realizada em campo, surgiram alguns elementos 
que refletem oportunidades e desafios para uma compreensão mais detalhada dos 
gatilhos e tensões presentes nas comunidades ribeirinhas. 
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Nesse processo, destacaram-se dois potenciais componentes não 
contemplados pelo modelo 2iDf, a saber: 

(i) Componente Capacidade Financeira, como uma expansão do atual 
componente “Educação Financeira”, visto que esse constructo 
apresentou limitações para a contribuição efetiva do modelo de inclusão 
financeira mediada pelas TICs; 

(ii) Componente Engajamento dos Stakeholders Locais, devido à forte 
influência e potencial de transformação comportamental dos atores locais, 
mais próximos e imersos nas rotinas culturais e socioeconômicas, e aos 
seus relacionamentos com a população ribeirinha. 

As categorias e subcategorias de análise do componente Capacidade Financeira 
foram definidas segundo o referencial teórico acerca do tema, conforme detalhado na 
seção 3.3. 

De acordo com o Banco Mundial, a maior penetração do acesso às contas 
bancárias e estímulo e facilitação do uso são iniciativas inócuas sem o 
desenvolvimento de capacidades financeiras, compostas não apenas por educação 
financeira, mas, também, pelas habilidades, atitudes e comportamentos frente ao 
potencial da inclusão financeira, com intervenções focadas nos contextos e realidades 
locais (WORLD BANK, 2014). 

Dessa forma, para que haja uma transformação social a partir de uma iniciativa 
de inclusão financeira, os indivíduos devem estar aptos a realizar uma análise crítica 
da necessidade e das soluções ofertadas para, efetivamente, evoluírem para uma 
tomada de decisão satisfatória e positiva, buscando uma experiência sustentável.  

A capacidade financeira deve abranger, assim, conceitos como: 

(i) Conhecimento financeiro, ou seja, o conhecimento de produtos 
financeiros, instituições e conceitos básicos; 

(ii) Habilidades financeiras, como a habilidade de calcular juros compostos 
de pagamentos; 

(iii) Capacidades financeiras de forma mais ampla, como todas as 
habilidades, atitudes e comportamentos que permitam ao indivíduo usar 
os serviços financeiros em seu benefício (WORLD BANK, 2014). 

A avaliação deste componente, dessa forma, utilizou esses conceitos como 
roteiro para categorização dos temas de investigação nas entrevistas. 

Para a categorização do componente Engajamento dos Stakeholders Locais, 
foi utilizado, como referência, os principais temas apresentados durante as entrevistas 
e observação direta dos empreendedores locais, e dos assistentes sociais que 
prestam auxílio social aos clientes da Agência Barco. Em virtude do papel social 
desempenhado por estes grupos, foi desenvolvida essa análise com o objetivo de 
avaliar seu potencial de mudança da realidade social das comunidades ribeirinhas. 
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Por meio do engajamento da família e de outros stakeholders na comunidade, 
o processo de desenvolvimento das capacidades financeiras mostrou-se promissor. 
Apesar da manutenção da prática do uso do “caderninho”, os empreendedores locais 
revelaram-se como fortes promotores do estímulo à redução de seu uso e a 
consequente mudança dessa cultura. 

Em linha com essa influência na comunidade, os Centros de Referência em 
Assistência Social (CRAS), surgiram, também, como os agentes mais próximos da 
população com influência para estimular os processos de orientação financeira de 
seus clientes e usuários.  

A Tabela 38 apresenta uma síntese da categorização dos temas de investigação 
acerca dos componentes gatilho identificados nesse processo de pesquisa, e sua 
respectiva influência. 

 
Tabela 38 - Análise dos gatilhos e tensões locais dos componentes gatilho. 

   

 Iniciando a análise do componente Capacidade Financeira, a investigação da 
categoria Conhecimento Financeiro dos entrevistados trouxe elementos similares aos 
resultados descritos na análise do componente “Educação Financeira”, visto que 
determina a compreensão de produtos e serviços ofertados pela Agência Barco.  

Apesar de verificado baixo entendimento dos produtos e serviços financeiros 
pela população atendida, o levantamento identificou que existe uma compreensão 
positiva sobre as tarifas praticadas pelo mercado. Os depoimentos abaixo indicam o 
entendimento da composição de tarifas, sob a ótica do benefício oferecido, 
flexibilidade do modelo de negócios da Agência Barco, e avaliação crítica das opções 
disponíveis na região. 

“Na época não sabia se abria, aí eles falaram que se eu sacar o 
dinheiro aqui, na conta daqui eles cobram uma taxa, mas não é 
tanto como o Bradesco.” (Cliente, entrevista 5). 
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“Conta corrente você paga muitos tributos. Tá certo que o da 
Caixa é bem pouquinho, mas no meu caso, eu tenho cartão 
poupança, tenho o cartão benefício.” (Cliente, entrevista 10). 

“Não tenho não [conta no Bradesco](...) Tem [taxas] (...) é melhor 
[na Caixa].” (Cliente, entrevista 2). 

“Quem usa conta corrente se deixar lá [no Bradesco] 100 reais 
hoje, volta amanhã só tem 80. Aí se tu for deixar pra outro dia vai 
os juros passando.” (Cliente, entrevista 7). 

 

 A categoria “Habilidades Financeiras”, por sua vez, demonstra os desafios de 
entendimento de contas básicas necessárias para a gestão de recursos de forma 
responsável, como o cálculo de juros, assim como do hábito de controle orçamentário, 
fundamental para o desenvolvimento individual e premissa para a emancipação social 
da população ribeirinha. 

Os relatos abaixo ilustram algumas das dificuldades apresentadas pelos 
indivíduos entrevistados. 

“É uma parcela daqui, uma parcela acolá, e acaba perdendo o 
controle. E isso deixa os clientes muitas vezes com medo de 
utilizar o cartão novamente, né? Ele acaba cancelando o cartão e 
fica achando que o cartão, a operadora, cobram juros demais. Na 
realidade, é perda de controle, né?” (Empreendedor, entrevista 
28). 

“Porque uma vez eu estava lá em Manaus, aí eu fui abrir uma 
conta no Banco do Brasil. Aí eu não tinha... o banco lá e eu aqui, 
aí eu não tinha como movimentar a conta. Aí a minha conta ficou 
parada. Aí foi final do ano, veio uma fatura, uma cobrança de 400 
e poucos reais sem eu estar [usando].” (Empreendedor, entrevista 
31). 

“Eu tô com coisa no limite né? Aí eu vou conversar com ele que 
eu tô com o papel do limite pra mim pagar e como não foi pagar 
não saiu né? Caiu na minha conta, mas não foi pro Conta Fácil e 
aí tô devendo 60 e pouco de limite. Mas daí eu tenho que saber 
com eles aí se a gente é pra descontar tudo ou inda tenho pra 
receber que tá bloqueado meu cartão do Conta Fácil (...)eu não 
sabia né? [que vinha o dinheiro do limite junto].” (Cliente, 
entrevista 1). 

“A maioria recebe Bolsa Família, mas não sabem administrar. 
Esse é um problema grande que temos, assim. Tem famílias... 
Outro dia chegou denúncia aqui, tem famílias que têm uma 
situação financeira crítica, mas (...) vai na loja comprar roupa, 
comprando dois mil reais de roupa.” (Assistente Social, entrevista 
35). 
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“Eu falo: “Gente, o padrão de vocês não permite que vocês façam 
isso, vocês não têm o que comer”.” (Assistente Social, entrevista 
35). 

“Eu acho que é um retrato... Por exemplo, o que a gente... 
Qualquer benefício que você for disponibilizar para a população, 
ela nunca tem a consciência. A gente estava dando uma ajuda de 
custo para pessoas que faziam tratamentos de saúde em Manaus, 
de câncer, faziam hemodiálise, doenças mais graves. E a 
prefeitura estava arcando com essas despesas, dava uma ajuda 
de custo. A gente sabe que não é muito, mas tinha um suporte. A 
gente fazia todo o processo por aqui, orientava, mas quando elas 
chegavam lá, com a prefeitura da coordenação de Anori, lá em 
Manaus, o que elas já tinham feito? Aquele dinheiro que elas 
saiam daqui, elas tinham gastado.” (Assistente Social, entrevista 
36). 

“Ele disse: "ah, gastei não sei o que, porque eu tive que..." Porque, 
quando eles saem daqui, eles saem com a passagem, a gente 
disponibiliza a passagem no barco, eles não iam ter gasto assim, 
porque a passagem de Anori para Manaus é 50 reais de barco. 
Esses gastos, eles já não iam ter. "Gastei, precisei. Tive que pagar 
uma conta disso, não sei o que." Nunca tem, sempre tem uma 
desculpa.” (Assistente Social, entrevista 36). 

“Eles acabam dizendo que tem juros demais, [qualquer] coisas 
indevidas, né? Muitas vezes eu explico para eles, né, o problema 
do cartão é não deixar atrasar, né? Ter um controle, porque senão 
você compra aqui no estabelecimento, você vai no outro e compra 
novamente, vai no outro, compra novamente, mesmo você 
parcelando, mas vai ser uma somatória de compras, né?” 
(Empreendedor, entrevista 28). 

“Está carente. Eles não sabem usar o dinheiro deles (...)São 
poucas pessoas que sabem mexer e lidar com dinheiro (...)  Mas 
tem muita gente que não sabe lidar com dinheiro. Não sabe lidar 
com as suas finanças, acaba se endividando cada vez mais.” 
(Empreendedor, entrevista 30). 

“Aí quando eu tirei aí quando eu fui eu tirei uma margem né, vim 
pra tirar (...) aqui. Não tirei mais, que era juro. Aí ele disse que eu 
tinha tirado, tinha sacado o meu limite, eu digo "mas limite? Como 
que eu vou pagar?" ele não me explicou se era limite. Dinheiro da 
minha...do meu dinheiro do Bolsa Família que não tenho meu 
cartão como é que eu vou pagar.” (Cliente, entrevista 1). 

“Ah, eu tinha, mas meu plano tá, num período de... por causa de 
atraso de pagamento, né? O meu plano cancelou mesmo, por 
causa de falta de pagamento. A gente paga a multa.” (Cliente, 
entrevista 4). 

Entretanto, cabe ressaltar que foi observado a prática de poupança de 
recursos, ou pelo menos o desejo em construir uma poupança. O hábito de poupar, 
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apesar de incipiente e em quantias restritas devido à realidade socioeconômica da 
região, foi refletido também na análise da categoria Atitudes e Comportamentos, por 
meio da influência positiva desses investimentos. Os depoimentos abaixo indicam 
que, após a conscientização de seus benefícios, o investimento em poupança é 
redirecionado para saúde, educação e emergências. 

Esse comportamento deve-se, principalmente, à dificuldade de deslocamento 
para os centros urbanos, necessário quando há a exigência de um tratamento de 
saúde ou para viabilizar a educação continuada dos filhos. Entretanto, foi observado 
que a prática da poupança não está obrigatoriamente associada com o controle 
orçamentário, visto alguns clientes apresentaram comportamentos de poupança e 
inadimplência simultaneamente. 

“É, uma poupança. O meu foco mesmo é botar os meus filhos para 
educar, entendeu? Ter uma condiçãozinha para poder estudar.” 
(Empreendedor, entrevista 31). 

“É, eles têm guardado, têm aprendido, na verdade. Porque a crise, 
ela... antigamente as pessoas guardavam pouco, né? Agora já 
guardam. E eles falam assim sempre para uma eventualidade. 
Um caso de doença, uma morte na família, uma coisa assim, né? 
Para ter como puxar, né?” (Correspondente Bancário, entrevista 
24). 

“Minha filha, que ela estuda né? Ela tá estudando, ela vai se 
formar em 2018. Aí ela quer fazer uma faculdade, aí eu guardo 
assim um pouco que é pra, pra quando ela começar um faculdade 
ela ter um dinheiro, né? A gente pagar.” (Cliente, entrevista 1). 

“E também pra caso de doença, né? A gente tem que ter um 
dinheiro guardado.” (Cliente, entrevista 2). 

 

Alguns indivíduos declararam ter consciência do potencial do investimento em 
negócios por meio de empréstimos. Os relatos, abaixo, manifestaram receio e até 
aversão ao uso de um empréstimo sem garantia de retorno, apesar de alguns usuários 
demonstrarem interesse nesse tipo de investimento. 

A influência percebida foi negativa, e o desafio paira, entretanto, na 
compreensão desse tipo de produto e no conhecimento técnico e gerencial para a 
gestão de recursos para investimento em negócios. 

“Já [fiz empréstimo]. Primeira e a segunda. Essa é a terceira vez 
que eu quero fazer (...) [O negócio] aumentou mesmo. Por isso 
que eu queria de novo.” (Cliente, entrevista 8). 

“Não. Porque esse empréstimo, vamos supor. Se eu fazer um 
empréstimo vai ter que por em alguma coisa ou você troca né? 
Vamos supor, deixa eu explicar aqui. Vamos supor que vou fazer 
empréstimo se caso eu fizer um empréstimo pra uma plantação. 
Vai que não dá certo? Em que que eu vou usar pra pagar o 
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empréstimo? Que não tenho trabalho fixo? Empréstimo tem que 
ser pra uma coisa que vai dar certo, né? A gente não pode se 
aventura e aí (...) depois?”  (Cliente, entrevista 4). 

“Porque hoje em dia a gente tem uma (...) tem que ter muita muita 
muita imaginação, tem que ter muito cálculo né? Por isso se você 
for pegar um dinheiro, vamos supor pegar 10 mil reais pra fazer 
uma plantação de horta. Aqui em Codajas não vai ter saída. Aqui 
em Codajas não tem saída pra horta. Pra você vender algum você 
vai ter que gastar, vai ter que ir pra Manaus. Aí já começa a gastar. 
Se você usou a horta (...) você vai gastar.” (Cliente, entrevista 4). 

“Não, [para o meu negócio], sempre tem as, [como se diz], as 
dificuldades da gente [aí no dia a dia].” (Cliente, entrevista 21). 

Como mencionado anteriormente, as entrevistas demonstraram que há uma 
constante realidade de inadimplência e endividamento da população ribeirinha. A falta 
de consciência sobre os riscos de endividamento contínuo e excessivo apresentou 
influência negativa para o desenvolvimento de atitudes e comportamentos para o uso 
consciente e responsável do sistema financeiro. 

As transcrições a seguir apresentam esse comportamento local. 

“Você puxa a folha do SPC, Serasa tem uns 10 lugares diferentes 
das pessoas devendo, “mas não dá para tirar não?”, “não, você já 
está devendo em um monte lugar. Pensa, se ponha no lugar”, eu 
falo assim: “se ponha no meu lugar, se eu chegasse para o 
senhor, se eu soubesse que eu estou devendo, peguei dinheiro 
emprestado de 10 vizinhos, aí eu não paguei os 10 vizinhos, aí eu 
chego para você? ‘me empresta um dinheiro?’, você vai me 
emprestar? Você não vai emprestar”. Aí ele fala: “é mesmo”.” 
(Funcionário, entrevista 37). 

“Isso, do caderninho. Muito. Aí acho que por conta disso, mas o 
empréstimo, tanto na Caixa Econômica quanto no Bradesco, eu 
acho que é disparado aqui. É muito utilizado.” (Assistente Social, 
entrevista 36). 

“Só para você ter uma ideia, teve uma época que os comerciantes, 
os lojistas, eles estavam botando na justiça para receber aquela 
quantia lá. Tinha gente que devia 5 mil reais.” (Assistente Social, 
entrevista 36). 

“Mal-intencionado em termos de querer pegar o dinheiro e gastar 
em outras coisas.” (Empreendedor, entrevista 30). 

“É, quando você atrasa uma parcela do cartão é alto, porque a 
empresa força eles a pagarem.” (Empreendedor, sobre a baixa 
adesão do cartão de crédito, entrevista 31). 

“Eles querem comprar, mas não querem pagar, aí eles inventam: 
“pô, cartão dá muito problema e tal”, mas é isso. Cartão pagando 
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certinho não vai dar problema. Entendeu?” (Empreendedor, 
entrevista 32). 

“Aí eu não sabia né? (que vinha o dinheiro do limite junto) (...) Aí 
usei! Aí agora veio...uma (...) do correio pra mim aí eu fui (...) lá 
pra pagar. Mas aí como que eu vou pagar com o meu dinheiro do 
cartão tá bloqueado. Aí vou ter que ajeitar.” (Cliente, entrevista 1). 

 
Os elementos seguintes foram reveladores das tensões locais promovidas pela 

prática local do “crediário pessoal” ou “caderninho”. Um sistema financeiro inclusivo 
deve reduzir a oferta de fontes informais de crédito e de práticas exploratórias nas 
negociações (SARMA; PAIS, 2011), assim como flexibilizar a exigência de 
documentação (KEMPSON; ATKINSON; PILLEY, 2004). 

Nesse cenário, surge uma realidade complexa, devido a um processo 
conflituoso de adesão e resistência aos meios de pagamento formais, ocasionando 
situações de abuso de direitos individuais, tanto pelo comércio como pelas próprias 
famílias. Foi reportado por alguns entrevistados, a prática de retenção dos cartões de 
benefícios em conjunto com suas senhas, como garantia de empréstimos e 
pagamentos a prazo nos estabelecimentos comerciais. O controle consciente de 
cartões e senhas é premissa para o entendimento das práticas responsáveis de uso 
do sistema financeiro (DEMIRGÜÇ-KUNT et al., 2015). 

As entrevistas e a observação no campo, entretanto, elucidaram outro 
comportamento restritivo acerca do controle de posse de cartões e de senhas. Grande 
parte dos indivíduos observados nas loterias, correspondentes bancários e no 
comércio carregavam as senhas de acesso dos cartões anexadas nos mesmos, e se 
recusavam a utilizá-las nos POSs, sempre solicitando aos atendentes que 
realizassem as transações pelos mesmos, conforme apresentado nos depoimentos 
abaixo. Da mesma forma, é comum o hábito de deixar os cartões com familiares e 
amigos, para que estes realizem as transações em nome do titular. 

 “Eles não digitam. A gente até tenta ensinar, mas eles não digitam 
assim, sabe? Mas a gente já leva, né?” (Correspondente 
Bancário, entrevista 24). 

“Todos eles [anotam a senha no cartão]. É porque a maioria... ela, 
por exemplo, é analfabeta. Aí já vem na identidade, né, a maioria 
não sabe ler. Agora com o programa, na verdade Beruri, ele 
começou a evoluir está com uns 4 anos.” (Correspondente 
Bancário, entrevista 24). 

A observação de questionamentos durante os atendimentos na Agência Barco 
indicou algumas das consequências dessa prática, visto que diversos clientes não 
reconheciam saques e transações realizadas em suas contas. Associados a um 
cenário de baixo controle orçamentário, esses hábitos locais apresentam-se como 
grandes obstáculos para o processo de inclusão financeira da região. 

Para ilustrar esse cenário, seguem abaixo trechos de um atendimento realizado 
por um correspondente bancário, observado em Beruri: 
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“É. Não, esse daqui que ele está é o Caixa Fácil. Cadê, me dá a 
sua senha, senhor Raimundo, desse aqui.” (Correspondente 
Bancário durante atendimento, entrevista 24). 

“Pois é, vá lá e o senhor procura saber, aí eles vão lhe falar 
alguma coisa. Se não caiu, o senhor vai lá com o seu... com o 
rapaz lá da agência e exige o seu dinheiro de volta.” 
(Correspondente Bancário durante atendimento, entrevista 24). 

“É. Um mês atrás estava na conta, né? Aí eu [fui consultar] e não 
tinha dinheiro (...). Aí cheguei lá e não tinha mais nada.” (Cliente 
atendido pelo Correspondente Bancário durante atendimento, 
observado na entrevista 24). 

“Pois é, eu quero que o senhor vá aí na agência para o senhor 
puxar o extrato para ver se ninguém não sacou. (...) Ou no caso 
aqui ou lá, aí o senhor fale para a moça e aí o gerente vai 
averiguar o que foi que houve no dia. Está bom?” 
(Correspondente Bancário durante atendimento, entrevista 24). 

 As entrevistas com o funcionário da CAIXA e os assistentes sociais de Codajás 
e Anori, apresentaram os relatos sobre a retenção dos cartões como garantia de 
dívida, conforme apresentado abaixo. 

“Você viu umas caixas do mercado, assim, tudo amontoado de 
caixa perto do caixa? Aquilo dali são os cartões, envelope, né? 
Envelopes, esses envelopes estão com cartão e [senha] das 
pessoas, dentro desses envelopes (...) Eles deixam lá e nem 
pegam, faz tempo, tem muita gente que não pega faz tempo seu 
cartão, vai lá, pega os produtos que ele diz quantitativo o valor 
que você tem direito a pegar, a pessoa não tem mais nem ideia.” 
(Funcionário, entrevista 37). 

“Não, esse cartão é usado assim: a pessoa que pega o cartão já 
sabe quanto vai tirar, é uma garantia que ela vai receber o 
dinheiro, entendeu? (...)Se ela está devendo para mim, ela não 
paga, eu pego o cartão dela, só... Quando ela for tirar o dinheiro 
[ela desconta] e passa o dinheiro...” (Assistente Social, entrevista 
35). 

“Aí, pronto, faz o que quiser, o dinheiro é seu, desde que a criança 
não passe necessidade. Porque a maioria dessas pessoas que 
fazem isso, aí vem aqui: “por favor, minha filha está passando 
fome, está acontecendo isso e aquilo, e a fulana de tal que não 
quer devolver o cartão dela”, não sei o quê.” (Assistente Social, 
entrevista 35). 

 

A redução das práticas informais de transações financeiras na região, e suas 
consequências abusivas, pode ser influenciada pelos stakeholders da região. Devido 
à sua inserção no contexto local, agentes como assistentes sociais e empreendedores 
locais emergiram, nas entrevistas, como potenciais influenciadores de mudança. 
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Os assistentes sociais dos CRAS municipais oferecem aconselhamento para 
os indivíduos de baixa renda dos municípios e, por isso, estão cientes das principais 
carências, demandas e vulnerabilidades desse grupo. Com poucos recursos, utilizam-
se das consultas e visitas para orientá-los, também, sobre a utilização consciente do 
benefício, além de repudiar e defender os direitos da população frente as práticas 
exploratórias identificadas. 

Os trechos transcritos, a seguir, exemplificam esse aconselhamento. 

“Eu acho que foi aqui em Beruri, a última vez eu vim em março, é 
até interessante ir lá no [CRAS] para você ver como é que está, 
em março uma assistente social daqui, estava fiscalizando isso aí, 
ela começou a fiscalizar isso aí, foi nos mercados, de mercado em 
mercado e ver se estavam fazendo ou não e pedindo: “me dê, 
senão eu vou denunciar”. Essa assistente daqui estava engajada, 
não sei como ela continuou desde março até agora.” (Funcionário, 
entrevista 37). 

“(...)Vai na loja comprar roupa, comprando dois mil reais de roupa 
(...)paga SKY. Aí esquece do principal que é alimentação, escola, 
caderno. Já encontrei criança que não foi mais para a escola, 
porque a mãe não tinha como comprar caderno, porque o cartão 
dela estava lá na loja.” (Assistente Social, entrevista 35). 

“A gente bate muito, assim, quando a gente entende que a família 
está numa situação razoável, numa situação financeira melhor, aí 
dá para você pagar uma SKY, paga isso, paga aquilo, outras 
coisas.” (Assistente Social, entrevista 35). 

“A gente fazia todo o processo por aqui, orientava, mas quando 
elas chegavam lá, com a prefeitura da coordenação de Anori, lá 
em Manaus, o que elas já tinham feito? Aquele dinheiro que elas 
saiam daqui, elas tinham gastado.” (Assistente Social, entrevista 
36). 

A análise das entrevistas identificou uma influência positiva dos 
empreendedores locais como agentes de mudança, pelo estímulo ao uso de meios de 
pagamentos eletrônicos e orientação financeira. Apesar de ainda oferecerem o 
“caderninho”, em sua maioria preferem o uso de cartões de débito e crédito, devido 
ao alto índice de inadimplência cuja regularização torna-se inviável por meio dos 
processos legais formais. 

O conflito entre o uso do “caderninho” e o estímulo ao uso de cartões, de débito 
e crédito, pode ser observado nos depoimentos abaixo: 

“Isso daí é inevitável. Cidade pequena que nem essa aqui você 
tem que fazer essa modalidade ainda.” (Empreendedor e 
proprietário de loteria, sobre a prática do “caderninho”, entrevista 
23). 

“Isso, a gente faz um balanço equivalente. A gente tem uma 
quantidade de clientes que a gente vende no crediário pessoal, 
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né, porque a gente costuma anotar no caderno, [como é interior], 
né?” (Empreendedor, entrevista 28). 

“E aí eu estou com o meu supermercado quase assim por causa 
do pino, porque ficou das gestões passadas, né? E aí a gente está 
tentando tirar o caderninho.” (Correspondente Bancário, 
entrevista 24). 

“Aí no caso eles pagam as faturas do que eles estão me devendo 
aqui na maquineta normal (...)Tem que confiar que a pessoa 
realmente venha pagar. Já no cartão não. Passou o cartão, é... 
por mais que desconte as taxas que as operadoras e o banco 
descontam, mas é uma venda 100% segura.” (Empreendedor e 
proprietário de loteria, entrevista 23). 

“Eu acredito que seja uma questão cultural, mas que vai mudar 
por conta disso aí, dessas deficiências que há no dinheiro em 
espécie, então as pessoas vão ter que, em algum momento, partir 
por esse caminho. E uma vez que a pessoa entrou por esse 
caminho, que ela perceber que é muito mais fácil do que trabalhar 
com dinheiro, tenho certeza que isso aí ainda vai no futuro... vai 
melhorar bastante com relação a isso aí.” (Empreendedor e 
proprietário de loteria, entrevista 23). 

“Mas tem aumentado gradativamente o uso do cartão aqui em 
Codajás, até por causa disso, né, os comerciantes, muitos estão 
aderindo para venda com cartão de crédito, né? Justamente para 
sair mais um pouco do crédito pessoal.” (Empreendedor, 
entrevista 28). 

 “Tem inadimplência grande, eu já botei a máquina aí, digo: “vou 
ver se o pessoal compra no cartão”. Principalmente celular, celular 
eu quero vender no cartão, no cartão não, mas só no cartão aí 
para ver se sai mais a inadimplência, mas é complicado.” 
(Empreendedor, entrevista 31). 

“Mas é muito bom, cartão para mim é a melhor... quando o cliente 
passa o cartão eu fico alegre, mesmo que (...)tenha o juro. É. Cai 
o meu lucro, mas eu fico satisfeito, porque é um dinheiro certo.” 
(Empreendedor, entrevista 31). 

“Isso. A gente deu uma trancada aí no crediário (...) Aí o pessoal 
[faz] o cartão, que é quase por necessidade de comprar, né? Isso 
aqui, é necessidade andar de moto aqui. O pessoal, moto táxi vive 
em cima de uma moto. (...)Tem gente que não tem cartão 
perguntando a mim como eu faço para tirar, uns dez clientes 
perguntaram para mim: “mano, como eu faço para tirar cartão e 
tal? ” (...)Eu indico a balsa e indico o correio daqui também. Eles 
que vão para lá resolver a situação.” (Empreendedor, entrevista 
32). 

“Porque a gente não está mais ampliando a venda no crediário 
pessoal, né? (...) Aí a gente está aderindo mais à venda no cartão 
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de crédito. (...) E quando não, a gente faz um parcelamento maior, 
até 4 vezes, né, que a gente pode fazer sem juros para o cliente.” 
(Empreendedor, entrevista 28). 

O ponto de atenção levantado pela análise da influência dos stakeholders como 
potenciais parceiros para a Agência Barco, refere-se à existência de outras práticas 
informais de pagamento e manipulação do sistema financeiro informal. Essas práticas, 
descritas nos relatos abaixo, dificultam a mudança desses processos, em prol de um 
contexto inclusivo financeiramente para as comunidades ribeirinhas. 

Entretanto, as entrevistas sugerem uma resistência ao uso desses 
mecanismos, por parte de alguns entrevistados. 

“No caso como ele está dizendo aí, de receber o dinheiro da 
Colônia de Pesca, às vezes os outros bancos aqui, você tem que 
pagar para tirar um dinheiro. Assim, você tem que pagar R$50,00. 
(...) Não banco aqui, esses, vamos supor esses comércios que 
tem (...)É tipo uma jogada que eles fazem. (...) Tipo, eu assumo, 
te antecipo, aí tu tem que me dar uma..” (Funcionário comércio, 
entrevista 2). 

“Cartão Bolsa-Família hoje virou tipo um negócio. Eles querem 
comprar as coisas parcelado de 10 vezes, às vezes, com o 
dinheiro do cartão Bolsa-Família. Porque eles acham que aquilo 
é um cartão. Eu não sei. Eles pegam, fazem o negócio e você 
assina uma promissória. Eles vêm, trazem o dinheiro do Bolsa-
Família. Então é incrível isso daí. Ontem tive... eu já tive várias 
propostas aqui nesse negócio aqui, que se eu lhe falar...” 
(Empreendedor, entrevista 30). 

“É. Fazer esse trâmite, né? Aí eles não vão. Aí, por exemplo, o 
pessoal que tem o Bolsa-Família, eles não querem perder tempo 
de irem lá na Caixa para ficar sentado lá a manhã esperando o 
atendimento. Acho que é isso também, porque eles não querem 
perder muito tempo lá. (...)Eles podiam comprar, mas só que a 
máquina não aceita, né, da Bolsa-Família. Porque eles têm que 
trocar por ticket cartão, cartão de compra.” (Empreendedor, 
entrevista 31). 

 

6.5 Análise consolidada dos resultados no modelo 2iDf 
 

Nesta seção, serão apresentados os resultados consolidados dos dados 
levantados a partir das entrevistas, observação direta e análise de documentos 
relacionados à Agência Barco Chico Mendes. Esses resultados serão, dessa forma, 
confrontados com os componentes, estáticos e dinâmicos, a partir da caracterização 
determinada pelo modelo 2iDf (SANTOS; JOIA, 2016). 

A influência exercida por cada componente investigado foi definida a partir da 
representatividade das frequências positivas sobre o total de citações agrupado nos 
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respectivos componentes. Dessa forma, a influência positiva é representada pelo sinal 
(+), enquanto que a influência negativa é representada pelo sinal (-). 

A Tabela 39 demonstra o resultado final da consolidação da representatividade 
e influência de cada componente do modelo de inclusão financeira mediada por TICs, 
apresentado pelo estudo da Agência Barco Chico Mendes. 

 
Tabela 39 - Influência dos componentes pelo modelo 2iDf. 

 

Ao final dessa análise, as influências exercidas pela Agência Barco Chico 
Mendes, em cada componente, serão aplicadas ao modelo gráfico do 2iDf para serem 
representados visualmente, permitindo uma apresentação consolidada do papel da 
Agência Barco Chico Mendes na inclusão financeira mediada pelas TICs nas 
comunidades ribeirinhas do Amazonas. 

 Agrupando os componentes estáticos “Infraestrutura e Acesso” e “Serviços e 
Produtos” sob a perspectiva do modelo de negócios da Agência Barco Chico Mendes, 
a pesquisa indicou que o projeto exerce uma influência positiva nos municípios onde 
atua. Conforme orientado por órgãos nacionais e internacionais de fomento ao 
desenvolvimento humano e econômico - como o Banco Central do Brasil, o Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento e o Banco Mundial -, a iniciativa é 
adequada, pela oferta de uma solução adaptada ao contexto local. 

A embarcação propriamente dita, apoiada por uma infraestrutura tecnológica 
inovadora, é um elemento-chave desse modelo de negócios, pois rompe com a 
principal barreira da região, o acesso geográfico e a dificuldade de deslocamento aos 
centros urbanos, viabilizando a presença do sistema financeiro, antes impossibilitada 
devido aos altos custos de implantação e manutenção de uma estrutura física 
permanente.  

O modelo de parceria com os correspondentes bancários e loterias propicia a 
continuidade da presença da CAIXA na região, criando um processo de 
interdependência positivo que beneficia todos os atores desse cenário, principalmente 
os clientes e usuários dos serviços oferecidos pela Agência Barco Chico Mendes. 

Oportunidades de melhoria também emergiram desse contexto, visto que a 
população demonstrou interesse em uma ampliação da presença e disponibilidade da 
Agência Barco – tanto pela extensão do calendário de visitas, quanto pela 
disponibilização de uma equipe maior de atendimento -, maximizando os resultados 
de inclusão financeira desse investimento. 
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Os dados indicaram que há espaço para melhoria da flexibilidade burocrática 
para cadastramento de produtos e serviços. Apesar de oferecê-los a custos 
acessíveis, a exigência de determinados documentos não condiz com a realidade 
local, carente de emissão de comprovantes de renda formais e comprovantes de 
residência. Em conjunto com esforços de redução da inadimplência, por meio da 
capacitação financeira da população, como será descrito posteriormente, essa 
inovação operacional pode ser atingida pela aproximação com as instituições de poder 
do local, a saber, as prefeituras, as cooperativas e as associações de pescadores e 
de açailândias. 

O funcionamento desse ecossistema, entretanto, é viável apenas devido à 
existência de TICs, tanto na embarcação como nos municípios, que conectem 
sistemas via Internet e integrem as transações e operações financeiras com os 
sistemas centrais da CAIXA em Brasília. As TICs exercem uma influência positiva, 
também, pela disponibilidade de POS eletrônicos nos comércios e alta penetração da 
telefonia móvel entre a população, ampliando o acesso à informação e aos pontos de 
contato com o sistema financeiro. 

Uma das vulnerabilidades apresentadas, entretanto, diz respeito à 
dependência de uma rede de telefonia de qualidade para que esse fluxo integrado não 
sofra interrupções na experiência dentro dos municípios. 

Os resultados da pesquisa sugerem que a oferta de produtos e serviços 
ampliou a quantidade de indivíduos bancarizados e indivíduos com desejo em 
ingressar no sistema financeiro. O acesso a estes produtos e serviços e a composição 
dessa cesta indica o estágio e o tipo de relação que o cliente tem com o SFN (BCB, 
2015), demonstrando que as comunidades ribeirinhas do Amazonas contratam novas 
contas para, majoritariamente, utilizar os benefícios sociais e iniciar uma poupança. 

O estímulo para contratação de cartões de crédito e empréstimos é reduzido 
devido às exigências de documentação e ao comportamento inadimplente relatado 
por diversos entrevistados, assim como pelos hábitos de consumo locais ainda 
fortemente arraigados aos processos informais culturais. 

Para que uma mudança de comportamento seja promovida na região, é 
premissa que haja o desenvolvimento da educação financeira. A pesquisa indicou 
uma influência positiva da Agência Barco na promoção da educação financeira entre 
seus clientes, usuários e parceiros, principalmente pela disponibilidade de orientação 
financeira e alta qualidade do atendimento prestado, conforme relatado pelos 
entrevistados. 

Apesar da infraestrutura tecnológica dar suporte ao uso de cartões de débito e 
ao fomento ao hábito de poupar, novamente a cultura local inibe o aprofundamento 
do uso de outros produtos e serviços financeiros. A preferência pelo uso de dinheiro 
em espécie e a prática do “crediário pessoal” informal ou “caderninho” foi evidenciado 
não apenas pelas declarações diretas nas entrevistas, mas também pela ampla 
adesão ao serviço de saque, realizado logo após a recarga de benefícios sociais e 
transferência de recursos para as contas. 
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Esse cenário sugere uma melhor compreensão do escopo e amplitude do 
componente Educação Financeira, de forma a contemplar os elementos-chave de 
entendimento e mudança de atitude do uso do sistema financeiro, conforme será 
exposto na seção 7, dedicada à discussão dos resultados. 

Do ponto de vista da sustentabilidade, a Agência Barco apresentou fragilidades 
que são pontos de atenção para manutenção do projeto e atendimento das metas e 
objetivos almejados. O distanciamento do projeto dos órgãos públicos e instituições 
locais enfraquece as possibilidades de suprir algumas barreiras de acesso, como a 
flexibilização da burocracia e a oferta de mais serviços sociais. 

O baixo engajamento com empreendedores locais é outro ponto negativo, visto 
que reduz tanto o uso da CAIXA para suas operações financeiras, que poderia 
fomentar a lucratividade do projeto, como pela possibilidade de maior captação do 
público-alvo da Agência Barco, por meio da transferência direta para contas-salário 
dos funcionários, conforme apontado por Kempson, Atkinson e Pilley (2004), BCB 
(2015), (DEMIRGÜÇ-KUNT et al., 2015; DINIZ; BIROCHI; POZZEBON, 2011). A 
aproximação com empreendedores oferece, ainda, oportunidade para ampliar a área 
de influência para combater as práticas transacionais informais e para estimular a 
orientação financeira nesses municípios. 

 Contudo, esses esforços serão possíveis se houver a manutenção da 
sustentabilidade econômica da Agência Barco. A redução de custos desdobrou-se em 
consequências nos demais componentes, como previsto pelo modelo 2iDf (SANTOS; 
JOIA, 2016) e influenciou a disponibilidade de funcionários para o atendimento, a 
presença de profissionais para a realização de serviços sociais e para a aceleração 
da educação financeira entre os indivíduos atendidos. 

Seguindo para a análise dos componentes dinâmicos, a Agência Barco 
apresentou influência positiva nos processos de aumento de conscientização e 
aumento da demanda. Ambos componentes foram impulsionados pela excelente 
percepção que a comunidade teve do projeto, assim como pelo desejo expresso, 
pelos indivíduos entrevistados, de maior utilização de serviços financeiros e da 
tecnologia. Esses desejos incluem o interesse na realização de compras online, a 
maior adesão aos meios de pagamentos eletrônicos e dos aplicativos da CAIXA para 
consulta de informações.  

O aumento da demanda por novos projetos, por sua vez, foi majoritariamente 
influenciado pelo desejo de orientação financeira, expresso inúmeras vezes por todos 
os grupos investigados como gatilho e tensão, simultaneamente, para a expansão da 
inclusão financeira nas comunidades ribeirinhas. 

Esse cenário, somado ao interesse pela abertura de contas Pessoa Jurídica e 
emissão de documentos, indica que os indivíduos atendidos pela Agência Barco 
desenvolveram um senso crítico a partir da conscientização acerca do potencial da 
iniciativa para o desenvolvimento individual e da comunidade. 

Cabe destacar, entretanto, a frequência de relatos sobre a dependência de uma 
infraestrutura tecnológica, associada a demanda de melhor qualidade da rede de 
Internet na região, para o consumo de produtos e serviços financeiros. 
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O componente Retroalimentação e Crescimento teve influência negativa no 
modelo, pela retração na oferta de produtos e serviços, como contas Pessoa Jurídica 
e serviços sociais que estavam incluídos nos primeiros ciclos da embarcação. Os 
clientes entrevistados questionaram esse movimento, o que sugere a necessidade de 
esforços criativos no desenvolvimento de propostas e parcerias para ampliar 
novamente o escopo de atuação da Agência Barco, evitando-se o corte de custos sem 
uma alternativa que gere produtividade e viabilidade ao modelo atual de negócios. 

Após a explanação da análise consolidada, pode-se seguir para o resumo dos 
resultados, apresentados graficamente pela Figura 23. 

 
Figura 23 - Análise consolidada da influência da Agência Barco Chico Mendes pelo modelo 2iDf (SANTOS; JOIA, 

2016). 
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7 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

7.1 Discussão 
 

Um programa de desenvolvimento da inclusão financeira entre populações de 
baixa renda deve contemplar não apenas o acesso ao sistema financeiro, mas seu 
efetivo uso de forma consciente e responsável (BCB, 2015; DEMIRGÜÇ-KUNT et al., 
2015; WORLD BANK, 2014). O desenvolvimento de inovações tecnológicas vem 
sendo utilizado como agente viabilizador da expansão desse acesso, suprindo 
barreiras geográficas e levando informações e sistemas de operações financeiras 
integrados a partir de redes digitais, a milhares de indivíduos de baixa renda em 
regiões isoladas. 

Apesar dessas regiões apresentarem ainda uma baixa qualidade de acesso à 
Internet, o acesso ao sistema financeiro é permitido e seu uso já pode ser observado, 
mesmo em seus estágios iniciais, indicando o potencial de desenvolvimento gradativo 
e contínuo da inclusão financeira mediada por TICs nessas regiões. 

Sustentados por uma infraestrutura tecnológica, os esforços de 
desenvolvimento financeiro são implementados a partir de um modelo de negócios 
adaptado ao contexto local de atuação, ofertando uma cesta de produtos e serviços 
acessíveis por meio de baixos custos e adequados às carências e demandas de seu 
público-alvo. 

Os resultados das análises realizadas pelo estudo de caso da Agência Barco 
Chico Mendes confirmam que o projeto é bem-sucedido na ampliação do acesso ao 
sistema financeiro, com alguns de seus produtos e serviços em pleno uso pela 
população ribeirinha, como a movimentação de contas de benefícios sociais e 
poupança. Esse cenário apresenta um promissor movimento inclusivo de superação 
de seus estágios iniciais. No entanto, o estímulo necessário para acelerar este 
processo não pode ocorrer de forma desestruturada, e o consumo de produtos de 
crédito não pode ser fomentado sem que haja uma conscientização acerca das 
características desses produtos em sua totalidade, abrangendo tanto as 
oportunidades de desenvolvimento socioeconômico individual e coletivo, quanto os 
riscos inerentes ao uso inconsequente desses recursos (BCB, 2015; WORLD BANK, 
2014). 

Os indicadores de endividamento entre a população brasileira com menor 
renda são alarmantes, conforme apresentado no RIF (BCB, 2015), e 73% deste grupo 
apresenta esta realidade, incluindo aqueles que já apresentam o hábito de poupar. 
Devido a esse fato, esforços de ampliação da adesão e uso desses produtos devem 
ser acompanhados de uma sólida proposta de orientação financeira, capacitando 
esses indivíduos ao desenvolvimento de atitudes e comportamentos conscientes, por 
meio de um entendimento crítico de seus benefícios e riscos (BIROCHI; POZZEBON, 
2016). Essa capacitação permitirá a expansão das escolhas individuais e o aumento 
da demanda por produtos e iniciativas que alimentem este ciclo, ampliando suas 
liberdades individuais para que vivam as vidas que valorizem ter (SEN, 2000, 2003). 
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Buscando atender a essa orientação, o modelo 2iDf (SANTOS; JOIA, 2016) 
apresenta o componente estático “educação financeira”, como: 

“ (...)qualificação das pessoas para que saibam usar os produtos 
ofertados em todas as suas possibilidades, englobando:  
Apresentação das características de produtos e serviços que 
valorizem os recursos financeiros do cidadão; Apresentação das 
características de produtos e serviços, para dar suporte a ações 
empreendedoras que possam gerar mais renda nas localidades; 
Fomento à utilização de transações eletrônicas, em substituição 
ao dinheiro em espécie.” 

Esse constructo orientou a investigação inicial desse componente durante esta 
pesquisa. Porém, no decorrer das entrevistas com os grupos inseridos no contexto 
local onde o fenômeno ocorreu, novos elementos surgiram, recomendando uma nova 
revisão na literatura sobre o tema. Conforme explicitado no referencial teórico sobre 
educação e capacidade financeira, para que uma mudança de comportamento se 
estabeleça de fato é necessário que os indivíduos apresentem uma conscientização 
mais sólida, que envolva o desenvolvimento de conscientização e crítica que resultem 
em mudança individual de atitudes e comportamentos relacionados ao uso de 
produtos e serviços financeiros (WORLD BANK, 2014). 

O Banco Mundial define capacidade financeira como conceitos que abrangem: 

“(i) conhecimento financeiro, ou seja, o conhecimento de produtos 
financeiros, instituições e conceitos básicos; 

(ii) habilidades financeiras, como a habilidade de calcular juros 
compostos de pagamentos; 

(iii) capacidades financeiras de forma mais ampla, como todas as 
habilidades, atitudes e comportamentos que permitem ao 
indivíduo usar os serviços financeiros em seu benefício.” (WORLD 
BANK, 2014). 

Dessa forma, para uma compreensão em profundidade da influência de um 
projeto no desenvolvimento da inclusão financeira em comunidades de baixa renda, 
recomenda-se a análise de elementos que identifiquem o estágio da capacidade 
financeira apresentado pelos indivíduos da região investigada. Essa premissa impacta 
o modelo 2iDf (SANTOS; JOIA, 2016), pela limitação do constructo “educação 
financeira”, sugerindo, por conseguinte, a adaptação desse componente para um 
substituto mais amplo: “capacidade financeira”. 

Segundo Birochi e Pozzebon (2016), o desenvolvimento dessas capacidades 
financeiras sofre influência dos stakeholders locais, que atuam mais próximos e 
imersos na realidade local onde o fenômeno ocorre. Esses atores podem ser 
empreendedores, funcionários públicos ou até a família, que juntos formam e atuam 
no arcabouço cultural local (BIROCHI; POZZEBON, 2016). 

A análise das entrevistas e da observação direta realizada no campo 
demonstrou que esses stakeholders são os agentes capacitados para promover uma 
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mudança dos hábitos informais locais e, portanto, elementos-chave para o 
estabelecimento da inclusão financeira em uma comunidade. 

Buscando contribuir com o desenvolvimento teórico e prático da pesquisa em 
inclusão financeira, este estudo propõe a adição do componente estático 
“Engajamento dos Stakeholders Locais” ao modelo 2iDf, com objetivo de suprir esta 
lacuna de oportunidade de aprofundamento da compreensão do fenômeno de 
inclusão financeira mediada por TICs em regiões de baixa renda. 

Por meio do desenvolvimento das capacidades financeiras e do engajamento 
dos stakeholders locais é possível estimular o uso consciente dos produtos e serviços 
financeiros, gerando terreno fértil para o ciclo dinâmico de aumento da 
conscientização e da demanda, retroalimentação e crescimento, e implementação. A 
Figura 24 apresenta graficamente o modelo 2iDf adaptado, com os ajustes sugeridos. 

 
Figura 24 - Modelo 2iDf adaptado. 

 

Aplicando o modelo 2iDf adaptado ao estudo de caso da Agência Barco Chico 
Mendes, resta analisar a influência do projeto pela perspectiva dos novos 
componentes. A Tabela 40 apresenta a frequência de citações de cada componente, 
e suas respectivas influências, positiva ou negativa. 

 
Tabela 40 - Influência dos componentes "gatilho". 
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Os stakeholders locais investigados nos municípios visitados foram os 
empreendedores locais e os assistentes sociais, agentes de influência e referência 
para seus clientes e usuários. Ambos apresentam uma influência positiva, 
impulsionados pela orientação financeira constante aos seus clientes e usuários. Os 
empreendedores locais emergiram como potenciais parceiros para iniciativas de 
engajamento para a mudança de práticas informais locais, como o uso do 
“caderninho” e as práticas restritivas. 

No modelo 2iDf, a educação financeira se apresentou como positivamente 
influenciada pela Agência Barco. Entretanto, como detalhado nas seções anteriores, 
esse componente é limitado na contribuição efetiva de processos de inclusão 
financeira em regiões de baixa renda. Segundo orientação do World Bank (2014), para 
a efetiva inclusão financeira deve-se investir no desenvolvimento da capacidade 
financeira dos indivíduos incluídos. 

Dessa forma, com o ajuste do modelo 2iDf e avaliação sob a ótica da 
capacidade financeira, o resultado da influência se inverte. Conforme exibido na 
Tabela 38, a categoria Habilidades Financeiras apresentou influência negativa, 
exposta pelo baixo controle orçamentário e compreensão de cálculos básicos de juros, 
necessários para um planejamento consciente dos recursos de crédito a prazo, por 
exemplo. 

A categoria Atitudes e Comportamentos demonstrou, também, o efeito de uma 
baixa influência no processo inclusivo pelo projeto, devido principalmente a baixa 
consciência do endividamento, falta de controle de seus recursos transacionais 
pessoais como cartões e senhas, e altas taxas de uso de processos informais, como 
o “caderninho”.  

A Figura 25, abaixo, apresenta graficamente os resultados consolidados da 
influência exercida pela Agência Barco Chico Mendes, no desenvolvimento da 
inclusão financeira das comunidades ribeirinhas do Amazonas. 
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Figura 25 - Análise consolidada da influência da Agência Barco Chico Mendes pelo modelo 2iDf adaptado. 

 

7.2 Implicações acadêmicas 
 

Iniciativas de fomento a inclusão financeira, por meio do acesso e uso consciente 
e responsável do sistema financeiro, devem contemplar um modelo de negócios 
adaptado ao contexto local (WORLD BANK, 2014). As regiões mais carentes, 
usualmente localizadas nos países em desenvolvimento, exibem características muito 
particulares que diferem dos cenários encontrados nas regiões mais prósperas 
economicamente. Dessa forma, não apenas as diferenças socioeconômicas e 
culturais criam desafios para o desenvolvimento de iniciativas nessas regiões, mas, 
também, as próprias condições geográficas podem restringir a implementação de 
projetos inclusivos, conforme visto na contextualização do problema da presente 
pesquisa. 

Em linha com esse pensamento, o presente estudo apresentou um olhar atento 
sobre as vulnerabilidades e oportunidades geradas pela compreensão, em 
profundidade, da realidade local dessas comunidades. 

A principal implicação acadêmica da pesquisa refere-se, então, à adequação do 
modelo 2iDf (SANTOS; JOIA, 2016) como roteiro de investigação sobre a influência 
exercida, pelos objetos de análise, nos componentes presentes nos processos de 
inclusão financeira mediados por TICs. Apesar do modelo 2iDf (SANTOS; JOIA, 2016) 
recomendar a consideração dos aspectos locais na criação de propostas de inclusão 
financeira, durante a condução dessa pesquisa foi percebida a necessidade da análise 
detalhada, em um componente isolado, do engajamento dessas propostas com os 
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agentes de influência e poder nas comunidades onde o processo de inclusão 
financeira ocorre. 

Esse entendimento foi possível, apenas, por meio da investigação da influência 
exercida pelos stakeholders dessas comunidades na potencial transformação social 
local. Como membros presentes e atuantes na rotina social, cultural e econômica das 
regiões excluídas, agentes como empreendedores locais e assistentes sociais 
emergiram como possíveis “gatilhos” para a mudança de atitudes e comportamentos 
acerca de práticas informais relacionadas às transações financeiras realizadas nos 
municípios visitados. 

Acrescenta-se a esse cenário, onde ocorrem práticas informais e restritivas de 
uso de meios de pagamento e de crédito, a baixa capacidade dos indivíduos em 
compreender a dinâmica de uso dos produtos e serviços financeiros. Segundo o World 
Bank (2014), apenas a compreensão das características desses produtos e serviços, 
definida pela educação financeira, não é suficiente para a efetiva inclusão financeira.  

Assim, para investigações futuras o presente estudo sugere a ampliação do 
componente Educação Financeira para Capacidade Financeira, de forma a considerar 
a presença de habilidades financeiras complexas como cálculo de juros compostos e 
controle orçamentário, assim como avaliar a iniciativa como meio de geração de 
mudança de atitudes e comportamentos acerca do uso consciente do sistema 
financeiro. 

Por fim, apesar da recomendação desses ajustes, o modelo 2iDf (SANTOS; 
JOIA, 2016) foi eficiente na análise do papel da Agência Barco na inclusão financeira 
das comunidades ribeirinhas da Amazônia, sendo recomendado para utilização em 
pesquisas futuras sobre inclusão financeira mediada por TICs. 

 

7.3 Implicações gerenciais 
 

A pesquisa apresentou, como implicações gerenciais para o projeto Agência 
Barco, algumas oportunidades de desenvolvimento. 

Inicialmente, a baixa disponibilidade de atendentes criou uma percepção 
negativa por parte de seus clientes, os quais dependem de uma negociação prévia 
com seus empregadores para liberação do expediente para resolução de suas 
requisições. Devido à presença mensal da Agência Barco nas comunidades, por curto 
período de tempo, no máximo dois dias, diversos clientes foram impossibilitados de 
usufruir do atendimento no ciclo investigado. A pesquisa indicou demanda por mais 
disponibilidade de atendimento, seja pelo aumento da frequência da presença da 
Agência Barco nas regiões ou pela disponibilização de mais funcionários da CAIXA, 
reduzindo o tempo de espera de atendimento. 

A principal implicação gerencial, entretanto, refere-se à oportunidade de 
desenvolvimento de parcerias, tanto com órgãos públicos como com instituições de 
poder locais nas regiões de atuação da Agência Barco. O maior engajamento com 
sindicatos de pescadores e cooperativas, pode viabilizar o acesso à documentação 
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comprobatória das atividades autônomas geradoras de renda por parte dos 
ribeirinhos, visando viabilizar o acesso a novos produtos financeiros, como o acesso 
a cartões de crédito e empréstimos para o desenvolvimento de negócios locais. 

 O relacionamento mais próximo com o governo federal apresenta, também, 
oportunidade para a retomada da oferta de serviços de cidadania - como a emissão 
de documentos -, assim como pela possibilidade de oferta de tratamento médico e 
dentário com custos compartilhados, aproveitando o projeto para a expansão dos 
benefícios sociais para a comunidade atendida, conforme proposta inicial da iniciativa. 

 A pesquisa indicou, ainda, uma perspectiva positiva no engajamento com 
empreendedores locais, interessados na expansão do uso de meios de pagamento 
formais em detrimento das práticas informais locais, como o “caderninho” ou o 
“crediário pessoal”. Caracterizada pelo consumo com pagamento a prazo, fora do 
sistema financeiro, essa prática estimula comportamentos abusivos e prejuízo para a 
economia local. Esse cenário pode ser mudado a partir do melhor relacionamento com 
esses empreendedores, por meio de compartilhamento de conteúdos explicativos 
para seus respectivos clientes e estímulo à capacitação financeira de seus clientes 
em comum. 

 Finalmente, a alta demanda por orientação financeira declarada por todos os 
grupos entrevistados, apresentou um forte indício do apelo que essa capacitação 
exerce nas comunidades ribeirinhas. Associada à maior disponibilidade de 
funcionários e às parcerias com demais órgãos públicos em prol do desenvolvimento 
das capacidades financeiras da população, essa iniciativa tem o potencial de acelerar 
o processo de inclusão financeira nas comunidades ribeirinhas.  
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8 CONCLUSÃO 
 

O estudo do caso da Agência Barco Chico Mendes em sua atuação nas 
comunidades ribeirinhas do Amazonas, segundo o roteiro teórico proposto pelo 
modelo 2iDf (SANTOS; JOIA, 2016) e segundo o modelo 2iDf adaptado, apresentou 
influência positiva no cenário de inclusão financeira dessa região. 

A infraestrutura tecnológica por meio da inovação das TICs no desenvolvimento 
do projeto, pela penetração das tecnologias com acesso à Internet e pela presença 
de meios de pagamentos eletrônicos nos municípios, demonstrou a relevância do 
papel das TICs na viabilização de um projeto com os obstáculos apresentados neste 
estudo empírico, fato impossível sem esses recursos. Por meio das TICs, a Agência 
Barco Chico Mendes é bem-sucedida em seu papel de levar acesso ao sistema 
financeiro e aos produtos e serviços ofertados às comunidades ribeirinhas do 
Amazonas. 

O contexto local, entretanto, exerce forte influência no processo de 
desenvolvimento da inclusão financeira da região, e a importância dos stakeholders 
deve ser considerada nos projetos futuros, visando seu engajamento com os 
potenciais aliados e influenciadores do comportamento da população. 

A promoção de parcerias deve ser estendida, também, na relação com órgãos 
públicos e instituições de poder locais, criando um ecossistema eficiente na busca de 
soluções criativas e alternativas para as limitações burocráticas e econômicas do 
projeto. Dessa forma, a Agência Barco apresenta o potencial de exercer um papel 
ativo no tratamento das tensões geradas pela falta de apoio político e redução de 
custos que ameaçam a sustentabilidade do projeto, indicando a necessidade de um 
modelo de negócios sustentável, o qual pode ser estimulado pela aproximação da 
CAIXA com empreendedores locais. 

O pleno atendimento dos objetivos da Agência Barco Chico Mendes depende, 
entretanto, da aceleração do desenvolvimento das capacidades financeiras do 
público-alvo, que apesar do acesso ao sistema financeiro promovido pelo projeto, 
ainda exibe um uso tímido do mesmo, com potencial de expansão. 

Programas de orientação financeira, parcerias com empreendedores locais e 
ações de marketing são algumas sugestões para atingimento desse objetivo, de modo 
a promover um contexto saudável para o aumento da conscientização e a 
apresentação de novas escolhas para esses indivíduos, de forma que possam 
desenvolver suas liberdades individuais e optar pelos caminhos que desejem trilhar 
com suas famílias. 
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ANEXO A – PERFIL DOS CLIENTES ENTREVISTADOS 
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ANEXO B – PROJETO DE ARQUITETURA DA AGÊNCIA BARCO 
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ANEXO C – FOTOS 

 

Figura 26 - Infraestrutura de TIC da Agência Barco. 

 

Figura 27 - Pesquisadora na parte superior da Ag. Barco. 

 

Figura 28 - Painel de comando. 

 

Figura 29 - GPS. 

 

Figura 30 - Sistema de comunicação e localização de 
emergência. 

 

Figura 31 - Sonar. 
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Figura 32 - Salão de atendimento no convés inferior. 

 

Figura 33 - Funcionários CAIXA em atendimento. 

 

Figura 34 - Totem para triagem de atendimento 
desligado. 

 

Figura 35 - Sala de "descompressão". 

 

Figura 36 - Sala de "descompressão". 

 

Figura 37 - Cozinha. 
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Figura 38 - Cozinha. 

 

Figura 39 - Refeitório. 

 

Figura 40 - Centro de Codajás. 

 

Figura 41 - Casa Lotérica em Codajás. 

 

Figura 42 - Informativo do calendário de atendimento da 
Ag. Barco na loteria. 

 

Figura 43 - Ruas de Anori. 



 

 

143 

 

Figura 44 - CRAS em Anori. 

 

Figura 45 - Área residencial de Anori. 

 

Figura 46 - Correspondente Bancário em Anori. 

 

Figura 47 - Casa lotérica em Anori. 

 

Figura 48 - Beruri. 

 

Figura 49 - Área residencial de Beruri. 
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Figura 50 - Casa lotérica em Beruri. 

 

Figura 51 - Desembarque em Manacapuru. 

 

Figura 52 - Pesquisadora com parte da tripulação da Ag. 
Barco. 

 

Figura 53 - Pesquisadora com funcionários CAIXA na Ag. 
Barco. 

 

 

 

 


