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RESUMO 

 

PUPO, C. G. P. Finanças solidárias no Brasil. Bancos comunitários, moedas locais e a 

força dos lugares. 2021. Tese (Doutorado em Geografia Humana) – Programa de Pós-

graduação em Geografia Humana (PPGH), Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas (FFLCH) da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021.  

 

A partir da década de 1970, duas novas variáveis passam a ter um papel preponderante 

na composição do espaço geográfico: a informação e as finanças. Neste contexto, a 

difusão do meio técnico-científico-informacional (SANTOS, [1996] 2008) se impõe de 

distintas maneiras nos lugares, diferenciando-os, empoderando alguns deles, onde a 

fluidez do dinheiro global encontra condições apropriadas para sua reprodução. 

Dialeticamente, esta mesma racionalidade hegemônica produz seus próprios limites, pois 

a própria escassez gerada por ela torna-se a base criadora para novas racionalidades, mais 

afeitas aos lugares e dotadas de lógicas não-instrumentais; nosso argumento visa mostrar 

que os bancos comunitários e suas moedas locais são formas concretas destas lógicas mais 

solidárias, denominadas de finanças solidárias.  Nossa pesquisa procura identificar os 

agentes – públicos e privados – envolvidos no surgimento dos bancos comunitários no 

Brasil. Daremos destaque para os graus de organização, níveis de técnicas utilizadas e 

tipos de serviços financeiros e não-financeiros prestados pelos bancos comunitários.  Por 

suas características intrínsecas, os bancos comunitários são bastante dependentes dos 

lugares em que atuam, acolhendo as demandas de suas comunidades, e que se refletirão 

em uma política própria de criação e uso de instrumentos monetários alternativos, ligados 

as finanças solidárias. Foi de fundamental importância ao nosso estudo estabelecer uma 

regionalização da distribuição destes bancos no território brasileiro, tendo como critério 

a relação deles com a existência prévia do meio-técnico-científico informacional. Foi 

possível ainda analisá-los sob o prisma da teoria dos dois circuitos da economia urbana, 

já que eles são identificados como agentes do circuito inferior da economia urbana. Neste 

contexto, as moedas locais de papel – assim como a Plataforma E-dinheiro – mobilizadas 

por estes bancos, são entendidas nesta tese como “fatos sociais totais”, e que possibilitam 

a construção de horizontalidades e contra-racionalidades nos lugares. 

 

Palavras-chave: bancos comunitários; moedas locais; Lugar; finanças solidárias; contra-

racionalidades 
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ABSTRACT 

 

PUPO, C. G. P. Solidarity finance in Brazil. Community banks, local currencies and the 

power of places.2021. Thesis (Doctorate in Human Geography) – Postgraduate Program 

in Human Geography (PPGH), Faculty of Philosophy, Letters and Human Sciences 

(FFLCH) at the Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021.  

 

As from the 1970s, two new variables began to play a preeminent role in the composition 

of geographic space: information and finance. Within this context, the diffusion of the 

technical-scientific-informational milieu (SANTOS, [1996] 2008) has imposed itself in 

different ways in places, differentiating them, empowering some of them, where the 

fluidity of global money has encountered the appropriate conditions for its reproduction. 

Dialectically, this same hegemonic rationality has produced its own limits, since the 

scarcity that is has generated has become the creative basis for new rationalities, more 

suited to places and endowed with non-instrumental logics. Our argument therefore aims 

to demonstrate that community banks and their local currencies are concrete forms of 

these more solidary logics, termed solidarity finance. This study has sought to identify 

the agents – both public and private – involved in the emergence of community banks in 

Brazil. It sets out to highlight the degrees of organization, the levels of techniques used, 

and the types of financial and non-financial services provided by community banks. Due 

to their intrinsic characteristics, community banks are highly dependent on the places in 

which they operate, accommodating the demands of their communities, which are 

reflected in their own particular policy of creating and using alternative monetary 

instruments, linked to solidarity finance. It was of fundamental importance to this study 

to establish a regionalization of the distribution of these banks across the Brazilian 

territory, for which their relationship with the previous existence of the informational 

scientific-technical environment was a criterion. It was also possible to analyze them 

under the prism of the theory of the two circuits of urban economy, since they are 

identified as agents of the lower circuit of urban economy. Within this context, local paper 

currencies, as well as the eMoney Platform, mobilized by these banks, are understood in 

this thesis as “total social facts”, and which enable the construction of horizontalities and 

counter-rationalities in places. 

 

Keywords: community banks; local currency; Place; solidarity finance; counter-

rationalities 
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Introdução 

 

Estamos inseridos num período histórico em que a divisão internacional do trabalho 

torna mais rígida a hierarquia entre nações centrais e periféricas, assim como nas escalas 

territoriais nacionais são aumentadas as desigualdades de todos os tipos. Neste contexto, com a 

difusão do meio técnico-científico-informacional1 (SANTOS, [1996] 2008), as finanças 

ganham um papel de centralidade em todos os campos da vida social, tornando-se uma “variável 

dominante” (SILVEIRA, 2004; MONTENEGRO, 2011), perpassando a escala global, da 

formação socioespacial dos países e atuando também no cotidiano das populações em seus 

lugares de vida.  

Entretanto, a difusão deste tipo de meio geográfico é desigual e seletiva, e torna-se a 

base para uma divisão territorial do trabalho que ao mesmo tempo empodera alguns lugares e 

regiões (e os agentes hegemônicos que a partir deles atuam) e subordina outros tantos; esta 

difusão desigual é uma das bases de dois processos centrais do atual período histórico: a 

centralização de capitais por parte de um pequeno número de corporações privadas e o 

empobrecimento generalizado das populações (sobretudo nos países periféricos). 

As variáveis financeiras (créditos, depósitos, ações em bolsa, instrumentos monetários, 

etc.) são essenciais para o bom funcionamento destas áreas mais modernas dos territórios, assim 

como para serem mantidas subordinadas as regiões e os lugares menos dinâmicos. Este meio 

técnico-científico-informacional permite uma fluidez do dinheiro global, que carrega em si uma 

lógica rentista, impondo-se a praticamente todos os lugares. Este excludente e indefensável 

arranjo baseado neste “capitalismo dirigido pelas finanças”2 (GUTTMANN, 2008), 

paradoxalmente, acaba por produzir usos alternativos das finanças nos territórios, com lógicas 

não instrumentais, e que são mais afeitas às realidades e necessidades concretas dos lugares, 

fabricando suas próprias normas monetárias. Esta tese visa demonstrar que os bancos 

 
1 Milton Santos indica em seu livro O Espaço Divido (1975) que estamos diante de um novo período histórico, e 

em sua obra A Natureza do Espaço (1996) este raciocínio é mais sistematicamente elaborado. Nestas obras, o autor 

desenvolve uma periodização da história baseado na evolução desigual do meio geográfico, que seria balizada por 

três diferentes qualidades: o meio natural, o meio técnico e o meio técnico-científico-informacional. Deste último, 

Santos propõe que, no atual período histórico, “os objetos técnicos tendem a ser ao mesmo tempo técnicos e 

informacionais, já que, graças à extrema intencionalidade de sua produção e de sua localização, eles já surgem 

como informação; e, na verdade, a energia principal de seu funcionamento é também a informação. Já hoje, quando 

nos referimos às manifestações geográficas decorrentes de novos progressos, não é mais de meio técnico que se 

trata. Estamos diante da produção de algo novo, a que chamamos de meio técnico científico informacional.” 

(SANTOS, [1996] 2008, p. 238).   
2 Robert Guttmann (2008) propõe que o capitalismo dirigido pelas finanças se caracteriza por uma ausência de 

regulamentação e pela maximização do valor aos acionistas, os quais priorizam resultados a curto prazo, já que 

estão sujeitos as pressões do mercado. 
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comunitários e as moedas locais são as mais significativas manifestações de usos alternativos 

das finanças no território brasileiro.  

O tema das finanças despertou o interesse de intelectuais de diversas áreas do 

conhecimento, tais como Fernand Braudel ([1967] 1970), Giovanni Arrighi (1995; [1997] 

2007) e Rudolfh Hilferding ([1910]1985). A partir de meados da década de 1950, passa a 

também fazer parte da preocupação de pesquisa de geógrafos importantes, como é o caso de 

Jean Labasse (1955), Pierre Monbeig (1957), David Harvey (1982) e Ron Martin (1994). No 

caso brasileiro, destacamos as contribuições decisivas de Milton Santos (1996; 2001), Roberto 

Lobato Correa (1989), Helena Kohn Cordeiro (1992), Milton Santos (1996; 2001), Leila Dias 

(2005) e mais recentemente de autores como María Laura Silveira (2009; 2015), Mónica Arroyo 

(2006) Fábio Contel (2006; 2009;2020), Daniel Sanfelici (2013), entre outros.  

A “desregulamentação" financeira (GUTTMANN, 2008; DICKEN, 2007) permitiu que 

os bancos se expandissem para "novas áreas geográficas" (GUTTMANN, 2008, p. 17). No caso 

brasileiro esse processo de financeirização do território intensificou a difusão bancária 

principalmente por meio daquilo que podemos denominar de fixos geográficos financeiros 

tradicionais – as agências bancárias de atendimento presencial – (CONTEL, 2006); com a 

difusão destes fixos, parcelas significativas do território foram incorporadas à área de atuação 

de grandes bancos comerciais, e estão à mercê dos serviços financeiros por eles prestados. Nesta 

conjuntura, aquelas parcelas da população que não estão incluídas no desenho desta lógica 

financeira, buscam crédito desburocratizado e com juros aviltantes, através de financeiras e 

agiotas.  

Se com o adensamento do meio técnico-científico-informacional os “espaços da 

racionalidade” (SANTOS, [1994] 2008) pareçam, em certa medida, impenetráveis, ao 

aumentarmos a escala de análise, os detalhamentos dos lugares permitem-nos revelar novas 

formas de finanças, como é o caso dos bancos comunitários que são organizações financeiras 

alternativas (ou também fixos geográficos que promovem ações solidárias nos lugares em que 

atuam).  

Para analisar os bancos comunitários, nos pareceu também importante identificar os 

sistemas técnicos e as instalações que eles utilizam, assim como a circulação de recursos e 

informações que eles promovem no espaço brasileiro. Para identificar estes objetos e este 

movimento, foi importante resgatarmos a definição de espaço de Milton Santos, que nos mostra 

que ele é resultado da combinação dialética de fixos e fluxos: 
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a definição dos fixos vem da qualidade e quantidade (ou densidade) técnicas 

que encerram, a definição dos fluxos deriva da sua qualidade e do seu peso 

políticos. Tal oposição é necessária. Ela é, mesmo, indispensável, para 

distinguir entre o processo imediato da produção, cuja definição é técnica, e 

as outras instancias: circulação, distribuição, consumo, cuja definição é cada 

vez mais do domínio político. (SANTOS, [1987] 2002, p. 142)  

 

Nesta perspectiva, as moedas locais (e/ou moedas sociais) podem ser consideradas como 

“fluxos” de recursos, na lógica do fenômeno a ser apresentado. Na recente história dos bancos 

comunitários, cada um deles possuía sua própria moeda, denominada pela maior parte da 

bibliografia de moeda social ou moeda local. Com a recente iniciativa da Rede Brasileira de 

Bancos Comunitários (RBBC), uma parte desses bancos – 33 bancos comunitários digitais – 

passam a fazer uso da Plataforma E-dinheiro, um meio de pagamento digital e que oferece 

outros serviços tais como: depósito, transferências, pagamento de boletos, recarga de celular e 

pagamento de benefícios sociais, que detalharemos ao longo da tese. 

Primordialmente, estes bancos estão localizados em áreas onde predomina uma 

população de baixa renda, pouco assistidas pelo poder público (seja em termos de 

infraestruturas ou de serviços urbanos), situação geográfica “comprovada” também pelos 

médios e baixos Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) que apresentam. Os bancos 

comunitários buscam, por meio da autogestão, cooperação e relações de solidariedade, fornecer 

serviços financeiros mais “simples”, nos lugares onde atuam. Exemplos destes serviços de 

caráter mais simples ofertados são: 1) crédito produtivo com juros abaixo daqueles praticados 

pelo mercado (de 1% a 3% a.m); 2) crédito de consumo onde o juro é de 0%, feito em moeda 

local; 3) outras linhas de crédito, a depender das necessidades da população atendida. 

O surgimento dos bancos comunitários, por sua vez, parece estar inserido num processo 

mais amplo, do desenvolvimento no território brasileiro de contra-racionalidades a este 

capitalismo financeiro mais agressivo do qual sofremos todas suas consequências. Contra-

racionalidades, como mostra Milton Santos (1996), são gestadas pelas próprias populações 

excluídas, sobretudo  

pela incapacidade de subordinação completa às racionalidades dominantes, já 

que não dispõem dos meios para ter acesso à modernidade material 

contemporânea. Essa experiência da escassez é a base de uma adaptação 

criadora à realidade existente. O que muitos consideram, adjetivamente, como 

“irracionalidade” e, dialeticamente, como “contra-racionalidade”, constitui, 

na verdade, e substancialmente, outras formas de racionalidade, 

racionalidades paralelas, divergentes e convergentes ao mesmo tempo 

(SANTOS, [1996] 2008, p. 309)  
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No que diz respeito à dinâmica financeira, essas novas formas financeiras têm recebido 

nas ciências sociais vários nomes, como “economia solidária” e “finanças solidárias”. No Brasil 

as finanças solidárias, se consolidaram através de três formas de empreendimentos: os Fundos 

Solidários, as Cooperativas de Crédito Solidário e os Bancos Comunitários. Nesta tese, o que 

pretendemos apresentar é uma investigação rigorosa sobre a atuação dos bancos comunitários 

nos lugares, que nos chamou atenção por fazerem uso da moeda local, instrumento monetário 

que tem intenção de promover o desenvolvimento local. Neste contexto, as formas de operação 

desses bancos comunitários parecem escapar à rigidez das normas e lógicas das corporações 

bancárias e não-bancárias que dão base para o atual capitalismo financeiro.  

 Diversos campos do conhecimento, principalmente nas ciências humanas, passam a 

estudar os bancos comunitários no intuito de compreender sua dinâmica interna (SILVA 

JÚNIOR, 2004), as relações econômicas existentes (SOUZA, 2016), entendê-lo como uma 

ferramenta para sociabilidade (BRAZ, 2011) e se há alterações das práticas nos bancos 

comunitários ligadas ao uso da Plataforma E-dinheiro (FARIA, 2019)3.  

É desafiador estudar os bancos comunitários e suas respectivas moedas locais, pois até 

o presente momento, eles não receberam atenção sistemática nas pesquisas geográficas. Estas 

lacunas nos incentivaram desde o início de nossa investigação de mestrado (DE PAULA, 2015), 

e até na presente pesquisa nos pareceu importante problematizar estes eventos e processos a 

partir de conceitos e categorias da geografia, que permitam realizar uma interpretação crítica, 

rigorosa e concreta dos mesmos.  

Os bancos comunitários, ainda que tenham cerca de duas décadas de existência, vêm 

nos últimos anos ganhando capilaridade no território brasileiro, que conta atualmente com 148 

iniciativas4 presente em 25 unidades federativas, nas cinco regiões brasileiras conforme a 

classificação do IBGE. O primeiro banco comunitário – o Banco Palmas – foi fundado no 

Conjunto Palmeiras, na periferia de Fortaleza, completou 24 anos em janeiro de 2022. 

Apresentamos já nesta introdução, o mapa que traz a síntese da distribuição, para efeito de 

melhor contextualização do argumento da tese. 

 
3 A Plataforma E-dinheiro é tributária da presença deste meio técnico-científico informacional, voltaremos a 

discutir este tema oportunamente.  
4 Dentro desta totalidade de 148 organizações, identificamos três bancos comunitários inativos: o Vista Linda em 

São Paulo (SP), o Beira Rio em João Pessoa (PB) e Sacurana de Duque de Caxias (RJ). Como estes bancos estão 

sem nenhuma atividade há mais de cinco anos, não iremos contabilizá-los em nosso número total. Há dois bancos 

comunitários em São Paulo (SP) em processo de gestação e dois bancos comunitários municipais também em 

implementação no estado do Rio de Janeiro, um em Itaboraí com a moeda social municipal Pedra Bonita e outro 

em Cabo Frio, que também desconsideraremos do número total, pois não é possível prever o andamento destes 

processos.  
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Mapa 1. Brasil – Topologia dos Bancos Comunitários (2021) 
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Para além do mapa com a localização municipal precisa dos bancos comunitários no 

Brasil, disponibilizamos uma tabela que nos dá uma noção da distribuição dessas organizações 

por unidades da federação:  

 

Tabela 1. Brasil – Distribuição dos bancos comunitários por estado (2021) 

 

  

Fonte: Elaboração própria a partir de levantamento documental 

 

A maior parte dos bancos comunitários localiza-se em áreas periféricas do território 

nacional, ou lugares periféricos nas metrópoles em que funcionam. Desta forma, estes bancos 

se fixam em locais onde predominam agentes econômicos menos complexos, que atuam a partir 

de baixíssimos volumes de capital, tecnologia e organização, contexto propício para o 

desenvolvimento de “contra-racionalidades” no espaço. 

Apresentadas estas características mais gerais sobre a distribuição dos bancos 

comunitários no país, como podem ser definidos? Conforme João Joaquim M. Neto Segundo 

(2009, p. 2) fundador do Banco Palmas, as características básicas seriam as seguintes:   

Estado Nº bancos Bancos na capital do estado  

Ceará 38 6 em Fortaleza 

Pará 15 4 em Belém  

Espírito Santo 15 3 em Vitória 

Bahia 12 2 em Salvador 

Amazonas 10 7 em Manaus 

São Paulo 10 4 em São Paulo 

Rio de Janeiro 7 3 no Rio de Janeiro 

Paraíba 5 2 em João Pessoa 

Piauí 4 - 

Distrito Federal 4 - 

Amapá 3 1 em Macapá 

Mato Grosso do Sul 3 - 

Mato Grosso 3 1 em Cuiabá 

Minas Gerais 3 - 

Rio Grande do Sul 3 2 em Porto Alegre  

Acre 2 2 em Rio Branco 

Alagoas 2 - 

Rio Grande do Norte  2 - 

Santa Catarina 2 2 em Florianópolis 

Rondônia 1 1 em Porto Velho 

Roraima  1 - 

Sergipe 1 - 

Maranhão 1 - 

Goiás 1 - 
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1. A própria comunidade deve decidir criar o banco, sendo esta gestora e 

proprietária do mesmo;  

2.  Ele atua com duas linhas de crédito, uma em Reais (R$) e outra em moeda 

local/social;  

3. As linhas de crédito devem estimular a criação de uma rede local de produção e 

consumo, ou seja, devem promover o “desenvolvimento endógeno” do lugar;  

4. Devem apoiar empreendimentos locais como feiras, pequenos comércios, lojas 

solidárias, etc.;  

5. Atuam em territórios com alto grau de exclusão e desigualdade social;  

6. Voltam-se para um público com alto grau de vulnerabilidade social (incluindo 

aqueles que são beneficiários de programas governamentais de caráter social);  

7. Devem fundar sua própria sustentabilidade financeira em curto prazo. 

 

Um ponto interessante da ação dos bancos comunitários, que os diferencia fortemente 

dos bancos comerciais tradicionais (e que buscaremos identificar durante a apresentação dos 

argumentos desta tese), diz respeito aos mecanismos mais comuns de realização de 

empréstimos, compostos por alguns instrumentos específicos, sendo os principais: a Análise de 

Crédito (AC), a Pesquisa com a Vizinhança, o Aval Solidário (AS) e o Conselho de Análise de 

Crédito (CAC). Estes mecanismos se utilizam principalmente da confiança entre o banco e o 

tomador do empréstimo como lastro e garantia para as transações. Em linhas gerais, os bancos 

registram os dados pessoais e socioeconômicos do requerente em uma ficha cadastral, faz-se 

um resumo orçamental e pede-se para que o pretendente ao empréstimo objetive e justifique a 

necessidade daquele dinheiro (Análise de Crédito). Posteriormente, o gestor parte em busca de 

referências do tomador na vizinhança e no comércio local (Pesquisa com a Vizinhança) e, 

assim, a própria comunidade torna-se “avalista” do empréstimo, em caso da concessão. Silva 

Júnior (2004, p. 36) explica que o Aval Solidário é um mecanismo de controle financeiro de 

caráter genuinamente “social”, que envolve os vizinhos, onde os próprios moradores passam a 

ter a função de estabelecer mecanismos de pressão moral junto aos demais habitantes do bairro, 

caso o pagamento não seja efetuado. Por fim, os gestores do banco analisam o levantamento 

feito e levam em consideração se o tomador participa também das atividades coletivas 

promovidas pelo banco (Conselho de Análise de Crédito). 

Do ponto de vista jurídico-normativo, aqueles bancos que possuem registro formal em 

cartório, são geralmente definidos como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público 
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(OSCIPs), para efeito de sua relação com as autoridades públicas e com os órgãos do Estado 

com os quais estabelece relações “burocráticas”5.  

Por mais que carreguem a palavra “banco” em seu nome, o fenômeno que propomos 

investigar possui uma lógica de trabalho e de objetivos inversa em relação aos bancos 

comerciais tradicionais, conforme buscaremos demonstrar ao longo desta tese. A finalidade 

última de um banco comunitário é promover o desenvolvimento de territórios de baixa renda 

através do fomento de redes locais de produção e consumo, pautadas nas premissas da economia 

solidária (SEGUNDO e MAGALHÃES, 2009, p. 23); por isso, é possível afirmarmos também 

que eles possuem inequivocamente uma relação mais orgânica com os lugares onde atuam. Já 

os bancos comerciais são organizações financeiras extremamente complexas, multi-localizadas, 

e que têm como meta principal a geração de lucro, que se dá através do uso de diversos 

instrumentos financeiros de caráter “burocrático”, e que repercute quase que invariavelmente 

numa subordinação/espoliação daqueles que fazem uso destes instrumentos; cabe destacar 

ainda que  toda a rentabilidade gerada pelos bancos comerciais é drenada dos lugares, e 

direcionada para investidores e/ou centros de acumulação destas corporações (principalmente 

suas sedes administrativas)6.  

Para a realização desta pesquisa, procuramos cumprir com rigor um conjunto de 

procedimentos de método, que visaram uma sólida amarração do sistema de conceitos adotado 

com a realidade empírica analisada. O primeiro destes procedimentos foi um extenso 

levantamento bibliográfico sobre os temas mais gerais da geografia urbana, da geografia 

econômica, da “economia urbana” e da geografia das finanças. Também buscamos nos 

apropriar de pesquisas acadêmicas que vêm sendo desenvolvidas sobre o fenômeno dos bancos 

comunitários e das moedas locais, assim como estudos sobre a economia solidária e as 

microfinanças. Desta forma, ainda que nosso estudo esteja fundamentalmente baseado em 

 
5 Os bancos comunitários acabam se utilizando de registros formais já existentes dos bairros onde estão inseridos, 

como é o caso do Banco Bem (ES); do ponto de vista jurídico, o banco é gerido pela Associação de Artesões Ateliê 

de Ideias. 
6 Nada menos que 82 % dos centros de decisões (as sedes administrativas) dos bancos comerciais tradicionais 

estão localizados na Região Concentrada (Região Sudeste e Sul). Para termos uma ideia mais precisa desta 

concentração, em 2019, o Banco Itaú obteve R$26,583 bilhões de lucros, o maior da história dos bancos no Brasil, 

de acordo com a consultoria Economatica. Os quatro maiores bancos de capital aberto brasileiro (Bradesco, Banco 

do Brasil, Itau Unibanco e Santander) tiveram um lucro consolidado no segundo trimestre de 2019 de R$ 20,4 

bilhões, que é o maior lucro já registrado pelas quatro instituições historicamente. Já o no de 2020, o lucro dos 

quatro bancos foi de R$ 61,6 bilhões, que é 24,4% inferior ao do ano de 2019 (em valores nominais). O Itaú teve 

seu pior lucro anual desde 2014, de R$18, 909 bilhões. Mais informações:  https://insight.economatica.com/lucro-

consolidado-dos-quatro-maiores-bancos-brasileiros/; Publicado em: 8/8/2019; Acessado em: 15/01/2020; e 

https://insight.economatica.com/raios-x-dos-grandes-bancos-brasileiros-2020-tem-a-maior-queda-de-lucro-em-

21-anos-roe-e-o-menor-desde-1995-santander-tem-o-melhor-roe-pelo-3o-ano-consecutivo-pd/; Publicado em: 

sem data de publicação; Acessado em: 2/10/2021.  

https://insight.economatica.com/lucro-consolidado-dos-quatro-maiores-bancos-brasileiros/
https://insight.economatica.com/lucro-consolidado-dos-quatro-maiores-bancos-brasileiros/
https://insight.economatica.com/raios-x-dos-grandes-bancos-brasileiros-2020-tem-a-maior-queda-de-lucro-em-21-anos-roe-e-o-menor-desde-1995-santander-tem-o-melhor-roe-pelo-3o-ano-consecutivo-pd/
https://insight.economatica.com/raios-x-dos-grandes-bancos-brasileiros-2020-tem-a-maior-queda-de-lucro-em-21-anos-roe-e-o-menor-desde-1995-santander-tem-o-melhor-roe-pelo-3o-ano-consecutivo-pd/
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conceitos e categorias da geografia, procuramos combinar esta epistemologia com 

contribuições essenciais de outras áreas do conhecimento, principalmente a economia, a 

administração e a sociologia das finanças.   

Em um segundo momento, nossa estratégia metodológica realizou exaustiva pesquisa 

documental, principalmente nas seguintes publicações/instituições: Dados estatísticos do 

Banco Central do Brasil; Estudos e estatísticas do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA); Documentos e informações do Ministério do Trabalho e Emprego do anos do governo 

do Partido dos Trabalhadores; Mapas, estatísticas e demais documentos disponíveis no Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), principalmente aqueles disponibilizados pelas 

Pesquisas Nacionais de Amostragem por Domicílio (as PNAD); Busca em órgãos de pesquisa 

públicos (universidades, institutos de pesquisa, instituições governamentais) de fotos e 

estatísticas que se mostraram pertinentes ao nosso estudo. Durante o processo de pesquisa, 

tivemos intenso contato com os coordenadores da Rede Brasileira de Bancos Comunitários, que 

nos forneceu um valioso acesso ao questionário aplicado no V Encontro Brasileiro de Bancos 

Comunitários em junho de 2020, possibilitando a sistematização das informações colhidas e 

que serão apresentadas nesta tese. O contato com diversos gestores e o acompanhamento 

sistemático das atividades de bancos comunitários em redes sociais – principalmente no 

Facebook – onde criamos uma conta na referida rede destinada somente para este fim, foi 

também muito relevante desde o início da pesquisa.  

Como terceiro pilar da metodologia da tese, foram realizados trabalhos de campos 

sistematizados no Banco Palmas (CE), no Banco São Miguel do Gostoso (RN) e no Banco 

Mumbuca (RJ). Com o advento da pandemia, não pudemos manter nosso planejamento inicial 

de trabalhos de campo, que pretendia envolver o Banco Bem (ES), o Banco Tupinambá (PA) e 

o Banco Pirê (MS). Porém, antes da pandemia – no ano de 2018 –, participamos 

presencialmente de um importante evento, que em parte “supriu” estas lacunas; tratou-se do 

Solidários: I Encontro Global de Bancos Comunitários em Desenvolvimento, realizado pela 

Rede Brasileira de Bancos Comunitários em Fortaleza (CE), com mesas compostas por ONGs 

nacionais e internacionais, assim como a participação de entidades públicas e principalmente 

de bancos comunitários7. Nesta oportunidade, fizemos entrevistas sistematizadas com diversos 

gestores destes bancos, incluindo os coordenadores da Rede Brasileira de Bancos 

Comunitários:  Sr. Marivaldo Vale do Banco Tupinambá (PA), Sra. Leonora Mol do Banco 

Bem (ES) e Sr. Joaquim Melo do Banco Palmas (CE). Por fim, destacamos que durante a 

 
7 Folder do evento pode ser visto no Anexo 1. 
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pandemia de COVID-19 conseguimos realizar entrevistas com outros gestores de forma on-

line, a saber: Sr. Marcos Rodrigo do Banco Preventório (RJ); Sr. Fabiano Lauser do Banco 

Costeira (SC) e Sr. Luis Fernando Blázquez, consultor do Banco Estrutural (DF).  

Durante a pesquisa, trabalhamos ainda como colaboradora do Laboratório de Sociedade 

e Informática (LABIS) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), onde contribuímos 

sistematicamente com a elaboração do Relatório da Circulação da moeda social digital 

Mumbuca em 2018/2019 e que foi de extrema valia para nossa investigação.   

Acompanhamos também diversas atividades da Rede Brasileira de Bancos 

Comunitários, como é o caso do já mencionado V Encontro Brasileiro de Bancos Comunitários, 

ocorrido em junho de 2020, assim como o I Encontro Paulista de Bancos Comunitários, 

realizado no mesmo período, ambos de forma on-line. Tivemos a oportunidade de participar de 

reuniões com a Rede Brasileira de Bancos Comunitários e da Rede Paulista de Bancos 

Comunitários como integrante do Observatório de Bancos Comunitários e Moedas Sociais 

(OBM); este Observatório fundado por um conjunto de pesquisadores ligados a temática, que 

se reuniram com o objetivo de aproximar as pesquisas acadêmicas das necessidades práticas 

dos bancos comunitários (como inscrição para elaboração de editais e materiais que os bancos 

comunitários solicitavam)8. Desta forma nos aproximamos dos gestores dos bancos 

comunitários ao longo desta trajetória, o que possibilitou um “contato próximo” através de 

ligações telefônicas e mensagens, que foram intensamente trocadas ao longo da investigação.  

 A partir destes procedimentos realizados e etapas de execução da pesquisa cumpridas, 

organizamos a apresentação de nosso argumento a partir de quatro capítulos. O primeiro surge 

da necessidade de apresentar os principais conceitos e noções que nos permitiram tratar, sob 

um viés geográfico, os fenômenos dos bancos comunitários, das moedas sociais e da economia 

solidária. Desta forma, no primeiro capítulo buscaremos apresentar um breve histórico sobre o 

desenvolvimento das diferentes formas da moeda em nossa sociedade, desde sua origem como 

“proto-moeda”, passando por suas formas “oficiais” no modo de produção capitalista, até as 

moedas alternativas contemporâneas (como os Trueques). Sabemos que as moedas são, em 

grande parte, símbolos, e somente com o desenvolvimento do capitalismo é que a moeda 

ganhará uma racionalidade mais instrumental, sintetizando nela funções de entesouramento, 

medida de valor e equivalente universal. Ao mesmo tempo, a moeda pode ser lida como um 

 
8 Os pesquisadores fundadores do Observatório de Bancos Comunitários e Moedas Sociais (OBM) são: Dr. Luiz 

Arthur de Faria, Dr. Henrique Beiro Pavan de Souza e Msª Carolina Gabriel de Paula Pupo. Há ao menos dez 

pesquisadores de diversas áreas do conhecimento entre eles mestres e doutores ligados a universidades públicas e 

privadas do Brasil que se debruçam sobre o tema.  
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fato social total, como nos mostram uma significativa quantidade de estudiosos importantes do 

tema (BLANC, 1998; THERÉT, 2008; FRANÇA FILHO & RIGO, 2017). Nesta mesma 

perspectiva, para além de sua natureza simbólica, múltipla, as moedas podem também ser 

tratadas como um bem comum (DISSAUX e FARE, 2017), quando a moeda é administrada 

pela comunidade, que possui acessibilidade justa no manuseio da moeda.   

Neste caminho, compreender o surgimento das moedas complementares no mundo 

contemporâneo se mostrou fundamental para entendermos as formas da ação dos bancos 

comunitários, assim como as lógicas mais solidárias, orgânicas e horizontais que eles imprimem 

nos lugares em que atuam. Essas moedas complementares podem perfeitamente coexistir com 

as moedas oficiais de curso forçado, e são capazes de favorecer a cooperação na comunidade, 

permitindo assim que outros sentidos sejam atribuídos a elas pelas comunidades (incluindo 

sentidos que não dependem de políticas públicas ou estatais de caráter social) (LIETAER, 2005, 

p. 343).  

Ao resgatarmos como escala de análise a formação socioespacial brasileira, desejamos 

também demonstrar que a ausência de um marco regulatório próprio trouxe entraves para o 

desenvolvimento mais sólido e capilar dos bancos comunitários no Brasil. Com a criação de 

novas normas de instituições de pagamentos – e com a aquisição da Plataforma E-dinheiro pela 

Rede Brasileira de Bancos Comunitários (RBBC) –, houve a possibilidade de “digitalização da 

moeda” que os bancos comunitários se utilizam, o que alterou também – em parte – as práticas 

e a topologia dos instrumentos monetários usados pelos bancos , aqueles que fazem uso da 

Plataforma E-dinheiro  passaram a ser intitulados de “bancos comunitários digitais”. Ainda em 

relação às normas e as instituições que influenciaram diretamente a difusão dos bancos 

comunitários no Brasil, estes só ganham um alcance territorial maior no Brasil a partir do 

momento em que são reconhecidos formalmente, e “institucionalizados” como parte de 

políticas públicas específicas, implementadas através da Secretaria de Economia Solidária 

(SENAES)9 – criada no governo do Partido dos Trabalhadores (PT) no ano de 2003. Foi neste 

contexto que se consolidaram também os princípios da economia solidária como “fio condutor” 

dos trabalhos exercidos pelos bancos comunitários no Brasil.  

Apresentados alguns dos principais fundamentos teóricos pertinentes ao nosso enredo, 

empreendemos uma extensa análise dos bancos comunitários, sempre preocupados com um 

olhar para a totalidade da qual eles fazem parte. Esta consideração da totalidade, por sua vez, 

 
9 Com o objetivo de disseminar as finanças solidárias no Brasil, a Secretaria de Economia Solidária (SENAES), 

atuou entre os anos 2003 e 2015, e fazia parte do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).  
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nos convidou a utilizar a teoria dos dois circuitos da economia urbana como parte central de 

nosso quadro de referência teórico. Proposta pelo geógrafo Milton Santos na década de 1970, 

em seu livro O Espaço Dividido10, a teoria busca compreender como a modernização nas 

cidades dos países subdesenvolvidos é seletiva e apresenta diferentes intensidades. Desta forma, 

os circuitos podem ser sempre considerados como um resultado desta modernização 

incompleta, onde o conjunto de atividades mais “modernas” – o circuito superior da economia 

urbana – é o resultado direto dessas modernizações, apresentando atividades extremamente 

organizadas do ponto de vista operacional, com uso intenso de tecnologia e capital; contrária e 

complementarmente, o “circuito inferior da economia urbana” seria  o corolário indireto dessas 

modernizações, e seus agentes buscam cotidianamente sobreviver as situações de escassez e 

pobreza, através da realização de atividades simples (do ponto de vista organizacional), e que 

necessitam de pouco  capital e técnica para sua execução. O circuito inferior adensa-se 

principalmente nos grandes centros urbanos (SILVEIRA, 2009) onde encontram possibilidades 

para expandir suas formas de trabalho (MONTENEGRO, 2011; 2013), ocupando ruas, becos, 

praças e porões, garagens de casas, fundo de quintais, vans, motocicletas e bicicletas. Esta teoria 

permite ainda compreender a cidade como sub-totalidades coerentes dos territórios do qual 

fazem parte, pois os circuitos relacionam-se entre si por meio da cooperação, da concorrência 

e/ou subordinação (ARROYO, 2008).  

Com o objetivo de desvendar os nexos entre a criação do primeiro banco comunitário 

do país –  o Palmas, surgido na cidade de Fortaleza (CE) – e suas “parcerias” consolidadas até 

o presente momento, a teoria dos dois circuitos da economia urbana se mostrou operacional 

também para realçar o significado destas articulações, em dois sentidos principais: as relações 

que se dão entre os bancos comunitários e os demais atores econômicos fundamentalmente 

locais (pequenas empresas, população de baixa renda, etc) mas também entre estes agentes e 

outras organizações mais complexas, que participam de uma “divisão do trabalho” mais 

ampliada, como é o caso das relações que se estabeleceram entre os bancos comunitários e 

algumas agências globais de financiamento microfinanceiro, ONGs solidárias internacionais, e 

 
10 Em uma obra anterior (“Croissance dèmographique et consommation alimentaire dans les pays sous-

développés” de 1966), Santos denominou os circuitos em “moderno” e “tradicional”, mas na obra de 1975 

renunciou a estes termos, dizendo que eram carregados de significados que levariam o leitor a encontrar 

ambiguidades. Para resolver os problemas ligados a estas ambiguidades, propõe chamá-los de “circuito superior” 

para aquele que outrora era “moderno”, já que este não deve ganhar o nome pela sua idade, mas sim pela sua forma 

de organização; e “circuito inferior”, para o antes postulado como “circuito tradicional” pois o “circuito inferior” 

é um produto “indireto” da modernização e está se transformando e se adaptando continuamente. 
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mesmo OSCIPs de grande porte, que criam nexos entre esta realidade local e os circuitos mais 

amplos da economia (nacionais e internacionais).   

Esses agentes mais complexos, típicos do modo de produção capitalista – e que 

compõem o circuito superior da economia urbana – impõem aos lugares uma psicoesfera 

pautada na necessidade do “crescimento econômico” e na “luta contra a pobreza”; entretanto, 

o que buscaremos demonstrar é que seus interesses, na maior parte dos casos, estão alinhados 

à mesma racionalidade dos agentes capitalistas “comuns”, que visam sobretudo a expropriação 

da riqueza dos lugares nos países subdesenvolvidos. Mesmo depois de constatado este poder 

desagregador do circuito superior da economia urbana – e desta tendência da drenagem de 

recursos dos lugares por parte das grandes corporações que o compõe – , foi possível identificar 

que os bancos comunitários acabam por gerar formas de uso do território antitéticas a estas; por 

meio de uma razão local, o Banco Palmas, por exemplo, será capaz de se ressignificar  a lógica 

das finanças hegemônicas, criando suas próprias normas e formas de agir nos lugares. Estas são 

algumas das questões que buscaremos problematizar e propor explicações plausíveis, ao longo 

do Capítulo 2 da tese.  

Já os Capítulos 3 e 4 buscarão identificar as diferenciações nos lugares dos bancos 

comunitários inspirados na regionalização do Brasil proposta por Milton Santos e María Laura 

Silveira (2001). Como demonstra Contel (2006), a topologia bancária comercial não se distribui 

nos lugares com a mesma intensidade, pois o interesse dos bancos “tradicionais” depende em 

grande parte da difusão prévia de um meio técnico-científico-informacional e do dinamismo 

econômico que esta difusão pode legar aos lugares. Nesta perspectiva, os bancos comunitários 

ganham força nas áreas opacas do território, gerando horizontalidades e, por vezes, contra-

racionalidades nos lugares, afeitos as necessidades locais, desenhando formas alternativas de 

finanças nos territórios.   

Assim, foi possível analisar como os bancos comunitários articulam atividades 

creditícias e não-creditícias, utilizando razões eminentemente locais para compor suas 

articulações externas (principalmente através de parcerias públicas e privadas). Ainda nestes 

capítulos 3 e 4, nos esforçamos para demonstrar como a Plataforma E-dinheiro – instrumento 

monetário bastante representativo do atual período técnico-científico informacional – é 

utilizado de distintas formas pelos bancos comunitários, também em função das diferentes 

realidades regionais presentes neste mosaico geográfico que compõe o território nacional. Por 

fim, buscamos ainda apresentar resultados da pesquisa que mostram como os bancos 

comunitários atuaram durante a pandemia de COVID-19, identificando as principais 



  

14 

 

dificuldades para seu funcionamento, mas também revelando as interessantes ações que foram 

por eles realizadas no período, ações que estão na base da criação de solidariedades orgânicas 

nos lugares onde eles atuam.  
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Capítulo 1.  

Moedas complementares e Bancos Comunitários no mundo e no Brasil: das 

normas à institucionalização no território 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“O futuro não é um lugar que estamos nos dirigindo, mas um 

lugar que nós estamos criando. Os caminhos para ele não são 

encontrados, mas criados, não existem caminhos que levem a 

ele, devemos construir, a construção destes caminhos modifica 

tanto quem constrói como o lugar de destino” 

 

John H. Schaar  

In  Legitimacy in the Modern State (1981) 
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As moedas locais/sociais são um importante instrumento de promoção de 

desenvolvimento local dos bancos comunitários. Oferecidas, majoritariamente, por meio da 

linha de crédito de consumo, têm a função de fortalecer as “economias populares” – estas por 

sua vez, baseadas em realidades fundamentalmente alicerçada na vida dos pobres das cidades 

– constituindo em grande parte o que é o circuito inferior da economia urbana.  

Apesar das moedas sociais serem um fenômeno novo no Brasil, elas possuem uma 

lógica que acompanha a própria natureza que a moeda como fenômeno mais geral conheceu ao 

longo da história da humanidade. Conforme mostra a bibliografia sobre o tema da moeda, elas 

são criadas inicialmente como um “símbolo”, e somente a partir de seus usos no modo de 

produção capitalista ela passa também a ser um dos pilares da sociedade moderna, como por 

exemplo, ter uma função institucional.  A moeda pode ser reconhecida como um fato social 

total, baseada na teoria da dádiva de Marcel Mauss (1923-1924) onde a mesma é compreendida 

a partir de suas formas funcionais e seus “estados” (THÉRET, 2008), possibilitando entender a 

moeda a partir de seus usos nos territórios.  A confiança, base necessária para que ela se 

fortaleça, se dá por sua vez, em grande parte, por meio de sentimentos de pertencimento à 

comunidade e do entendimento que outras soberanias são possíveis – entendidas por esta ótica 

como soberanias sobrepostas (DISSAUX e FARE, 2017) – e também a possibilidade da criação 

de normas monetárias próprias que regulem a moeda. Essas características são fundamentais 

para que a moeda seja um bem comum (op.cit) ou uma moeda cidadã (BLANC, 2006). Nesta 

perspectiva, podemos dizer que as atividades dos bancos comunitários, que incluem as moedas 

complementares como parte de seus instrumentos monetários, reproduzem o uso das moedas 

como um “fato social total”.  

As moedas complementares nascem no início do século XX.  Porém, somente na década 

de 1980 elas ressurgem com mais vigor, com as crises financeiras que se agudizam neste 

momento, como é o caso dos chamados Local Exchange Trading Systems – LETS, uma forma 

organizacional que nasce no Canadá e se capilariza principalmente em países europeus com 

nomes distintos (LIETAER, 2005).  

Como descreveremos ao longo deste capítulo, Blanc (1998) divide as moedas paralelas 

em quatro distintos grupos e uma categoria transversal, que o autor denomina de paramoedas, 

pois não são entendidas pelos sistemas monetários nacionais como um instrumento monetário. 

Assim sendo, como demonstraremos, as moedas locais dos bancos comunitários se inscrevem 

nesta transversalidade.  
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Em contrapartida, o entendimento amplo do Banco Central do Brasil (BACEN) é que 

as moedas locais dos bancos comunitários são um bônus e não uma promessa de pagamento.  

Já os bancos comunitários não são reconhecidos como intermediadores financeiros pelo 

BACEN (BANCO CENTRAL INCLUSÃO FINANCEIRA, 2010). Esta compreensão sobre a 

moeda local e o banco comunitário gera entraves para demandas dos bancos comunitários, 

principalmente em relação a sua sustentabilidade financeira.  

A Plataforma E-dinheiro, um sistema que contêm um conjunto de serviços financeiros, 

entre eles ser um meio de pagamento digital, onde são pagas pequenas taxas entre as transações 

realizadas, foi a aposta que a Rede Brasileira de Bancos Comunitários para que cada banco 

comunitário tenha a possibilidade de se autossustentar monetariamente. O que oportunizou esta 

dinâmica que detalharemos ao longo desta tese, foi a criação de uma norma legal no ano de 

2013, onde instituições de pagamentos passam a participar do Sistema de Pagamentos 

Brasileiro (SPB).  

Ao mesmo tempo, a economia solidária é a base valorativa dos princípios dos bancos 

comunitários, desta forma é importante a aproximação do entendimento de correntes teóricas 

que permeiam este fenômeno, que a compreendem de distintas maneiras, com diferentes 

abordagens e valorações. As primeiras aproximações teóricas apontam que a economia 

solidária é vista como uma “outra economia” (SINGER, 2007), como uma “economia 

alternativa” (GAIGER, 1999; 2002) ou apenas como mais uma possibilidade de reprodução do 

capitalismo (WELLEN, 2012).  

Como nosso fenômeno – os bancos comunitários – ocorre no Brasil, é importante 

diferenciar que a economia solidária que o permeia tem intenções diferentes daquela que surgiu 

em um contexto de Revolução Industrial na Europa do século XIX. O contexto histórico da 

América Latina e, especialmente do Brasil, na década de 1980, é marcado pelo início do 

processo de redemocratização desses territórios, é neste momento que a economia solidária 

ganha impulso, ligada a forte atuação da Igreja Católica.   

A economia solidária passa a fazer parte da agenda do Partido dos Trabalhadores (PT) 

em 2002, partido este que tem suas raízes neste período histórico de luta pela redemocratização 

do país11.  Por conseguinte, a economia solidária se institucionaliza no governo petista em 2003 

com a criação da Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES), dentro do Ministério 

do Trabalho e Emprego (MTE). Um dos eixos de atuação da SENAES foi as finanças 

 
11 De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o Partido do Trabalhadores (PT) é o segundo partido 

brasileiro com maior número de filiados em 2021, com 1.541.731. O primeiro é o Movimento Democrático 

Brasileiro (MDB). 
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solidárias, organizações baseadas em práticas autogestionárias e vinculadas diretamente a 

economia solidária, que durante o governo do PT, tinham em seu escopo três frentes de atuação, 

são eles: os Fundos Solidários, as Cooperativas de Crédito Solidário e os Bancos Comunitários. 

Neste contexto, os bancos comunitários tornaram-se um dos fios de condução de políticas 

públicas dos governos do PT para o combate à extrema pobreza, como descreveremos ao longo 

desta tese.   
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1.1 As moedas como fato social total: das protomoedas ao trueque  

 

O uso das moedas na história da humanidade remonta às formas iniciais de 

sedentarização dos grupos sociais, assim como ao incremento das trocas que derivou destes 

agrupamentos. As primeiras formas monetárias estiveram associadas também a usos não 

necessariamente econômicos, baseados principalmente no mistério do sagrado, a moeda tinha 

como função ser um símbolo (LIETAER, 2005, p. 104), como era o caso do “shekel” sumério, 

de aproximadamente 3.200 a. C, uma das moedas mais antigas, um símbolo sagrado da 

fertilidade. Esta compreensão sobre a gênese da moeda permite-nos afirmar que a mesma não 

era usada apenas na organização da vida econômica dos grupos sociais (THERET, 2008, p.814), 

como automaticamente pensamos.  

Apenas no início do século IV a.C é que a unidade monetária passou a ser utilizada 

como medida de valor (MARTIN, 2013, p.77) e possibilitou o princípio da negociabilidade 

descentralizada, onde as obrigações sociais tradicionais se transformaram em relação financeira 

(op.cit, p.78-79). 

 Em contrapartida, a moeda teve desde o início uma função política, esta expressão pode 

ser identificada pelo seu próprio nome original, em grego “nomista”, palavra que deriva de 

nomos, ou “lei”. Os gregos usavam a terminação - ma a uma palavra mais ou menos abstrata 

para designar um objeto concreto. Portanto nomisma significa “objeto legal” “coisa 

estabelecida pela lei” (CARLAN e FUNARI, 2012, p.22-24).  

 Sabe-se que as primeiras moedas cunhadas surgem por volta de 600 a.C na Lídia12, atual 

Turquia. Somente com o Império Romano a moeda passou a circular em uma área imensa, 

emitida de maneira controlada por uma “autoridade monetária” unificada (op.cit, p.51-52) 

  As moedas ganham os contornos que apresentam hoje com a gênese da economia mundo 

capitalista, como tão bem demonstrou o historiador Fernand Braudel ([1967] 1995). O autor 

apresenta como a economia, entre os séculos XV e XVII, se organizou a partir de três 

“camadas” principais: a cultura material, a chamada “economia de mercado”, e o capitalismo 

propriamente dito.  

 Braudel mostra que há registros no século XVI do que ele denominará de “moedas 

primitivas” ou “pseudomoedas” como como o sal, as manilhas, os zimbos, os cauris13, que 

 
12 “Eram esféricas de ouro e prata, em liga conhecida como electrum, com 4,71 gramas, com 13 x 10 x 4 mm 

emitidas pelo rei (...) A novidade máxima era a imagem de um leão, que dava garantia do emissor” (CARLAN e 

FUNARI, 2012, p. 24) 
13Em relação a estas pseudomoedas, o autor mostra que “Os cauris são também pequenas conchas, azuis estriadas 

de vermelho, de que se fazem rosários. Nas ilhas perdidas do oceano Índico, as Maldivas e as Lanquedivas, 
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aparecem pela necessidade da troca em diversas partes do mundo. É o caso do Japão, onde as 

espécies em cobre, prata e ouro não interessavam para a maioria da população, mesmo porque 

os “samurais que lhes proíbem pensar e até falar em dinheiro” (BRAUDEL, [1967] 1995, 

p.366). O que havia valor era “a antiga moeda, constituída pelo arroz, prossegue sua carreira” 

(op.cit., p. 371). Esta realidade continuará até 1695 quando o Shogun decide “multiplicar a 

moeda” por conta da desvalorização drástica no preço do arroz. 

 Além dessas pseudomoedas – classificadas como “baixas” por Braudel –, também 

ocorriam na Europa as altas moedas, definidas como moedas metálicas “ouro, prata e cobre que 

retém de maneira relativamente abundante; enfim o crédito multiforme (...) até às letras de 

câmbio e às especulações das grandes praças comerciais” (BRAUDEL, [1967] 1995, p. 378).  

 Portanto, enquanto algumas sociedades pautavam-se se na troca de objetos de valor 

simbólico e cultural (sem utilidade prática), outras se baseavam em um valor material 

(BRAUDEL, 1987, p.11). Existiam, assim, economias monetárias diferentes na Europa e pelo 

mundo afora, que só foram se unir mais tarde com a consolidação dos Estados Nacionais, esta 

“economia que não só traz em sua esteira algumas mercadorias excepcionais, mas também os 

metais preciosos” (op.cit, p.30). 

À medida que os Estados nacionais se consolidam como a principal instituição de 

organização das sociedades, foi também reservado a eles o direito de criar as chamadas moedas 

de curso legal (LIETAER, 2005, p. 63). A construção e manutenção do poder político na 

sociedade moderna passava, e ainda passa, pela criação de um processo de legitimação 

simbólica e jurídica desta moeda única. A consolidação de uma moeda oficial única em 

determinado território ocorre somente após se conseguir eliminar outras moedas que estão em 

circulação (BRAUDEL, [1967] 1995). Neste contexto, passa a existir uma regulamentação 

monetária através de um Estado territorial, surgindo o mercado nacional.  

 Após as moedas terem absorvido esta função institucional, coordenada pelos Estados 

nacionais, a ciência econômica passa a teorizar sobre sua natureza e funções com mais vigor. 

Desde ao menos os escritos de William Petty (1623-1687) na Inglaterra e François Quesnay 

(1694-1774) na França, diversas teorias sobre a moeda e sua natureza foram propostas.  

 Recentemente, o debate tem se pautado pelos neoclássicos, tendo como principal nome 

Alfred Marshall e os economistas “pós-keynesianos”, inspirados nas ideias de John Maynard 

Keynes. Enquanto os neoclássicos veem a moeda como neutra, para os pós-keynesianos a 

 
carregavam barcos inteiros para a África, a Índia do Nordeste e a Birmânia. Outrora os cauris circularam na China 

pelas estradas que o budismo seguiu para conquistar ao seu evangelho " (BRAUDEL, [1967]1995, p. 366). 
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moeda vai além de ser um meio de troca, sendo compreendida como reserva de valor, ou seja, 

ela é um ativo que influencia na dinâmica da economia (SOUZA, 2018). Há também aqueles 

que defendam que a moeda é uma criação da lei e pode continuar existindo mesmo sem metais 

metálicos, pois sua unidade de valor não é definida tecnicamente, mas sim legalmente como o 

cartalismo14. 

Não cabe a esta tese aprofundar a análise sobre as diferentes formas de entendimento 

que o fenômeno monetário ganhou ao longo da história; todavia, apontar que a moeda não é um 

elemento econômico neutro, e que deve ser vista como um fato social (BLANC, 1998; 

THERÉT, 2008; FRANÇA FILHO & RIGO, 2017) – pois pode assumir outras racionalidades 

menos instrumentais – é importante para nosso argumento. 

Bruno Therét (2008) traz uma abordagem sociológica de compreensão da moeda, 

entendendo-a a partir da teoria da dádiva de Marcel Mauss (1923-1924), baseada em “dar – 

receber – retribuir”, identificando-a como um “fato social total”15.Seu entendimento permite 

significar a moeda dentro de seu contexto territorial, pois ela atuaria como um “capital cultural” 

onde o “capital” estaria vinculado a concepção de recurso simbólico, institucionalizado por 

regras de uma organização (THERET, 2008, p.23). 

Desta forma, a moeda deve ser interpretada através de suas “formas funcionais” que são 

o sistema de contas, a moedagem e o pagamento:  

 

que permitem à moeda funcionar se reproduzindo no tempo como forma social 

autônoma: através da monetagem, o sistema de contas se inscreve nos objetos 

que se tornam então meios de pagamento; a utilização destes meios de 

pagamento nas transações regidas por princípios econômicos e éticos 

heterogêneos retroage sobre o sistema de contas (atuando notadamente sobre 

a unidade de contas) e, portanto, sobre a monetagem (THERÉT, 2008, p. 21) 

 

Entretanto considerar somente as “funções da moeda” não nos permitiria qualificá-la 

nos diversos contextos sociais, propondo considerar seus “usos” a partir de “três estados”, a 

saber: “sistema de representações”, “sistema de sujeitos” e “sistema dos objetos”; a combinação 

desses estados com as formas funcionais da moeda estabelece uma unidade monetária 

(THERÉT, 2008, p. 21) que podem ser verificados na síntese do quadro feito por Bruno Therét: 

 
14 Georg Friedrich Knapp em seu livro The State Theory of Money (1924) rompe com o metalismo da época e 

atribui o termo “chartalism” (cartalismo, em português) para designar que o dinheiro não foi uma solução 

espontânea para os problemas de troca, mas sim seu valor existe porque há um soberano.  
15 A noção da dádiva vem na contramão do pensamento utilitarista que subordina e reduz toda ação social a uma 

questão de escolha econômica racional e estratégica; “nesta perspectiva antropológica, a dádiva é um sistema de 

intercâmbio, de bens ou serviços, no qual a importância da troca não está no que circula, mas nos vínculos 

estabelecidos por meio da relação gerada” (FRANÇA FILHO & RIGO, 2017, p. 174). 
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Quadro 1. Moeda Social como Fato Social 

 

 
Estados  Contas Moedagem Pagamento  

Incorporada (confiança, 

valores, com 

autoridade) "Sistema 

de representações" 

Confiança ética "fé social" 

fiduciariedade              

Projeto 

Confiança hierárquica 

associada à 

legitimidade do poder 

monetário acima dos 

diferentes emissores de 

moeda                         

Estratégia  

Confiança metódica 

associada à 

estabilidade do 

valor dos meios de 

pagamento                    

Rotina                                   

Institucionalizada 

(soberania) "Soberania 

de objetos" 

Unificação simbólica do 

território monetário pelo 

sistema de contas  

Compromisso político 

constitutivo do regime 

monetário  

Pluralidade 

econômica 

heterogeneidade das 

dívidas 

multiplicidade dos 

emitentes de meios 

de pagamento  

Objetivada (dívida) 

"Sistema dos objetos" 

Face:                                 

símbolo de autoridade 

soberania decisória das 

contas  

Borda:                                                

garantia da qualidade 

da monetagem                                          

Coroa:                                         

valor numerado: dos 

meios de pagamento  
Fonte: Elaboração própria a partir de Bruno Therét (2008, p.22) 

 

Com efeito, a abordagem da moeda como um fato social maussiana entende que a moeda 

afeta todas as esferas sociais, culturais, religiosas, políticas, simbólicas e econômicas de um 

agrupamento humano, esta definição permite qualificar as diferentes formas de moedas em 

vários contextos sociais (RIGO & FRANÇA FILHO, 2014, p.4). Este entendimento, 

identificado por Bruno Théret como uma “segunda abordagem da moeda”, nos possibilita 

explicitar melhor como funcionam as atuais moedas locais, que os bancos comunitários no 

Brasil mobilizam.   

Uma das ideias que Bruno Therét (2008, p.6-7) apresenta é que estariam incorporadas a 

moeda três formas de confiança:  a confiança ética que necessita da autoridade simbólica, 

baseada em normas coletivas que fundamentam a hierarquia social; a confiança hierárquica, 

que depende da estabilidade do sistema de unidades de conta garantida por um poder coletivo 

de soberania protetora;  e finalmente  a confiança metódica, que é derivada do comportamento 

individual onde se aceita a moeda sem questioná-la (já que todos do grupo a aceitam). Dissaux 

e Fare (2017, p. 10) apontam que a confiança ética e a metódica permitem a compreensão do 

dinheiro como um sistema simbólico, entendendo-o como uma relação horizontal; enquanto a 

Formas Funcionais 
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confiança hierárquica, baseada no conjunto de regras monetárias, pode ser vista como uma 

relação vertical. O dinheiro não pode ser dissociado de suas dimensões horizontais e verticais, 

portanto. 

Para que a moeda seja institucionalizada é condição sine qua non estabelecer uma 

soberania política, entretanto é preciso expandir o entendimento do conceito de soberania, não 

restringindo o conceito ao poder emanado pelo soberano – pelo “príncipe” –, mas compreender 

que a soberania pode ser difundida a partir de indivíduos que estão ligados através do uso de 

uma moeda e que constituam uma comunidade monetária. Outras formas de soberania 

monetária de ordem e escala inferior à moeda nacional podem, portanto, ocorrer, através de 

moedas associativas; com efeito, poderíamos falar de soberanias sobrepostas (DISSAUX e 

FARE, 2017, p.11-12).  

A moeda/dinheiro, quando vista pela ótica do fato social, pode ser compreendida como 

um bem comum, onde as práticas sociais que se formam em seu entorno permitem que ela seja 

estabelecida como tal. Para isso são necessários a auto-organização, participação dos atores, 

não apropriação do excedente pelos membros, a transparência de regras, regulação coletiva 

individualmente, cooperação entre os membros, e decisões participativas e coletivas 

(DISSAUX e FARE, 2017, p. 14)  

Dentro desta perspectiva, portanto, a circulação de moedas deste tipo promove a 

manutenção e construção de laços sociais em detrimento de uma satisfação utilitária de bens 

trocados (FRANÇA FILHO & RIGO, 2017, p. 174). Posto isso, o bem comum monetário seria 

uma forma de administrar o dinheiro garantindo a todos os membros da comunidade acesso 

justo a ele, considerando suas obrigações e necessidades (DISSAUX e FARE, 2017, p. 14). 

 Existem, portanto, diferentes formas de compreender o que são as moedas, e buscaremos 

nos valer de uma delas, que viabilize identificar melhor como são as moedas utilizadas pelos 

bancos comunitários. A revisão da bibliografia sobre este tema nos mostrou possibilidades de 

olhar fenômeno monetário que permitem inserir a perspectiva local das moedas como um 

elemento central de seu funcionamento; em outros termos, algumas concepções nos convidam 

a considerar os lugares geográficos como uma dimensão central da definição das moedas.  

Neste sentido, corroboramos com Jerome Blanc (2006) quando o autor afirma que as 

questões terminológicas não são “inocentes”, e os termos escolhidos num argumento teórico 

circunscrevem os fenômenos observados, pois focam a atenção em algumas facetas de sua 

análise. Todavia, o autor ressalva que por mais precisa que uma terminologia seja, o confronto 

entre diferentes línguas, pode tornar as coisas incertas (BLANC, 2006, p. 11). 
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Ainda, para o professor de economia da Universidade Lumière Lyon, as moedas 

paralelas são unidades de cobrança e meio de pagamento que diferem das moedas nacionais, 

pois não possuem uma garantia em convertibilidade nesta moeda oficial, e não são emitidas por 

uma autoridade monetária nacional. Bernard Lietaer (2005, p. 55) aponta que essas moedas 

funcionam como um meio de pagamento, pois é realizado um acordo entre um grupo de pessoas 

e/ou empresas para reconhecê-las enquanto tal, e ressalta que seu propósito não é substituir a 

moeda nacional convencional, mas sim cumprir determinadas funções sociais que a moeda 

nacional não está em condições de desempenhar. Desta maneira, Lietaer utiliza-se do termo 

“moeda complementar” para ressaltar o caráter de complementariedade dessas moedas ao 

sistema monetário oficial, como se este fosse incompleto e, portanto, houvesse a necessidade 

de complementariedades regionais ou locais serem postas em prática (BLANC, 2006, p. 13). 

Podemos assim denominar as moedas paralelas de três maneiras distintas:  moedas 

comunitárias, moedas sociais e moedas locais. O primeiro termo – em inglês community 

currency systems (sigla CCS) –   foi cunhado pela primeira vez por Colin C. Williams na revista 

International Journal of Community Currency Research (BLANC, 2006, p. 13). Já a 

terminologia “moeda social” é de origem latino-americana e foi utilizado de maneira 

provocativa por Heloisa Primavera, indicando proximidade com a economia social e solidária 

(op.cit., p. 14). As moedas sociais possuem três motivações importantes. Primeiramente, a 

localização das transações em um determinado espaço, privilegiando o uso da renda local, e 

desenhando uma produção de caráter eminentemente local. Em segundo lugar, como as trocas 

são para o benefício da população, as moedas sociais pouco se prestam a alimentar processos 

de acumulação, conservação e concentração de riqueza. Por fim, objetivam transformar as 

práticas e representações de troca. Para Blanc, esta terceira motivação justifica o termo “moeda 

social”, em detrimento de “moeda local” que apareceria como uma categoria mais ampla já que 

o “local” é também comunitário e territorial (op.cit., p. 13). 

Neste contexto, o autor afirma que o dinheiro local é necessariamente comunitário e 

territorial, que ele denomina de “localismo comunitário”. Blanc aponta a importância do grupo 

humano estar organizado em uma associação de pessoas, seja ela formal ou informal para o 

manejo das moedas sociais. Salvo exceções, é necessária uma construção ad hoc onde a 

comunidade é formada por aqueles que aceitem integrar a associação ou fazer uso da moeda. 

Para o autor, um dos mais notáveis no estudo das moedas complementares, não se trata de 

moedas locais cuja emissão institucional seja o município ou a região, mas sim de uma moeda 
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cidadã, cuja legitimidade e funcionalidade do instrumento deriva do próprio uso coletivo que é 

dele feito (BLANC, 2006). 

Com o advento do período técnico-científico-informacional, que se intensifica na 

década de 1990, as moedas locais ganham novas facetas, fruto do novo período. Essas moedas 

passam a ocorrer, conforme Freire (2011, p.97) em espaços virtuais “disponibilizados na 

internet, de livre acesso aos participantes que se registrarem no sistema”. Esse “espaço virtual”, 

que se refere a autora, só ocorre através de um ordenamento de dados e, neste sentido, é preciso 

uma série de objetos técnicos funcionando para estabelecer a comunicação entre a máquina e o 

sujeito, isto é, são necessários um conjunto de ações e objetos técnicos que permitam uma 

interconexão entre os lugares (STEDA, 2015, p.23) para que a moeda local exista.  

Dando continuidade à discussão sobre a terminologia, não há consenso entre os autores 

que problematizam a nomenclatura para a moeda paralela utilizada pelos bancos comunitários.  

Búrigo (2001) utiliza o termo “moedas sociais”, por terem sido criadas por movimentos 

interessados no funcionamento de circuitos de troca e novos instrumentos monetários, que estão 

a serviço de uma economia, diferente daquela que impera em função das formas capitalistas de 

organização da economia. Crocco & Menezes (2009) utilizam o termo “circulante local” – 

sendo parte do Sistemas de Moeda Local (SML) – por atuar em um determinado limite 

territorial e não ter validade fora de sua restrita área de abrangência. 

Freire (2011) aponta ainda que os programas de finanças solidárias no Brasil utilizam o 

termo “moedas sociais circulantes locais”, “com evidente inspiração nos valores associados aos 

sistemas que adotam a denominação “moedas sociais” e no espaço territorial e pequena 

dimensão dos sistemas denominados “moedas locais” e “moedas comunitárias”, 

respectivamente” (FREIRE, 2011, p. 98).  

Com o objetivo de estabelecermos uma abordagem geográfica para a análise destas 

moedas – e de seus usos pelos bancos comunitários –, empregaremos o termo “moeda local” 

em nosso estudo, pois entendemos que este instrumento se estabelece dentro de uma 

comunidade, que é sempre o lócus da reprodução social, e está, portanto, intimamente ligada à 

uma dimensão espacial do cotidiano, ou seja, a um lugar (SANTOS, [1996] 2008).  Esta 

“moeda cidadã”, de que fala Blanc, parece-nos um instrumento onde o cotidiano e as relações 

de vizinhança são a sua base valorativa, daí termos adotado esta definição como um dos 

principais elementos de nosso quadro teórico de referência.    

O que buscaremos argumentar é que a moeda local, a partir da perspectiva do lugar, 

pode ser um importante instrumento econômico de transformação social na economia urbana 



  

26 

 

dos países subdesenvolvidos, se usada como meio de fazer circular a riqueza existente no lugar 

entre os próprios agentes destas economias populares; estas economias, como já mencionado, 

podem ser entendidas dentro do marco do “circuito inferior da economia urbana”, proposto por 

Milton Santos em meados da década de 1970. Assim, a dinâmica econômica das cidades poderia 

ser analisada tanto pelo circuito superior – composto pelos bancos, comércios, indústrias e 

serviços modernos, resultado direto das modernizações que atingem o território e está fundado 

em atividades intensivas em capital – quanto pelo circuito inferior – no qual participam 

atividades econômicas não-modernas e de pequena dimensão –  que é composto principalmente 

pela população pobre da cidade, que encontra através destas atividades formas criativas e 

genuínas para sobreviver. Encontramos ainda a presença de um “circuito superior marginal”16, 

que embora seja uma porção do circuito superior (e que, portanto, agrega fatores atrelados à 

modernização), também possui elementos do circuito inferior. 

Conforme identificou Montenegro (2011, p.238) ainda que haja expansão do crédito nas 

atividades do circuito inferior – que a geógrafa denomina de financeirização da pobreza –, a 

principal forma de circulação monetária do circuito inferior ainda é o dinheiro líquido, 

indispensável para o pagamento de dívidas e obtenção de novos créditos (SANTOS, [1975] 

2008, p.229).  Um dos intensos desafios enfrentados pelos agentes do circuito inferior é a 

drenagem deste dinheiro líquido para as firmas que compõem o circuito superior. Neste sentido, 

a circulação da moeda local somente entre os pobres impediria este escape e aumentaria a 

circulação de dinheiro entre os agentes do circuito inferior. Este raciocínio, por sua vez, é 

análogo ao que Joaquim Melo, fundador do primeiro banco comunitário do Brasil, o Banco 

Palmas (BP); através da metáfora de um “balde furado”, o banqueiro mostra que esta drenagem 

de recursos locais para outros circuitos / áreas é um dos principais problemas que os bancos 

comunitários buscam se contrapor; em sua analogia as comunidades precisam encontrar formas 

de tapar os “furos” deste balde, fazendo com que a riqueza do local permaneça na comunidade17.  

 Ainda que as moedas complementares sejam um conceito que vem sendo abordado 

recentemente em pesquisas científicas no Brasil, essas moedas surgem de maneira pontual em 

alguns países da Europa – como a Alemanha e a Áustria - e nos Estados Unidos no início do 

século XX, vejamos alguns casos.    

 
16 Estudos relativos ao funcionamento deste circuito, já propostos por Milton Santos ([1975] 2008), vem sendo 

desenvolvidos recentemente por María Laura Silveira (2004; 2009) entre outros geógrafos como Edison Bicudo 

Junior (2006) e Leonardo Sena do Carmo (2018).  
17 No documentário “Quem se importa” lançado em 2013 e dirigido por Mara Mourão, são reunidas falas de 19 

empreendedores sociais, dentre eles Joaquim Melo, diretor do Banco Palmas, que explica ‘por que’ as pessoas do 

Conjunto Palmeiras são pobres.  
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 No final da Primeira Guerra a moeda nacional alemã – o Marco – estava bastante 

desvalorizada em relação ao dólar. Surge na região da Baviera a moeda “Wara”, que era 

utilizada como pagamento de parte do salário dos operários de uma mina de carvão.  A “Wara” 

– que significa moeda-mercadoria –, era um papel cujo valor era respaldado na existência de 

carvão na mina. Sobre esta moeda, cobrava-se uma pequena tarifa mensal, expressa em um 

selo, com o objetivo de cobrir os custos de seu armazenamento. Esta tarifa era uma variante da 

acumulação, com o objetivo de assegurar que o dinheiro circulasse e não fosse entesourado, 

gerando maior quantidade de transações. O Banco Central interditou o sistema alegando a 

necessidade do monopólio da moeda sobre o território alemão. O resultado foi a quebra da mina 

e o crescimento do desemprego na Alemanha, exatamente no período em que se dá o 

crescimento do Partido Nacional Socialista alemão do nazista Adolf Hitler (LIETAER, 2005, 

p. 266 e 267).   

 Lieataer (2005) nos dá outro exemplo interessante do potencial econômicos das moedas 

sociais. Na Áustria da década de 1930, numa pequena cidade com 4.500 habitantes, um prefeito 

recém-eleito tinha uma lista de projetos que gostaria de concretizar, porém contava com pouco 

Chelines para isso no banco. O prefeito resolveu imprimir bilhetes bancários referente ao valor 

que ele possui no banco (40.000 Chelines), os bilhetes ganhavam um selo na parte de trás sobre 

os quais era cobrada uma taxa a 1% do valor nominal todo mês. Portanto, como não era 

corrigido com a inflação, o bilhete perdia valor, isso estimulava os cidadãos da cidade de Wörgl 

a gastar os bilhetes o mais rápido possível, inclusive pagando impostos. A cidade, que antes 

tinha quinhentas pessoas desempregadas, não só conseguiu controlar seu desemprego como 

também o prefeito realizou os projetos que gostaria.  Em 1933 o prefeito da cidade austríaca foi 

a uma conferência e relatou os acontecimentos da cidadela, fazendo com que outras duzentas 

cidades da Áustria passassem a querer imitá-lo. O Banco Central interditou o sistema, levando 

Wörgl a ter 30% de desempregados em 1934. Mais tarde, em 1938, a aliança austro-germânica 

fez o povo austríaco a saudar Hitler como salvador econômico e político dos povos de fala 

alemã (LIETAER, 2005, p. 268- 271).  

 Lietaer descreve ainda alguns casos que ocorreram nos Estados Unidos, e que foram os 

mais próximos de se consolidar como política de Estado. Um senador do Alabama e um 

deputado de Indiana propuseram projetos semelhantes em 1933, que visavam emitir bilhetes 

com selos que deveriam ser distribuídos de maneira proporcional a população de cada estado 

(LIETAER, 2005, p. 272). O sistema chamou a atenção do governo federal, e se difundiu por 

450 cidades do interior dos Estados Unidos. Dean Acheson, subsecretário do Tesouro, entendeu 
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que o sistema de selos poderia tirar os Estados Unidos da Depressão, e levaria a uma 

descentralização do sistema financeiro. Franklin Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, não 

somente rechaçou a ideia como proibiu todas as “moedas de emergência” já existentes 

(LIETAER, op.cit., p. 273-274). 

 A princípio, o ponto convergente dessas moedas é sua função de suprir a falta de moedas 

nacionais, visto o contexto histórico e econômico daquele momento. Esses exemplos estão 

ligados a “teoria gaselliana” que aponta para o funcionamento e fortalecimento das economias 

locais privilegiando a circulação monetária através da não incidência de juros e da política 

monetária adotada (BLANC, 2006, p.5).   

Conforme indicam os exemplos acima citados, o aparente fortalecimento dessas moedas 

complementares levou os Estados nacionais a proibirem seu uso, com o argumento de que isso 

feriria a hegemonia das autoridades monetárias no processo de criação e controle do valor das 

moedas em cada um destes países. Somente na década de 1980, quando o desemprego alcançou 

cifras altas na Europa, moedas deste tipo voltaram a ser criadas com mais frequência. De acordo 

com a investigação de Lietaer (2005, p. 278) na década de 1980 havia no mundo menos de cem 

sistemas de moedas complementares, este número em dez anos multiplicou-se por vinte. Para 

o autor, o aumento do número de moedas complementares estaria intrinsecamente ligado a 

crises econômicas.  

Existem diferentes sistemas de moedas complementares em diversos países. O uso mais 

frequente originou-se no Canadá em 1983, com Michael Linton e David Weston e chamado de 

Local Exchange Trading System – LETS. Este tipo de instrumento monetário permite a troca 

de serviços de diversos agentes em um sistema fechado, para ingressar no LETS é preciso que 

os usuários paguem uma taxa relativamente baixa. As compras são realizadas em “dólares 

verdes” e fixadas por telefone ou por uma nota que se envia ao sistema. Na maioria dos casos, 

não se cobra juros pelo saldo. Um importante mecanismo deste sistema é que os créditos e 

débitos de cada indivíduo são compartilhados com todos envolvidos, evitando débitos em 

excesso (LIETAER, 2005) e trazendo confiabilidade, como propõe Therét (1998). Com este 

mecanismo, os meios de pagamento são endossados por seus próprios usos rotineiros, criando 

regras que regulam e protegem a coesão social, como já apontamos anteriormente.  

O sistema do LETS é utilizado em diversas partes do mundo, entretanto em cada uma 

delas leva um nome diferente, vejamos: no Reino Unido é chamado de LETSLINK; na Nova 

Zelândia é chamado de Whangarei Exchange and Barter System (WEBS); na Austrália Blue 

Montains LETS, na França de Le Grain de Sel (SEL) e na Suíça, um dos poucos países que a 
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moeda complementar Wirtschaftsring-Genossenschaft (WIR) – leva o significado de “círculo 

de apoio econômico mútuo” – e sobreviveu desde a década de 1930 (LIETAER, 2005). 

Há também moedas complementares que constroem um sentido comunitário onde elas 

são utilizadas (LIETAER, 2005, p.313), sendo o caso mais emblemático – e de simples 

entendimento  –  os Time Dollars que florescem em 1986 na Flórida. A base do funcionamento 

dos Time Dollars é o uso de horas de serviço como meio de pagamento. Outros sistemas que 

também se baseiam nas horas, com maior incrementação, são as moedas complementares físicas 

como as Horas Ithaca, criadas em  uma comunidade pobre próximo a cidade de Nova Iorque 

em 1991; o Hureai Kippu (bonos para serviço de atenção) no Japão, onde uma “Conta de 

Tempo” permite os japoneses complementarem os seus seguros de saúde; e no Brasil o 

“dinheiro Curitiba” na cidade de mesmo nome, onde o prefeito e arquiteto Jaime Lerner propõe 

a troca de lixo por passagens de ônibus, ainda na década de 1970 (LIETAER, op.cit, p.325-

327). 

Há casos de moedas paralelas que surgem em períodos de crise e escassez da moeda 

nacional, como são os casos que ocorreram na Rússia e na Argentina. Com a desintegração da 

União Soviética e o objetivo de liquidar empresas consideradas instáveis com a abertura 

econômica – impondo restrições orçamentárias às mesmas –, os gestores dessas empresas 

criaram suas próprias redes monetárias, com as quais fechavam negócios, onde até mesmo os 

operários era pagos com títulos ou vouchers (MARTIN, 2013, p. 89).  

O caso argentino é usado como forma de advertir os Estados-nacionais sobre o uso de 

moedas paralelas em seus territórios (MARTIN, 2013), já que o que se presenciou foi o 

enfraquecimento da moeda nacional em detrimento dos “bônus provinciais” e os Trueques, que 

eram “dinheiro de crédito” emitidos por clubes de trocas locais. Parte significativa da população 

argentina passou a usá-los (MARTIN, op.cit., p.87) e foi um fenômeno sem precedentes no 

mundo todo (LIETAER, 2005, p.473).  

A história dos trueques – que pode ser traduzido esquematicamente como trocas, em 

português – começa em 1999, quando se agudiza a crise financeira argentina. Esta crise ocorre 

em parte pela desvalorização do Peso em relação às moedas internacionais, incluindo o Real 

brasileiro (sendo o Brasil o principal mercado de exportação argentino naquele momento). Em 

razão da espiral de perda de valor da moeda nacional, e consequente aumento explosivo dos 

preços de bens e serviços realizados, o país vizinho mergulhou em uma profunda recessão a 

partir de 2001. Em função de uma década de políticas neoliberais ortodoxas implementadas 

pelo então presidente Carlos Ménem (que governou a Argentina entre os anos de 1989 a 1999), 
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o valor do peso argentino era atrelado ao dólar norte-americano sob o regime de currency board, 

e sua taxa fixa passou a ser um obstáculo para a competitividade internacional. Com a fuga dos 

capitais privados do país e a perda de valor real do peso argentino, passam a surgir as “quase-

moedas” (LIETAER, 2005, p.471) ou “dinheiros substitutos” (MARTIN, 2013, p.86).  

Dentro destas “quase-moedas”, destacaram-se os “bônus provinciais”, que foram 

emitidos por quinze províncias argentinas. À medida que a crise aumentava no interior do país, 

crescia o número de emissão desses bônus. No caso das províncias de Tucumán e Jujuy, houve 

circulação destes bônus por quinze anos. Ao final de 2001, havia em circulação no território 

argentino nada menos que doze moedas provinciais e duas emitidas pelo Estado; estas de 

responsabilidade do Estado eram o peso oficial e o Lecop, um bônus nacional emitido Banco 

Nación de la Republica Argentina.  

Além dos bônus supracitados, outras moedas privadas de Trueques apareciam em 

diversos lugares do país (LIETAER, 2005, p. 473). Como Felix Martin (2013, p. 86) aponta: 

“Províncias, cidades e até redes de supermercado começaram a emitir seus próprios títulos (....) 

essas cédulas de emissão particular representavam quase um terço de todo o dinheiro de 

circulação do país”.  

Neste complexo contexto, no final de 2001 é implementada uma política de restrição 

dos saques bancários que ficou conhecido pelo nome popular “Corralito”, plano arquitetado por 

Domingos Cavallo – na época ministro da economia –, que consistia na não devolução dos 

depósitos existentes (incluindo depósitos em dólares), acelerando a crise e o descontentamento 

popular com as autoridades monetárias e a condução da economia (LIETAER, 2005, p. 474). 

Ainda que haja divergências na análise do Corralito, os Trueques acabaram se constituindo num 

“refúgio” para a manutenção de uma atividade econômica “mínima”, principalmente entre a 

população de mais baixa renda, também mais afetada durante este período de crise. Para se ter 

uma ideia da importância deste instrumento monetário, foi quase triplicado no período o número 

de clubes de troca que se valiam do sistema de Trueque (entre 2001 e 2002) (LIETAER, 2005, 

p. 477).  

O funcionamento deste sistema é relativamente simples: cada membro de uma 

comunidade econômica é ao mesmo tempo consumidor e produtor (podendo ser denominados, 

assim, como prossumidores). Para obter crédito, estes agentes econômicos ofereciam produtos 

ou serviços nos clubes de trocas (que se constituíam nos “nós” do sistema) podendo assim trocá-

los por outros produtos de outros agentes. Neste sentido, o nome Trueque não é estritamente 
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correto pois o sistema possuía sua moeda própria (LIETAER, 2005, p. 477), como podemos ver 

na Figura 1.  

Figura 1. Trueques argentinos 

 

Fonte da figura: Martin, F. 2013, p. 87. Também conhecidos também por arbolitos por ter o desenho 

de uma grande árvore (ombú) que faz sombra, observada no canto inferior esquerdo. 

 

Deste modo, os Trueques caracterizam-se por serem uma moeda  

social e privada, de caráter fiduciário, com emissão e controle centralizado 

para o caso dos “nós” organizados em redes, ou por cada clube individual de 

troca. São sociais porque não possuem juros, e são privadas porque não têm 

respaldo público nem jurídico (LIETAER, 2005, p. 479).  

 

Nos clubes de troca os novos membros recebiam em geral cinquenta créditos iniciais 

para iniciar as trocas. Dois fatores pioraram a situação do intercâmbio: a primeira é que se 

passou a aceitar no clube membros que não necessariamente eram produtores, em segundo 

encontrava-se objetos roubados, usados e deteriorados (LIETAER, 2005). Em 2003 observou-

se um aumento do crédito e diminuição ou ausência de produtos, gerando uma inflação de 

créditos18 e levando a uma crise descontrole dos clubes de trocas (LIETAER, 2005, p. 482).  

Em abril de 2002 o Fundo Monetário Internacional (FMI) advertiu a Argentina de que 

os “dinheiros substitutos” haviam complicado a gestão econômica, devendo o governo 

recuperar o monopólio monetário (MARTIN, 2013, p.88). 

Como descrito no caso argentino, os Trueques ganharam força durante o período de 

crise financeira. Todavia, nem todas as moedas paralelas surgem de momentos de crise dos 

 
18 Houve uma combinação de outros elementos além da hiperinflação, como: falsificação massiva de créditos; 

entrada de membros inexistentes; ingresso de pessoas que eram somente consumidores; alguns se registravam em 

vários clubes diferentes ganhando 50 créditos, consumindo e não voltavam; perda da confiança na administração 

da rede; centralização na administração a moeda sem transparência (LIETAER, 2005, p. 482-483) 
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sistemas financeiros e monetários, ou mesmo se fortalecem nele. Este parece ser o caso das 

moedas locais dos bancos comunitários, como analisaremos a seguir.  
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1.2 As moedas locais ao e-dinheiro. Normas da circulação monetária 

 

Para Jerome Blanc, as moedas paralelas apresentam um caráter monetário pois são 

objetos de cobrança e pagamento, desta forma entendidas como instrumentos monetários 

(BLANC, 2006, p. 3). Através de um esforço teórico, Blanc (op.cit., p.4-8) nos fornece uma 

tipologia desses instrumentos monetários paralelos mundo, a partir de uma análise dentre os 

existentes no período de 1988 e 1996, dividindo-os em quatro grupos: 

1) Instrumentos monetários emitidos por uma autoridade local: correspondem a 58% 

das moedas paralelas no período analisado (1988-1996). Podem ser criadas pelo 

Estado, na escala municipal e regional. Essas moedas podem ser indexadores que 

pouco a pouco podem vir a substituir a moeda nacional causada por um processo de 

hiperinflação (como ocorreu no Brasil em 1994, antes da promulgação do Plano 

Real);  

2) Instrumentos monetários de organizações comerciais ou administrativas: são 

moedas com validade limitada para adquirir bens e serviços, chamadas de voucher, 

empregadas por uma empresa privada; 

3) Instrumentos monetários emitidos por comunidades de pessoas com vocação não-

comercial: são criados por, e dentro, da comunidade, sem a intenção comercial ou 

com intervenção do Estado. A base desses instrumentos monetários é a lógica 

comunitária. Podem ocorrer em lugares onde a monetarização moderna dificilmente 

penetrou; são unidades de conta oral desenvolvidas ao longo do tempo (como é o 

caso da conta de base separada da unidade Franco CFA em muitos países da África 

francófona); ou podem ser microssistemas monetários desenvolvidos em pequenos 

grupos como o Systèmes d'Echange Locaux (SEL) na França ou o Local Exchange 

and Trading Systems (LETs) no Canadá.  

4) Instrumentos de origem não especificamente monetárias: instrumentos que 

desempenham um papel monetário, mas este não é seu propósito inicial. Podem ser 

bens, unidades físicas e ativos. Para o autor, este instrumento não constitui um modo 

sustentável de circulação de riqueza.  

 

Além das quatro categorias propostas, Blanc propõe uma categoria transversal que 

corresponde a 29% das moedas paralelas existentes, denominada de paramoedas. Elas são 

instrumentos monetários empregados ao lado das moedas nacionais e, portanto, não são contra 
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elas (BLANC, 2006, p.8). A própria etimologia do conceito paramoedas nos permite 

compreender sua função alternativa, já que o prefixo grego “para” no conceito paramoedas, que 

significa “proximidade” indicando este caráter atuante ao lado das moedas nacionais. 

Estas paramoedas são utilizadas por atores específicos e são acessíveis apenas para os 

membros das comunidades que as utilizam, como nos sistemas de câmbios locais. São 

empregadas na compra de bens e serviços e os pontos que aceitam essas moedas acabam 

levando a uma fidelização dos clientes. As paramoedas não são percebidas como uma ameaça 

pelas autoridades monetárias nacionais porque eles não as enxergam como um instrumento 

monetário, pois permaneçam confinadas em um círculo restrito de pessoas ou estrutura 

(BLANC, 1998, p.8).  

Em nosso entender, as moedas locais utilizadas pelos bancos comunitários poderiam ser 

inseridas dentro desta transversalidade, uma vez que servem para estimular o consumo em 

empreendimentos locais (SEGUNDO, 2012, p.1) os quais necessariamente devem estar 

cadastrados nos bancos comunitários, assim como seus usuários. Portanto, a moeda local possui 

uma área restrita de uso. 

No caso brasileiro, outros fatores que qualificam as moedas locais aqui criadas é que 

elas têm paridade com o Real (R$), o que cria um padrão para seu funcionamento. No caso da 

moeda Palma (P$), significa dizer que cada unidade desta moeda local do Banco Palmas 

equivale a um real (R$), por exemplo.  Desta forma, a confiança no sistema ocorre por quem a 

institucionaliza (THERET, 2008), nesse caso os bancos comunitários.  

A moeda local não é criada com o intuito de transacionar ativos que rendam juros, 

este atributo possibilita que seu uso só funcione quando está em circulação, pois seu 

entesouramento não é remunerado. O fato de não incidirem juros sobre estas moedas, os 

agentes receptores e consumidores não têm a intenção de acumulá-la, o que nos parece 

fundamental para que a metodologia dos bancos comunitários surta os efeitos de 

desenvolvimento local esperados.  

Esta dinâmica das moedas lembra uma das principais assertivas de John Maynard 

Keynes (1964 [1936]), para quem a moeda se comportaria em duas esferas: a primeira delas 

caracteriza a moeda de troca que carrega em si o objetivo de circular bens e serviços, que 

Keynes nomeou de moeda produtiva; a segunda esfera define a moeda por sua qualidade de 

gerar ganhos, neste caso a moeda possui um fim em si mesmo, que ele denominou de moeda 

financeira. No caso das moedas locais analisadas em nossa pesquisa, nos moldes 

keynesianos, elas são moedas produtivas (de trocas). 
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Contudo, devemos aqui pontuar que esta função avessa ao entesouramento não é 

consenso entre os estudiosos do tema das moedas sociais. Claudia Soares (2009), no Dicionário 

Internacional da Outra Economia, afirma que pelo fato da moeda social ser um equivalente de 

troca deve cumprir as seguintes funções principais:  

a) medida de valor/unidade de conta – facilita o acordo sobre os valores 

relativos a diversas mercadorias; b) meio de pagamento – permite que os 

intercâmbios ocorram diferidos no tempo, no espaço e entre agentes distintos; 

c) reserva de valor – permite, se a moeda social estiver sendo bem 

administrada, que seu valor varie um pouco, ou moderadamente, de tal forma 

que ela poderá ser utilizada para fins de poupança. Poupar ou não, reter ou não 

a moeda constitui uma decisão grupal e individual, pois a possibilidade de 

servir como reserva de valor é parte integrante da tecnologia social “moeda”, 

função consequente de uma boa administração do meio circulante e da cultura 

do grupo (SOARES, 2009, p.256) 

 

Nesta perspectiva apresentada, a moeda deve também servir como reserva de valor. 

Entretanto corroboramos com a maior parte da bibliografia apresentada sobre o tema 

(BLANC, 1998; 2006; 2010; LIETAER, 2005; CROCCO E MENEZES, 2009; SOUZA, 

2018), que diverge deste pensamento, como conclui o economista Souza (2018, p. 79):  

Como “equivalente universal das trocas”, a moeda social deveria cumprir os 

requisitos de unidade de conta ou padrão de valor, meio de pagamento e 

reserva de valor. Sobre este último, cumpre notar que o entesouramento 

depende de fatores diversos e varia de cada experiência, de acordo com as 

decisões da comunidade. Em grupos nos quais a administração da moeda logra 

manter seu valor estável e enraizar sua utilização em um número razoável de 

membros, surge naturalmente a opção de retê-la para operações futuras. A 

princípio, portanto, este critério poderia ser aplicado às moedas sociais. 

Porém, há experiências que se inspiram no sistema geselliano de “dinheiro 

acelerado”, cobrando juros invertidos pela retenção da moeda, de modo a 

estimular sua circulação. Novamente, isto depende de cada experiência e 

decisão grupal. Ademais, mesmo em casos em que isto não ocorre, o princípio 

central antiespeculativo da moeda social, qual seja o de não render juros, ajuda 

a obliterar a função de reserva de valor  

 

Enquanto os bancos comunitários faziam parte de políticas públicas de combate a 

extrema pobreza nos governos do Partido dos Trabalhadores, as cédulas de papel das moedas 

locais eram impressas pelo Instituto Palmas, levando sua marca d´água, o que dificultava a 

falsificação – como ocorrera com os Trueques na Argentina. Alguns exemplos destas 

moedas podem ser identificados na Figura 2.  
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Figura 2. Notas de Moedas Locais do Banco União Sampaio (SP) 

 

Foto: Carolina Gabriel de Paula, 08/01/2014.F Notas de Sampaios (S$) do Banco União Sampaio, 

localizado na periferia de São Paulo -SP. Cédulas nos valores: S$0,50, S$1,00, S$2,00, S$5,00 e 

S$10,00. É possível observar no canto superior esquerdo a marca d´água do Instituto Palmas 

 

 

Cada banco comunitário possui moeda local própria, desta forma os símbolos existentes 

em cada uma delas se diferenciam, pois é decido em comunidade através de plenárias e votação, 

as características que representem os lugares, como podemos observar nas cédulas do Banco de 

São Miguel do Gostoso (RN), onde para cada nota há uma figura e cores, decidida 

conjuntamente com a comunidade19. Isso colabora para que haja identificação da população em 

relação à moeda.  

 

 

 

 

 

 

 

 
19 Entrevista concedida pelo Sr. João Eudes, um dos gestores do Banco Solidário do Gostoso (RN). São Miguel do 

Gostoso (RN), 7/1/2019. 
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Figura 3. Notas de Moedas Locais do Banco Solidário do Gostoso (RN) 

 

Foto: Carolina G. Paula Pupo, 07/01/2019. Na imagem notas Gostosos (G$) nos valores: G$0,50, 

G$2,00, G$5,00, e G$10,00.  

 

As moedas locais são emprestadas pelos bancos comunitários para certos tipos de 

crédito, majoritariamente o crédito de consumo. Os empréstimos destinados a este tipo de 

crédito satisfazem as necessidades básicas da comunidade, sendo utilizado principalmente para 

compra de alimentos e fármacos (DE PAULA, 2015).  

Para além dos aspectos positivos mais gerais ligados ao desenvolvimento local que estas 

moedas permitem, uma vantagem para os comerciantes as aceitarem em seus estabelecimentos, 

deriva do fato de que elas podem desestimular assaltos ou roubos, pois o eventual agressor teria 

que fazer a troca das moedas no banco comunitário (o que o tornaria vulnerável às sanções 

previstas em lei). Ao mesmo tempo, o “fiado” – um crédito “não-bancário” que exige uma 

manifestação de confiança e requer também a proximidade, vizinhança e certa familiaridade 

entre os comerciantes e seus clientes –, ocorreria com frequência menor pois, ao invés de pedir 

a “anotação na caderneta” o consumidor tem a possibilidade de contrair uma dívida com o 

banco comunitário ao invés do comerciante, nesta lógica, o comerciante teria a certeza de que 

sua venda seria recebida pois o banco seria o intermediador responsável pelo crédito.  

Há casos de bancos comunitários que concebem moeda local para um tipo de crédito 

específico, como é o caso do Banco União Sampaio (SP), que criou um Fundo Popular de 

Cultura e Linha de Crédito Cultural.  
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Figura 4. Nota da Moeda Solano da Agência Solano Trindade (SP) 

 

Foto: Carolina G. de Paula Pupo, 08/01/2014. A Moeda Solano utilizada somente para o Crédito Cultural 

pelo Banco União Sampaio e posteriormente a moeda da Agência Solano Trindade.  

 

O chamado crédito cultural é uma especificidade do Banco União Sampaio e, segundo 

o gestor Cléberson da Silva Pereira, ele “é uma prioridade pra nós. Incentivamos muito a arte 

pois ela fica para sempre. Então analisamos o caso, e se temos que escolher entre produzir um 

livro ou emprestar dinheiro para outra coisa, provavelmente o livro será feito”20. 

Esta linha de crédito tinha em 2014 sua moeda própria, a Solano – também considerada 

pelos gestores como uma moeda cultural –, que tinha o intuito de realizar a troca de serviços 

culturais entre grupos e produtores locais. Em 2016, houve uma cisão entre o Banco 

Comunitário União Sampaio e a Agência Solano Trindade (AST) e, nesta nova configuração, a 

moeda cultural não possui paridade com o Real e pode ser trocada por serviços, com a proposta 

de fortalecer a economia local, criando um arranjo produtivo local da cultura21. 

Embora as moedas locais chamem “a atenção pela potencialidade, não há, no Brasil, 

marco regulatório algum em se tratando de moedas complementares (FOBE et al, 2011, p. 2). 

A Constituição Federal de 1988 diz que é competência exclusiva da União a emissão de moeda 

(art. 164), todavia, as moedas locais possuem natureza diversa da moeda nacional de curso 

forçado, além de não terem por objetivo a substituição ou restrição ao uso do Real, pois essas 

“paramoedas” não concorrem diretamente com a moeda nacional (CAMINHA & 

FIGUEIREDO, 2011), como já pontuamos. 

Os bancos comunitários são considerados, do ponto de vista legal, como Organização 

da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs), nesta perspectiva o Banco Palmas já 

 
20  Entrevista realizada com o então gestor do Banco União Sampaio Cléberson da Silva Pereira em 2014. São 

Paulo (SP) 08/01/2014.  
21 Em contato com Alex em 27/4/2021, um dos participantes da Agência Solano Trindade, os empréstimos estão 

sendo realizados em Reais e não mais em moeda local. Não houve a especificação do porquê desta escolha.  
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instituído legalmente servia no início das atividades dos bancos comunitários como uma 

“espécie de guarda-chuva”, pois dava suporte legal para os demais bancos comunitários que, 

em sua maioria, não tinham estrutura institucional (SEGUNDO, 2009). Por serem considerados 

uma OSCIP, de acordo com o inciso XIII da Lei nº 9.790 que promulga as OSCIP, são proibidos 

de mobilizar poupança.  

Esta lei, que regulamenta as OSCIPs, foi instituída em 1998 – mesmo ano de início das 

atividades do Banco Palmas – não apresentando nenhuma Emenda Constitucional posterior que 

alterasse o inciso XIII do Artigo 2º, que prevê que entidades que apresentem vinculação com o 

sistema financeiro não são consideradas OSCIPs. Este caso demonstra que as normas 

jurídicas22 não seguiram a velocidade dos acontecimentos, demonstrando um caso de 

superveniência jurídica, pois os fatos antecedem a ação normativa do Estado.  

Sobre este prisma normativo, além da questão levantada acima, o uso de uma moeda 

paralela incitaria a diminuição da soberania nacional, como antevê a Constituição Federal de 

1988, há leis que determinam o monopólio estatal da emissão da moeda nacional. É neste 

sentido que o Banco Central do Brasil (BACEN) atua como “guardião” da moeda nacional, 

impedindo que outras surjam e compitam com esta (CAMINHA e FIQUEIREDO, 2011, p. 

118).  

Como mostra o coordenador do Banco Palmas, é digno de nota o fato de  

em 2003 o Banco Central ter processado criminalmente o (pequeno) Banco 

Palmas por ter criado a Moeda Palmas, segundo eles, uma moeda paralela. 

Ainda em 2011 o Ministério Público, através de um processo administrativo, 

pediu explicações ao Banco Palmas sobre o funcionamento e a legalidade 

dessa moeda (SEGUNDO, 2012, p.1)  

 

O promotor que julgou o caso foi pessoalmente até o Banco Palmas e viu que as 

moedas locais traziam benefícios sociais para a comunidade, arquivando o processo23.  

Durante o I e II Fórum Banco Central sobre Inclusão Financeira (em 2009 e 2010, 

respectivamente) o Banco Central trouxe a luz a discussão sobre um marco regulatório para 

uso de moedas locais. Os principais resultados obtidos nesses Fóruns indicam que: 

 
22 Segundo Antas Jr. (2003, p.2-3) é necessário compreendermos três tipos de normas que atuam no espaço 

geográfico, são elas: as normas morais, que se cumprem em função de uma convicção interna de cada indivíduo; 

as normas do trato social que correspondem à regulação dos comportamentos naquilo que tange o convívio social 

no quadro de uma ordem social determinada; e as normas jurídicas, que segundo o autor são externas e, portanto 

são impostas aos indivíduos através de uma gama de regulamentações que cresce conforme aumenta a densidade 

técnica da sociedade. 
23  Emmanuel Roberto Girão Pinto promotor que julgou o caso em 2003 tomou conhecimento do caso através da 

notícia vinculada na Revista semanal Isto É, na matéria: “Aceita Palmas?” Caderno Economia e Negócios. Edição 

1737 de 15 de janeiro de 2003. Caso produzido em 2011 para a Casoteca DIREITO GV, por Nicole Julie Fobe e 

Renato Vilela. 
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I.  ficou instituído que as Moedas Locais/Sociais estariam incorporadas ao Projeto de 

Inclusão Financeira do Banco Central (I Fórum Banco Central sobre Inclusão 

Financeira 2009); 

II. ainda no I Fórum (2009) foi assinado um acordo de cooperação técnica de 

acompanhamento e evolução de moedas locais no Brasil entre Banco Central do 

Brasil e Secretaria de Economia Solidária; 

III. no II Fórum (2010) concluiu-se que os bancos comunitários não são considerados 

instituições financeiras, e as moedas sociais circulantes locais não se submetem a 

autorização do Banco Central, pois entendem que a moeda local está vinculada às 

políticas públicas de combate à pobreza e de promoção do desenvolvimento local e; 

IV.  no mesmo Fórum foi concluído que em volume e natureza, a emissão de moedas 

sociais circulantes locais em programas de finanças solidárias não tem o poder de 

afetar a normalidade da circulação fiduciária do Real, ou de gerar impacto de 

magnitude que ofereça risco ou afete o regular funcionamento do Sistema Financeiro 

Nacional (FÓRUM BANCO CENTRAL INCLUSÃO FINANCEIRA, 2010, 

p.150)24. 

Em 2011 O Banco Central emite uma nota jurídica (PGBC-5927/2011) tratando a 

moeda social como um bônus (op.cit., p.146) e não como “promessa de pagamento”, o que 

torna a sua emissão conduta atípica. 

Julgou-se a incidência de uma possível contravenção penal25, todavia a Nota Jurídica 

conclui que o fato de a moeda Palmas ter traços distintos do Real, não é passível de confusão 

com a moeda nacional por qualquer pessoa que venha a manuseá-la.  

Ainda no âmbito penal julgou-se suposta atividade de instituição financeira, o que 

levaria à tipificação nos termos do artigo 16 da Lei nº 7.492 de 1986; todavia, para o BACEN, 

a ausência do escopo de lucro e a não-exploração profissional do dinheiro conferem ao Banco 

Palmas um status diferente daquele das instituições financeiras. Deste modo, a questão anterior 

colocada sobre o banco comunitário ser uma OSCIP e não poder oferecer serviços financeiros 

 
24 Os próximos fóruns anuais que ocorreram sobre o tema da Inclusão Financeira (III, IV e V Fórum Banco Central 

sobre Inclusão Financeira) não tiveram como pontos de discussão os bancos comunitários nem as moedas sociais, 

segundo anais e sítio do Banco Central. Os principais assuntos nos últimos Fóruns foram: Diagnóstico do Mercado, 

Marco Regulatório para Inclusão Financeira, Educação Financeira e proteção ao consumidor de serviços 

financeiros, Mobile Payment e Outros Arranjos de Pagamento, Panorama da Inclusão Financeira no Brasil, 

Perspectivas sobre o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo, Sistema de Proteção e Fortalecimento do 

Cooperativismo de Crédito e Desafio de Educar na Oferta de Crédito.  
25 “Art. 16. Fazer operar, sem a devida autorização, ou com autorização obtida mediante declaração (Vetado) falsa, 

instituição financeira, inclusive de distribuição de valores mobiliários ou de câmbio”. 
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é cessada, já que se entende que o banco comunitário não se caracteriza como tal. Por fim a 

nota PGBC-5927/2011 conclui o caráter não legal do uso de moedas locais pelos bancos 

comunitários26.  

  A partir de 2015, os bancos comunitários ficam sem o suporte financeiro e organizativo 

das políticas públicas ligadas a Secretaria de Economia Solidária (SENAES), como trataremos 

com maior detalhamento no Capítulo 2. A dinâmica política que o Brasil passou a vivenciar 

pós-impeachment da presidenta Rousseff fez os bancos comunitários buscarem alternativas 

para alcançar sustentabilidade financeira e manter as atividades sendo realizadas. As recentes 

expectativas desses bancos são fruto de novas normas que passam a se instalar no território em 

2013, com a Lei 12.865/2013, que propõe que “instituições de pagamentos” passem a integrar 

o Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB). De acordo com o Art.6 (BRASIL, 2013), se 

caracteriza como instituições de pagamentos pessoas jurídicas que tenham um ou mais arranjos 

de pagamento como atividades principal ou acessória, de acordo com o inciso III.  

Parágrafo único. O Sistema de Pagamentos e Transferência de Valores 

Monetários por meio de Dispositivos Móveis (STDM), parte integrante do 

SPB, consiste no conjunto formado pelos arranjos de pagamento que 

disciplinam a prestação dos serviços de pagamento de que trata o inciso III do 

art. 6º, baseado na utilização de dispositivo móvel em rede de telefonia móvel, 

e pelas instituições de pagamento que a eles aderirem (BRASIL, 2013). 

 

A Lei também regulariza o uso da moeda eletrônica, que tenha como função permitir o 

usuário final de efetuar uma transação de pagamento (inciso VI). Chama atenção no Art.9 a 

competência do Banco Central do Brasil em disciplinar a cobrança de tarifas, comissões e outras 

formas de remuneração referentes aos serviços de pagamentos (inciso XIII).  

Entrevista realizada com a coordenadora geral do Instituto Periferia – que é o órgão que 

procura organizar os bancos comunitários digitais no país que utilizam o e-dinheiro –, Maria 

Otaciana Pereira Barros, ressalta que a nova lei instigou possibilidades que os bancos 

comunitários poderiam explorar. Em suas palavras:  

 
26 “A Procuradoria-Geral do Banco Central examinou a matéria nos autos do Processo nº 1101521347, aberto em 

decorrência do OFÍCIO Nº 3728/11 – MPF/PRDC/CE – GAB/AMM – 275, de 13 de junho de 2011 (fl. 2), por 

meio do qual a Procuradoria da República no Estado do Ceará, a fim de instruir o Procedimento Administrativo nº 

1.15.000.000969/2011-63, requisitou ao Banco Central do Brasil “esclarecimentos acerca da legalidade da emissão 

da referida moeda, elucidando em especial acerca da existência de autorização do Banco Central do Brasil para a 

referida prática”. Na Nota-Jurídica PGBC-5927/2011, a Procuradoria-Geral do Banco Central entendeu que (a) “a 

atividade questionada se divorcia da prática de ato próprio de instituição financeira, na medida em que não encerra 

a exploração profissional do dinheiro, não há captação de recursos junto ao público nem intermediação financeira, 

tampouco se presta à obtenção de lucro” e que (b) “o empreendimento não necessita de autorização do Banco 

Central do Brasil (...), ficando afastada, pois, a incidência do art. 16 da Lei nº 7.492, de 1986” (FÓRUM BANCO 

CENTRAL INCLUSÃO FINANCEIRA, 2010, p.146)” 
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quando saiu essa resolução de moedas eletrônicas a gente começou a pensar 

no que a gente poderia fazer para transformar nossa moeda social em moeda 

social eletrônica. Porque se a gente pudesse controlar, ter o controle direto 

dessa moeda e conseguir fazer o processo de cobrança de taxas, colocar 

crédito, fazer coisas que a gente pensava em fazer com a moeda (social) e que 

efetivamente travava na maioria das coisas devido as leis que a gente tem, não 

tem lei na realidade, há uma aceitação, uma relação com o Banco Central27 

 

A norma – regra da ação capaz de imprimir ordem no território – neste caso, parece ter 

sido cooptada para novas racionalidades com caráter mais afeito aos lugares pois a partir dela, 

os bancos comunitários têm a possibilidade de ter uma carteira de crédito hígida, sem 

necessariamente mobilizar poupança, através de um novo meio de pagamento eletrônico, o e-

dinheiro.  

Milton Santos já anteviu que o espaço por seu conteúdo técnico é regulador, contudo, 

um “regulador regulado”, já que as normas, em última análise, determinam seu comportamento 

(SANTOS, [1996] 2008, p. 230). Desta maneira, além da forma técnica do e-dinheiro, é o 

caráter normativo que possibilita o uso desta moeda eletrônica pelos bancos comunitários. 

Cabe aqui descrever o início do uso desta moeda eletrônica, assim como o seu 

funcionamento, é gerenciada pelo Instituto da Periferia28.  

Conforme Rigo (2014, p.238), a primeira tentativa de digitalização da moeda social foi 

realizada em 2012, porém sem sucesso, pois “A companhia de celular “dona” da tecnologia não 

“compreendeu o espírito da coisa” e os custos ficaram altos para os usuários”.  Todavia, aponta 

a pesquisadora, é desta tentativa desastrosa que surge o PalmasLab29, que em parceria com a 

Fundação Getúlio Vargas (FGV), começam a traçar possibilidades de um cartão magnético que 

funcionasse como um cartão de crédito e débito, que poderia ser recarregável ou estar associado 

a uma conta do Banco Palmas. Conforme ainda outro estudioso do tema,  

Isso conferiria maior segurança e praticidade nas relações de compra e venda, 

bem como um custo menor para o usuário (morador e empreendimento). De 

acordo com Joaquim Melo Neto, seria possível também reverter a taxa que é 

paga pelos usuários para as operadoras de cartão crédito para o BCD. Este 

volume de recursos seria convertido em fundos para empréstimo e para 

própria manutenção das atividades do banco. Sendo assim, em vez de os 

usuários pagarem taxas para operadoras de cartões tradicionais e “enviarem 

dinheiro para fora da comunidade”, o dinheiro ficaria no território para ser 

investido e redistribuído. Para Joaquim Melo Neto, esse é o futuro das Palmas 

e das moedas sociais no Brasil (FARIA, 2018, p. 239) 

 
27 Entrevista com Maria Otaciana Pereira Barros, realizada em Fortaleza, na sede do Instituto da Periferia em 

9/7/2018. 
28 Importante ressaltar que o Instituto da Periferia funciona em uma sala dentro do Banco Palmas e possui uma 

equipe própria de gerenciamento. Observação de trabalho de campo realizado em julho de 2018.  
29 No capítulo 3 apresentaremos com maior detalhe as características de funcionamento do PalmasLab, que nos 

parece ser um produtor de horizontalidades no Conjunto Palmeiras e, portanto, merece maior detalhamento.  
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A moeda “Palmas eletrônica” (FARIA, 2018) acabou sendo deixada de lado para dar 

lugar a uma moeda eletrônica criada por uma empresa de “amigos próximos” conforme Sra. 

Barros coordenadora do Instituto da Periferia nos relatou, denominada MoneyClip. Anterior a 

efetiva parceria que se concretizaria em 2015, o Banco Palmas foi convidado a implementar 

moedas eletrônicas de outras grandes empresas do circuito superior da economia urbana, o que 

acabou não se concretizando, devido a rigidez técnica existente, como podemos analisar na fala 

da coordenadora:  

E aí a gente começou essa discussão em 2014, quando a gente ouviu as 

primeiras questões sobre as moedas sociais eletrônicas, e a gente foi procurado 

pela Mastercard, Caixa Econômica e pela Vivo, que tinha um processo de 

moeda eletrônica com esses caras. Tinha um modelo de moeda eletrônica que 

era via celular também, só que a gente começou a ver o processo. O que a 

gente pode mudar aqui? Não pode mudar nada porque o processo está pronto! 

A gente pode colocar? Não, não pode colocar porque precisa passar por não 

sei quem...então a gente não conseguia fazer alteração nenhuma no processo, 

era uma coisa que vinha de cima para baixo. Aí a gente falou: ah é, nisso a 

gente não vai entrar, não é o que a gente pretendia com moeda (informação 

verbal)30. 

 

 

De acordo com Faria (2018, p.203), a parceria sugerida pela MoneyClip consistia em 

2% de todas as transações comerciais efetuadas via Plataforma E-dinheiro, cobradas dos 

comerciantes e divididos entre MoneyClip e banco comunitário, onde 1% remuneraria a 

empresa (pelo desenvolvimento, monitoramento e suporte ao uso do aplicativo) e 1% ficaria 

para o banco comunitário ao qual o comerciante estivesse vinculado. Além disso, qualquer 

saque – ou seja, operação em que um comerciante ou um morador vai ao banco comunitário 

trocar moeda eletrônica por Reais –, também seria taxado em 1%, que ficaria para o banco 

comunitário local.  

O autor também se refere a uma estrutura já existente da empresa MoneyClip, que 

contava com 34 funcionários, sendo a maior parte desenvolvedores, adequada as exigências do 

Banco Central.  

Ao contrário das primeiras empresas que procuraram o Banco Palmas para fazer uso da 

moeda digital, a MoneyClip já tinha uma certa proximidade com o Palmas através de um 

funcionário que havia trabalhado no Palmas e, posteriormente, passou a prestar serviços para a 

MoneyClip. Contudo, o que nos pareceu decisivo foi a possibilidade que a empresa apresentou 

 
30 Transcrição de entrevista com Maria Otaciana Pereira Barros, realizada em Fortaleza, na sede do Instituto da 

Periferia em 9/7/2018. 



  

44 

 

nos usos da Plataforma, permitindo o Banco Palmas realizar alterações que lhes conviessem, 

como mostra a fala da Sra. Otaciana Barros: 

A gente conversou com uma equipe de Brasília, galera que eram amigos, uma 

empresa que era a MoneyClip. Eles fizeram uma empresa, tinham sede em 

Brasília, eram empresários já da área, já criavam apps, um dos apps que eles 

criaram era esse aplicativo que na época era chamado de Madeapp (....) eles 

trouxeram pra gente e mostraram, fizemos a famosa pergunta: o que a gente 

pode alterar? Aí ele falou a frase que pra gente impactou mais: ‘o que vocês 

quiserem. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, colocar ali, tirar daqui, 

aumentar taxa, tirar taxa, fazer o que vocês acharem melhor’ (informação 

verbal)31. 

 

Em 2015 os testes começaram a ser realizados no Conjunto Palmeiras, quando alteraram 

o nome para Plataforma E-dinheiro e a moeda eletrônica passou a ser chamada “e-dinheiro 

Palmas”. Isso era uma das possibilidades que a Plataforma permitia, que cada banco 

comunitário pudesse nomear sua moeda, como também alterar as taxas que lhes conviessem.  

Como mostra o pesquisador do tema, 

Inicialmente fruto de uma parceria entre a MoneyClip e o Banco Palmas, a 

digitalização baseada no E-dinheiro passou a ser encarada como um ator 

central no futuro da própria rede brasileira de bancos comunitários, 

especialmente com vistas às sustentabilidades financeiras dos BCDs (já em 

um novo ambiente macropolítico, de mais dificuldades de financiamento 

público) (FARIA, 2018,201) 

 

Durante a realização deste projeto-piloto houve resistência por parte das pessoas no uso 

da moeda através do celular. Deste modo, o Banco Palmas, juntamente com o Instituto da 

Periferia, passou a pagar os funcionários através da conta do aplicativo, de acordo com a 

coordenadora do Instituto da Periferia.  

Em meados do ano de 2016, o Instituto Banco da Periferia, centralizador das transações 

do e-dinheiro e entidade jurídica que representa a nova moeda digital, passou a dialogar com a 

MoneyClip para a compra do aplicativo e manutenção do sistema, que era pago mensalmente 

para a empresa. De acordo com a Sra. Otaciana Barros, do ponto de vista financeiro, seria mais 

adequada a compra da Plataforma E-dinheiro devido ao custo para impressão de moedas locais, 

que possuem a marca d´água do Instituto Palmas32. Em contrapartida, parte da taxa que antes 

 
31 Transcrição de entrevista com Maria Otaciana Pereira Barros, realizada em Fortaleza, na sede do Instituto da 

Periferia em 9/7/2018. 
32 Conforme entrevista de Joaquim Melo concedida à Luiz Arthur Silva de Faria, os custos de manutenção pagos 

para a MoneyClip pelo Instituto da Periferia foram de R$258.000,00 no ano de 2017. Para Melo, a única saída 

para viabilizar o uso da Plataforma de forma generalizada pelos bancos era através da compra da mesma (FARIA, 

2018, p.215). 
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ia para a Moneyclip (1%) direciona-se para a Rede Brasileira de Bancos Comunitários (RBBC) 

e o outro 1% se mantém para o banco comunitário local.   

Deste modo, a compra da Plataforma – e o uso desta por um maior número de bancos 

comunitários –, desenha-se como alternativa para saúde financeira dos bancos comunitários.  

Para criar uma conta no e-dinheiro o usuário deve fornecer seu número de telefone 

celular, Cadastro de Pessoa Física (CPF) e o Código de Endereçamento Postal (CEP) de onde 

mora. É importante pontuar que, caso a pessoa não faça o cadastro através de um banco 

comunitário de sua comunidade, a conta se vinculará automaticamente ao Banco Palmas (CE).  

 As formas materiais para utilização do e-dinheiro ocorrem de três maneiras possíveis: 

a) Através de cartões magnéticos com o sistema “Near Field Communication” 

(Comunicação de Campo Próximo) onde há um custo de R$8,00 reais por cartão; 

b)  Por um smarthphone, que dará ao usuário a possibilidade de ter um extrato em tempo real 

de suas operações e transferência de valores (pelo próprio celular, ou para um cartão do tipo 

NFC); 

c) Por meio de um celular através de mensagens via SMS (Short Message Service), onde não 

é necessário que o aparelho seja um smarthphone.  

 

Figura 5. Cartão e-dinheiro 

 

Fonte: Carolina G. de Paula Pupo, 11/7/2018. Para o cliente adquiri-lo é necessário pagar o valor de 

R$8,00. Nota-se no canto inferior direito o sistema “Near Field Communication”.   

 

 

Em qualquer uma das três formas de seu uso, a pessoa física não precisa ter acesso a internet 

para que a transação seja realizada; todavia, obrigatoriamente o estabelecimento comercial deverá ter 

um celular com internet para que a transação seja feita; em contrapartida, não será necessário o uso de 

“maquininhas” de cartão (os terminais POS).  

A Plataforma E-dinheiro fornece as seguintes operações:  
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1. Depósitos: realizados através da operadora de cartão de crédito do usuário que cobra uma 

taxa de 5% para esta operação. A outra maneira é fazer o depósito através do seu banco 

comunitário. O usuário faz um depósito na conta custódia do e-dinheiro da Caixa 

Econômica Federal ou do Banco do Brasil; 

2. Transferências: permite ao usuário transferir dinheiro para os seus contatos (através do 

número de celular) e não há cobrança de taxa. Caso o usuário queira resgatar o dinheiro 

que está na conta, deverá pagar uma taxa de 1%; 

3. Cobranças: função utilizada pelos comerciantes para cobrar suas vendas. O comerciante 

paga 2% por transação, sendo que 1% irá para o banco comunitário cadastrado e a outra 

metade para a Rede Brasileira de Bancos Comunitários; 

4. Pagamentos: pessoas físicas ou jurídicas podem fazer pagamentos de boletos, a taxa 

cobrada depende do valor transacionado;  

5. Recarga: utilizado para carregar celulares pré-pagos; 

6. Meus gastos: função em que o usuário pode programar uma data e valor para ser retirado 

de sua conta para ser guardado mensalmente, sem a incidência de juros, mas que permite 

um planejamento financeiro do mesmo33. 

 

Figura 6. Demonstrativo do aplicativo da Plataforma E-dinheiro 

 

Fonte: https://edinheiro.net.br/; Acessado em:2/2/2021. Na imagem é possível identificar suas funções. 

 

 
33 Mais detalhes ver no Anexo 2. 

https://edinheiro.net.br/
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A partir da descrição das operações e taxas que a Plataforma E-dinheiro fornece, as 

funções “Cobrar”, “Transferir” e “Pagar” seriam trocas comerciais que poderíamos enquadrar 

no conceito de “moeda”. Todavia, o fato de a moeda adquirir esta natureza digital, dificulta a 

análise teórica. Por se tratar de uma técnica do atual período técnico-científico-informacional, 

podemos nos perguntar: este caráter digital mantém a natureza local e/ou social da moeda?  

Algo que nos chama a atenção é o fato dos bancos comunitários conseguirem, por meio 

da “moeda” eletrônica, captar recursos de fora da comunidade. Isso aconteceria através do 

trabalho dos bancos comunitários em captar estabelecimentos comerciais que aceitem a moeda 

digital e que não necessariamente estejam dentro do bairro. Outra possibilidade é conquistar 

adeptos para utilização da Plataforma E-dinheiro que não necessariamente residam na 

comunidade. Isso é uma vantagem que a técnica do novo período permite. Desta forma, a moeda 

eletrônica não possui uma área restrita de uso, que de acordo com a bibliografia já citada, seria 

importante para o desenvolvimento local. Contudo, nos parece que não é falta de limite 

territorial que poderia trazer consequências para a manutenção da poupança local e “tapar os 

buracos do balde”, como a analogia de Joaquim Melo propunha para as moedas sociais, mas 

sim as políticas internas de cada banco comunitário sobre o uso da Plataforma E-dinheiro, 

principalmente àquelas relacionadas ao tipo de estabelecimento que será aceito na rede.  

Nossa hipótese é que caso a “moeda eletrônica” permaneça em circulação nos 

estabelecimentos do circuito inferior, não haverá vazamento do dinheiro líquido para o circuito 

superior, mantendo o desenvolvimento local, como retrataremos no momento favorável 

(capítulo 4).  

Neste sentido, a Plataforma E-dinheiro é uma oportunidade para a sustentabilidade 

financeira destes bancos, com a manutenção da poupança para os pobres (que são os agentes 

preferenciais do circuito inferior da economia urbana). A sustentabilidade, que poderia ser 

alcançada através da Plataforma E-dinheiro, não é somente o lastro que o banco angariaria para 

compor sua carteira de crédito, mas também a capacidade de gerenciar suas despesas correntes, 

principalmente o pagamento de contas de água, luz – e aluguel, quando há –, assim como a 

remuneração de funcionários.   

Sem o apoio do Estado e um cenário político pouco favorável as finanças solidárias, como 

veremos no item 1.3, entendemos que somente estas necessidades já justificariam o uso da 

Plataforma E-dinheiro para as operações financeiras dos bancos comunitários.  
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Os bancos comunitários que fazem uso da Plataforma Digital E-dinheiro são 

denominados “digitais”; como é possível verificar na foto a seguir, o Banco Palmas é um banco 

comunitário digital: 

 

Figura 7. Fachada do Banco Palmas (CE), primeiro banco comunitário do Brasil 

 

Foto: Carolina G. de Paula Pupo, 12/7/2018. Na entrada do Banco Palmas é possível observar três 

elementos importantes:  Uma placa ao centro, na entrada do banco, com os dizeres “Banco Comunitário 

Digital”. Ao lado direito, a antiga cédula da moeda Palmas pintada à mão na parede. Do lado esquerdo 

a frase do samba-enredo da Escola de Samba do Rio de Janeiro, Paraíso de Tuiuti, segunda colocada no 

carnaval de 2018.  

 

Do ponto de vista operacional, cada banco comunitário digital tem permissão para 

administrar somente suas próprias transações dentro da Plataforma, enquanto o Instituto da 

Periferia, localizado dentro do Banco Palmas, tem acesso a todas as operações realizadas por 

estes bancos comunitários digitais, o que demonstra certo controle nas operações realizadas na 

Plataforma E-dinheiro.  

 A rigidez da técnica, neste momento, não permite que cada banco comunitário imprima 

sua identidade ao e-dinheiro, como é o caso das moedas locais de papel, pois todos fazem uso 

do mesmo símbolo. Isso se deve ao fato de que mesmo o Banco Palmas tendo comprado o uso 

da Plataforma, o código fonte ainda pertence sendo da Moneyclip, essas demandas de ordem 

técnica passam por esta empresa.  A moeda vista com um símbolo que imprima a identidade 

local é, num primeiro momento, posta de lado. A nova possibilidade que se abre para que cada 

banco comunitário possa imprimir seus símbolos dentro da Plataforma foi anunciada 

recentemente, pela Rede Brasileira de Bancos Comunitários, no lançamento da versão Beta E-

dinheiro, realizada em uma live por Joaquim Melo em maio de 2021.   
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Os bancos comunitários possuem outras funções nos lugares que estão inseridos, sejam 

elas sociais e/ou políticas. Analisar somente o uso das moedas locais pelos bancos comunitários 

e o uso da Plataforma E-dinheiro nos levaria a uma conclusão parcial da ação dos bancos 

comunitários nos territórios onde eles estão instalados. Isso passa a ser cognoscível quando 

compreendemos o pilar central na criação e funcionamento dos bancos comunitários que 

antecede as políticas de finanças solidárias no Brasil: a economia solidária.  
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1.3 A institucionalização das práticas da economia solidária na escala federal: a criação 

da SENAES 

 

Ainda que a economia solidária nasça de uma atitude crítica ao capitalismo, ela o leva 

em consideração, pois este é o modo de produção vigente. Singer (2013, p.10) descreve a 

economia solidária como um novo modo de produção, onde os princípios seriam a propriedade 

coletiva ou associada do capital e o direito à liberdade individual. Neste modo de produção 

haveria uma única classe de trabalhadores que desempenham o papel de prossumidores 

(produtores e consumidores), cada trabalhador é possuidor de uma mesma quantia de capital, 

operando em cooperativas ou sociedades econômicas. O resultado desta alternativa superior ao 

capitalismo é a solidariedade e a igualdade, entendendo como “superior” a condição de tornar 

a vida melhor das pessoas, no sentido de que cada uma possa escolher o trabalho que lhe traga 

maior satisfação, participando das decisões que o afetam e pela segurança que sua comunidade 

não o deixará desamparado (SINGER, 2013, p.113-114) (grifo do autor).  

 Esta economia alternativa tem como pilar a cooperação entre produtores e 

consumidores, com o objetivo da satisfação máxima ao menor custo para ambos, entendido 

como preço justo (LISBOA, 2004, p.22). Sua base são valores não mercantis como a 

solidariedade, a autonomia, a igualdade e a democracia (GAIGER, 1999, p. 196). Laços 

culturais, relações de parentesco e vizinhança são fundamentais para seu funcionamento. A 

busca pelo sustento dos grupos que praticam a economia solidária deve ocorrer por meio do 

associativismo e da autogestão, normalmente compostos por mulheres que não estão motivadas 

pela maximização do lucro, ainda que ele esteja presente, com outras nomenclaturas (LISBOA, 

1999, p.16).  

Para Singer (2013, p.16) a autogestão é a principal diferença entre a economia capitalista 

e a solidária pois está ligada ao modo de administração das empresas. Enquanto nas empresas 

capitalistas aplica-se a heterogestão (administração hierárquica) onde os trabalhadores de níveis 

mais baixos realizam tarefas repetitivas e rotineiras e pouco sabem sobre a empresa, os mais 

altos cargos os trabalhadores têm maior conhecimento pois é preciso tomar decisões sobre seu 

rumo (op. cit., p. 17). Já na empresa solidária a administração é democrática (autogestão), as 

decisões são tomadas em assembleias, que são soberanas. Nas empresas solidárias de grande 

porte, as assembleias são mais raras pelo grande número de pessoas envolvidas, neste caso as 

ordens e instruções devem fluir de baixo para cima, enquanto as demandas e informações de 

cima para baixo (op. cit., p.18). 
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O termo economia solidária pode parecer problemático se considerarmos a “economia” 

como sinônimo de “economia de mercado”, como faz Henrique Wellen em seu livro “Para a 

Crítica da Economia Solidária”. Para este autor, estaríamos dando uma valoração supostamente 

solidária ao capital (WELLEN, 2012, p. 19). Coraggio (2012) concorda que sobre este prisma 

da economia ela não poderia ser “solidária”, porque está na base da economia de mercado ser 

competitiva e individualista, não havendo possibilidades de juízos e práticas morais mais 

amplas, como a justiça. Este pensamento utilitarista34, de viés economicista, não possibilita 

outras racionalidades mais plurais no ato econômico, e de seu sentido para a vida em sociedade, 

onde a solidariedade pode estar no centro da elaboração das atividades produtivas (FRANÇA 

FILHO, 2007, p.162). 

Marcel Mauss (1923-1924), em suas análises das economias ditas “primitivas”, sugere 

que existe uma economia anti-utiliatrista que é característico da vida em sociedade, contestando 

a ideia hegemônica de um mercado individualista, propondo que é da natureza das trocas em 

sociedade que elas sejam orientadas pela “dádiva”, que por sua vez possui três momentos: dar, 

receber e retribuir. França Filho (2007, p. 157) sugere uma “economia plural”, que permite um 

olhar econômico para além da visão dominante e formalista da economia, onde é possível 

identificar certas singularidades e outras formas de produzir e distribuir riquezas, como a 

economia solidária. Laville (1994, p.41) aponta que as decisões realizadas no âmbito da 

economia solidária não estão em função do lucro, mas sim adequadas a um bem comum. Desta 

maneira, a economia solidária interroga tanto a nível conceitual como empírico, as categorias 

da economia, alimentando uma reflexão geral sobre as definições e instituições da economia 

(op.cit., p.43).  

Nesta perspectiva, esta outra economia, construída por iniciativas não-monopólicas, 

associativas e cooperativas, perde o sentido a ideia abstrata de oferta e demanda, assim como a 

noção de competição, próprias da economia de mercado. Ao invés de falarmos em produtores 

e consumidores que são estimulados pela livre iniciativa, é possível falar em prossumidores, ou 

 
34 O utilitarismo é como a Escola Neoclássica ou Marginalista define o valor dos bens e serviços a partir de um 

fator subjetivo – a utilidade – ou seja, a capacidade de satisfazer as necessidades humanas; deste modo, “Os 

homens vivem irremediavelmente num mundo governado pela necessidade, em que os fins são múltiplos e os 

recursos são escassos” (PRADO, 1990, p.66). Neste mundo os homens deveriam fazer escolhas racionais. Para 

esta Escola, também conhecida como a teoria subjetiva do valor, não há embate entre “burgueses” e “proletários” 

como propõe Marx, pois estes estariam em posição idêntica de sacrifícios que serão recompensados, de acordo 

com um dos principais teóricos Say que os divide em “três fatores” (trabalhadores, os capitalistas e os 

proprietários). Para ele o sacrifício do empregador é a abstinência referente à possibilidade de consumir e do 

trabalhador o trabalho, enquanto o primeiro é recompensado pelo lucro o segundo é pelo salário (REBÊLO, 2017, 

p.117).  
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seja, uma regulação que ocorre através de debates onde os moradores planejam e decidem como 

será a oferta de produtos e/ou serviços (FRANÇA FILHO, 2007, p.161).  

  As práticas de economia solidária ocorrem no nível “microssocial”, ou seja, através de 

grupos sociais em seus locais de vida, e que em geral são constituídos por pessoas pobres 

excluídas que, por iniciativa própria ou pela indução de promotores mediadores de recursos, se 

associam para efetivar o trabalho autogestionado como possibilidade de se reinserir no mercado 

que os “expulsou”, ou que nunca os integraram como trabalhadores assalariados (CORAGGIO 

2016). Contudo, a economia solidária não deve ser vista como uma “alternativa pobre para os 

pobres”, mas sim como a construção de uma economia subordinada à reprodução da vida e 

voltada ao sustento da comunidade (LISBOA, 1999, p.14).  

Para que se possa construir um outro sistema econômico, que busque fundamentalmente 

a criação de uma vida digna para todos os agentes sociais, é necessário que haja uma economia 

mista nacional, conforme propõe Coraggio (2016) que se caracterizaria da seguinte maneira: as 

práticas de economia solidária se iniciam em um nível microssocial, onde através de inciativa 

própria ou indução de mediadores, pequenos grupos de pessoas pobres/excluídas se associam 

voluntariamente e solidariamente para efetivar um trabalho organizado na autogestão, com o 

objetivo de se integrar ao mercado de trabalho. Essas práticas microssocioeconômicas, devem 

se articular a um nível meso, onde se deve integrar esses territórios e incluí-los em trocas de 

reciprocidade com relação harmônica ao ecossistema local. Nesta perspectiva, o Estado e as 

políticas públicas são fundamentais para que essas ações alcancem um nível sistêmico 

(CORAGGIO, 2016, p. 18-22).  

É importante descrevermos que dentre os autores que se debruçam sobre esta temática, 

não há consenso em afirmar que a economia solidária é um novo sistema econômico, ou seja, 

que ela de fato se constituiria numa alternativa sólida e exequível – uma outra economia – como 

defendem Singer (2002), Lisboa (2004), Coraggio (2016), entre outros. Para o chileno Luís 

Razetto a economia solidária é uma economia alternativa e não uma outra economia, em suas 

palavras:  

Cabe advertir que entendemos a economia de solidariedade como expressão 

de realidades microeconômicas, que têm potencialidades de expansão na 

perspectiva de chegar a constituir globalmente um setor da economia que 

opere junto ao outros setores da economia privada individual e da economia 

pública estatal. É em tal sentido que falamos de economia alternativa e não de 

um modelo macroeconômico que se postule como alternativa econômica de 

reorganização da economia global (RAZETTO, 2005, p.45) 
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Razetto não nega que a economia solidária seja um modo de fazer economia com uma 

nova racionalidade na organização, que se expressa principalmente nas seguintes etapas do 

processo econômico:  produção, destinação dos recursos, distribuição dos bens e serviços, e nos 

procedimentos de mecanismos de consumo e acumulação. 

 O autor propõe que durante a fase de produção há, no interior das unidades econômicas, 

o que ele chama de “fator C” pois começam com a letra C em diversos idiomas e são 

fundamentais dentro das unidades produtivas de economia solidária, tais como: cooperação, 

comunidade, colaboração, coordenação, coletividade, compartilhamento de conhecimento 

(RAZETTO, 2005, p. 40).  

No processo de distribuição, a economia solidária se distingue por apresentar diferentes 

fluxos e relações econômicas como: 1) Doações: caracterizadas por transferências 

unidirecionais de bens, por parte de um doador, que não espera tributação monetária; 2) 

Reciprocidade: transferência bidirecional entre sujeitos ligados por lações extra-econômicos de 

amizade e confiança; 3) Comensalidade: transferências pluridirecionais entre diversos sujeitos 

que constituem um grupo familiar, religioso, cultural, etc.; 4) Cooperação; transferências 

bidirecionais múltiplas que ocorrem através de sujeitos individuais ou coletivos que serão 

compensados posteriormente através das contribuições efetuadas por cada um (RAZETTO, 

2005, p. 42 e 43).  

Já no plano do consumo, a economia solidária mostra outra racionalidade econômica 

através da proximidade entre produção e consumo, a preferência pelo consumo comunitário, a 

integralidade na satisfação das necessidades, e por fim o consumo tende qualitativamente à 

simplicidade, e quantitativamente à austeridade e frugalidade; isso ocorre como consequência 

do descobrimento desta economia, que abre para os que a praticam a possibilidade para melhora 

da qualidade de vida (RAZETTO, op.cit., p. 43 e 44) 

Nesta mesma linha de raciocínio, Gaiger (2002) aponta que não há mudanças na base 

técnica do processo produtivo, todavia a economia solidária permite novas relações de trabalho. 

Para este autor, seria um novo subsistema econômico (GAIGER, 1999, p.195), visto que 

durante a vigência de um modo de produção, inúmeras formas secundárias podem surgir, 

expandir e desaparecer (op.cit., p. 201); no caso, a economia solidária seria uma nova forma 

social de produção, diferente e ao mesmo tempo compatível com as relações típicas do modo 

de produção capitalista (op.cit.).  

Para Lisboa (2004), Gaiger (1999; 2002) observa a economia solidária apenas sob o 

prisma econômico, quando o solidarismo das práticas da Economia Solidária indica uma lógica 
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particular de um estilo de vida que se contrapõe ao ethos capitalista, caracterizado por ser 

conflitivo e excludente. Assim, Lisboa propõe o termo “socioeconomia solidária” com o 

objetivo de demonstrar que a racionalidade econômica não é o fim supremo, mas um 

instrumento que tem como objetivo o sustento da vida e a melhoria das condições humanas.  

Ao mesmo tempo, estes autores corroboram no entendimento de que é importante que 

os empreendimentos solidários se insiram no mercado, preservando as relações internas 

baseadas nos princípios da igualdade e da democracia (LISBOA, 2004, p. 22); ou seja, que haja 

uma combinação do “espírito empresarial” com o “espírito solidário”, com o objetivo de 

produzir vantagens reais para os empreendimentos de economia solidária (GAIGER, 1999, p. 

199). Para Gaiger o “empresarial” vai além do empresário capitalista, e estaria ligado a 

qualificação técnica, a produtividade, estratégia de mercado e amplificação do capital para 

buscar uma maior cooperação e exploração das potencialidades do trabalho em conjunto para 

benefício dos próprios produtores. O fato de os empreendimentos de economia solidária 

buscarem eficiência e competitividade não os colocam como iguais aos empreendimentos 

capitalistas, visto que não há divisão de trabalho em unidades solidárias e, portanto, não há 

hierarquia. Além do mais, a propriedade é comum e autogestionária, onde a intensidade do 

contato face-a-face promove a solidariedade entre seus participantes (GAIGER, 2002; 

LISBOA, 2004).  

Wellen critica este envolvimento de empreendimentos solidários com o mercado 

capitalista, pois esses se “veem-se obrigados a apelar para os bons sentimentos e os cofres dos 

filantropos burgueses" (WELLEN, 2012, p.124); ao mesmo tempo, advoga que essas 

organizações para sobreviver "precisariam seguir as regras do mercado capitalista e, muitas 

vezes, seguiriam essas regras para além dos limites do ideal solidário” (op.cit., p.131). O autor 

admite que é possível que exista o sentimento de solidariedade entre os integrantes dessas 

organizações, contudo isso não invalidaria a sua funcionalidade para com o projeto neoliberal 

(op.cit., p.174), que retira a responsabilidade do Estado para culpabilizar o indivíduo de sua 

falta de direitos, argumentando que o terceiro setor e a economia solidária seriam utilizadas 

para a superação dos problemas sociais (op.cit., p.175). Como mostra o autor,  

Além disso, tal funcionalidade perante o capital é potencializada a partir da 

adoção e divulgação de uma perspectiva alienante sobre a realidade social que 

escamoteia as determinações sociais do capitalismo para fantasiar relações 

sociais de solidariedade pautadas numa suposta autonomia (WELLEN, 

2012, p.178). 
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Outro ponto relevante de sua obra é que com a economia solidária os trabalhadores ao 

invés de se unirem na luta contra o capital estariam "construindo laços materiais e ideológicos 

de uma consciência e uma prática pequeno-burguesa" (WELLEN, 2012, p.128). Em oposição, 

Lisboa (2004) propõe que não há homogeneização nas formas concretas de economia solidária 

e há empreendimentos que não negam completamente o lucro como eficiência econômica; 

todavia, o fato de não existir hierarquia entre seus membros – assim como a autogestão ser o 

pilar dos empreendimentos solidários –, os tornam diferentes daqueles que são efetivamente 

capitalistas. 

Coraggio (2000) e Gaiger (2000) apontam a economia solidária como alternativa aos 

setores populares para sobreviverem ao neoliberalismo. Coraggio faz a ressalva que para se 

pensar em uma outra economia com sustentabilidade socioeconômica é preciso viabilizá-la em 

mudanças estruturais na luta do sistema capitalista; em suas palavras: “A mudança do contexto 

estrutural é condição para a viabilidade e sustentação das iniciativas particulares. Sem a 

construção de um contexto “mesosocioeconômico” consistente é pouco provável sustentar 

empreendimentos deste novo setor” (CORAGGIO, 2011, p.149). 

Para Gaiger (2009), na América Latina a Economia Solidária teria a incumbência de 

colocar-se como uma possibilidade de luta contra o capital, já que ela surge de maneira distinta 

da europeia. Isso é consequência de contextos históricos e de sujeitos distintos que a 

promoveram nessas distintas formações socioespaciais.  

Na Europa, as raízes da Economia Solidária iniciam-se na revolução industrial do século 

XIX, ligada a operários e camponeses que tinham como base o associativismo para a busca da 

rentabilidade econômica dos membros da comunidade (GAIGER, 2009, p.82). No século XX, 

o único país europeu que buscou construir uma economia socialista com base na autogestão foi 

a Iugoslávia, onde o partido comunista foi extinto e substituído pela Liga dos Comunistas, para 

que o sistema de cooperativas tivesse autenticidade, contudo isso durou até 1980 (SINGER e 

SCHIOCHET, 2016, p.89).   Na Europa do século XX, as cooperativas lançaram-se na 

economia de mercado e a especialização e tecnificação dos organismos da economia social 

levaram a um sufocamento gradual da sua dimensão política e combativa.  Com a crise da 

regulação keynesiana em 1970, surge uma nova economia social, termo empregado no Canadá, 

para designar iniciativas locais no campo dos serviços sociais e de assistência a pessoas 

necessitadas, como novas cooperativas, empresas de inserção no mercado de trabalho, finanças 

solidárias, comércio justo, empresas em processo falimentar transferidas às mãos dos 

trabalhadores, entre outras iniciativas (GAIGER, 2009, p.83). Deste modo, a economia solidária 
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europeia torna-se uma resposta para contrabalancear a crise do Estado de bem-estar social, 

buscando a participação política de seus membros (op.cit., p.94). 

 Já na América Latina, a economia solidária ganha impulso na década de 1980, associada 

a organizações como as igrejas, inspiradas pela Pastoral da Libertação, e instituições de 

microcrédito, tendo como iniciativas pioneiras vários bancos comunitários geridos por 

mulheres (GAIGER, 2009, p.88;) assim como entidades ligadas a sindicatos e universidades 

(SINGER, 2013, p.113). Vale destacar o trabalho das Cáritas com o “Projeto Alternativo 

Comunitário” (PAC) no Brasil (GUERRA, 2016, p. 52)35.  

Esta forte união da Economia Solidária com a Igreja Católica nos territórios 

latinoamericanos, associação baseada em grande parte na solidariedade e fraternidade, 

corrobora a tese de que a economia solidária consiste em lutar contra a pobreza, buscando a 

garantia das condições materiais indispensáveis a sobrevivência, tornando-se uma alternativa 

ao capitalismo, através da construção de novas relações econômicas (GAIGER, 2009, p.94).  

No caso do Banco Palmas, primeiro a se consolidar no Brasil – como mencionado –, seu 

principal gestor (Joaquim Melo) era um seminarista influenciado pela Teologia da Libertação. 

Em entrevista para Faria (2018, p.58) relata: 

[e]m 1984 o dom Aloisio Lorscheider estava iniciando aqui em Fortaleza uma 

experiencia chamada Padres da Favela. Eu era seminarista, com 22 anos de 

idade, da Diocese de Belém. Tínhamos esse jeito de vida, de resistência. 

Naquela época, a Teologia da Libertação estava em alta. Fiz até o 3º ano de 

Teologia em Belém, quando descobri o Padres da Favela. ([…]) Soube dessa 

experiencia e fiquei louco lá em Belém. Toda aquela nossa luta revolucionária 

por um novo mundo. ([…)] Em 1988 eu era presidente da Associação dos 

Moradores do Palmeiras. Ainda era seminarista  

 

 

 
35 Vale ressaltar que o desenvolvimento da economia solidária na América Latina esteve ligado ao Concílio 

Vaticano II (1961) quando a “solidariedade” passa a existir nos documentos oficiais da Igreja (GUERRA, 2016, 

p.47). Alguns exemplos de ações da Igreja Católica, renovada pelo Concílio Vaticano II, podem ser citadas como 

práticas solidárias como: o modelo comunitário e cooperativo da Diocese de San Gil e Socorro na Colômbia na 

década de 1960; “El Salinerito” no Equador  na década de 1970, movimento conduzido pelos salesianos para 

fomentar o desenvolvimento humano e solidário em uma pequena localidade que é reconhecida pela qualidade de 

seus produtos lácteos e fortalecimento de sua comunidade; ainda em 1970 no Chile cria-se a Fundación 

Solidariedad para apoiar os presos políticos mediante trabalhos solidários (op.cit., p.50). Guerra (2016, p. 47) 

sugere que a “solidariedade” está na base da doutrina cristã já que dentro desta todos os seres-humanos devem ser 

tratados como irmãos e estes têm por obrigação praticar a fraternidade através da cooperação e ajuda mútua. Desta 

forma “o cristianismo foi fundamental para explicar a origem e desenvolvimento de movimentos como o 

cooperativismo e a economia solidária” (op.cit.).  
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No Brasil, de acordo com o Segundo Mapeamento Nacional de Economia Solidária 

realizado pelo Sistema de Informação de Economia Solidária (Sies)36 – que ocorreu entre 

2010 e 2013 –, o Brasil apresentava 19.708 Empreendimentos Econômicos Solidários (EES) 

distribuídos por 2.713 municípios brasileiros, situados em áreas urbanas e rurais. 

Dentro deste universo, identificavam-se Empreendimentos de Finanças Solidárias 

(EFS) destinados ao apoio financeiro daqueles que produzem através de práticas 

autogestionárias, oferecendo suporte por meio de poupança e concessão de crédito baseado 

em um sistema alternativo. Os tipos mais comuns encontrados no Brasil são os bancos 

comunitários, cooperativas de crédito e fundos rotativos (MINISTÉRIO DO TRABALHO 

E EMPREGO, 2012). Essas novas formas financeiras, que ocorrem nos lugares, podem ser 

definidas por um conjunto de serviços e produtos financeiros que fomentam o crescimento 

e consolidação da Economia Solidária, por meio de um caráter pedagógico, buscando 

desenvolver um conjunto de processos educativos entre seus participantes, baseado na lógica 

solidária e autogestionária (NESOL, 2015).  

A Secretaria de Economia Solidária (SENAES), responsável pela disseminação das 

finanças solidárias no Brasil entre os anos de 2003 e 2015, compreendia as finanças 

solidárias como uma forma de permitir o acesso a serviços financeiros a um segmento da 

população excluído do sistema tradicional, com o objetivo de democratizá-lo através de 

empreendimentos de finanças solidárias. Neste entendimento, essas finanças são opostas ao 

sistema financeiro convencional, pois não há exigências de garantias prévias de bens para 

que os empréstimos sejam feitos, e seu objetivo último é o desenvolvimento local, através 

da dinamização do consumo e de bens e serviços da própria comunidade.  As regras para o 

seu funcionamento, por fim, são definidas na própria comunidade (MINISTÉRIO DO 

TRABALHO E EMPREGO, 2013, p.5). Estas formas de alternativas de uso das finanças 

apontam para uma ordem local, baseada na lógica e dinâmica do cotidiano, onde a co-

presença, a vizinhança, a intimidade, a emoção, a cooperação e a socialização se constituem 

elementos comuns da sociabilidade praticada (SANTOS, [1996] 2008, p.339).  

Neste contexto, podemos afirmar que os bancos comunitários são as organizações 

mais conhecidas que pertencem ao campo das finanças solidárias. Muñoz (2009, p. 209-210) 

descreve as finanças solidárias como uma forma das finanças operarem a serviço das 

necessidades de todos, e que compõem em seu escopo também instrumentos não-financeiros. 

 
36 O Projeto Sistema de Informação de Economia Solidária foi uma parceria entre o Grupo de Pesquisa em 

Economia Solidária e Cooperativa (Grupo Ecosol), a Unisinos (Universidade do Vale do Rio dos Sinos), em 

convênio com a Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES). 

http://blogecosol.wordpress.com/
http://unisinos.br/portal/
http://www.mte.gov.br/ecosolidaria/secretaria_nacional.asp
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Segundo a autora, finanças solidárias dividem-se em quatro modalidades, com origens e 

enfoques heterogêneos:  

a) Cooperativas de economia ou crédito, onde cada sócio tem um voto podendo operar 

com contribuições apenas de seus sócios ou captando fundos públicos;  

b) Microfinanças, dirigidas às unidades econômicas de pequena escala baseada em 

relações de proximidade, onde é possível haver Grupos Solidários e/ou Bancos 

Comunais;  

c) Finanças Éticas, que operam em instituições financeiras tradicionais, mas buscam um 

“investimento socialmente responsável”;  

d) e por fim, uma série de instrumentos financeiros ofertados onde estariam inseridos os 

Bancos Comunitários, baseados na proximidade como garantia e financiamentos com 

recursos do Estado, mercado, de doação, de sócios entre outros.  

 

Uma das formas genuínas de atuação dos bancos comunitários está no fato de validar 

seus empréstimos através da confiança. As relações entre o futuro tomador e banco comunitário 

vai além das relações instrumentais e/ou profissionais, vínculo em que a proximidade 

geográfica possibilita uma relação de troca na temporalidade na qual se reduz o “custo do acesso 

à informação”; estes mecanismos é que estão na base das chamadas “finanças de proximidade” 

(ABRAMOVAY E JUNQUEIRA, 2005) A proximidade, por sua vez, se dá tanto pela 

“vizinhança” dos agentes, mas também é influenciada pela totalidade das relações existentes 

nos lugares (SANTOS, [1996] 2008, p. 318)  

Feitas estas considerações mais gerais sobre a dinâmica da economia solidária, para 

compreendermos como se desenvolveram as políticas mais diretamente ligadas à difusão dos 

bancos comunitários no Brasil, é preciso entender como se daria de forma concreta o próprio o 

processo de difusão destes princípios da Economia Solidária no país. Esta história, por sua vez, 

em grande parte se coaduna com a redemocratização do país ocorrida na década de 1980 

(incluindo a fundação do Partido dos Trabalhadores).  

Dois acontecimentos históricos importantes influenciaram a difusão da Economia 

Solidária no Brasil, conforme Singer e Schiochet (2016). O primeiro deles esteve ligado ao 

movimento estudantil da Universidade de Sorbonne em Paris em maio de 1968, onde os 

estudantes ocuparam a Universidade contra o autoritarismo e com ideal autogestionário.  

Rapidamente o movimento estudantil envolveu trabalhadores, não apenas da França como de 

outros países da Europa, como a Itália e Alemanha. No Brasil, protestos que ocorriam no Rio 
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de Janeiro e em São Paulo, no mesmo ano, a favor de uma reforma universitária e tinha como 

plano de fundo a luta contra o golpe militar. O segundo acontecimento histórico foi a criação 

do Sindicato Independente Autogestionário ou Solidariedade (em polonês, Solidarnosc) em 

1980, liderado por Lech Walesa na Polônia. Ainda que o Solidarnosc tenha sido reprimido com 

muita força, ganhou notoriedade em outros países e coincidiu com a fundação do Partido dos 

Trabalhadores (PT) no Brasil. Uma parcela importante dos membros fundadores do Partido 

estava exilada durante esses acontecimentos históricos e participou desses movimentos 

autogestionários que ocorreram na Europa.  

Neste contexto, a economia solidária passou a estar presente nos debates de várias 

associações, movimentos sociais e partidos políticos progressistas (como é o caso do Partido 

dos Trabalhadores). Nos anos 2000, quando Luís Inácio Lula da Silva – líder do Partido dos 

Trabalhadores – promove debates sobre a crise do “socialismo real” que ocorreu na antiga 

União Soviética, a ideia do socialismo autogestionário – identificado como Economia Solidária 

– é visto com enorme simpatia por boa parte dos dirigentes e intelectuais do partido, e passa a 

ser incorporado pelos dirigentes do Partido. Do ponto de vista prático, os pressupostos da 

economia solidária passam a ser também objeto de programa nas eleições de 2002, quando Luís 

Inácio Lula da Silva é eleito37.   

Foi justamente neste contexto que é criada a Secretaria Nacional de Economia Solidária 

(SENAES), mais precisamente no ano de 2003, dentro do Ministério do Trabalho e Emprego 

(MTE). Concomitantemente, criaram-se dois outros órgãos importantíssimos para a 

institucionalização da economia solidária no país: o Fórum Brasileiro de Economia Solidária 

(FBES) e a Rede Nacional de Gestores Públicos de Economia Solidária38.  A SENAES era um 

órgão responsável por viabilizar dentro do governo as finanças solidárias no Brasil através de 

três vertentes: Bancos Comunitários de Desenvolvimento, Fundos Solidários e Cooperativas de 

Crédito Solidário. Nesta perspectiva a SENAES era a responsável principal pelo 

monitoramento das informações, pelo apoio institucional e financiamento para a 

implementação dos bancos comunitários no território brasileiro.  

 
37 Vale descrever que o projeto econômico do PT não esteve baseado em uma alternativa para o capitalismo, como 

é o caso que propõe um dos entendimentos sobre a economia solidária. Para que esta economia avessa ao modo 

de produção capitalista prosperasse dentro do Partido, outros atores estavam envolvidos, principalmente 

movimentos sociais. 
38 O Fórum Brasileiro de Economia Solidária foi criado em 2003 durante a III Plenária Brasileira de Economia 

Solidária com o objetivo de ser uma instância nacional de articulação da Economia Solidária, Já a Rede Nacional 

de Gestores Públicos pertence aos estados e municípios com o objetivo de promover a Economia Solidária.  
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Políticas relacionadas a economia solidária foram também incorporadas ao Plano Brasil 

Sem Miséria (PBSM), com a finalidade de superar a extrema pobreza em todo território 

brasileiro. O Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) era o então 

responsável administrativo pela gestão do Plano Brasil Sem Miséria (doravante, PBSM) através 

da Secretaria Extraordinária para a Superação da Extrema Pobreza, contando também com outras 

instâncias como o Ministério da Casa Civil, o Ministério da Fazenda e o Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão39.  Todavia, a SENAES tinha grande autonomia de atuação 

durante os governos do Partido dos Trabalhadores. Com o impeachment da presidenta Dilma 

Rousseff do Partido dos Trabalhadores (PT) em 2016, tanto a SENAES quanto o Plano Brasil 

Sem Miséria deixam de existir. Recentemente, no governo do Presidente Bolsonaro, o próprio 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) é extinto.  

Traremos as consequências da ausência de fomento federal para os bancos comunitários 

no item 2.3, pois interessa-nos evidenciar um olhar sobre a totalidade do fenômeno estudado 

neste momento.  

É importante sublinhar que os bancos comunitários atuaram como uma das formas de 

empreendimentos baseados nas finanças solidárias no Brasil. Além do norte de suas atividades 

estarem “coladas” as dinâmicas dos lugares e na co-presença40, o crescimento em números 

absolutos e sua capilaridade no território nacional nos últimos anos, nos chamou atenção e 

pareceu-nos importante direcionarmos nossa investigação para este fenômeno. 

Como os bancos comunitários podem ser considerados como fixos geográficos que se 

estabelecem nas cidades brasileiras – com raras exceções41 –, uma das maneiras que nos pareceu 

interessante para os analisarmos o fenômeno pela sua totalidade, foi a teoria dos circuitos da 

economia urbana desenvolvida por Milton Santos na década de 1970.  

  

 
39 Decreto n° 7.492, 2 de junho de 2011. 
40 “A noção de co-presença, de que a sociologia vem se servindo desde seus fundadores, noção realçada por 

Goffmann (1961) e retomada por Giddens (1987), ganha uma nova dimensão quando associada à noção e à 

realidade geográfica de vizinhança” (SANTOS, [1996] 2008, p.319) 
41 Durante nosso levantamento sobre os bancos comunitários, encontramos apenas um banco que localiza em área 

rural, o Banco Ita em Ponta Porã no Mato Grosso do Sul, que será tratado no Capítulo 3.  
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Capítulo 2 

Microfinanças, circuito superior da economia urbana e o Banco Palmas   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nessas reuniões de rua utilizámos uma dinâmica que começava 

com a seguinte pergunta: 

- A senhora ou senhor já tomou banho hoje? 

- Sim, tomei. 

- Usou que sabonete? 

- Usei Lux. 

- Então, gente, quando ela estava tomando banho e passou o 

Lux no couro dela, e a água caiu na cabeça dela, para onde foi 

o dinheiro dela? Todos respondiam bem forte: 

- Pro raaaaalo! 

- Não, de jeito nenhum. Se ela pagou o sabonete, quando estava 

utilizando o sabonete, o dinheiro foi para o dono da fábrica 

Lux. Não é verdade? Como quem tivesse feito uma grande 

descoberta, o povo gritava: 

- É, é, é, é, é...... 

Naquele “é, é, é, é,é” estava a essência do que mais tarde viria 

a ser o Banco Palmas. O próprio povo da favela tinha 

descoberto o poder revolucionário de seu consumo. A resposta 

estava ali, pertinho de nós, e só dependia da nossa vontade. 

 

Joaquim de Melo Neto Segundo  

In Bancos Comunitários do Preventório e de Saracuruna, (2013) 
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O interesse pelo estudo das cidades – e do fenômeno da urbanização – tem uma longa 

tradução em todos os âmbitos das ciências humanas, dada a centralidade do fenômeno urbano 

para a vida contemporânea. A geografia também vem desempenhando um papel importante, 

desde ao menos o final do século XIX, quando os primeiros estudos urbanos na Alemanha 

chamavam a importância para a “situação” (lage) e o sítio (ort) urbano para o crescimento das 

cidades. Após uma longa evolução de análises e interpretações sobre o fenômeno urbano – 

descritas no importante texto de Maurício de Abreu (1994) –, na década de 1960 as abordagens 

sobre as cidades passaram a assumir um novo papel, que ia além da descrição e tabulação dos 

materiais, aumentando a importância dos estudos de planejamento e de políticas públicas em 

geral para a compreensão do fenômeno urbano. Dentre as inúmeras matrizes metodológicas da 

geografia urbana que surgem nesse momento, na Europa e nos EUA é possível destacar nomes 

como o de Brian Berry, Edward Ulmann, Pierre George, Jacqueline Beaujeu-Garnier. No 

Brasil, foram fundamentais para esta renovação os estudos de Milton Santos, Pedro Geiger, 

Fany Davidovich, Jurgen Langenbüch, apontam para uma transição nos estudos urbanos. De 

conhecida influência no Brasil foi a obra do geógrafo Michel Rochefort (1961), que propõe os 

estudos das redes urbanas como base para a análise da geografia das cidades. Passado o período 

de preocupações maiores com o “planejamento”, nas décadas de 1970 e 1980 são introduzidas 

na geografia urbana várias das discussões de cunho marxista, que aumentam ainda mais a 

capacidade explicativa do conhecimento produzido sobre as cidades (SANTOS, [1975] 2008; 

ABREU, 1994). É neste contexto de introdução de novos paradigmas no conhecimento 

geográfico que surge a “teoria dos circuitos da economia urbana”.  

Partimos do entendimento que a organização do espaço está atrelada a combinação das 

variáveis de cada período histórico, que na história do capitalismo podem ser divididos em três 

principais: haveria um primeiro período ligado a revolução dos transportes marítimos 

(modernização comercial), que ocorre a partir do final do século XV, quando os países europeus  

desenvolvem a capacidade de se impor a totalidade no planeta; um segundo período – de 

meados do século XVIII a meados do século XX – estaria atrelado a revolução industrial 

(modernização industrial) e reforçou as tendências já identificadas no período anterior; por fim, 

o período atual (que teria se iniciado após a Segunda Guerra Mundial), que traria consigo pela 

primeira vez a difusão de duas variáveis novas, elaboradas sobretudo nos países do centro do 

sistema capitalista, e que seriam capazes de se generalizar com muita força nos países 

periféricos: a informação e o consumo.  
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O resultado direto dessa modernização caracterizar-se-ia pela criação daquilo que 

Milton Santos chamou de “circuito superior da economia urbana”, onde os agentes que o 

compõem buscam acumular capital e expandir sua atividade. As atividades características deste 

circuito são intensivas em capital, tecnologia e organização (são todas firmas “burocráticas”, 

neste sentido). Concomitantemente a esta modernização quase “irresistível”, surgiu também o 

que foi denominado de “circuito inferior da economia urbana”, que por sua vez seria o resultado 

indireto dessas modernizações; este circuito inferior abrigaria todas as firmas e atividades 

econômicas de menor complexidade e tamanho; estas atividades dirigem-se principalmente a 

indivíduos que se beneficiam parcialmente – ou estão excluídos  –  dos “progressos” das 

modernizações, e em seu cotidiano estão fundamentalmente preocupados com a sobrevivência 

de sua família. Para além destas duas formas “puras” de circuitos, Santos ([1975] 2008, p. 31-

38) também aponta a existência de uma “porção marginal” do circuito superior, que apresenta 

formas menos modernas do ponto de vista não só tecnológico como também organizacional. 

Estes circuitos econômicos urbanos nos permitem compreender as cidades dos países 

subdesenvolvidos como uma máquina viva, trazendo a luz seu dinamismo interno, assim como 

as relações externas das cidades na rede urbana da qual fazem parte. 

Desta maneira, as modernizações são um tema central para o entendimento do fenômeno 

da urbanização. Elas ocorrem através de inovações originadas principalmente nos países do 

centro da economia-mundo – que seriam locais de dispersão do poder e de ideologias – e se 

desdobram para os espaços periféricos. Entretanto, a modernização é bastante seletiva, e não 

alcança todos os lugares ao mesmo tempo, e na mesma intensidade. Os circuitos que compõem 

a economia urbana são, portanto, o resultado de uma modernização seletiva e incompleta que 

compõem a organização do espaço dos países subdesenvolvidos. 

Na proposta original de Milton Santos (proposta em vários artigos e livros, escritos na 

década de 1970), o circuito superior caracteriza-se, portanto, pelo já mencionado alto nível de 

tecnologia empregado nos processos e produtos comercializados, pois está eminentemente 

ligado a atividades intensivas em capital, se baseando na publicidade como ferramenta para a 

mudança de gostos e comportamentos de consumo da população. Também dispõe de crédito 

bancário e manipula um grande volume de mercadorias. Podemos dizer que este circuito se 

alimenta a todo o tempo da “aceleração contemporânea” global (SANTOS, 1994 [2008]) e suas 

atividades integram-se em outras cidades de nível superior na rede urbana, seja no país ou no 

exterior. Portanto, mesmo que o circuito superior realize suas atividades nos locais onde 

concretamente atuam, ele possui sempre uma ligação menos orgânica com o lugar no qual está 
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inserido. Em oposição, o circuito inferior encontra maior integração local, sendo tributário dos 

dados do ambiente construído urbano, das disponibilidades produtivas regionais, dos costumes 

e história da cidade na qual está situado. 

Deste modo, a contribuição que Milton Santos desenvolve nos permite compreender e 

analisar de forma crítica a economia urbana de países subdesenvolvidos, incluindo o Brasil, 

partindo de um olhar periférico, isto é, elaborado através das observações realizadas em países 

subdesenvolvidos.  

É mister salientar a continuação dos estudos que têm como inspiração a “teoria dos dois 

circuitos”, pois ela tem se mostrado elucidativa, auxiliando-nos na compreensão recente dos 

fenômenos da urbanização das cidades do “terceiro mundo”.  

Com a difusão expressiva de um “meio técnico-científico-informacional” (SANTOS, 

[1996] 2008) – característico deste período que estamos atualmente inseridos –, são permitidas 

também a instalação seletiva de novas formas de ação nas cidades as quais estão 

intrinsecamente ligadas as parcelas mais sofisticadas desde meio construído urbano em 

processo de complexificação / tecnificação. Ainda que os elementos deste novo meio “intensivo 

em informação” sejam utilizados principalmente por atores do circuito superior, é possível 

vislumbrar atualmente o uso destas mesmas técnicas por parte de atores “hegemonizados”, 

principalmente em “áreas de maior densidade do circuito inferior”, como demonstra as 

pesquisas da  geógrafa María Laura Silveira (2009), que vem incorporando novas bases para se 

pensar o funcionamento dos circuitos da economia urbana, que buscam revelar os dados do 

novo período, e definir novos “nexos” que se dão entre os circuitos (SILVEIRA, 2004; 2009)42.  

Marina Montenegro (2006; 2011; 2017) também dedica parte de suas pesquisas a 

compreensão do circuito inferior nas metrópoles brasileiras, mostrando que este circuito se 

expande e multiplica suas formas de trabalho, e passa a incorporar também novas formas de 

pagamentos (cartões de crédito e débito), que são parte destes “novos nexos” mencionados. 

Silveira e Montenegro também demonstram que a ampliação do crédito de instituições 

bancárias e não bancárias (financeiras) acabam por endividar ainda mais os pobres, que se 

subordinam com mais força aos agentes do circuito superior da economia urbana 

(principalmente os bancos comerciais e as “financeiras”); ao mesmo tempo, as autoras 

 
42 Segundo Milton Santos, para compreendermos este novo período é necessário entendermos que “A difusão da 

informação e a difusão das novas formas de consumo constituem dois dados maiores da explicação geográfica. 

Por intermédio das suas diferentes repercussões, elas são ao mesmo tempo geradoras de forças de concentração e 

de forças de dispersão, cuja atuação define as formas de organização do espaço”. (SANTOS, [1979], 2008, p.36) 
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identificam uma nova topologia do circuito superior, que atualmente chega a áreas que antes 

eram desinteressantes a esses atores hegemônicos43.  

Também com estas preocupações ligadas aos “dois circuitos da economia urbana”, em 

nossa pesquisa de mestrado (Cf. DE PAULA, 2015) já havíamos identificado os bancos 

comunitários como agentes do circuito inferior da economia urbana. Uma questão que para nós 

naquele momento não estava clara eram os nexos existentes entre esses agentes com as firmas 

e atividades do circuito superior.  

Alguns dados que produzimos no contexto de nossa pesquisa de mestrado nos 

estimularam a manter a investigação do fenômeno, como por exemplo o fato do surgimento do 

Banco Palmas ter relação com Organizações Não-governamentais (ONGS) e Instituições 

Micofinanceiras (IMF´s); isso nos induziu a seguir nesta busca dos nexos entre os agentes dos 

circuitos, tendo como princípio teórico de que os circuitos operam como “vasos comunicantes” 

(SANTOS, [1975] 2008).  

Outros pontos da pesquisa que consideramos fundamentais para nos mantermos neste 

caminho, é que algumas dinâmicas internas dos bancos comunitários são encontradas em 

IMF´s, assim como nuances da política de microfinanças Banco Mundial. O primeiro caso, 

relacionado as IMF´s é o fato dos bancos comunitários utilizarem-se do fundo de grupo para 

empréstimo do microcrédito, forma de disponibilizar crédito em Real pelos bancos 

comunitários; o segundo, indicado pelo Banco Mundial como uma das diretrizes da política de 

microfinanças, é o destino dos empréstimos ser primordialmente para mulheres, como também 

fazem os bancos comunitários.  

Além dessas “pistas” ligadas diretamente aos bancos comunitários, pesquisas recentes 

nos inspiraram para a realização desta investigação de nosso doutorado. É o caso do trabalho 

de Montenegro e Contel (2017), que apontam para uma diversificação cada vez maior do 

circuito superior da economia urbana para financeirizar a população pobre; isso pode ser notado 

através da presença de financeiras e lojas de departamento de grandes redes em bairros da 

periferia da cidade de São Paulo. Com a dificuldade do circuito inferior em angariar 

empréstimos em instituições bancárias tradicionais – relacionado a burocracia e necessidade de 

 
43 Para além destes trabalhos de Silveira e Montenegro, outros geógrafos fazem uso da teoria para compreender 

diversos fenômenos que ocorrem no tecido urbano, seja pela produção e consumo musical (CREUZ, 2014; 2016), 

na concentração da rede privada de saúde no Brasil (DAVID, 2011; 2016), ou a articulação de empresas globais 

de agropecuária nas cidades (MALDONADO, 2013; 2016).  Certamente as teorias menores desenvolvidas pelos 

geógrafos contribuem para o desenvolvimento da ciência geográfica assim como demonstra a operacionalidade 

para a compreensão dos fenômenos que ocorrem nos países subdesenvolvidos.  
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comprovações (de renda e residência) – esses agentes acabam encontrando nas financeiras 

crédito desburocratizado e rápido, que se mostra extremamente sedutor para esta população, 

que possui seu nível de renda muito próximo de suas respectivas linhas de sobrevivência. 

Todavia, ao tomar estes créditos, pagam altos preços (juros) para sua obtenção. A necessidade 

do dinheiro líquido que os leva a contrair dívidas é um importante elemento de reprodução da 

vida do circuito inferior, pois ele assegura várias funções, como os pagamentos em numerário, 

indispensáveis ao consumidor final, bem como dos agentes para pagarem suas dívidas e 

obterem assim novos créditos. É igualmente fundamental para pagamento dos atacadistas, seja 

para compra direta dos produtores, seja para pagarem suas letras ao banco. 

As microfinanças aparecem, neste sentido, como uma possibilidade de acesso a recursos 

financeiros para os pobres de forma também menos burocratizada e com taxas mais atrativas 

para os agentes do circuito inferior. Neste sentido, podemos nos perguntar: as microfinanças 

apresentam-se como “alternativa viável” para incluir os grupos sociais de baixa renda no 

sistema financeiro tradicional? Ou seria mais um instrumento financeiro típico da estrutura 

excludente do modo de produção capitalista, que institui racionalidades instrumentalizadas em 

“áreas opacas” dos territórios? 

A compreensão desses elementos do capitalismo – as microfinanças e a inclusão 

financeira – parece-nos importante para entendermos os bancos comunitários, já que as IMF´s 

estiveram diretamente relacionadas ao surgimento de atividades ligadas às solidárias no 

território brasileiro, através da criação inicial da moeda local Palmas. O próximo item deste 

capítulo será dedicado a este entendimento.  
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2.1 “Novos” elementos do capitalismo financeiro contemporâneo: microfinanças e 

inclusão financeira  

 

As microfinanças nascem no seio de um momento do capitalismo contemporâneo em 

que a atividade financeira ganha uma importância maior nas atividades econômicas, a ponto 

desta atual fase ser denominada de “capitalismo dirigido pelas finanças” (GUTTMANN, 2008). 

Entretanto, nem sempre as finanças encontraram-se “desreguladas”44 (GUTTMANN, 2008; 

DICKEN, 2007), ou com uma nova roupagem denominada de nova regulação (ARROYO, 

2006) ou neorregulação (SILVEIRA, 2012). Foi um longo caminho para que esta “nova 

regulação” (ARROYO, 2006) chegasse à forma como conhecemos hoje, ou seja, um “regime 

de acumulação financeirizado” (CHESNAIS, 2003) 45.  

 Até meados da década de 1960 não existia propriamente um mercado financeiro 

mundial (DICKEN, 2007, p.416) e desde então as finanças foram metamorfoseadas por uma 

combinação entre desregulamentação, globalização e informatização. Esses três fenômenos de 

base levaram a uma transformação significativa do sistema financeiro, que era controlado em 

nível nacional por bancos comerciais e, no âmbito internacional, principalmente por bancos de 

investimento (GUTTMANN, 2008, p.15). 

O ponto inicial para esta nova regulação financeira tem origem com o mercado de 

eurodólares (década de 1960), que passaram a ser largamente comercializados fora do território 

norte-americano, no ano de 197146 as transações com esta nova moeda ultrapassaram os $ 300 

bilhões. Estes recursos passaram a ser depositados no sistema bancário internacional – 

principalmente em bancos europeus – mas também nas filiais de bancos americanos e asiáticos 

espalhados pelo mundo. O objetivo inicial desses eurodólares era financiar os Estados Unidos 

durante a Guerra Fria, sem necessitar de maciças operações de câmbio, como mostra Joel 

 
44 Compreendemos que o conceito “desregulamentação” utilizado por diversos autores possa exprimir a falta de 

regulamentação nas atividades econômicas. Portanto corroboramos com María Laura Silveira (2012, p. 211) que 

o que está em jogo é uma “neorregulação” como mostra o excerto: “Na década de 1990, falava-se muito em 

desregulação. O conhecido Consenso de Washington tinha como um dos seus princípios fundamentais a 

desregulação, que permitiu a privatização das empresas, dos bancos e outras organizações. Desregulação que era 

um eufemismo, pois na verdade era uma neorregulação que possibilitou ampliar a circulação fluída e veloz dos 

grandes capitais. Aumentava, assim, a produção de excedente e sua apropriação” 
45 Um dos autores da chamada “Escola da Regulação”, François Chesnais (2003), entende que a financeirização 

seria o sucessor do regime fordista de produção, novo regime denominado por ele de “regime de acumulação 

financeirizado”. 
46 Para Lazzarato (2017,p. 70) a inconversibilidade do dólar em ouro no ano de 1971 institui a moeda enquanto 

dívida infinita dentro deste capitalismo contemporâneo. Para o autor, a dívida é a base de funcionamento deste 

capitalismo financeiro, onde os sujeitos se dividem cada vez mais em credores e devedores (e estas são as duas 

“posições” principais que os agentes econômicos performam na nova divisão social do trabalho).  
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Kurztman (1995)47.  Esses $300 bilhões transitaram de um banco para outro por mais de duas 

décadas emprestados, reemprestados e emprestados de novo por empresas e governos 

(KURTZMAN, op cit., p. 81). Deste modo, foram construídos os regimes monetários atuais, 

onde não há ouro algum servindo de lastro ao dólar. As cédulas atuais das moedas de curso 

forçado nos países não são nada além – no fundo – de símbolos (MARTIN, 2013, p.23). 

Neste sentido, os eurodólares tinham pouco (ou nenhum) controle por parte dos Estados 

Unidos. O crescimento deste mercado se deu de forma tão rápida que os bancos – e outras 

empresas de serviços financeiros – pressionaram para que ocorresse uma desregulamentação e, 

juntamente a isso, internacionalização. Para Kurtzman (1995) o mercado de eurodólar também 

foi o início do que o autor chamou de dinheiro megabyte, que se efetiva em uma nova economia 

eletrônica, onde a moeda que circula é a informação.  

Esta nova regulação do sistema financeiro ocorreu em todas as grandes economias, 

como mostra Peter Dicken (2007, p. 419), 

A aceleração da desregulamentação dos serviços financeiros é o mais 

importante desenvolvimento em curso na globalização do sistema financeiro. 

Mesmo assim, ainda restam diferenças significativas no âmbito e na natureza 

da regulamentação desses serviços em diferentes países. O cenário regulatório 

internacional é altamente assimétrico. É evidente que essas diferenças têm 

uma influência poderosa sobre as estratégias locais das empresas de serviços 

financeiros internacionais 

 

 

Com esta nova regulação financeira, as grandes corporações passaram a se beneficiar 

de vantagens proporcionadas  por este sistema normativo, e começaram a ampliar sua atuação 

para fora de suas fronteiras regulatórias nacionais (DICKEN, 2007, p.417), utilizando as 

fronteiras nacionais não como um problema, mas sim como instrumento para obtenção maior 

de lucro, pois as transnacionais ganham com as diferentes taxas de conversão dos sistemas 

 
47 “Durante a maior parte da era Bretton Woods, os Estados Unidos tiveram tropas estacionadas nos cinco 

continentes. (...) Centenas de aviões da Força Aérea (...) Mais de meio milhão de tropas dos Estados Unidos faziam 

rodízio regular no exterior. (...) Essas tropas tinham que receber provisões, apoios, cuidados e tudo isso tinha que 

ser pago. Era preciso mandar suprimentos para o exterior, construir bases e pagar as empreiteiras – em dólar. Para 

dar apoio às tropas e aos compromissos dos Estados Unidos no exterior, portos tiveram que ser ampliados (...). 

Estradas tiveram que ser pavimentadas (...) Alimentos e combustível tiveram que ser comprados (...) A defesa do 

sistema mundial pós-guerra foi uma empreitada extraordinária. (...) A maior parte do dinheiro usado para pagar 

aqueles gastos foi tomada emprestada ou simplesmente emitida. A emissão foi feita a um ritmo muito mais 

acelerado do que o crescimento da economia real. (...) Em 1971, o custo da Guerra do Vietnã, somado ao constante 

custo de defender e manter o sistema econômico do pós-guerra, tinha exaurido a economia americana e também 

transferido bilhões de dólares lastreados em ouro para o exterior. Tanto dólar tinha sido impresso que, em 1965, 

havia $100 bilhões em mãos estrangeiras. Os líderes europeus, especialmente Charles de Gaulle, começaram a 

manifestar suas preocupações. |(....) Em 1965, de Gaulle começou a sustentar que os Estados Unidos já não podiam 

garantir o valor do dólar em ouro. (...) Estava claro que o colapso dólar-ouro era uma questão de tempo” 

(KURTZMAN, 1995, p. 53-54).  
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monetários nacionais e impõem normas mundiais aos territórios nacionais (SANTOS & 

SILVEIRA, 2008).  

Este aumento do poder das instituições financeiras internacionais permitiu ainda a 

difusão de uma ideologia em que os Estados nacionais se tornassem “menos “necessários” na 

condução deste processo; contudo, o que se estabelece é o oposto, pois esses Estados criam 

exatamente condições necessárias para a expansão das grandes corporações em seu território, 

optando por aumentar a “porosidade” de suas fronteiras territoriais (ARROYO, 2006, p.183). 

Para Lazzarato (2017, p. 97) não é mais possível separar Estado, economia e sociedade, pois os 

três estão transversalmente influenciados – quando não diretamente dominados – pelo capital. 

O que esta nova ideologia pretende não é um Estado mínimo, e sim um Estado livre da 

influência da luta de classes, de reinvindicações sociais e da ampliação dos direitos sociais 

(LAZARATTO, p. 51). Neste sentido, a governabilidade trabalha para o agenciamento e 

coerência do capital (op.cit., p. 97). 

A variável informação, portanto, foi fundamental para que um novo tipo de moeda 

surgisse – a moeda informacional –, assim como uma nova regulação das finanças se realizasse 

(ARROYO, 2006; GUTTMANN, 2008; DICKEN, 2007; SANTOS e SILVEIRA, 2001), 

possibilitando a expansão dos bancos para “novas áreas geográficas” (GUTTMANN, 2008, 

p.17). Através do desenvolvimento das tecnologias de informação, abriram-se novas 

possibilidades de execução de transações em frações de segundos, em qualquer ponto do 

planeta, durante as 24 horas do dia (ARROYO, 2006, p.181); foi também exponencializada a 

mobilidade do dinheiro, que tem dirigido o processo de globalização mais amplo 

(GUTTMANN, 2008, p.18). 

 Ainda que o capital possua várias formas de se territorializar, para além da forma 

estatal-nacional (fala-se que o “capital não possua pátria”), sua forma de atuação segue sendo 

realizada primordialmente na exploração dos territórios, de seus recursos e do trabalho humano 

(LAZZARATO, 2017, p. 53); portanto, ele se realiza também nos lugares. Neste sentido, a 

financeirização pode – e deve – ser vista como um fenômeno espacial (FRENCH et al. 2011; 

SANTOS, 1996 [2008]) 48. 

 
48 Nos últimos anos, o termo financeirização ganhou protagonismo nos debates sobre a contemporaneidade, sendo 

possível identificar diferentes definições para este neologismo (com a contribuição de diversas áreas do 

conhecimento). Dentre estas definições, podemos lembrar aquelas propostas pela da Teoria da Regulação, a escola 

da Crítica da Contabilidade Social (Critical Social Accountancy school - CSA) e a financeirização da vida 

cotidiana (FRENCH et at., 2011, p. 801-802).  Isso mostra, ao mesmo tempo, o potencial e a fraqueza por detrás 

do conceito, pois tentam fundamentá-lo em diferentes projetos.  
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No Brasil, este período de nova regulação também trouxe mudanças significativas. Com 

a abertura econômica que se realizou na década de 199049, houve a extinção progressiva de 

bancos médios (e regionais), sendo que os principais bancos públicos deste tipo foram 

privatizados. Neste sentido, houve uma diminuição do número de bancos e aumento expressivo 

do número de agências bancárias e Correspondentes Bancários50, formando uma nova topologia 

bancária, que se soma aos “fixos geográficos tradicionais” já existentes (principalmente as 

agências bancárias) (CONTEL, 2006). Atualmente, outra forma de acesso aos serviços 

financeiros que está em crescente aumento no Brasil, é o uso do mobile banking, que de 2011 

para 2016 elevou-se 21.800% (de 100 milhões de acessos em 2011 o número foi para 21 bilhões 

em 2016 (FEBRABAN, 2017, p. 10). 

Ainda que não se possa fazer uma relação direta entre inclusão financeira e 

inadimplência, é possível observar uma diminuição do número de pessoas que saldam suas 

dívidas com mais de 90 dias de atraso no Brasil, considerados pela Federação Brasileira dos 

Bancos (FEBRABAN) como “inadimplentes”, como identifica a Tabela 2:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
49 O Brasil, principalmente a partir do chamado Plano Real (1994) e de um conjunto de políticas econômicas que 

visa a inserção do país no mercado internacional – políticas de cunho neoliberal –, entra em um novo ciclo 

financeiro, quando boa parte de instituições financeiras internacionais vão passar a atuar vigorosamente em nosso 

território (MINELLA, 2001, p.50). Juntamente a este processo é necessário vincularmos a ideia de que o sistema 

bancário brasileiro, a partir de 1985, passa a ser um sistema efetivamente integrado nacionalmente, constituídos 

por poucos bancos que atuam no território através de suas agências bancárias (CORRÊA, 1989, p. 26). Contel 

(2006) em sua tese de doutorado demonstra como as finanças, enquanto variável dominante deste novo período, 

são um elemento constitutivo do espaço geográfico, materializando-a através da dinâmica que os bancos colocam 

ao território brasileiro. 
50 Os Correspondentes Bancários requerem uma simplicidade maior no que diz respeito a sua instalação, do ponto 

de vista das infraestruturas necessárias podendo-se utilizar de uma gama de técnicas já existente nos lugares 

(CONTEL, 2006).   
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Tabela 2. Brasil: Evolução Recente da Taxa de Inadimplência (2008-2021) 

Ano 

Porcentagem das 

pessoas que saldam 

suas dívidas em mais 

de 90 dias (%) 

2008 3,11 

2009 4,22 

2010 3,1 

2011 3,64 

2012 3,68 

2013 2,96 

2014 2,7 

2015 3,4 

2016 5,7 

2017 4,9 

2018 4,2 

2019 3,7 

2020 3,9 

2021 4,3 
Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa FEBRABAN de Projeções e Expectativas de Mercado e 

Relatório Anual (período de dez 2008 a dez 2020. O ano de 2021* é a previsão feita). 

 

Observa-se que, no período analisado, o ano de 2014 é o que apresenta a menor taxa 

total de inadimplentes. A análise “novo-keynesiana”51 sugere algumas explicações para esta 

inflexão. Autores que seguem esta tradição discursiva renovada explicam que as menores taxas 

de inadimplência se devem principalmente ao aumento da renda da população trabalhadora que 

houve no período. Este aumento da renda faz com que os agentes financiem uma fração maior 

de seus dispêndios com recursos próprios, expondo-se menos ao risco. Dessa forma, também 

se espera que a inadimplência decline com a renda (TIRYAKY et.al., 2017, p.24). 

Já a partir de 2015 há um aumento da taxa de inadimplentes, com destaque para o ano 

de 2016 (5,7%), o maior do período analisado. Acreditamos que isso seja consequência da 

enorme instabilidade política e econômica que derivou do processo de impeachment da 

presidenta eleita Dilma Rousseff, que acabou por instalar um momento delicado para a 

democracia brasileira, aumentando os riscos para as instituições financeiras na concessão de 

empréstimo (diminuindo assim a oferta do crédito por parte dos emprestadores). Nos anos 

subsequentes, ainda que a taxa de inadimplência apresente leve diminuição, ela se manteve 

 
51 Os chamados “novos-keynesianos” preconizam a redução dos problemas de assimetria de informação e maior 

robustez do sistema financeiro em resposta à elevações no nível de renda (TIRYAKY et.al., 2017, p.1). Dentre os 

autores que se debruçam sobre o tema podemos destacar:  Ben Bernanke; Mark Gertler; Simon Gilchrist (1996) e 

Nobuhiro Kiyoyaki (1997) 
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dentro de uma mesma média percentual. Isso aponta para uma parcela da população endividada 

via “inclusão financeira” dos “excluídos”.  

Neste contexto de aumento da inadimplência, e paralelamente à expansão geográfica 

dos bancos comerciais no território, observamos também que surgem as financeiras52, 

prestadores de serviços a pessoas físicas e que apresentam novos tipos de arranjos 

organizacionais entre bancos e firmas comerciais, como mostram Montenegro e Contel (2017, 

p. 121):   

Verifica-se, com efeito, que as principais instituições financeiras de crédito 

pessoal atuantes nas cidades brasileiras, que oferecem um crédito fácil e 

“desburocratizado”, pertencem a grandes bancos: a Finasa pertence ao 

Bradesco, a Losango ao hsbc, a Fininvest ao Itaú/Unibanco, a bv Financeira 

ao Banco Votorantim, a Pan ao Banco Panamericano, a Citifinacial ao 

Citigroup, a Ibi ao cofra Holding e Elopar (em associação aos Banco do Brasil 

e Bradesco). Esses grupos associam-se, por sua vez, a grandes cadeias 

comerciais de varejo de eletrodomésticos, vestuário e materiais de construção 

–como Lojas Pernambucanas, Ponto Frio, Leroy Merlin, Marisa– passando 

mais recentemente a se associar também a empresas aéreas e de serviço de tv 

por assinatura, correspondentes a novas aspirações de consumo entre as 

camadas de menor poder aquisitivo 

 

 

Estas financeiras agem de maneira racional para instalação de seus fixos, escolhendo de 

maneira “cirúrgica” pontos do território nacional. Como exigem pouca burocracia para a 

efetivação de empréstimos, em contrapartida com altas taxas de juros, a população pobre 

desprovida de serviços financeiros tradicionais, acaba sendo alvo dessas financeiras. Isso leva 

a uma financeirização da pobreza (MONTENEGRO, 2017) pois, ao mesmo tempo em que se 

verificou uma diminuição da pobreza no Brasil entre os anos 2001 e 2011 (PNAD)53, houve 

também acesso ao crédito, endividando cada vez mais esta parcela da população 

(MONTENEGRO E CONTEL, 2017). 

Esta “inclusão financeira via mercado” é a possibilidade de reprodução do lucro para 

esses atores globais do capitalismo contemporâneo, pois a “exclusão financeira” leva este 

homem endividado (LAZZARATO, 2017) a pagar altas taxas de juros para obter crédito para 

estar “incluído” no mercado capitalista (DYMSKI, 2005, p.451).  

 
52 As financeiras são compreendidas pelo Banco Central do Brasil como "Sociedade de Crédito, Financiamento e 

Investimento" através da Portaria do Ministério da Fazenda 309, de 30 de novembro de 1959, e diferem das 

agências bancárias por operarem com serviços especializados, comumente realizando empréstimos à pessoa física. 
53 Esta diminuição está relacionada a um conjunto de fatores de ordens diversas como: políticas públicas federais 

de transferência de renda, como o Bolsa Família e o Brasil Sem Miséria; reajustes no valor do salário-mínimo e 

consequente aumento da renda do trabalho; redução do tamanho médio das famílias no país; crescente participação 

da mulher no mercado de trabalho; uma menor variação na estrutura de preços e por fim uma maior oferta de 

crédito (MONTENEGRO & CONTEL, 2017, p. 118) 
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Essas instituições financeiras prestam serviços financeiros a clientes de baixa renda, 

serviços que podem ser dos mais variados tipos, como seguros, crédito para produção e capital 

de giro, poupança, capacitação em alfabetização financeira dentre outros. Este tipo de atividade 

financeira, voltada para os agentes econômicos de baixa renda – e/ou microempreendedores – 

é definida como microfinanças (LEDGERWOOD, 1999).  

O Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES, 2002) compreende que as 

microfinanças não se resumem a serem apenas um instrumento bancário, mas sim uma 

ferramenta de desenvolvimento. O que nos perguntamos é: desenvolvimento para quem e com 

qual finalidade? Para responder essas questões, é preciso compreender a lógica da microfinança, 

e como ela se torna interessante para os atores globais, possibilitando a “inclusão financeira” 

dos pobres no mercado capitalista.  

A definição contemporânea de microfinanças é principalmente fruto de um método 

criado por Muhammad Yunus, em 1976, para emprestar dinheiro a população de baixíssima 

renda em comunidades de Bangladesh54. Yunus, o mais conhecido articulador de novas formas 

de uso das finanças, teve influência direta (e indireta) sobre várias tentativas recentes de difusão 

de microfinanças no mundo porque criou um caso de sucesso, o Grameen Bank (Banco da 

Aldeia). 

O Grameen Bank surgiu logo após as tentativas em vão do economista Yunus em 

persuadir os bancos tradicionais a realizarem empréstimos aos pobres, que argumentavam para 

o professor de economia “que os pobres não eram merecedores de crédito. Eles não tinham 

histórico de crédito nem podiam oferecer garantia de pagamento” (YUNUS, 2010, p.60). É 

neste contexto que Yunus funda em 1983 um “banco exclusivo para pobres”, que teria como 

objetivo principal conceder empréstimos sem exigir garantias prévias de pagamento e nenhum 

outro instrumento legal, diferentemente do sistema tradicional financeiro (op.cit., p.62) 55.  

 
54 Além do Banco da Aldeia há outros dois casos principais na história recente: na Indonésia com a instituição 

estatal Bank Rakyat e na Bolívia com o BancoSol.  O que chama atenção do Bank Rakyat Indonésia/BRI é que 

durante a década de oitenta, ele foi dividido em dois bancos: de um lado, um que opera na concessão de 

empréstimos para grandes empresas – normalmente estatais – e de outro como um banco popular destinado ao 

mercado em massa. Esses “dois bancos” atuam concomitantemente. Já no caso boliviano, o que chama a atenção 

é o fato de ser um banco comercial focado exclusivamente no microcrédito, concedendo crédito para a produção 

e consumo (diferentemente, portanto, do caso brasileiro, como vimos). Suas garantias podem ser individuais ou 

solidárias e sua carteira de crédito é composta em sua maioria, por mulheres (70% de 70.000 clientes) (BARONE 

et. al. 2002, p. 14; RIGO et. al., 2015, p. 78). 
55 De acordo com Yunus, era mais fácil e lucrativo os "banqueiros convencionais" concederem menos empréstimos 

com maiores quantidades envolvidas para pessoas que davam garantias (mesmo que essas pessoas não liquidassem 

os empréstimos), do que para os pobres, onde eram inúmeros os empréstimos, todavia em quantias pequenas e sem 

garantias de pagamento. 
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Esta nova postura de Yunus se mostrou satisfatória do ponto de vista estritamente 

financeiro, pois a taxa de liquidação dos empréstimos do Grameen Bank é de 98,6% de um total 

de US$ 6 bilhões em empréstimos. Para o fundador do banco, a chave disso é a confiança entre 

a instituição e os tomadores de empréstimo pois, em suas palavras: “Os bancos tradicionais 

constroem sua instituição de créditos baseados na desconfiança. Mas para nós crédito significa 

confiança” (YUNUS, 2011, p. 154)  

Yunus cria algumas estratégias para uma liquidação eficiente dos empréstimos 

realizados para esta população de baixa renda, dentre as quais as principais seriam:  a) ter bons 

colaboradores que ensinem aos clientes a cuidar de seu dinheiro tornando-os “educados 

financeiramente” (YUNUS, 2011, p.136); b) estabelecer prestações pequenas e diárias, por 

depósitos semanais (Idem, 2010, p. 144)  e;  c) por fim, cada futuro tomador de empréstimo tem 

a incumbência de criar um grupo, denominado de fundo de grupo onde cada componente do 

grupo é responsável pelo outro, assim cada empréstimo individual deve ser aprovado pela 

maioria dos participantes, pois caso tenha dificuldades no pagamento, os membros 

podem/devem se ajudar, ainda que cada indivíduo seja responsável pelo seu próprio empréstimo 

(op.cit., p. 135).  

Além dessas características, o Grameen Bank possui uma outra característica central: os 

empréstimos são realizados sobretudo para mulheres. Para Yunus, as mulheres assumem alguns 

papéis específicos na divisão social do trabalho em Bangladesh e possuem maior capacidade 

de lutar contra a pobreza do que os homens, já que ‘compete a elas’ garantir o sustento dos 

filhos. Essas estratégias do Grameen Bank podem ser encontradas nas práticas realizadas pelos 

bancos comunitários.  

O Grameen é uma referência para a comunidade internacional e seu modelo já foi 

reproduzido em mais de 30 países, apesar de críticas recentes sobre a sustentabilidade do banco 

(BARONE et. al. 2002, p. 14). O Banco Mundial também se utiliza desta metodologia em suas 

políticas de microfinanças de combate à pobreza.  

Conforme o Relatório Sobre o Desenvolvimento Mundial (1990) do Banco Mundial, 

pobreza diz respeito ao padrão de vida absoluto de uma parte da sociedade — os pobres —, e 

desigualdade se refere a padrões de vida relativos a toda a sociedade. Na desigualdade máxima, 

uma pessoa tem tudo, e, nesse caso obviamente, é grande a pobreza. Mas desigualdade mínima 

(situação em que todos são iguais) é possível tanto com a pobreza zero (ninguém é pobre) 

quanto com a máxima (todos são pobres) (BANCO MUNDIAL, 1990, p. 26-27). 
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Neste sentido o Banco Mundial aposta no crescimento econômico como meio de 

combater a pobreza, que para eles, pode ser eliminada sem a resolução do conflito de classes 

sociais (KRAYCHETE, 2005, p. 253). 

Durante a década de 1980, essas organizações internacionais buscaram novas formas de 

incluir os pobres dentro do sistema capitalista, obtendo como resposta a criação do que pode 

ser denominado de “instituições inovadoras” (KRAYCHETE, 2005, p.259), que serviriam de 

ferramenta na promoção das microfinanças e do microcrédito produtivo56. Estas instituições 

utilizariam aquilo que os pobres mais dispõem, o trabalho (BANCO MUNDIAL, 1990, p. 3), 

surgindo assim o debate pautado no crédito enquanto instrumento para inserção dos pobres 

dentro do sistema econômico vigente, encontrando uma forma de atender os “excluídos” do 

mercado oficial de créditos.  

Para suprir a necessidade de uma nova fundamentação teórica para formulação de 

políticas pautadas na diminuição da pobreza, a chamada Escola de Ohio (KRAYCHETE, 2005 

e 2006) propõe novas formas de abordagem deste processo. As ideias desta Escola vão 

influenciar as redefinições estratégicas do Banco Mundial referentes à inclusão dos pobres 

(KRAYCHETE, 2005, p. 258)57. Ribeiro & Carvallho (2007, p.37) veem um problema 

fundamental nas formulações da Escola de Ohio pois, para os autores, se supõe implicitamente 

que mercados financeiros informais em países em desenvolvimento se caracterizam por 

competição perfeita, acreditando que seus empreendedores seriam capazes de utilizar o crédito 

em proveito desta competitividade. Esta crítica levou as antigas instituições financeiras a 

adquirirem um novo perfil, transformando-se em “instituições financeiras inovadoras”. O 

 
56 O termo microcrédito é a principal atividade do setor de microfinanças (ALVES e SOARES, 2004, p. 12) ou 

para Ribeiro & Carvalho (2007, p.48) a evolução das atividades de microcrédito na buscar por outros serviços 

financeiros leva a necessidade de completar o financiamento, surgindo as microfinanças. Neste caso, o 

microcrédito caracterizar-se-ia por ser uma das partes integrantes de um escopo maior: as microfinanças. No 

microcrédito o crédito destina-se apenas à produção (capital de giro e investimento) e é concedido para pequenos 

empreendedores informais e microempresas de baixa renda, os quais não têm garantias reais de liquidação da 

dívida que lhes permitam tomar empréstimo do sistema financeiro tradicional (BARONE et al., 2002, p. 11; 

BNDES, 2002). Neste sentido, o que diferencia o microcrédito do crédito tradicional é que o sistema de garantias 

baseia-se nas condições socioeconômicas do tomador, levando em consideração o capital social da comunidade 

(isto é, as relações de confiança, reciprocidade e participação nelas presentes). (BARONE e SADER, 2008, p. 

1250; VALENTE, 2002). O responsável por esta avaliação é o Agente de Crédito, que é um elo (intermediador) 

da instituição microfinanceira (IMF) e o tomador de empréstimo pois é ele que vai avaliar as necessidades e as 

condições do empreendimento, procurando estabelecer uma relação de confiança com o tomador, permanecendo 

no processo desde a liberação até o recebimento do crédito. Portanto há uma metodologia específica (BARONE 

et. al. 2002, p. 11-12) para a concessão de empréstimos no microcrédito.   
57 Segundo Hulme e Mosley (apud KRAYCHETE, 2005, p. 259) seis princípios norteiam a Escola de Ohio, dentre 

eles destacamos enquanto fundamentais: 1. considerar o crédito como facilitador no processo de desenvolvimento 

econômico; 2. Considerar a confiança na eficácia das instituições informais (associações de crédito e poupança, e 

mesmo os “agiotas”) como ofertantes de créditos com menores custos e práticas mais flexíveis que as executadas 

pelos bancos.  
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objetivo destas seria conciliar impacto produtivo e redistributivo com sustentabilidade 

financeira, base das Instituições Microfinanceiras (IMFs)58, responsáveis pela oferta desses 

serviços. 

Neste sentido, os objetivos das IMFs seriam fundamentalmente ligados à busca de 

sustentabilidade financeira (incluindo a independência em relação à toda sorte de subsídios). 

Para alcançar esta sustentabilidade, as IMFs tentam minimizar os problemas decorrentes da 

assimetria (ou ausência) de informações entre os agentes econômicos envolvidos59;  para 

“evitar” a necessidade de subsídios, é sempre necessária uma diversificação e expansão de suas 

fontes de financiamento, visando que as atividades de microfinanças se consolidem de forma 

autônoma (RIBEIRO & CARVALHO, 2007, p. 20-21). 

É neste âmbito que se retoma o conceito de capital social, que na visão de Elsa 

Kraychete (2005) pauta-se na possibilidade de criar-se uma “rede” que estabelece pontes e 

articulações entre os grupos locais e instâncias “extracomunidades”, permitindo que o pobre 

ultrapasse a fronteira de união dentro da comunidade e estabeleça pontes com outros grupos, 

possibilitando que essas pessoas alcancem resultados que rompam com a pobreza. Para isso, 

formam-se os grupos solidários (ou fundo de grupos) – ideia criada por Yunus – os quais 

agrupam indivíduos que não têm garantias reais para oferecer aos emprestadores, e por isso não 

podem participar do sistema bancário tradicional. Este sujeito seria o principal “alvo” do 

mercado de microfinanças (KRAYCHETE, 2005, p.262 e 263).  

Kraychete (2005) mostra ainda que esses grupos solidários são um elemento para 

redução dos custos de transação pois “cabe aos membros do grupo identificar os pares que eles 

desejam ter entre seus companheiros e, em primeiro lugar, controlar a utilização efetiva dos 

recursos e da inadimplência” (op. cit., p. 263). Ainda para a autora, as Organizações Não 

Governamentais (ONG) cumprem um papel pedagógico para a promoção das microfinanças, 

desenvolvendo técnicas assimiláveis a este segmento populacional, que passa a realizar 

operações desde uma previsão inicial até a verificação do lucro das atividades que exercem (op. 

cit., p.264). As ONGs, neste sentido, teriam também como função as seguintes iniciativas: 1. 

controlar resistências de potenciais demandantes; 2. ofertar créditos às camadas mais pobres da 

população (créditos bem mais flexíveis que aqueles que as instituições convencionais 

 
58 Termo em inglês: Microfinance Institution (MFI) que significa Instituição de Microfinança. Utilizado 

frequentemente em bibliografias em português.  
59 Assimetria de informações é uma situação comum dentro do mercado de crédito, que se dá quando tomador e 

credor não dispõem do mesmo grau de informação sobre a transação. Estas ‘imperfeições do mercado´ levam ao 

que os economistas denominam de seleção adversa (informação oculta) e risco moral (ação oculta) (RIBEIRO & 

CARVALHO, 2007, p. 28 e 29) 
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oferecem); 3. experimentar novos procedimentos administrativos e financeiros; e finalmente, 

4. oferecer serviços de capacitação empresarial, assessorias especializadas, entre outros 

(KRAYCHETE, 2005, p.267). 

Surge assim uma verdadeira “indústria microfinanceira” (op.cit., p. 266) onde as ONGs 

possuem um elevado grau de importância. Contudo, essas instituições ofertadoras de crédito 

têm deixado de atender aos menos desfavorecidos, pois os custos de transação são elevados, 

tornando a atividade pouco atrativa aos investidores. A consequência é um afastamento do 

crédito das camadas mais pobres (op.cit., p. 267).  

Conforme mencionado, as microfinanças têm sido pensadas também no âmbito das 

políticas pensadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 

Para o Banco, elas podem ser consideradas como uma ferramenta de desenvolvimento, 

principalmente quando elas se atrelam a programas especiais para o atendimento de micro e 

pequenas empresas rurais e urbanas, nos quais a taxa de juros não contenha subsídios.  

A incorporação das microfinanças em bancos comerciais privados e bancos múltiplos e 

estatais em países em desenvolvimento foi de início um movimento estimulado por forças 

internacionais; particularmente, pode ser considerada uma inflexão importante neste processo 

uma conferência patrocinada pela USAID no final de década de 1990 (KRAYCHETE, 2005, 

p. 173-176), um dos principais Financiadores Globais Microfinanceiros, como mostra o Quadro 

2.  Nesta Conferência Global de Microcrédito – Microcredit Summit – “celebrou-se o sucesso 

dessa promissora modalidade de enfrentamento da pobreza com um compromisso mais ousado: 

atingir a meta de financiamento para 100 milhões de famílias pobres até 2005 em todo o mundo” 

(ABRAMOVAY e JUNQUEIRA, 2005, p. 20).  

Na ocasião, detectou-se que oferecer crédito aos pobres seria uma atividade rentável, 

apresentando custos operacionais altos, mas que poderiam ser cobertos com o crescimento de 

suas carteiras. Reivindicou-se que os custos de implementação até a maturação da carteira 

fossem subvencionados por instituições externas.  Neste sentido, organizações de cooperação 

internacional desempenharam papéis destacados nas negociações com governos nacionais, 

orientando na definição de marcos regulatórios específicos, assim como na oferta de recursos 

subsidiados para cobrir custos operacionais. Na maior parte dos casos, os fundos para iniciar às 

carteiras de microfinanciamentos foram captados junto a organizações da cooperação 

internacional e/ou de programas governamentais (KRAYCHETE, 2005).  

O conceito de microfinanças tem, portanto, uma raiz fortemente atrelada a certas 

ideologias e políticas propostas por órgãos multilaterais de promoção do desenvolvimento 
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econômico. Pode-se lembrar, por exemplo, que o conceito foi desenvolvido também pela matriz 

liberal do Banco Mundial e que obriga ao pesquisador usar de muita cautela e discernimento 

em sua análise. Num certo sentido, pode-se dizer que esta indústria das microfinanças criada 

por organismos multilaterais está focada em criar espaços da racionalidade, obedientes ao 

capital, e não necessariamente são voltadas para efetivamente “acabarem com a pobreza”. 

Ribeiro & Carvalho (2007, p.26) apontam que o simples acesso ao crédito ou a outros 

serviços financeiros não é eficaz suficiente para que a geração de renda seja alcançada caso o 

público-alvo esteja em capacitação extremamente deficiente ou quando há necessidades básicas 

prementes (alimentação e saúde). Parente (2002) conclui que as políticas de microcrédito não 

englobam todos os pobres e devem excluir aqueles que estão na linha de indigência, abarcando 

somente  

aqueles proprietários de microempresas com até cinco empregados, inclusive 

agricultores familiares e trabalhadores autônomos, a grande maioria com 

baixa renda, péssimas condições de trabalho, baixo nível educacional e falta 

de proteção social. Por isso, o público-alvo do microcrédito é exatamente esse 

segmento. (PARENTE, 2002, p. 18) 

 

 

Em síntese, o discurso dessas instituições financeiras baseia-se em “acabar com a 

pobreza”, entretanto há uma intencionalidade rentável por detrás de suas ações quando as 

mesmas destinam suas políticas de microcrédito somente para aqueles que serão capazes de 

gerar renda. Há instituições globais ligadas a “inclusão financeira” que buscaremos identificar 

a seguir.   

De acordo com o relatório do CEPAL (2017, p. 5) intitulado Inclusão financeira para 

inserção produtiva de empresas de menor porte na América Latina: inovações, determinantes 

e práticas de instituições financeiras do desenvolvimento, a inclusão financeira caracteriza-se 

por buscar o fornecimento de acesso a serviços financeiros para aqueles que não os possuem e 

o aprimoramento do uso do sistema financeiro para quem participa do circuito financeiro 

formal. Corroborando com esta definição, Porteous et. al. (2012) mostram que o objetivo da 

inclusão financeira é inserir e não isolar os indivíduos60.  

 
60 O estudo mencionado (PORTEUS et. al. 2012, p.2) leva em consideração como é feita a transferência de renda 

em quatro países que, de acordo com eles, são todos grandes, de renda média e com infraestrutura financeira 

relativamente desenvolvida em áreas urbanas. Os países estudados e seus programas sociais são: Brasil e o 

Programa Bolsa Família; Colômbia e o Programa Familias en Acción; México e o Programa Oportunidades; e por 

fim África do Sul e os Programas Child Care e Old Age Pension. Todos os quatro países têm como pilar a ‘inclusão 

financeira’, ainda que México e Brasil consigam definir claramente o que compreendem pelo termo. Neste estudo, 

os autores mostram que a ‘transferência de renda’ por meio de programas sociais não incluiria a população pobre 

ao sistema financeiro tradicional, pois esta população teria apenas acesso apenas ao ‘saque’ (e não à integralidade 
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As políticas de inclusão financeira ganharam maior prestígio recentemente, ao se 

tornarem um dos pilares para o desenvolvimento dos países pobres, segundo o Consenso de 

Desenvolvimento de Seul (fruto da Cúpula do G-20 realizado na Coreia do Sul, em 2010). Neste 

encontro, os líderes do G-20 – representados pelos seus Ministros das Finanças e governadores 

dos Bancos Centrais –, propuseram o “Plano de Ação de Inclusão Financeira”, reconhecendo 

que ações deste tipo seriam fundamentais para o desenvolvimento global, e por ser ainda uma 

forma de assegurar a continuidade da inclusão financeira em fóruns globais do tipo (GPFI, 

2017).  

Para a institucionalização desta inclusão, criou-se o Parceria Global para Inclusão 

Financeira (GPFI), que possui cinco parceiros de implementação do Plano de Ação da Inclusão 

Financeira61, a saber: 1) a Aliança para a Inclusão Financeira (AFI); 2) a Corporação Financeira 

Internacional (IFC); 3) a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE); 4) o Banco Mundial e; 5) o Grupo Consultivo de Assistência aos Pobres (CGAP).  

A análise de parte destes documentos se mostrou interessante para nossa investigação. 

Analisamos mais de perto  a chamada Pesquisa de Financiamento Transfronteiriço do CGAP 

sobre inclusão financeira, realizada anualmente em parceria com Mix Market62, e publicada em 

2017. A Pesquisa identifica os principais financiadores globais de microfinanças, denominados 

por eles de international funders of financial inclusion. Compõe o universo de análise desta 

iniciativa 23 financiadores, de um conjunto de 54 deles, que são responsáveis por 73% dos 

financiamentos ligados a inclusão financeira no mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
dos serviços financeiros, que eventualmente poderiam provocar as melhorias necessárias para sua emancipação 

econômica).   
61 O Plano de Ação da Inclusão Financeira é uma das sete metas do Plano de Ação Seul assinado pelo G-20 (THE 

G20 SEOUL SUMMIT LEADERS’ DECLARATION NOVEMBER 11 – 12, 2010). 
62 Fundado em 2002, o Mix Market é uma plataforma de dados sobre microfinanças. Mais informações acessar: 

https://www.themix.org/es. 

 

https://www.themix.org/es
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Quadro 2. Principais Financiadores Globais Microfinanceiros (2017) 

Nome da Instituição 
Ano de 

Fundação 
Sede 

Bilaterais 

Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) 1987 Austrália 

Department for International  Development (DFID) 1997 Reino Unido 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

(GIZ) GmbH 2011 Alemanha 

Japan International Cooperation Agency (JICA) 1974 Japão 

U.S. Agency for International Development (USAID)  1961 EUA 

Multilateral 

Asian Development Bank (ADB) 1966 Filipinas 

International Fund for Agricultural Development (IFAD) 1977 Itália 

World Bank Group 1944 EUA 

Instituição Financeira de Desenvolvimento (DFI) 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID) 1988 Espanha 

Agence Française de Développement (AFD) 1977 França 

CDC Investiments work  1948 Reino Unido 

European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) 1991 Reino Unido 

European Investment Bank (EIB) 1958 Luxemburgo 

FMO Entrepreneurial Development Bank  1970 Holanda 

Internacional Finance Corporation (IFC)  1947 EUA 

Inter-American Investment Corporation (IIC) 1985 EUA 

Kreditanstalt für Wiederaufbau - KfW  1948 Alemanha 

IDB Group – MIF IADB  1993 EUA 

Obviam não há dados não há dados 

Overseas Private Investment Corporation – OPIC 1971 EUA 

Fundações 

Fundação Bill e Melinda Gates 1997 EUA 

Mastercard Foundation 2006 Canadá 

Outro Doador 

Omidyar Network 2004 

EUA (Vale do 

Silício e 

Washington DC); 

Índia (Mumbai e 

Bagalore), África 

do Sul, Reino 

Unido; Quênia; 

Singapura 

Fonte: Elaboração própria a partir da lista dos International funders of financial inclusion da CGAP 

(2017) / sítios oficiais das instituições 

 

Conforme mencionado, compõe o Quadro 2, os 23 principais financiadores globais de 

empreendimentos ligados às microfinanças; estas iniciativas movimentaram em 2016 cerca de  

U$ 37 bilhões,  através de diversos tipos de projetos com estas características (ligados a inclusão 

financeira). Deste montante, U$26 bilhões tiveram origem as parcerias públicas e U$11 bilhões 
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foram oriundos de instituições privadas63. Os financiadores públicos são principalmente 

organizações bilaterais e multilaterais e instituição financeira de desenvolvimento (DFI); já os 

financiadores privados são sobretudo fundações e investidores institucionais (CGAP, 2017). 

Conforme podemos identificar no quadro apresentado, 87% desses financiadores têm 

participação de agentes públicos, e por isso tendem a impulsionar o crescimento dos 

financiamentos. Em sua concepção, utilizam-se de recursos públicos e privados, agem – no caso 

brasileiro – por meio de Organizações Não Governamentais (ONGs) e Organizações de 

Sociedade Civil (OSCIP), e no escopo de nosso trabalho podem ser compreendidos como 

agentes do circuito superior da economia urbana.  

Outro dado que nos chama atenção é que as sedes destas instituições se concentram em 

países desenvolvidos (aproximadamente 35% delas nos Estados Unidos e 48% na Europa) e 

65% delas foram fundadas no atual período técnico-científico informacional (após a década de 

1970).  

Como mostram os dados analisados, foram ao todo 2.427 projetos com temas variados, 

tais como: I. Apoio às micro e pequenas empresas (1.240); II. Financiamento rural e agrícola 

(647); III. Empoderamento econômico das mulheres (223 projetos); IV. Financiamento Digital 

(181 projetos); V. Apoio aos Jovens (79 projetos); VI. Apoio as Finanças Verdes (48 projetos); 

VII. Serviços essenciais (23 projetos) e VIII. Apoio a desastres e refugiados (16 projetos).  As 

grandes regiões que receberam esses projetos em números, por ordem decrescente, são: África 

Subsaariana (611 projetos); Europa Oriental e Ásia Central (451 projetos); América Latina e 

Caribe (388 projetos) e Oriente Médio e Norte da África (212 projetos). Importante pontuar que 

os investimentos se concentram na Europa Oriental e Ásia Central (U$ 12 bilhões). Os dados 

elucidam as regiões de atuação assim como os diferentes temas de projetos que elas estão 

envolvidas.  

Do nosso ponto de vista, é importante também identificar tanto os elementos do discurso 

que embasam estas iniciativas, assim como os próprios valores movimentados por estes 

financiadores globais das microfinanças. Na análise de um destes documentos, que mostra a 

“Missão, Visão e Valores” desses financiadores, produzimos a seguinte imagem (uma “nuvem 

de palavras”), que pretende auxiliar na análise dos discursos64:  

 

 
63 Ainda que as instituições públicas façam a maior parte dos financiamentos, de 2015 para 2016 o crescimento 

foi maior entre as instituições privadas, de 16%.  
64 A partir dos sítios oficiais produzimos a nuvem de palavras. A tabela completa com a Missão, Visão e Valores 

por empresa encontra-se no Apêndice 1. Data de acesso dos sítios: 14/03/2021.  
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Figura 8. Nuvem de palavras da Missão, Visão e Valores dos principais financiadores globais 

microfinanceiros. 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Estão destacadas na imagem – com letras maiores – as palavras que caracterizam o 

discurso baseado no “investimento em países em desenvolvimento na ajuda contra a pobreza”. 

Lembremos que, segundo nossa análise, para estas instituições o entendimento de “lutar” contra 

a pobreza está fortemente baseado em um discurso de matriz liberal, que pretende incluir as 

populações de baixa renda em ações de firmas financeiras formais, para capitalizar as mesmas 

com os recursos desta população pobre através do “crescimento econômico”.  

Ao analisarmos os discursos que estas iniciativas trazem consigo, nos pareceu 

interessante o uso do conceito de psicosfera para sua análise mais circunstanciada. Como mostra 

Milton Santos, a psicosfera pode ser identificada como o reino das ideias, das crenças, das 

ideologias e dos discursos que fazem parte da esfera pública (SANTOS, [1996] 2008); a difusão 

desta psicosfera, por vezes, antecede a expansão do meio técnico-científico (RIBEIRO, 1991), 

pois psicosfera e tecnosfera são pilares do meio técnico-científico e introduzem racionalidades, 

irracionalidades e a contra-racionalidades no território (RIBEIRO, op.cit). 
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Em nosso entendimento, os Financiadores Globais Microfinanceiros são considerados 

agentes do circuito superior da economia urbana, e buscam rearranjar os lugares com o objetivo 

de rentabilizar os usos do território segundo as necessidades de uma lógica capitalista. Com 

projetos deste tipo, acabam também por criar em países periféricos espaços “obedientes” aos 

ditames da globalização financeira.  

No entanto nem todos os espaços são “dóceis” ou “obedientes” a estas racionalidades 

impostas. Esta consecução ou não das lógicas da globalização financeira dependem em grande 

parte das materialidades que condicionam os usos dos territórios, como buscaremos identificar 

a partir de nossa investigação sobre o início das atividades do Banco Palmas. No caso do 

Palmas, foram também partícipes de sua gênese estes agentes do circuito superior da economia 

urbana, sendo eles a Agência Francesa de Desenvolvimento e o Grupo STRO/ICCO 

(Interkerkelijk Coördinatie Commissie Ontwikkelingshulp [em português: Ajuda ao 

Desenvolvimento da Comissão de Coordenação Interchurch]). 
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2.2 A força dos lugares: refuncionalização dos vetores globais pela ação do Banco Palmas 

 

O Banco Palmas, primeiro banco comunitário criado no Brasil, surge no Conjunto 

Palmeiras, uma favela que se localiza na periferia de Fortaleza, capital do estado do Ceará. A 

história desta favela assemelha-se a outras conhecidas no âmbito da urbanização brasileira, pois 

for criada pela combinação de fortes movimentos migratórios, concentração de renda e 

especulação imobiliária, onde áreas que antes eram habitadas por população de baixa renda 

passam a ser interessantes ao capital imobiliário.  

O processo de construção do Bairro Jangurussu, conhecido popularmente como 

Conjunto Palmeiras, esteve ligado a construção da Avenida Presidente Humberto de Alencar 

Castelo Branco, conhecida também como Leste-Oeste, por ligar as duas extremidades do 

município de Fortaleza. Esta Avenida tinha por objetivo ligar a zona industrial da Avenida 

Francisco de Sá e o Porto de Fortaleza. É importante descrever que até década de 1970 a capital 

cearense ocupava uma posição periférica na divisão territorial do trabalho no contexto do 

espaço nacional, tendo sua economia muito pautadas em atividades agropecuárias, baseadas no 

binômio algodão e gado (ELIAS & PEQUENO, 2013. p. 100). Entretanto, a partir dos anos de 

1960 e 1970, o Governo Federal passou a implementar projetos industriais, especialmente 

através das ações da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), que 

visavam, por meio de incentivos fiscais, modernizar velhas atividades como também a 

instalação de novas indústrias. Contudo, estas políticas não trouxeram mudanças da estrutura 

industrial cearense, que permaneceu com o predomínio de ramos produtivos tradicionais, 

voltados para bens de consumo não duráveis (tais como têxtil, vestuário e calçados, produtos 

alimentícios, bebidas, metalmecânica leve) (ELIAS & PEQUENO, 2013, p. 104).  

Neste mesmo contexto, houve a execução do Plano Metropolitano Fortaleza65, sendo 

composta inicialmente por cinco municípios: Fortaleza, Caucaia, Maranguape, Pacatuba e 

Aquiraz (IPEA, 2015, p. 12). O Plano passava a abrir novas ruas e avenidas e, 

consequentemente, valorizar áreas que eram tradicionalmente habitadas pela população pobre. 

Com o processo, que atingiu diretamente a população que antes estava situada no que 

atualmente encontra-se a Avenida Beira-Mar e seu entorno, “esta população indigente foi 

“atirada” numa área pantanosa coberta por lama e vegetação densa” (SILVA JÚNIOR, 2004, 

 
65 Em 1973 com a Lei Complementar n°14 , de 8 de junho de 1973, estabeleceu-se as Regiões metropolitanas de 

São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Curitiba, Belém e Fortaleza.  
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p.26). É ali onde se funda o Conjunto Palmeiras, um lugar que abrigava inicialmente um lixão 

a céu aberto, e que era distante e “invisível” às políticas públicas da metrópole cearense.  

Melo contextualiza historicamente quatro momentos diferentes da formação do 

Conjunto Palmeiras que levarão a concretização do Banco Palmas: 

a gente considera que setenta foi a década da chegada, oitenta foi a década da 

mobilização e organização comunitária, a gente cria a associação, a creche 

comunitária, escolas comunitárias, as igrejas, as sedes, enfim uma série de .... 

e se mobiliza muito a comunidade segundo pelos serviços.  A década de 

noventa é considerada a década de implantação do bairro, é quando a gente 

começa a fazer os grandes mutirões do bairro. Então setenta é a década da 

chegada, oitenta a década das grandes mobilizações e organização social e 

noventa é a década da construção do bairro, quando a gente começa a fazer o 

canal de drenagem, a praça, pontes, enfim com dinheiro basicamente da 

Alemanha, de um projeto da GTZ que é a Agência de Cooperação Técnica 

Alemã (informação verbal)66.  

 

 

Neste contexto, os moradores buscam alternativas para lutar pelos seus direitos, dentre 

os quais a fundação da Associação de Moradores do Conjunto Palmeiras (ASMOCONP)67 

possui destaque.  

Os pilares sobre os quais se fundam a Associação derivam de outro principal ator, que 

criou os primeiros laços entre os moradores: as “Comunidades Eclesiais de Base” (CEBs). Elas 

foram elemento fundamental para a “construção do discurso e da ação política das organizações 

comunitárias" (SILVA JÚNIOR, 2004, p. 93). A CEB, além de local religioso, era também 

lugar de encontro e de socialização dos habitantes locais. A partir desta base é que foi possível 

o surgimento da Associação dos Moradores do Conjunto Palmeiras (ASMOCONP) em 1981, 

que articulará posteriormente um de seus projetos mais bem consolidados, o Banco Palmas 

(SILVA JUNIOR, 2004, p. 25).  

De acordo com Melo, foi quando o Conjunto Palmeiras começou a ter minimamente os 

aspectos urbanos “resolvidos” como rede água e luz, houve uma valorização das casas e os 

moradores começaram a ir embora pois não tinham condições financeiras de se manterem no 

bairro que eles mesmos haviam ajudado a construir. Este fator os impulsionou a pensar em um 

projeto de desenvolvimento econômico para que as pessoas pudessem permanecer no Conjunto 

Palmeiras. Em suas palavras, 

 
66 Entrevista concedida por Joaquim Melo em 6/9/2018 no I Encontro Global de Bancos Comunitários em 

Desenvolvimento nos dias 4,5 e 6 de setembro de 2018 em Fortaleza-CE e pode ser consultada no Apêndice 2.  
67 Segundo a Diretora da Associação de Moradores do Conjunto Palmeiras (Sra. Marinete Brito), em entrevista 

realizada a Silva Júnior em maio de 2002: "nós fundamos esta associação, fomos trabalhar em cima da necessidade 

do próprio local que era a questão da água, da energia, a questão do saneamento, que nós não tinha (sic) nada. E 

nós conseguimos." 
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Aí que nasce o banco, com a pobreza (...) E esse projeto, o desenho desse 

projeto, aí veio toda a história das pesquisas que a gente fez que descobriu que 

as pessoas compravam fora do bairro tal, esse desenho do projeto leva-se a 

criar o Banco Palmas em janeiro de 1998 com a resposta para essa deficiência 

do consumo local, o Palmacard é um dos primeiros produtos do banco, mas 

primeiro veio o banco (informação verbal)68.  

 

 

As melhorias urbanas do bairro Conjunto Palmeiras foram realizadas com o dinheiro 

alemão de uma empresa chamada GTZ (informação verbal)69, precursora da Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), órgão bilateral alemão que é um dos 

principais financiadores globais de microfinanças (como está identificado no Quadro 2).  

 Dando seguimento, o Palmas é implantado pela ASMOCONP em 1998, dando início a 

uma rede de solidariedade entre produtores e consumidores locais através do uso de um cartão 

de crédito próprio, o PalmaCard.  

O primeiro montante de dinheiro doado para o Banco Palmas foi obtido através de uma 

Organização Não Governamental – Cearah Periferia – que naquela ocasião concedia crédito 

praticamente a fundo perdido, com o intuito de melhorar as condições de moradias em favelas 

na cidade de Fortaleza. Um dos principais articuladores desta empreitada com a ONG foi o Sr. 

Joaquim de Melo, naquela época padre da paróquia local. Como ele já mantinha relações 

anteriores com a Cearah Periferia, isso facilitou a doação de R$2.000,00 para que o Banco 

Palmas pudesse dar início as suas atividades (SILVA JUNIOR, 2004, p. 35) colocando em uso 

o PalmaCard. 

 A ONG Cearah Periferia, por sua vez, mantinha relações com a ONG francesa Comitê 

Católico Contra a Fome pelo Desenvolvimento (CCFD)- Terre Solidaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 
68 Entrevista concedida por Joaquim Melo I Encontro Global de Bancos Comunitários em Desenvolvimento nos 

dias 4,5 e 6 de setembro de 2018 em Fortaleza-CU e pode ser consultada no Apêndice 2.  
69 Entrevista concedida por Joaquim Melo I Encontro Global de Bancos Comunitários em Desenvolvimento nos 

dias 4,5 e 6 de setembro de 2018 em Fortaleza-CU e pode ser consultada no Apêndice 2. 
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Fluxograma 1.  Relações Globais do Banco Palmas com a Agência Francesa de 

Desenvolvimento 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos sites das associações 

 

Como podemos observar no Fluxograma 1, o primeiro montante emprestado ao Banco 

Palmas para o início de suas atividades adveio de um Fundo de Apoio a Projetos de Autogestão 

(FAPAG) da Comitê Católico Contra a Fome pelo Desenvolvimento (CCFD)- Terre Solidaire.  

Conforme nosso levantamento documental70, a ONG francesa tem 63 anos, e desde sua 

fundação desenvolveu 697 projetos em 66 países, atingindo 2.631.619 pessoas. Na América 

Latina são 128 projetos e 232.676 pessoas envolvidas em suas ações; na África são 228 projetos 

e 996.590 pessoas e na Ásia são 70 projetos e 130.347 pessoas (CCFD, 2017) 71.  Em seu quadro 

de financiadores, identificamos a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), um dos 23 

principais investidores de microfinanças e inclusão financeira do mundo (Quadro 2).  

 
70 A pesquisa baseou-se em dois textos principais:  Brésil, une banque communautaire prospere Publicado 

em:20/11/2014 ; Acessado em 31/05/2018. Mais informações acessar:  https://ccfd-

terresolidaire.org/projets/ameriques/bresil/bresil-une-banque-4815; Accueil du partenaire Banco Palmas, une 

banque communautaire brésilienne qui lutte contre la pauvreté. Publicado em: 21/03/2017; Acessado em: 

31/05/2018. Mais informações acessar:  http://blog.ccfd-terresolidaire.org/alsace-lorraine/post/2017/02/28/88-

Accueil-d-un-partenaire,-Banco-de-Palmas,-une-banque-communautaire-br%C3%A9silienne-qui-lutte-contre-

la-pauvret%C3%A9 
71 Mais informações acessar:  https://ccfd-terresolidaire.org/projets/) 

https://ccfd-terresolidaire.org/projets/ameriques/bresil/bresil-une-banque-4815
https://ccfd-terresolidaire.org/projets/ameriques/bresil/bresil-une-banque-4815
https://ccfd-terresolidaire.org/projets/
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Interessante notar que a ONG francesa – CCFD – descreve em seu sítio a seguinte nota: 

“Não é o financiamento proposto pela CCFD que desencadeia o projeto, mas a iniciativa de 

uma estrutura local que será fortalecida com o apoio financeiro e a troca de experiência”72. 

Parece-nos o caso do Banco Palmas, já detalhado.   

Este é o contexto pelo qual podemos afirmar que as ações globais, por mais força que 

tenham, são “moduladas” quando efetivamente se territorializam nos espaços periféricos. Outro 

elemento que nos permitiu essa afirmação diz respeito a alguns dos mecanismos de instalação 

inicial do Banco Palmas. Certamente o contato face a face – esta que é a forma de interação 

social típica dos lugares – facilitou o empréstimo entre o Banco Palmas e a ONG Cearah 

Periferia, já que Joaquim Melo tinha uma relação com a ONG; como mostra o depoimento do 

próprio Joaquim,   

demos graças a Deus porque na época não teve ninguém, nenhum louco 

acreditava que esse negócio podia dar certo no mundo. Imagina em noventa e 

oito, numa favela braba daquela um cara dizer que ia criar um banco, e num 

momento que o Brasil não falava disso, microcrédito, Brasil, economia 

solidária. A única coisa que tinha de longa (sic) era o Yunus lá em Bangladesh 

mas era uma coisa bem distante, nem era conhecido aqui. Então você dizer 

que vai criar um banco em 1998 numa favela daquela ali, todo mundo dizia 

que isso era coisa de um mês, então ninguém emprestou e imagine que o 

Cearah Periferia emprestou. Eu também dava uma assessoria lá, eu trabalhava 

lá com eles no Cearah Periferia e facilitou pra mim.(informação verbal)73 

 

 

Para Joaquim Melo, o Palmacard inspirou e nasceu concomitantemente à criação do 

Banco Palmas e é fruto de assembleias com a comunidade, intermediado pela Associação de 

Moradores, onde eram discutidas formas de estimular a produção e o consumo local.  

Na percepção de Joaquim Melo a produção local poderia ser estimulada por via 

“tradicional”, através da concessão de créditos “acessíveis” àqueles que desejassem empreender 

alguma atividade econômica no bairro. Já o consumo local poderia também ser fomentado, 

através de outro tipo de crédito, servindo assim como estímulo a compras no próprio bairro. Em 

uma das reuniões nasceu a ideia de um cartão de crédito para os moradores comprarem no 

Conjunto Palmeira, trazendo consigo o empoderamento de seus habitantes, como mostra o 

excerto a seguir:  

E talvez o Palmacard até inspirado em criar o banco, porque foi numa reunião 

muito simples com uma mulher do povo muito pobre que dizia assim “por que 

a gente não tem aqui?” - a gente estava nessa discussão que as pessoas 

 
72 Tradução nossa. Mais informações acessar: https://ccfd-terresolidaire.org/qui-sommes-nous/ 
73 Entrevista concedida por Joaquim Melo I Encontro Global de Bancos Comunitários em Desenvolvimento nos 

dias 4,5 e 6 de setembro de 2018 em Fortaleza-CU e pode ser consultada no Apêndice 2. 

https://ccfd-terresolidaire.org/qui-sommes-nous/
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compravam fora do bairro - e ela disse “por que aqui não tem que nem tem 

por aí” os cartões estavam começando, “aquele cartão que o pessoal compra?” 

Rapaiz um cartão que o pessoal compra. Achou aquilo ali fantástico, depois 

da reunião tinha um grupo que era da Associação. Por que a gente não podia 

criar um cartão aqui para nós, só para funcionar aqui no bairro? O segredo era 

para comprar ali, daí isso evoluiu para a ideia, quem é que administra cartão? 

Tem que ser um banco, todo cartão tem um banco então nós não vamos criar 

um cartão, vamos criar um banco. Aí foi à loucura toda né imagina? Aí criou 

o banco e o primeiro produto do banco foi o cartão (informação verbal) 

 

 

Para Silva Jr. (2004, p. 35) o Palmacard foi fundamental pois ele foi 

 
a semente que gerou todo Sistema de Microcrédito e Gestão da Economia 

Solidária, ancorado pelo Banco Palmas e comandado pela 

ASMOCONP/Banco Palmas, foi a criação de crédito com circulação local 

cujo objetivo era estimular as pessoas a consumirem no Conjunto Palmeiras. 

Assim, nascia o PalmaCard – Cartão de Crédito do Banco Palmas. 

 

 

Contudo, ainda que houvesse uma estrutura local já em funcionamento, a implantação 

do PalmaCard no Conjunto Palmeiras foi uma tarefa bastante complexa, pois os comerciantes 

ainda não possuíam um elo de confiança em relação ao cartão e ao Banco, que acabavam de 

surgir. Muitas reuniões foram realizadas e poucos comerciantes compareciam. Outro agravante 

é que estes comerciantes teriam que ceder 3% do valor da compra ao Banco Palmas, como taxa 

de administração do PalmaCard. Apenas mais tarde a situação se inverteu, e os próprios 

comerciantes vinham procurar o Banco para poder se habilitar a usar o cartão (SILVA JUNIOR, 

2004). 

 

Figura 9. PalmaCard. 

 
    Fonte: Silva Júnior (2004, p. 35) 

 

O PalmaCard apresentava um sistema rudimentar, onde era anotado no seu verso a 

compra que continha o código do empreendedor, data e valor. O consumidor assinava uma 

fatura, e ao final do processo, o Banco Palmas fazia a conferência das compras. Entretanto, era 
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difícil a compreensão das grafias e aumentava o número de compras, gerando problemas para 

o Banco:  

Era até parecido com um cartão de crédito, só que era de papelão e a gente 

fazia no mimeógrafo (...) Eu anotava no cartão. Ele era uma coisinha dobrada 

no meio, no outro lado num ladinho era escrito Palmacard, o valor do crédito 

eu botava lá vinte reais e o nome da pessoa. No outro lado, como é que eu 

sabia se esgotou ou não? Como é que o comerciante sabia? Quem comprava 

anotava numa caderneta, é como se fosse (...) E a pessoa que comprava ela 

assinava uma faturazinha, a gente tinha uma faturazinha de papel que é para o 

comerciante ter essas faturas no final do mês e ir no banco receber. Isso vai 

crescendo, crescendo, crescendo que tinha mês que tinha três mil faturas, só 

que eu estou falando de pessoas analfabetas (...) Pois é, agora você imagina 

3.000 assinaturas, umas garranchadas maior do mundo (informação verbal)74 

 

Essas dificuldades levam ao uso de uma moeda local, que na avaliação de Melo 

cumpriria a mesma função do PalmaCard: “Aí isso evoluiu para a história da moeda de papel, 

era a mesma coisa, era o estímulo ao consumo local só que ao invés de eu emprestar o Palmacard 

eu emprestava em moeda física” (informação verbal)75. Neste entremeio, foi criado pela 

ASMOCOP um clube de troca que utilizava uma moeda da própria comunidade, o Palmares. 

Os participantes da rede eram tanto consumidores quanto produtores (o que nos remente 

novamente a noção de prossumidores). A iniciativa, porém, enfrentou vários problemas para se 

consolidar. Nesta sequência de eventos, o que ocorreu era que seus participantes queriam trocar 

os produtos por alimentos básicos que ninguém do clube tinha (FARE et. al., 2015, p.9), 

levando ao seu fim, durando apenas quatro meses.  

Outro evento importante, que acaba por conectar Joaquim Melo a uma das principais 

ativistas de moedas sociais na América Latina – a Prof.ª Heloísa Primavera76 –, foi o I Encontro 

Brasileiro de Cultura e Socioeconomia Solidária, realizado em Mendes/RJ.  A Profa. Primavera 

apresentou no evento o caso dos Trueques argentinos, levando Joaquim a convidá-la para passar 

alguns dias no Banco Palmas (informação verbal)77. A partir de então, implementa-se uma 

“Metodologia de Fomento" (SILVA JUNIOR, p. 55), colocada em prática com a construção de 

um prédio que abriga hoje a Escola Comunitária de Socioeconomia Solidária (Palmatech).  

 
74 Entrevista concedida por Joaquim Melo I Encontro Global de Bancos Comunitários em Desenvolvimento nos 

dias 4,5 e 6 de setembro de 2018 em Fortaleza-CU e pode ser consultada no Apêndice 2. 
75 Houve também a tentativa de criar um clube de troca organizado pela Asmocop que durou somente quatro meses 

através da moeda Palmares. Os participantes da rede eram consumidores e produtores (prossumidores). O que 

ocorreu era que seus participantes queriam trocar os produtos por alimentos básicos que ninguém do clube tinha 

(FARE et. al., 2015, p.9). Parace-nos que o clube remete aos Trueques argentinos.  
76 Brasileira e bióloga formada pela Universidade de São Paulo, Heloísa Primavera vive em Buenos Aires onde é 

Professora da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade de Buenos Aires. Teve como orientador de 

mestrado Darcy Ribeiro e desde os anos 2000 vem se dedicando aos clubes de trocas na América Latina.  
77 Entrevista concedida por Joaquim Melo I Encontro Global de Bancos Comunitários em Desenvolvimento nos 

dias 4,5 e 6 de setembro de 2018 em Fortaleza-CE.  
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Há dois atores globais – ambos holandeses – participando deste processo que dará 

origem a moeda local Palmas:  

I. o Grupo STRO que atua no Brasil através do InstroDI, implementado em 2002 

em Porto Alegre;  

II.  a Organização Intereclesiástica para a Cooperação ao Desenvolvimento 

(ICCO). 

 

Enquanto o InstroDi era responsável pela implementação da metodologia chamada 

“Método Bônus de Fomento”, a ICCO doou R$51.302,00 para a construção do prédio, parte 

deste montante foi "clonado" em moeda local (o Palmas).  

A moeda local Palmas (P$), projeto piloto desenvolvido com auxílio das já mencionadas 

instituições holandesas, é fundada na experiência destas instituições. A partir do “Método 

Bônus de Fomento” – uma ferramenta de desenvolvimento local – foi concebido especialmente 

para “ativar a economia em comunidades com falta de liquidez" (RAMADA, 2003, p.5) pois 

seu objetivo é gerar uma mudança na estrutura do funcionamento da economia local.  

O método funciona da seguinte maneira: 1) utilizar o dinheiro como respaldo para a 

criação de um circulante local, empregado na realização de um projeto social; 2) emprestar o 

dinheiro economizado para tomadores de microcrédito; 3) aceitar o circulante local como meio 

de pagamento para estes créditos (RAMADA, 2003, p. 17), como pode ser observado na Figura 

10:  

Figura 10. Uso do circulante local através do método do bônus de fomento.   

 

 Fonte: Ramada (2003, p. 22) 
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A partir da utilização sistemática deste método do bônus de fomento, a segunda grande 

soma de recursos doada para o Banco Palmas foi realizada pela Organização Intereclesiástica 

para a Cooperação ao Desenvolvimento (ICCO) para a construção de um prédio que abriga hoje 

a Escola Comunitária de Socioeconomia Solidária (Palmatech). Parte da doação foi "replicada" 

na moeda local (o Palmas) e 80% do pagamento dos funcionários que se dedicaram a construção 

do prédio foi realizado nesta mesma moeda; os outros 20% foram pagos em Reais (R$), como 

preconiza o próprio o Método do Fomento (SILVA JÚNIOR, 2004, p. 55-57).  

Na avaliação de Joaquim Melo, o objetivo principal desta iniciativa era no fundo 

fomentar um circuito eficiente de uso da moeda social criada, sendo a construção da escola uma 

espécie de pretexto para que isso ocorresse; a moeda local, por exemplo, seria utilizada para o 

pagamento dos operários que trabalharam na obra, que por sua vez passariam a fazer compras 

com a moeda no comércio local (já que apenas ali a moeda era aceita).  Os custos operacionais 

para impressão das cédulas, realizada na Argentina por “questões de segurança”, foram 

custeados pela Strohalm. Para obter lastro deste primeiro montante, o Banco Palmas angariou 

recursos por meio de diversos mecanismos, desde os mais simples – como bingos e rifas – , até 

alguns bastante  complexos,  como a cooperação internacional e o recurso à outras instituições 

brasileiras; como mostra o gestor,  

Quem segurou isso foi a cooperação internacional. Então CESEEP78 que é o 

serviço ecumênico de serviço, uma entidade que capta recurso das igrejas no 

mundo todo, bastante igrejas evangélicas. A Miserior da Alemanha, Oxfam 

da Inglaterra, próprio Strohalm da Holanda. Eu acho que ficaria com esses 

com as que mais fizeram aportes à nível internacional, no Brasil o Rappa, a 

banda de música, Petrobrás, Avon, Boticário, Itaú, teve vários que foram 

entrando devagarzinho, em 2005 passa a ter realmente dinheiro público de 

verdade do governo brasileiro (informação verbal)79 

 

O mecanismo acima descrito caracteriza-se pela segunda parceria que o Banco Palmas 

fez com atores globais que dariam o suporte para o desenvolvimento do Banco Palmas e de sua 

moeda local80.    

 
78 Centro Ecumênico de Serviços à Evangelização e Educação Popular (CESEEP). Mais informações: 

https://ceseep.org.br/ 
79 Entrevista concedida por Joaquim Melo I Encontro Global de Bancos Comunitários em Desenvolvimento nos 

dias 4,5 e 6 de setembro de 2018 em Fortaleza-CU e pode ser consultada no Apêndice 2. 
80 Em entrevista concedida por Joaquim Melo no contexto desta investigação, ele não se recorda da Organização 

Intereclesiástica para a Cooperação ao Desenvolvimento (ICCO), ainda que esta tenha a sido a que contribuiu com 

o maior montante.  

https://ceseep.org.br/
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Provavelmente a ICCO, a mais importante financiadora do Banco Palmas, tenha 

realizado a doação através da Strohalm. Neste sentido, é preciso considerá-lo na análise81.  

A ICCO, é uma OSCIP holandesa fundada em 1964, que entre os anos de 2013 e 2018 

apresentou 169 projetos ativos em cinco continentes82 dos quais 47% concentram-se na 

América Latina.  

 Identificamos que a ICCO tem parcerias públicas e privadas para implementar seus 

projetos, sendo eles: Nacional Postcode Lottery; Dutch Ministry of Foreing affairs; Dutch 

Embassy; União Europeia; Inter American Development Bank (IDB); Australian Aid; Kerk in 

Actie; Common Fund for Commodities; Food and Agriculture Organization; Heineken; 

Netherlands Space Office; Bill & Mellinda Gates Fundation; USAID; e Mastercard Foudation. 

Os três últimos estão entre os 23 principais investidores mundiais de microfinanças, de acordo 

com o Quadro 2.  

 A ICCO descreve em seu sítio eletrônico que seu objetivo se pauta na construção de 

uma vida melhor para pessoas pobres em países em desenvolvimento83. Organiza-se em quatro 

temas: a) Busca pela independência econômica de pequenos produtores locais; b) fornecimento 

de ferramentas para que empresas possam fazer negócios responsáveis pautados em direitos 

humanos; c) busca pela segurança alimentar através de parcerias com pequenos agricultores e; 

d) ajuda emergencial para aqueles que passaram por desastres. 

 Já o outro ator global que também contribuiu para a implementação da moeda Palmas, 

por meio da metodologia Método Bônus de Fomento foi o Grupo Internacional STRO (Social 

Trade Organization)84, fundado em 1970, tendo como foco as questões ambientais com 

perspectiva econômica.  Porém, a partir de 1995, o Grupo STRO concentrou suas pesquisas e 

 
81  Para efeito, a MISEREOR é a Obra Episcopal da Igreja Católica da Alemanha e tem como principal financiador 

o Ministério Federal para Cooperação e Desenvovimento, em alemão: Bundesministerium für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), órgão bilateral do governo alemão. Já a Oxfam Internacional tem como 

lema “O poder das pessoas contra a pobreza” e é registrada como uma fundação holandesa com 18 organizações 

autônomas (afiliadas) e 3 em rede atuando em 90 países. No seu Relatório “Oxfam Accountability Report” (2015-

2016) mostra que 41% de seu fundo provém de Instituições e 40% de Instituições Públicas as quais não estão 

descritas no relatório. Mais informações acessar: https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-

public/2019-09/oxfam-accountability-report-2015-2016.pdf 
82 De acordo com informações no sítio oficial da ICCOP entre os anos de 2013 e 2018 existiam 80 projetos sendo 

desenvolvidos na América Latina; 49 projetos na Ásia e Oriente Médio; 31 na África; 6 na Oceania e somente 3 

na Europa. No Brasil especificamente, há apenas um projeto em andamento desde 2016 na fronteira entre Brasil, 

Colômbia e Peru  que visa “influenciar as políticas públicas de prevenção e atenção integral às vítimas de 

exploração e tráfico sexual” ; conforme informações no sítio: (https://www.icco-

cooperation.org/en/projects/movement-against-csec-in-colombia) 
83 Sítio oficial: https://www.icco-cooperation.org/en/About; Acessado em: 5/6/2017 
84 A pesquisa documental sobre o Grupo STRO foi baseada nos seguintes sítios oficiais ligados ao grupo: 

https://www.socialtrade.nl/?lang=en; http://www.digipay4growth.eu/; http://www.gemproject.org/; 

http://www.stro-ca.org; http://www.cyclos.org/; http://www.instrodi.org 

https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/2019-09/oxfam-accountability-report-2015-2016.pdf
https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/2019-09/oxfam-accountability-report-2015-2016.pdf
https://www.icco-cooperation.org/en/projects/movement-against-csec-in-colombia
https://www.icco-cooperation.org/en/projects/movement-against-csec-in-colombia
https://www.icco-cooperation.org/en/About
https://www.socialtrade.nl/?lang=en
http://www.digipay4growth.eu/
http://www.gemproject.org/
http://www.stro-ca.org/
http://www.cyclos.org/
http://www.instrodi.org/
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intervenções na área das finanças, com ações principalmente ligadas ao desenvolvimento e 

difusão de moedas locais/sociais:  

 O Grupo STRO atua em diferentes continentes e possui três projetos principais, que 

são: 

• Software Cyclos – trata-se de uma plataforma gratuita, ou de baixo custo para o usuário. 

Conforme sítio eletrônico oficial do software, o sistema pode ser utilizado por diversos 

atores, tais como:  a) bancos regionais ou locais, pois estes poderiam oferecer serviços 

bancários on-line que pode ser usado para o fortalecimento deste em relação a bancos 

internacionais; b) Nos campi de universidades por meio de um cartão, denominado de 

“campus card systems”, que poderia fazer uso de um sistema fechado (que é a 

universidade), que oferece vários serviços  como xerox, lanchonete, etc. ; c) Pelos 

bancos de tempo denominados de LETS (Local Exchange Trading System); d) Por 

Instituições de Microfinanças (IMFs) que poderiam usar o Cyclos para fornecer 

empréstimos digitais mantendo o dinheiro ‘real’ em uma poupança, este por sua vez 

seria convertido depois de certo tempo. Conforme o sítio da Cyclos, eles possuem 

atualmente cerca de 10 milhões de usuários no mundo e pode ser usado em diversos 

sistemas de pagamento, tais como: página na Web; aplicativo móvel; cartão NFC; SMS, 

USSD e IVR; QR code. Um exemplo prático do uso do Cyclos é o DigiPay4Growth na 

Europa, que busca fornecer pagamentos digitais por meio de uma rede de negócios, com 

o intuito de estimular o crescimento local e regional através dosoftware. Atualmente há 

três projetos pilotos do uso deste software, que são: a) no município de Santa Coloma 

de Gramenet e no muniício de Berguedà na Catalunha (Espanha) com o objetivo de 

canalizar os gastos públicos; b) em Bristol, o chamado Bristol Prospects (Reino Unido); 

e c) na região da Sardenha (Itália) onde a Autoridade Regional da Sardenha trabalha em 

conjunto com a SARDEX, que visa  introduzir e testar o método DigiPay no seu 

contexto local; 

• GEM na África do Sul –  trata-se de  uma plataforma de pagamento móvel para 

recompensar ações sociais. Os usuários ganham GEMs por meio de voluntariado em 

sua comunidade, via meio digital /  celular. A conta é aberta gratuitamente.  

• Método de Bônus de Fomento – na América Latina, baseia-se na organização 

comunitária de microcrédito usando um conceito de moeda local para impulsionar a 

economia da comunidade. Os principais países de implementação foram: Honduras, El 

Salvador e Costa Rica. No Brasil e no Uruguai há sedes do Grupo STRO, denominadas 
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respectivamente de InstroDi e STRO Uruguay, que implementam o Método de Bônus 

de Fomento e o Circuito de Consumo e Comércio (C3)85. 

 Pela decrição acima, pode-se dizer que o Grupo STRO busca atuar no sistema 

financeiro tradicional – através do Software Cyclos – e através  de moedas complementares, O 

Software Cyclos busca englobar atores do sistema financeiro tradional, sejam bancos locais e 

regionais, ou IMF´s. O Cyclos também tem por objeto cooptar formas de moedas 

complementares já existentes, como bancos de tempo, assim como possibilitar a criação de 

moedas complementares digitais (como é o caso dos campus card systems)86.   

 Para compreendermos melhor como efetivamente funcionam as moedas 

complementares, buscaremos apresentar mais detalhadamente como foi introduzido no Brasil 

o Método de Bônus de Fomento pela OSCIP InStroDI87. No Brasil, esta organização foi  

fundada em 2002, com sede em Porto Alegre,  e que se constitui a filial do Grupo STRO no 

Brasil.  

 Um dos projetos-piloto da InStroDI no país foi o “Mudando a Cara”, posto em prática 

em 2004, no bairro Rubem Berta, periferia de Porto Alegre (RS). Este projeto é fruto da parceria 

da InStroDI com a Instituto com a Instituição Comunitária de Crédito Valor Local Circulante 

Rio Grande do Sul (ICC VLC RS), que por sua vez é responsável pela execução do programa 

de Microcrédito Produtivo Orientado da CaixaRS, o CREDIMICRO. 

Para compreendermos a implementação do Bônus de Reciprocidade Comunitário (que 

é uma moeda local, denominada Rubi), é fundamental primeiro compreendermos os princípios 

da metodologia do Valor Local Circulante (VLC) que estão listados no Quadro 3: 

 

 
85 “O Grupo STRO desenvolveu a metodologia Circuitos de Consumo e Comércio – C3, que está sendo 

implementada em diferentes países. O piloto em operação é o Circuito CompRaS no Rio Grande do Sul. O 

CompRaS é uma associação de empresas e consumidores gaúchos que têm o objetivo de implementar a 

metodologia C3 para aumentar o seu poder de compra e venda. Dentro da rede, mais de 450 associados fazem 

transações, contabilizando valores em Liquidez Interna. Esta Liquidez Interna é expressa como um valor em Reais 

a ser obtido em produtos dos outros participantes, ou a ser convertido em dinheiro. (...) A Liquidez Interna do 

Circuito, que de certa forma é uma administração centralizada dos débitos e créditos comerciais entre os seus 

membros, é emitida contra depósito de dinheiro ou garantia financeira. As garantias, que podem ser cartas fiança 

ou seguros de crédito, garantem que quem possui Liquidez Interna poderá, eventualmente, obter dinheiro. O 

Circuito é desta forma, uma grande câmera de compensações, onde os membros repassam os direitos sobre as 

garantias emitidas por instituições financeiras. O Circuito não se envolve em operações de risco. A opção de obter 

liquidez contra os custos de um seguro de crédito ou de uma carta fiança, cria para o empresário uma nova opção, 

além das existentes, tais como crédito bancário contra juros, negociar prazos com seu fornecedor, e outras. Em 

geral, o Circuito CompRaS se propõe a ativar a economia local ao oferecer maior liquidez e incentivar a circulação 

local. Em última análise, isto se dá inicialmente pela ativação da capacidade ociosa que acaba por aumentar o 

volume da economia regional” (INSTRODI, 2007, p. 8-9) 
86 Durante o processo de pesquisa, não encontramos os financiadores do Grupo STRO, em seu sítio há apenas a 

identificação que recebem doações privadas. 
87 O InStroDI faz parte do Grupo Internacional STRO, criado e gerenciado pela Fundação Holandesa Stichting 

Aktie STROhalm (INSTRODI, 2007, p. 2) 
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Quadro 3. Princípios do Valor Local Circulante (VLC) 

VLC 

(princípios) 

Características  

Circulante 

local 

Moeda social com limite geográfico. Crédito oferecido baseado na confiança 

entre moradores e uma Associação de Moradores ou entidade representativa 

Capacitação Atividades educacionais que buscam melhorar a qualificação profissional 

dos moradores 

Crédito 

básico 

Também denominado de ‘crédito de conhecimento’, possui carência de 30 

dias e pode ser pago em três vezes não acrescido de nenhuma taxa. É 

necessário: Termo de adesão ao Programa; Solicitação de Crédito; Contrato 

de Mútuo; Cópia da Identidade; CPF; e comprovante de residência.  

Crédito de 

consumo 

Crédito para consumo local nos serviços do bairro. Carência de 60 dias e 

pagamento em até quatro vezes. Taxas de 0,5% (TAC) + 2,5% (Serviço). 

Documentos: Termo de adesão ao Programa; Solicitação de Crédito; Plano 

de Aplicação; Levantamento socioeconômico; Termo de Compromisso; 

Plano de Arrecadação (para Instituições); Ata de Consolidação de Grupo 

Solidário (quando crédito em grupo) Contrato de Mútuo; Cópia da 

Identidade; CPF; e comprovante de residência. 

Subprojetos Por meio de construção de obras sociais visa aumentar a circulação da moeda 

social 

Crédito de 

investimento 

Crédito para investimento em obras ou no consumo de bens e serviços de 

maior valor, até 500,00 Rubis, carência de até 90 dias, pagamento em até 6 

vezes, acrescido taxas de 0,5% (TAC) e 2,5% (Serviço). Documentos: Termo 

de adesão ao Programa; Solicitação de Crédito; Plano de Aplicação; 

Levantamento socioeconômico; Termo de Compromisso; Plano de 

Arrecadação (para Instituições); Ata de Consolidação de Grupo Solidário 

(quando crédito em grupo) Contrato de Mútuo; Cópia da Identidade; CPF; e 

comprovante de residência. 
Fonte: Elaboração própria feita a partir do documento “Circulante locais e sistemas virtuais de 

transações: diferentes métodos para o desenvolvimento econômico e social. A experiência do InStroDI 

no Brasil” elaborado para VI Seminário Banco Central sobre Microfinanças. Porto Alegre, 2007 pelo 

Instituto Strolahm de Desenvolvimento Integral (InStroDI) 

 

 Conforme listado no Quadro 3, para que a moeda local seja implementada, é necessário 

que já exista uma vida comunitária relativamente estruturada no local de implementação. No 

caso do bairro Rubem Berta, havia Associação Comunitária de Moradores do Conjunto 

Residencial Rubem Berta (AMORB), ligada a luta por moradia no conjunto habitacional, 

fundada em 1987.  

A AMORB teve seu primeiro contato com a InStroDI através de um seminário, e firmou 

contrato por meio da Associação dos Comerciantes do Conjunto Residencial Rubem Berta 

(ASCORB) para a implementação da moeda rubi (SANTOS, C. G., 2006, p.6). No documento 

da InStroDI, o seu objetivo com a implementação da moeda local Rubi era captar um maior 

número de beneficiários. Para isso a InStroDI não levou em consideração análises habituais de 
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instituições de microcrédito. O Rubi circulava apenas no bairro Rubem Berta e gerava nos seus 

moradores o costume de consumir localmente (INSTRODI, 2007, p. 7). 

Com a entrada da Instituição Comunitária de Crédito Valor Local Circulante Rio Grande 

do Sul (ICC VLC RS) houve aumento da credibilidade do Rubi, aumentando a possibilidade de 

cumprimento das obrigações dos tomadores de empréstimo da moeda local junto a um devedor 

formal. Outro fator importante era a possibilidade de os tomadores de empréstimos obterem 

créditos em Reais (R$), pois esses já haviam sido preparados a pagar as parcelas com o Rubi, 

diminuindo as taxas de inadimplência junto a ICC VLC RS. Ao mesmo tempo, a carteira de 

clientes gerada no uso da moeda Rubi, possibilitou uma direcionada do ICC VLC RS 

(INSTRODI, 2007, p.7).  

A InStroDI implementou o Método de Bônus de Fomento no bairro Rubem Berta com 

o intuito de operacionalizar as ações ICC VLC RS, obtendo maior êxito para o microcrédito. 

Desta forma, este conjunto de ações adequou o território as demandas para eficácia da política 

de microcrédito, configurando-o como um espaço da racionalidade. 

Identifica-se sinonímia com o VLC e a forma como a moeda Palmas foi implementada 

no Conjunto Palmeiras. Parece-nos, portanto, que havia intencionalidade de se criar um espaço 

operacional para o microcrédito, através da circulação de uma moeda paralela, com aporte de 

atores financeiros globais. Observe o Fluxograma 2, a seguir: 

 

.  
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Fluxograma 2. Do global ao local: a implementação da Moeda Palmas através de atores globais 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de levantamento documental nos sites das instituições 
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 A operação no uso da moeda Palmas deriva das características do Médodo do Bônus 

de Fomento e do Valor Circulante Local (Quadro 3) do Grupo STRO, que oferece seus serviços 

na implementação de moedas cmplementares na América Latina. Concomitantemente ao 

desenvolvimeto deste “método”, foi necessário também o uso do dinheiro em espécie para a 

operacionalização do Método do Bônus; estes recursos monetários, por sua vez, provieram da  

OSCIP holandesa (ICCO) a qual possui diversos financiadores internacionais, dentre eles Bill 

& Melinda Gates, a USAID e Mastercard  Foudation, financiadores globais de microfinanças. 

 Portanto, parece-nos que o caso analisado mostra como esses agentes do circuito 

superior através do discurso da “luta contra a pobreza” e  “inclusão financeira por meio das 

microfinanças” buscam implementar verticalidades nos lugares, criando novas lógicas de 

organização do espaço para usos mais  racionais e também mais subordinados (SANTOS, 

[1994]2008). Entende-se como ações verticais “áreas ou pontos a serviço de atores 

hegemônicos não raro distantes. São vetores da integração hierárquica regulada, doravante 

necessária em todos os lugares da produção globalizada e controlada a distância" (SANTOS 

op.cit., p. 51). 

 A situação geográfica analisada do Conjunto Palmeiras, nos mostra que apesar da 

moeda Palmas de ter sido pensada e implementada pelas fundações holandesas (Grupo STRO 

e ICCO) e financiadas por atores globais de microfinanças de forma indireta, ganhou novos 

contornos na comunidade, com usos mais orgânicos e capazes de promover horizontalidades e 

contra racionalidades, como demonstraremos oportunamente no Capítulo 3.  

 Essas potenciais novas racionalidades geradas no espaço, ganham uma inaudita 

dimensão ao se tornarem política pública entre os anos de 2003 e 2015, de combate a extrema 

pobreza pelo governo brasileiro, pois a metodologia desenvolvida na experiência do Conjunto 

Palmeiras (que são os bancos comunitários) se capilarizará como instrumento de combate à 

pobreza. Em contrapartida, com o fim do suporte federal, outras dinâmicas emergem na busca 

pela autossutentabilidade dos bancos comunitários no Brasil, como veremos a seguir.  
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2.3 As Verticalidades institucionais e a potencialidade da Plataforma E-dinheiro 

 

A Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES) existiu de 2003 a 2016 e fez 

parte do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) nas gestões dos governos do Partido dos 

Trabalhadores (PT). Os bancos comunitários passam a ser um eixo de atuação da SENAES a 

partir do ano de 2006, quando se formaliza parceria com o Instituto Palmas para que a 

metodologia desenvolvida no Conjunto Palmeiras seja o norte para o desenho de uma política 

nacional para implementação de bancos comunitários no Brasil. Neste contexto, os novos 

bancos que serão implementados são alcunhados como bancos comunitários de 

desenvolvimento, com a sigla BCD. A Rede Brasileira de Bancos Comunitários (RBBC) passa 

a vigorar neste mesmo ano, 2006, contando com três coordenadores: Joaquim Melo do Banco 

Palmas, Marivaldo Vale do Banco Tupinambá (PA) e Leonora Mol do Banco Bem (ES).  

  Do ponto de vista da estrutura interna de cada banco comunitário, cabe destacar que 

no mesmo ano de 2016, o Instituto Palmas consolida parceria com o Banco Popular do Brasil88 

para capacitar os bancos comunitários como Correspondentes Bancários. Para cada novo banco 

criado, um recurso inicial de R$ 30 mil era disponibilizado, assim como um software concedido 

pelo Banco do Brasil para que fosse possível acompanhar as atividades dos bancos. Ao todo 

foram 45 bancos utilizando o mesmo fundo de crédito (SEGUNDO e MAGALHÃES, 2009, 

p.23).  

Ainda que instalação do Correspondente seja simples do ponto de vista das 

infraestruturas e da capacidade de utilização de técnicas já existentes nos lugares (CONTEL, 

2006), a difusão dos Correspondentes nos bancos comunitários os obrigou a fazerem rearranjos 

internos em seu funcionamento que os tornassem aptos a oferecerem os serviços do 

Correspondente. No ano de 2013, tivemos acesso a dados de 83 bancos comunitários89, dentre 

os quais 43,7% disponibilizavam o serviço como Correspondentes da Caixa Econômica 

Federal. Naquele momento, os bancos comunitários avaliavam que ser um Correspondente 

contribuía nos seguintes aspectos: I. auxiliava a angariar recursos, que contribuía no custeio de 

algumas despesas; II. promoviam facilidades na oferta de serviços bancários para a 

comunidade; III. aumentam o fluxo de pessoas no banco comunitário; IV. promove a utilização 

da moeda local; V. auxilia na divulgação do banco comunitário (DE PAULA, 2015).  

 
88 O Banco Popular do Brasil foi criado em 2004 através da Lei nº 10.738 de setembro de 2013, que o tornava um 

subsidiário do Banco do Brasil. O objetivo da criação do banco era a inclusão bancária através do microcrédito. O 

banco fechou em 2008 devido ao déficit gerado.  
89 Em 2013 nosso levantamento apontou que havia 103 bancos comunitários no Brasil.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei
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A SENAES, com o objetivo de fomentar e dar suporte aos bancos comunitários que já 

existiam, lança dois Editais públicos para o fomento deste tipo de banco no país, um em 2010 

e outro em 201390. Os Editais visavam selecionar as chamadas “entidades executoras”, que se 

responsabilizariam em fazer a intermediação dos recursos financeiros e seus usos pelos bancos 

nos lugares. Estas entidades executoras atuavam em escalas distintas, sendo uma no plano 

nacional, e outras quatro responsáveis por quatro diferentes macro-regiões do território 

brasileiro. Elas tinham ainda a responsabilidade de operacionalizar e acompanhar as políticas 

públicas nas quatro regiões brasileiras que tinham bancos comunitários dentro deste período 

(Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste). A Região Sul do país só inauguraria um banco 

comunitário em 2016, portanto num momento posterior a este período de fomento por 

intermédio da SENAES. Como funcionaram efetivamente estes dois Editais da SENAES?  

Durante o Edital de 2010 (SENAES/TEM n°03/2010), intitulado Ação de Fomento às 

Finanças Solidárias com base em Bancos Comunitários e Fundos Solidários, o governo federal 

disponibilizou R$ 4 milhões, que seriam gerenciados pelas seguintes entidades executoras: 

1. Instituto Palmas: entidade executora nacional 

2. Instituto Capital Social da Amazônia: entidade executora regional de referência 

para a Região Norte do país; 

3.  Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão (Fapex): entidade executora regional 

responsável pela difusão dos Bancos Comunitários na Região Nordeste; 

4. Núcleo de Economia Solidária (NESOL) da Universidade de São Paulo:  

entidade executora regional da Região Sudeste;  

5. Banco Bem: entidade executora regional, responsável pela 

instalação/funcionamento dos Bancos no Centro-Oeste brasileiro. 

 

Já no Edital de 2013 (SENAES/MTE n°001/2013, intitulado Apoio e Fomento as 

Iniciativas de Finanças Solidárias com base em Bancos Comunitários de Desenvolvimento, 

Fundos Solidários e Cooperativas de Crédito Solidário, houve um aumento no suporte 

financeiro do governo federal, que destinou R$ 7 milhões para os projetos de implantação de 

bancos comunitários no país; neste período, foram selecionadas outras entidades executoras, 

sendo elas:  

 
90 Quando Michel Temer assume a presidência da República em agosto de 2016, os Editais da SENAES assim 

como a descrição de funcionamento da Secretaria de Economia Solidária (SENAES) que existia para consulta 

pública no sítio do Ministério do Trabalho e Emprego são retirados da internet.  
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1. Núcleo de Economia Solidária (NESOL) da Universidade de São Paulo: entidade 

executora nacional 

2. Instituto Palmas: entidade executora regional de referência para a Região Nordeste 

do país; 

3. Instituto Capital Social da Amazônia: entidade executora regional de referência para 

a Região Norte do país 

4. Ateliê de Ideias (representante legal do Banco Bem-ES): entidade executora regional 

para o Sudeste e Centro-Oeste brasileiros.  

 

Pra Diogo Tsukumo91, Chefe de Gabinete da Secretaria Nacional de Economia Solidária 

(SENAES) em 2014, a divisão do trabalho entre as entidades executoras se daria da seguinte 

forma: as entidades regionais possuíam as seguintes funções principais: 1. Elaboração de 

projetos com os custos de implementação de um banco comunitário; 2. Seleção dos lugares 

onde serão implementados novos bancos; 3. dar suporte aos bancos que já estão instalados 

(assim como de apresentar as finanças e o que está sendo feito)92. Já a entidade executora 

nacional tinha a atribuição de promover encontros entre todas as entidades executoras regionais, 

fazer a capacitação e sistematizar a metodologia que está sendo utilizada. A SENAES 

participava desses encontros, assim como tinha o dever de unir todas as informações, e também 

fazer uma análise financeira das entidades executoras regionais.  

O suporte financeiro abarcava as despesas de despesas de eventos e atividades de 

formação, como também para contratar e manter uma Equipe de Projeto para realizar atividades 

 
91 Informações obtidas através de entrevista realizada com Diogo Jamra Tsukumo. Na data de realização da 

entrevista, Diogo era o Chefe de Gabinete da Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES). Data: 

05/05/2014, Brasília-DF. 
92  No Edital n°001/2013, é possível ver a descrição das atividades das entidades executoras. Enquanto as entidades 

executoras regionais têm como missão  implementar as atividades voltadas a processos participativos e 

sistemáticos de assessoramento técnico na qualificação da gestão e da sustentabilidade socioeconômica de cada 

tipo de iniciativas de finanças solidárias com a aplicabilidade de metodologias direcionadas as etapas de 

planejamento, monitoramento, acompanhamento, avaliação e sistematização por cada uma das iniciativas de 

finanças solidárias nos territórios e municípios selecionados, com destaque específico para as seguintes atividades: 

I) Diagnóstico das oportunidades através de instrumentais (como, por exemplo, o mapeamento da produção e 

consumo nos territórios e comunidades); II) Elaboração e execução de planos de desenvolvimento institucional 

(gestão e organização), por tipo de iniciativas de finanças solidárias; III) Suporte ao fortalecimento e expansão dos 

empreendimentos por tipo de iniciativas de finanças solidárias, visando o desenvolvimento de tecnologias e 

inovações de serviços financeiros, creditícios e bancários, como as linhas de financiamento para consumo, o uso 

de moeda social, linha de financiamento para produção sócio-comunitária, correspondência bancária, etc.; IV) 

Visitas monitoradas programadas pelas Equipes de Coordenação (ECs), mobilizando os Agentes de Finanças 

Solidárias ou de Inclusão Produtiva (AFSs), além do suporte de Consultores Especializados (CEs); e V) Apoio aos 

fluxos e mecanismos de diálogo e participação social na gestão e desenvolvimento dos tipos de iniciativas de 

finanças solidárias, garantido desse modo, a protagonismo de segmentos sociais das comunidades e/ou territórios, 

na forma de organização de fóruns locais econômicos que garantam com destaque o envolvimento dos 

empreendimentos  individuais e coletivos. 
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de funcionamento dos bancos comunitários (MISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, 

2013, p.17).  

Durante o período de vigência dos Editais supracitados – de 2010 a 2015 – identificamos 

que aproximadamente 50% dos bancos comunitários que temos conhecimento de sua existência 

(são 148 bancos ao total), foram fomentados ao longo deste decurso93.  

O gráfico a seguir nos dá uma ideia mais precisa desta importância da SENAES – e de 

seus editais – para a difusão dos bancos comunitários no território brasileiro:  

 

Gráfico 1. Brasil: Bancos Comunitários por ano de implementação (1998-2021) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa documental 

 

Identificamos que alguns bancos comunitários fundados anteriormente à 2010 a 2015 

também contaram com o suporte da SENAES, como é o caso de bancos comunitários 

implementados em 2008, sendo 14 deles no Estado do Ceará. Este número significativo para o 

momento é reflexo de parceria do Instituto Palmas “com o governo do estado do Ceará para 

ampliar os bancos comunitários em sua circunscrição" (SEGUNDO e MAGALHÃES, 2009, 

p.22). O projeto que esteve em vigor entre os anos de 2007 e 2008, tinha como objetivo a 

implementação de dez bancos comunitários no referido estado. A implementação faz parte de 

uma política estadual ligada ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECOP) em um valor 

 
93 Desta totalidade excluímos três bancos comunitários que estão com suas atividades paralisadas a mais de cinco 

anos, como já identificamos anteriormente. Se levarmos essas iniciativas também em consideração são 151 bancos 

comunitários que já foram implementados no Brasil.  
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de R$800.000,00, que teve o suporte institucional da SENAES, enviando um de seus membros 

durante a implementação (DE PAULA, 2015).  

Tendo em vista o elo entre o Governo Federal e o fomento de Bancos Comunitários de 

Desenvolvimento (BCD), é possível estabelecermos uma sub-periodização para esta difusão, 

que se daria da seguinte forma:   

 

Quadro 4. Síntese das ações do governo federal para fomento de Bancos Comunitários de 

Desenvolvimento (BCD) no Brasil (2006-2015) 

Sub-períodos Eventos Importantes 
% de BCD 

inaugurados 

2006-2009 

Parceria com Instituto Palmas; BCD tornam-se 

uma metodologia; BCD utilizados como 

Correspondentes Bancários 

28,2% 

2010-2015 
Implementação de Editais (2010 e 2013) para 

fomento e capilarização dos BCD 
47% 

Fonte: Elaboração própria a partir de levantamento documental. 

 

No primeiro subperíodo destacado (2006-2009), as parcerias começavam a emergir, e 

se estabeleciam tanto plano operacional – através da criação de uma metodologia – assim como 

através do uso de uma materialidade pré-existente nos lugares (aquela que permitiu que 

funcionassem os Correspondentes Bancários nos bancos comunitários). Esta primeira etapa, 

portanto, está diretamente relacionada com o movimento mais geral característico do sistema 

bancário à época, que visava difundir ao máximo os Correspondentes Bancários no território.  

Já no segundo subperíodo destacado no Quadro 4, foi identificada uma articulação 

através de entidades executoras para fomentar novos e capacitar bancos já existentes. O que se 

presenciou no caso estudado é que a SENAES considerou os arranjos locais já existentes para 

a implementação de novos bancos comunitários, como veremos a seguir. Desta forma 75% das 

iniciativas de bancos comunitários implementadas no Brasil são derivadas do governo federal 

liderado pelo Partido dos Trabalhadores (PT).  

No que diz respeito à lógica de fomento levada à cabo pela SENAES, basicamente a 

metodologia proposta se dividia em quatro fases principais, que por sua vez eram inspiradas 

nas atividades que o Banco Palmas já estava utilizando no estado do Ceará. A primeira delas, 

chamada de Fase de Identificação, tinha como objetivo buscar lugares propícios para a 

implementação de um banco comunitário. Ou seja: era preciso ter uma organização comunitária 
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que demonstrasse interesse na implementação do banco. Concomitantemente, o apoio do poder 

público local, de universidades e de iniciativas privadas fez-se necessário. Como os bancos 

comunitários estão baseados nos princípios da economia solidária, era preciso identificar 

empreendimento ou grupos solidários existentes. Um impeditivo de ordem técnica para 

implementação era a necessidade de rede telefônica instalada no município, fundamental para 

a instalação de um caixa eletrônico. Este entrave parecia estar ligado ao fato de um banco 

comunitário necessariamente prestar o serviço de Correspondente Bancário, já que as atividades 

dos bancos muitas vezes são feitas através de anotações em papel e guardadas até mesmo em 

caixas de sapato94. 

A segunda etapa – Fase de Preparação – consistia na sensibilização dos moradores, 

produtores e comerciantes para sua capacitação (oficinas, cursos e treinamentos) em economia 

solidária. A Fase de Implantação está ligada ao funcionamento do banco comunitário. Sendo 

assim, as oficinas de treinamento da equipe do banco para instrumentos de gestão são 

importantes, assim como a preparação de documentação para registro junto aos órgãos oficiais, 

registro em cartório e abertura de conta corrente. Por fim, a última – Fase de Consolidação – 

buscava consolidar as atividades do banco comunitário e superar dificuldades apresentadas ao 

longo do processo. Dentre as ações que a própria SENAES levava à cabo, podemos citar 

consultorias especializadas, reuniões com o poder público local, sendo que estas ações 

buscavam estabelecer uma articulação com novos parceiros (dentre outros resultados 

esperados).  

Posto isso, na sua ação prática, a SENAES parece sempre ter se mostrado sensível a 

situação pré-existente dos lugares, para a implementação dos bancos comunitários. A própria 

metodologia empregada em suas ações obrigava a consideração das dinâmicas já existentes em 

cada lugar, contribuindo assim para a concretização de situações em que “desconhecidos” 

passassem a trabalhar em conjunto, em busca de resultados coletivos (dada a situação de co-

presença destes agentes)95.  

É certo que a SENAES impõe novas racionalidades aos lugares através de um conjunto 

de regras fundamentais para o funcionamento dos bancos comunitários, como é possível 

observar tanto na Fase de Identificação quanto na de Implementação. Esta racionalidade pode 

 
94 Em trabalho de campo no Banco União Sampaio em 2014, identificamos que o cofre do banco não passava de 

uma simples caixa de sapato, o que mostra o nível de organização, técnica e capital inseridos no processo.  
95 Milton Santos ([1996] 2008, p. 319-320) descreve que a noção de co-presença – criada originalmente pelo 

sociólogo Erving Goffman –, ganha uma nova dimensão quando conjugada à realidade geográfica da vizinhança, 

pois o território compartido impõe a interdependência entre os indivíduos e os grupos sociais. Nas grandes cidades, 

este fenômeno torna-se mais evidente, pois são mais comuns situações em que pessoas desconhecidas trabalhem 

com objetivos comuns, para alcançar resultados coletivos.  
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ser considerada instrumental quando se trata de bancos comunitários que oferecerem serviços 

do sistema financeiro tradicional, como os Correspondentes Bancários. Todavia, dentro do 

sistema capitalista, onde os fixos financeiros tradicionais não chegam a todos os lugares com a 

mesma pujança, por pertencerem a lógica perversa da lucratividade, é imprescindível que os 

bancos públicos cumpram o papel de disponibilizar serviços essenciais via instituições 

financeiras, para que a população possa realizar operações importantes como o pagamento de 

uma conta de luz, água, etc. Em contrapartida, a SENAES capacitava os agentes dos bancos 

comunitários nas finanças solidárias, com o objetivo também de imprimir nos lugares formas 

organizativas democráticas, baseadas na autogestão da economia solidária, que pudessem 

resultar no desenvolvimento local.   

Além da SENAES, as políticas relacionadas à economia solidária foram também 

incorporadas ao Plano Brasil Sem Miséria (PBSM), com a finalidade de superar a extrema 

pobreza em todo território brasileiro. Dentre os eixos de atuação do Plano96, o que está 

diretamente ligado à implementação dos bancos comunitários é o Eixo de Inclusão Produtiva, 

que tem como finalidade gerar ocupação e renda para as populações pobres que vivem nas 

cidades (DE PAULA, 2015).   

A importância do suporte do governo federal aos bancos comunitários era tão relevante 

que mesmo num curto período, entre o final de um Edital e início de outro, os bancos 

comunitários enfrentavam sérias dificuldades na manutenção de suas atividades.  O caso do 

Banco Autogestão do Jardim São Luiz, no distrito do M´Boi Mirim (SP), demonstra a 

fragilidade financeira e organizativa, durante o gap, o referido banco utilizou quase toda sua 

carteira de crédito com um funcionário contratado temporariamente para trabalhar nas 

atividades do Correspondente Bancário e outros gastos do banco (água, luz,etc) (op.cit).  

O Governo, através dos elementos e práticas estatais, foi capaz de implementar ações 

verticais que podem ser lidas como verticalidades institucionais97, pelo fato 

destas verticalidades terem em seu cerne o Estado como difusor de bancos comunitários no 

Brasil e organizador do modus operandi dos bancos comunitários de desenvolvimento. Estas 

verticalidades institucionais foram contextualizadas através de dois sub-períodos distintos, 

conforme expostos no Quadro 4. Na avaliação de Joaquim Melo, os bancos comunitários 

 
96 Os eixos de atuação do PBSM são três: Eixo Garantia de Renda, Eixo Inclusão Produtiva e Eixo Acesso a 

Serviços Públicos. O objetivo fundamental é alcançar a elevação da renda per capita e o aumento das condições 

de bem-estar da população que se encontra no nível de extrema pobreza. 
97 O termo verticalidade institucional foi cunhado na tese de doutorado de Eliza Pinto Almeida, onde a geógrafa 

descreve como o Sistema Único de Saúde (SUS) foi instaurado como uma verticalidade institucional a partir de 

um marco normativo e de uma política institucional (ALMEIDA, 2005, p.135).  
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passaram a sentir mudanças de acesso ao crédito e apoio do governo federal a partir do governo 

de Dilma Rousseff. No governo Lula havia um plano para criação de correspondentes bancários 

próprios para bancos comunitários que não foi concluída com a troca do governo. Ao mesmo 

tempo, os bancos comunitários passaram a serem avaliados por lucratividade, e direcionados 

para cumprir algumas funções “burocráticas”, que antes não eram cobradas. Em suas palavras:   

 

Até 2010 o Brasil estava muito mais aberto para essas coisas, o BNDES muito 

mais aberto a gente foi lá e conseguiu três milhões, a Caixa Econômica Federal 

estava criando um modelo próprio para correspondente para bancos 

comunitários, o Banco Central do Brasil criou uma nota técnica dizendo que 

era possível banco comunitário, que era uma coisa muito boa. O Lula abre o 

Congresso do Banco Central, o grande Fórum do Banco Central, com uma 

palestra da Sandra que tá no céu e o Lula diz pro Meirelles: ‘olha a coisa mais 

importante pro Brasil é isso aqui, você bate na porta do Banco Central bem na 

cara porque é disso que o Brasil precisa’. Quer dizer, coisas que o Lula fazia 

que levava as instituições a seguirem. Quando o Lula sai e entra a Dilma, 

Dilma tem uma coisa muito mais técnica, o BNDES se retrai e começa a fazer 

dez mil perguntas para fazer um empréstimo, a Caixa Econômica desiste de 

fazer um correspondente para banco enfim, tudo muda de cenário, o cenário 

muda muito no governo Dilma. Ela impõe o rigor técnico, ela impõe um ritmo 

muito mais burocrático, as instituições que vinham naquele em relação aos 

bancos comunitários, naquela ascendência, começam a retroagir a partir daí. 

Com o golpe em 2016 é a pá de cal, acabam enterrando a SENAES e nem 

SENAES tem mais, então houve um retrocesso, mas para registrar de que as 

coisas começaram a piorar já em 2010 quando troca de governo Lula para 

Dilma (informação verbal)98  

 

A total falta de suporte financeiro e organizacional, por meio da SENAES, inicia-se com 

a equipe de transição do Governo de Michel Temer (MDB), onde estava previsto um novo edital 

destinado aos bancos comunitários que não ocorreu99. Esta nova lógica de agir no território é 

seguramente sentida pelos bancos comunitários.  

Como os bancos comunitários recebiam um auxílio para custear a remuneração dos 

agentes de crédito responsáveis pelas operações financeiras realizadas pelos bancos, àqueles 

que continuaram trabalhando nos bancos comunitários o fizeram de maneira voluntária100. Uma 

alternativa utilizada pelos bancos para não fecharem completamente foi usar o funding para 

 
98 Entrevista concedida por Joaquim Melo no I Encontro Global de Bancos Comunitários em Desenvolvimento 

nos dias 4,5 e 6 de setembro de 2018 em Fortaleza-CU e pode ser consultada no Apêndice 2.   
99 “Estava previsto outro edital para finanças solidárias na transição do governo e não ocorreu”. Conversa com 

Haroldo Mendonça, ex-coordenador geral de Comércio Justo e Solidário da Secretaria de Economia Solidária. 

Data: 13/01/2021.  
100 Em contato com o antigo agente de crédito do Banco União Sampaio Cléberson da Silva Pereira, em 2017, ele 

nos relatou que desde janeiro de 2016 não participava diretamente das atividades do Banco União Sampaio, tendo 

sido realocado para outra agência de crédito que estava atuando dentro da União Popular das Mulheres; e 

posteriormente, foi alocado como assistente pedagógico do Ecosol. Em 2017, Cléberson estava desempregado e 

trabalhando para a UBER. 
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manter um mínimo de estrutura, como pagamentos de água e luz, como foi o caso do Banco 

Preventório (RJ), Banco Paulo Freire (SP) e Bancos Estrutural (DF)101. 

A SENAES e as entidades executoras também imprimiam certo nível de organização 

em relação aos bancos. Durante o período de investigação de nosso mestrado, o NESOL/USP 

– entidade executora nacional naquele momento –, disponibilizou para nossa investigação 

alguns dados sistematizados como: números sobre os bancos comunitários que prestam serviço 

de correspondentes bancários; principais mecanismos de avaliação de crédito; direcionamento 

do funding das carteiras de crédito; número de comerciantes receptores de moeda local; nível 

de confiança dos moradores em relação à moeda local; entre outros. Durante este Edital de 

2013, os bancos comunitários eram obrigados a responder o questionário, o que levava os 

bancos a se organizarem minimamente em relação ao seu funcionamento.  

Atualmente, a Rede de Brasileira de Bancos Comunitários (RBBC) permanece sendo a 

estrutura mais bem organizada para as ações em conjunto dos bancos comunitários, como a 

organização de encontros nacionais102,  onde há palestras, apresentação de trabalhos, e 

articulação e trocas de experiências, assim como a capacitação dos bancos comunitários para o 

uso do e-dinheiro. Conforme pudemos acompanhar, o último encontro presencial de bancos 

comunitários em Fortaleza, no ano de 2018, foi considerado o primeiro encontro global deste 

tipo, e intitulou-se Solidários: I Encontro Global de Bancos Comunitários em Desenvolvimento 

(Figura 11 e 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
101 Dados obtidos através de entrevistas realizadas com os gestores dos bancos entre agosto e outubro de 2020.  
102 Já se somam cinco encontros nacionais dos bancos comunitários realizados pela Rede Brasileira de Bancos 

Comunitários (RBBC). O segundo encontro foi realizado em 2007, o terceiro em 2013, o quarto em 2015 e o 

último em 2020, sendo este on-line devido a pandemia. Não encontramos a data do primeiro encontro.  
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Figura 11. Mesa de Abertura Solidários: I Encontro Global de Bancos Comunitários 

em Desenvolvimento, Fortaleza (CE).  

 

Foto: Carolina G. de Paula Pupo, 4/9/2018. 

 

Figura 12. Mesa com a participação de integrantes da Prefeitura de Maricá (RJ) e do Banco 

Municipal Mumbuca (RJ), Fortaleza (CE). 

 

Foto: Carolina G. de Paula Pupo, 5/9/2018. Mesa sob o título: Qual o papel do Estado, da sociedade 

civil e do setor privado no desenvolvimento de um ecossistema econômico de combate às 

desigualdades?  I Encontro Global de Bancos Comunitários em Desenvolvimento, Fortaleza (CE). 

 

Ainda que o momento seja de crise e fragilidade, entre os anos de 2016 e 2020, foram 

fundados 25 bancos comunitários no país, como podemos observar o Quadro 5. Vale lembrar 

que estes números brutos de novos bancos correspondem a 16,9% do número total existente 

(148 bancos). Um dos motores desta expansão são as universidades, que através de suas 
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incubadoras tecnológicas e solidárias, destacam-se na articulação de novos bancos 

comunitários, sendo responsáveis por 40% da implementação de novos bancos neste período. 

 Como exemplo empírico bastante representativo, o Banco Justa Troca, primeiro da 

Região Sul do país, teve o apoio do Núcleo de Estudos em Gestão Alternativa (NEGA) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)103, assim como o Banco Cascata no 

mesmo estado104 (tema que será aprofundado no Capítulo 4).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
103 Entrevista concedida por Nelsa Inês Fabiano Néspolo em 6 de setembro de 2018, Fortaleza-CE.  
104 Palestra proferida pela Profa. Dra. Ana Mercedes Sarria, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no I 

Encontro  
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Quadro 5.  Brasil: Bancos Inaugurados e Entidade de Fomento (2016-2020) 

Inauguração  Estado Nome do BCD  Fomento  

2016 Pará Rio Canaticú 
Instituto Vitória Régia (ONG) e 

CEF 

2016 Pará Pracaubense 
Instituto Vitória Régia (ONG) e 

CEF 

2016 Alagoas  Olhos D´Agua  Incubadora Tecnológica/UFAL 

2016 Bahia Amigo do Sertão Incubadora Tecnológica/UFBA 

2016 Paraíba Maringá Incubadora Tecnológica/UFPB 

2016 Paraíba Lagoa de Dentro Incubadora Tecnológica/UFPB 

2016 
Rio Grande do 

Norte 
Pureza 

Incubadora Tecnológica/UFBA 

2016 

Rio Grande do 

Sul Banco Justa Troca Incubadora Tecnológica/UFRGS 

2016 

Rio Grande do 

Sul Banco Cascata Incubadora Tecnológica/UFRGS 

2016 Distrito Federal Ceilândia  Organização popular 

2017 Bahia Ouro Negro Incubadora Tecnológica/UFBA 

2017 Bahia Dois de Julho Incubadora Tecnológica/UFBA 

2017 Piauí Retiro Projeto de Lei Municipal 

2017 Espírito Santo Kiri-Kire Ateliê de Ideias 

2017 Espírito Santo Caparao 
Associação dos Produtores do Vale 

do Portal do Céu (Aprovap), 

2017 
Rio Grande do  

Sul Banco Grão FONSANPOTMA e ONG GRIO 

2019 São Paulo Ativa FZA Movimento Cultural  

2019 Pará Alachaster Bank ONG 

2019 Alagoas  Limoeiro de Anadia  Prefeitura 

2019 Vitória Bem de Perto Ateliê de Ideias 

2019 Vitória 
Bem de Perto 

Andorinhas Ateliê de Ideias 

2019 Paraíba CEPAG Incubadora Tecnológica/UFPB 

2020 Santa Catarina ICOM ONG 

2020 Santa Catarina Costeira Organização popular 

2021 Rio de Janeiro Arariboia Prefeitura 
Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa documental 

  

  Em contato direto com os coordenadores da RBBC, obtivemos acesso a dados “brutos” 

sobre a situação atual dos bancos que atuam em consonância com a Rede, e que trataremos na 

tese. Há um conjunto de pesquisadores de universidades públicas trabalhando em conjunto com 

a RBBC, no intuito de colaborar ativamente do ponto de vista organizativo para elaboração de 

dados e captação de recurso em editais, como é o caso do Observatório de Bancos Comunitários 

e Moedas Sociais, como já apontamos. Do ponto de vista mais técnico, cabe destacar o trabalho 



  

112 

 

que vem sendo realizado pelo Laboratório de Informática e Sociedade – LABIS/UFRJ, que 

desenvolve soluções para problemas operacionais apresentados pelos bancos comunitários, 

como criação de um novo sítio eletrônico para a RBBC, assim como um protótipo de uma 

plataforma de transparência dos dados dos bancos comunitários. Durante o Solidários (o já 

mencionado I Encontro Global de Bancos Comunitários), o LABIS/UFRJ realizou uma 

hackathon, um encontro de desenvolvedores de softwares e sistemas operacionais, com o 

objetivo de entregar um protótipo de um programa de computador, envolvendo gestores dos 

bancos comunitários e buscando resoluções para suas necessidades.  

Antes mesmo desta iniciativa, a primeira hackathon havia sido realizada em 2018 no 

Banco Mumbuca (RJ) batizada de MumbucHackas, com o objetivo de apoiar a implementação 

do e-dinheiro no município de Maricá (RJ). Houve a participação de estudantes de graduação, 

pesquisadores do LABIS/UFRJ, funcionários do Banco Mumbuca e Joaquim Melo do Banco 

Palmas (FARIA, 2018, p. 239)  

Neste contexto, a Plataforma E-dinheiro é considerada pela RBBC um importante 

instrumento para a autossutentabilidade financeira dos bancos comunitários através do 

pagamento de taxas para que as operações sejam realizadas.   Frente as questões levantadas, 

assim como pela atual falta de suporte federal, como era anteriormente realizado, a Plataforma 

é tratada como a opção mais segura do ponto de vista normativo, como já descrevemos 

anteriormente através da Lei 12.865/2013.  

Por meio do Instituto da Periferia, o Instituto Palmas centraliza e tem acesso as 

operações de e-dinheiro realizadas pelos bancos comunitários que aderiram ao uso da 

Plataforma. Fisicamente a sede localizar-se dentro do Banco Palmas (Figura 13), demonstra 

simbiose entre as entidades.  
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Figura 13. Acesso as salas de operações do Banco Palmas (CE) 

                                         

Foto: Carolina G. de Paula Pupo, 11/7/2018. Corredor do Banco Palmas que dá acesso as salas de 

operação do banco, entre elas o Instituto E-dinheiro, localizado do lado esquerdo ao final.  

 

 O uso do e-dinheiro é facultativo para cada banco comunitário, de acordo com 

informações colhidas junto da Coordenadora Geral do Instituto da Periferia, Sra. Otaciana 

Barros105. Há bancos que hoje somente fazem uso da moeda eletrônica, tendo deixado de lado 

a moeda local de papel, como é o caso do Banco Palmas; e também há instituições que fazem 

uso de ambas as moedas, como o Banco Tupinambá (PA); há ainda outros que permanecem 

utilizando somente a moeda de papel, como o Banco Comunitário do Gostoso (RN).  

O mapa 2, que segue na próxima página, mostra que nem todos os bancos comunitários 

pertencentes a Rede Brasileira de Bancos Comunitários faz uso da Plataforma E-dinheiro. 

Como aponta o mapa, o uso da Plataforma E-dinheiro é uma faceta utilizada por parte dos 

bancos comunitários, de um universo de 63 bancos, 49% não fazem uso da Plataforma em suas 

atividades. Já os bancos comunitários digitais, que correspondem a maior parte do universo 

analisado (33 de um total de 63 bancos), são aqueles que utilizam alguma das funcionalidades 

da Plataforma E-dinheiro. A funcionalidade mais recorrente é o pagamento de boletos (29,4%), 

seguida da transferência e recarga de celulares (ambas citadas por 20,6% dos bancos 

comunitários), depósito (17,64%) e pagamento de benefícios sociais (11,76%)106. 

 
105 Transcrição de entrevista com Maria Otaciana Pereira Barros, realizada em Fortaleza, na sede do Instituto da 

Periferia em 9/7/2018. 
106 Os dados obtidos para a análise provêm do questionário aplicado pela Rede Brasileira de Bancos Comunitários. 

Identificamos que 25 bancos comunitários responderam à questão aberta do questionário sobre as funcionalidades 

mais utilizadas na Plataforma.   
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 Dentre aqueles que não operam com a Plataforma, o motivo elencado está ligado a falta 

de capacitação prestada por parte da Rede Brasileira de Bancos Comunitários (33,3%), seguido 

da falta de recursos para operar com a Plataforma – identificado pela necessidade de ter um 

agente destinado a operação (19,1%). Outros bancos comunitários alegam dificuldades em 

utilizar a plataforma (14,3%), outros por não ter estrutura para seguir com as operações, sem 

identificar o tipo de arranjo necessário (9,5%) ou estarem com as atividades paralisadas devido 

a pandemia (9,5%). Outras respostas aparecem com menor frequência, como a incerteza na 

adição da Plataforma pelo banco comunitário, opção pelo uso do papel moeda e estar em 

processo de sensibilização do comércio local (todos com 4,8% de frequência).  
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Mapa 2. Brasil: Bancos Comunitários Digitais e Não-digitais a partir da regionalização da 

regionalização dos quatro Brasis (2021)107 

 

  

 

 

 

 
107 Os geógrafos Milton Santos e María Laura Silveira (2001) no livro O Brasil: território e sociedade no início do 

século XXI propõe a existência de quatro Brasis para diferenciar as áreas do território brasileiro que são: a Região 

Concentrada (composta pelo Sul e Sudeste); o Brasil do Nordeste, o Centro-Oeste e a Amazônia (SANTOS & 

SILVEIRA, 2001, p.268) 
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Para fazermos uma avaliação qualitativa das formas atuais do uso do e-dinheiro, 

aplicamos 17 questionários através de e-mail para os bancos comunitários108. Desses bancos 

que nos responderam, 52,9% alegam emprestar crédito de consumo em e-dinheiro; 29,4% 

fazem empréstimo somente em moeda de papel; 11,7% emprestam em ambas as moedas e 

5,88% não estão realizando empréstimos.  

A confiança hierárquica (THERET, 2008) que parte dos agentes demonstra em relação 

à na Plataforma E-dinheiro deriva da gerência do sistema por parte do Banco Palmas e do 

Instituto da Periferia, que centralizam as atividades de difusão e gerenciamento do sistema junto 

aos bancos. Cabe relembrar que o Instituto da Periferia, localizado nas acomodações do Banco 

Palmas, acesso a todas as transações feitas pelos bancos comunitários digitais. As informações 

não são compartilhadas entre bancos, sendo um fator que pode dificultar o aumento desta 

confiança, e a própria aceitação da Plataforma E-dinheiro por parte dos bancos da Rede.  

Ao mesmo tempo, mudanças estruturais na Plataforma são difíceis de serem efetuadas. 

Mesmo com a compra realizada da plataforma por parte do Instituto da Periferia, o código 

fonte109 da mesma ainda pertence a desenvolvedora MoneyClip, hoje com novo nome 

“MoneyCloud”, o que impossibilita a Plataforma E-dinheiro de se tornar um software livre; 

caso o sistema pudesse ser livremente utilizado e reformulado por parte dos bancos usuários,  – 

incluindo a possibilidade de modificar o código fonte e redistribuir cópias com ou sem 

modificação – , poderia ser conseguida  uma emancipação e autonomia tecnológica maior dos 

próprios bancos comunitários.  

Ainda de acordo com a Sra. Otaciana, um dos “sonhos” de Joaquim Melo é que o 

PalmasLab – laboratório de informática do Banco Palmas – possa ter uma equipe própria de 

desenvolvedores, incluindo moradores do próprio Conjunto Palmeiras, para realizar as ações 

da Plataforma E-dinheiro e outras demandas que surjam na comunidade.   

 
108 Contatamos 36 bancos comunitários por e-mail – e também através de Redes Sociais – entre junho e agosto de 

2020. Deste total, 17 responderam nosso questionário. Trata-se, portanto, de uma análise amostral do universo de 

bancos estudados. 
109 Em conversa com Luiz Arthur Silva de Faria, em março de 2019, quando estávamos a caminho do trabalho de 

campo para Maricá-RJ no Banco Mumbuca, nos foi relatado o fato da Rede Brasileira de Bancos Comunitários 

não ser dona do chamado “código fonte”, o que impossibilitaria a plataforma ser um software livre. Um ano antes, 

Otaciana - coordenadora geral do Instituto da Periferia - já havia nos relatado a vontade por parte do Instituto da 

Periferia em ser também dona do código fonte, pois assim seria possível que pessoas da própria comunidade, 

através do PalmasLab, pudessem atuar no “suporte” do sistema. Em suas palavras: “futuramente a gente acredita 

que vá ter uma equipe boa e nossa. Nossa mesmo! Então a gente está fazendo as coisas muito aos poucos, a gente 

começou o processo de uma forma e a gente vai cada vez mais melhorando esse processo para que a gente tenha 

uma coisa completamente nossa, não só no nome, mas também com funcionários que são daqui, que possam ter 

essa sabedoria. O Alberto já faz isso há muito tempo, o Alberto é da PalmasLab, trabalha nisso há muito tempo e 

é formado nessa área e é hoje quem faz o acompanhamento com o pessoal da parte de suporte”. Transcrição de 

entrevista com Maria Otaciana Pereira Barros, realizada em Fortaleza, na sede do Instituto da Periferia em 

9/7/2018. 
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Um outro problema de ordem técnica da Plataforma E-dinheiro, que foi identificado 

durante nossa investigação, e que dificulta a difusão mais capilar do sistema, diz respeito ao 

processo de abertura de contas nos bancos. Caso um novo usuário realize a abertura sem o 

agente de seu banco comunitário, a conta aberta automaticamente se vinculará ao Banco 

Palmas. Esta questão de ordem técnica explica o número expressivo de contas abertas no Banco 

Palmas (37% do total de contas abertas), como podemos observar no mapa 3 a seguir:  

 

Mapa 3. Brasil: Comércios cadastrados na Plataforma E-dinheiro (2021) 
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Já o mapa 4, revela um número expressivo de clientes no Banco Mumbuca (na cidade 

de Maricá, no Rio de Janeiro), onde a moeda eletrônica antecede a criação do próprio banco. 

Este “sucesso” do Banco deriva em grande parte das políticas de caráter social (ou “solidário”) 

implementadas pela Prefeitura local, tanto no que diz respeito à transferência de renda, mas 

também de criação de condições para o bom funcionamento do Banco. Se fizermos uma análise 

de todos os estabelecimentos cadastrados na Plataforma E-dinheiro, 79% deles estão ligados ao 

Banco Mumbuca, assim como a maior parte dos clientes cadastrados na Plataforma (63%) são 

do referido banco, como retrataremos com maior nível de detalhes no Capítulo 4.  

 

Mapa 4.  Brasil: Clientes cadastrados na Plataforma E-dinheiro (2021) 
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O desenvolvimento desta plataforma informacional, que permite a criação e o uso do e-

dinheiro, tem criado uma situação paradoxal na organização dos bancos comunitários no 

território brasileiro. Por um lado, abre-se a possibilidade de que cada banco comunitário tenha 

sua própria política em relação a este tipo de software, o que conferiria autonomia para cada 

instituição; em contrapartida, há atualmente um intenso movimento por parte da Rede Brasileira 

de Bancos Comunitários (RBBC) para adesão dos bancos em relação à Plataforma E-dinheiro, 

o que contribui para uma certa “centralização” desse novo instrumento monetário por parte do 

Instituto da Periferia. Ao mesmo tempo, identifica-se um aceno da RBBC que objetiva uma 

maior flexibilidade dentro da Plataforma, que atendam às necessidades dos bancos 

comunitários. Este movimento é a nova versão da Plataforma E-dinheiro, que vem sendo 

desenvolvida por programadores contratados pelo Banco Palmas, em uma versão beta chamada 

de E-dinheiro Social. Certamente este é um passo importante para que a Plataforma se torne 

um “bem-comum” da RBBC, pautado numa construção democrática, através da transparência 

dos dados com os demais bancos comunitários.  

Ainda que haja certos paradoxos ligados à centralização / descentralização do poder 

entre os bancos, em relação a difusão dos dados da Plataforma E-dinheiro, ela parece trazer a 

possibilidade de aumentar a sustentabilidade financeira dos bancos comunitários digitais, já que 

tornam suas operações mais ágeis e dinâmicas. Neste sentido, a Plataforma E-dinheiro pode 

também ser compreendida como uma fintech, pois possibilita o uso de diversos instrumentos 

financeiros através deste uso intensivo das tecnologias da informação. A utilização da 

Plataforma como um “meio de troca’” – que nos permitiria defini-la como uma “moeda” – não 

abrange todas as diversas funcionalidades que ela traz (para além da função “moeda”). 

Outro ponto relevante é a importância do Banco Palmas para os demais bancos 

comunitários, que o observam como um “caso de sucesso”. Acreditamos que além de ter sido 

o primeiro banco comunitário do país, que imprime experiência, também foi utilizado como 

metodologia da SENAES para a implementação de outros bancos comunitários. É também a 

sede do Banco Palmas que abriga o Instituto da Periferia, responsável legal pela Plataforma E-

dinheiro.  
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Capítulo 3 

Os Três Brasis: uma análise dos bancos comunitários nas Regiões Nordeste, 

Amazônia e Centro-Oeste   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A racionalidade dominante e cega acaba por produzir seus próprios limites. 

 

Milton Santos 

In Natureza do Espaço (1996) 
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Ainda que a unicidade técnica do mundo – conforme identificou Santos ([1996] 2008) 

– permita a difusão de uma dinâmica financeira também global (com o objetivo de aumentar a 

mais-valia global), no período histórico atual há uma seletividade na difusão desta 

modernidade, incluindo aí a difusão do meio técnico-científico-informacional (SANTOS, 

[1996] 2008) e de suas variáveis-chave: tecnociência, informação e as finanças.  

Os objetos técnicos deste novo período marcam a totalidade do espaço (SANTOS, 

[1996] 2008, p.240), seja de forma direta, seja de forma indireta. Isto é, nem todos os lugares 

oferecem a mesma racionalidade e rentabilidade que buscam os atores hegemônicos. Esta 

diferenciação dos lugares ocorre porque há um acúmulo histórico em cada subespaço, e as 

regiões são o suporte e a condição dessas relações globais (SANTOS, op.cit., p.246).  

O entendimento da variação espacial dos fenômenos naturais e sociais esteve presente 

nas inquietações da Geografia, praticamente desde sua origem. As preocupações com uma visão 

mais científica sobre o termo região, através de uma sistematização de uma geografia regional 

tiveram como precursores Alfred Hettner, na Alemanha, Vidal de la Blache, na França, e A. J. 

Herbertson, na Grã-Bretanha (DUARTE, 1980).  

Paul Vidal de La Blache, um dos principais autores que colocou a categoria região no 

centro da epistemologia da geografia, foi defensor de um “princípio da unidade terrestre” (isto 

é, de que os fenômenos como o clima, o solo e a vegetação obedecem a leis gerais criam modos 

de existência), e considerava o homem como um fator geográfico (ativo e passivo) que está 

diante de possibilidades (VIDAL DE LA BLACHE, 1922). Segundo ele, caberia à análise 

geográfica procurar unir aspectos "naturais" e "humanos" em monografias regionais para a 

explicação dos fenômenos geográficos (CONTEL, 2015, p.450); o conceito de “região 

geográfica” serviria para denominar parcelas da superfície terrestre que apresentam certa 

homogeneidade de características, derivadas da combinação entre elementos do meio natural e 

da ação humana (op.cit.).  

Étienne Juillard (1962) na busca por definir a região, indica que esta possui certa 

autossuficiência no sentindo de satisfazer as necessidades de seus habitantes e, desta forma, sua 

organização pode ser confundida com a organização que as metrópoles têm sobre suas 

respectivas áreas de influência. Nesta perspectiva, o conteúdo da região varia no espaço e tempo 

e depende de variáveis como o grau de urbanização da área envolvida, sua industrialização, 

densidade populacional, níveis de vida, estados da técnica e circulação.  

Hartshorne (1966), já na metade do século XX, descreve que a matéria da Geografia são 

áreas da Terra que se diferenciam umas das outras, sendo a região uma elaboração intelectual 
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humana. Nestas concepções apresentadas, a região é tida como dotada de uma ontologia 

própria. Portanto, podemos dizer que ela existe independentemente daquilo que definam 

aqueles que a estudam; neste contexto, pode-se dizer ainda que a regionalização poderia ser 

induzida através de uma ação estatal (JUILLARD, 1962, p.499). Na linha proposta, a “região 

deveria ser considerada como um espaço ‘intermediário’ entre as escalas dos lugares” 

(DUARTE et.al., 2013, p.39) 

Em um esforço teórico e empírico, Milton Santos e María Laura Silveira propõe no 

início dos anos 2000, definir uma periodização que leve em conta as desigualdades regionais 

brasileiras, considerando o “território como a fala privilegiada da nação”. Assim, ao longo da 

organização do território brasileiro, há três grandes momentos definidos pela própria natureza 

do meio geográfico que os qualificam. Existiriam o “meio natural”, “meio técnico” e “meio 

técnico científico informacional”, sendo que este último se expande de forma seletiva no 

território, reforçando algumas regiões e enfraquecendo outras (SANTOS e SILVEIRA, 2001, 

p. 102).  

É a partir deste raciocínio que os autores regionalizam o território brasileiro em quatro 

principais partes. Esta divisão territorial nos “quatro Brasis” sugere olhar o território nacional 

através das heranças técnicas (rugosidades) dos objetos de trabalho e do arranjo desses objetos 

e de suas relações resultantes. Desta forma Santos e Silveira (op.cit., p. 268) propõem “uma 

Região Concentrada formada pelo Sudeste e pelo Sul, o Brasil do Nordeste, o Centro-Oeste e a 

Amazônia”.  

Ao observarmos a distribuição dos fixos geográficos financeiros, Contel (2006; 2009) 

demonstrou que há ordenamento desigual desses fixos no Brasil. Para o autor, isso deriva de 

um processo de organização vertical das finanças, onde se privilegiou o acúmulo do dinamismo 

em pontos específicos do espaço nacional – principalmente nos centros de comando das 

atividades bancárias no país –, em detrimento de pensar o território em sua totalidade. Na tabela 

abaixo, os chamados fixos financeiros tradicionais – as agências bancárias – estão localizados 

principalmente na Região Concentrada, com destaque para o centro de decisões (as sedes), as 

quais 82,04% estão localizadas nesta Região. Não obstante, os fixos geográficos financeiros 

mais simples, como os Correspondentes bancários, também estão em sua maioria na mesma 

Região. 
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Tabela 3. Brasil: Distribuição dos fixos geográficos financeiros por regiões (2019) 

Tipo de Fixo 

Geográfico 

 

Região  

Sedes de 

bancos 
Agências 

Correspondentes 

bancários  

Posto de 

Atendimento 

Eletrônico 

n° % n° % n° % n° % 

N 44 3,6 1.113 5,5 9.353 5,2 2.537 8,4 

NE 86 7 3.299 16,2 41.475 23 5.788 19,1 

CO 89 7,3 1.688 8,3 16.359 9 2.763 9,1 

S 333 27,3 3.803 18,7 37.427 20,7 5.619 18,6 

SE 668 54,8 10.410 51,3 76.112 42,1 13.544 44,8 
Fonte: Banco Central do Brasil, 2020. Elaboração própria. 

 

Outros fixos menos tradicionais, como as unidades das “financeiras”, imprimem 

também racionalidades instrumentais e hegemônicas no território, instalando-se principalmente 

em locais urbanos onde há grande fluxo de pessoas de baixa renda (seu principal público-alvo); 

para este público, estas firmas oferecem crédito menos burocratizado com juros aviltantes. 

Dado o fato de que agentes do circuito inferior da economia urbana têm dificuldade de 

comprovar renda, acabam encontrando a possibilidade de “crédito fácil” através dessas 

instituições, o que os leva a um endividamento cada vez mais expressivo. O Relatório Anual da 

FEBRABAN (2018) aponta que o endividamento das famílias brasileiras (atraso de pagamentos 

com o sistema financeiro entre 15 e 90 dias) aumentou de 2014 a 2018, apresentando uma taxa 

de 42,5%. 

Certamente os fixos geográficos tradicionais estão localizados preferencialmente nestes 

espaços da racionalidade, onde o meio técnico-científico informacional se encontra de forma 

mais densa e capilar; é ali que a materialidade fornece as condições técnicas ideais para a 

difusão destas lógicas hegemônicas (SANTOS, [1996] 2008, p.294). As áreas opacas – aquelas 

que possuem um dinamismo menor em função da maior presença de “rugosidades” –, se 

utilizam daqueles poucos fixos geográficos mais simples que ali existem, permitindo a 

população ter acesso a serviços financeiros mais banais, que são essenciais a reprodução da 

vida cotidiana, como pagar contas de luz e água, realizar depósitos e saques em quantidades 

pequenas, entre outros.   

Nossa proposta é refletir, através desta difusão seletiva do meio-técnico-científico 

informacional, sobre formas alternativas de racionalidade financeiras, que tem em sua base 

valorativa princípios da economia solidária, buscando construir coletivamente formas 

financeiras que não endividam e tenham potencial gerador de desenvolvimento local, os bancos 

comunitários.  
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Inspirados pela regionalização de Santos e Silveira (2001) estamos sugerindo que 

podem ser também lida para o caso dos bancos comunitários uma regionalização do território 

em “Três Brasis” - Regiões Nordeste, Centro-Oeste e Amazônia. Estas três regiões pouco 

participam das decisões financeiras da nação, ao mesmo tempo são as que abrigam a maior 

parte dos bancos comunitários e suas moedas locais (aproximadamente 73% dos bancos estão 

localizados nestas 3 grandes regiões).  Estes fixos e fluxos solidários fazem parte de um conjunto 

de micro organizações locais, que vinculam suas práticas na autogestão e criam normas 

monetárias próprias encadeadas nas dinâmicas locais.  

Santos e Silveira (2001, p.140) apontam que este recorde geográfico que propusemos 

em “três regiões”, que metaforicamente os autores intitulam de “resto” do território, são menos 

dinâmicas do ponto de vista econômico, onde prenominam manchas e pontos do meio técnico-

científico-informacional. Esta descontinuidade existente, não é interessante para as empresas 

hegemônicas, que necessitam de áreas densas com “infraestruturas eficientes” que servirão para 

seu uso. A seletividade existente no espaço outorga que parte importante da população110 

permaneça à mercê desses equipamentos coletivos, fundamentais para a reprodução da vida. A 

vivência no lugar lhes permite compreender esta dinâmica e, em comunidade, lutam para obter 

infraestrutura e a construir, na medida do possível. Os bancos comunitários, a depender do 

lugar, podem ser importantes instrumentos para auxiliar na luta por estas conquistas. 

Para realizar empiricamente essas diferenciações dos lugares, faremos uso de um 

questionário aplicado pela Rede Brasileira de Bancos Comunitários aos participantes do V 

Encontro Brasileiro de Bancos Comunitários (em junho de 2020). Este momento, marcado pelo 

início da pandemia de COVID-19, imprimiu consequências na conjuntura dos bancos 

comunitários, que serão apresentados com maior detalhe oportunamente, ao final da tese. 

Também utilizaremos entrevistas com gestores dos bancos comunitários, trabalhos de campos 

realizados nos lugares e levantamento documental, com a intenção de apresentar uma topologia 

dos bancos comunitários no território brasileiro, considerando as particularidades existentes nos 

lugares onde atuam.  

 

 

 

 

 
110 43,5% da população absoluta vive nos Três Brasis.  
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3.1 Região Nordeste: Banco Palmas, e a produção de contra-racionalidades no Conjunto 

Palmeiras 

 

 A grande região Nordeste, composta pelos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio 

Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahía, caracteriza-se por ser uma 

área de povoamento antigo do território brasileiro, onde o meio técnico-científico-

informacional instalou-se recentemente de forma mais pontual. A estrutura fundiária, hostil a 

distribuição de renda, contribui na manutenção de uma estrutura socioespacial que releva 

milhões de habitante à pobreza. Desta forma, a introdução de inovações na região encontra um 

freio neste passado cristalizado em estruturas arcaicas, retardando a evolução técnica e material, 

e consequentemente o processo de urbanização (SANTOS e SILVERA, 2001, p.271-275). 

 E é exatamente nesta região que a história dos bancos comunitários ganha um lugar de 

destaque, em virtude de abrigar a maior quantidade de iniciativas já implementadas 

(aproximadamente 44% do total de bancos) e por acolher o primeiro banco comunitário do país, 

o Banco Palmas, fundado em 1998.  

 A Região Nordeste possui atualmente 65 bancos comunitários. O Gráfico 2 demonstra 

o número de bancos implementados por ano nesta região. É possível identificar dois momentos 

importantes de implementação desses bancos: o ano de 2008, quando foi criado o maior número 

de bancos, em números absolutos foram 16, que corresponde a 24,6% dos bancos existentes na 

Região Nordeste. Num segundo momento, no ano de 2011, houve um novo “pico”, com 17% 

bancos implementados.  
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Gráfico 2. Brasil: Número e Porcentagem de Bancos Comunitários por ano de fundação da 

Região Nordeste (2021) 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de informações colhidas em levantamento documental e trabalhos de 

campo 

 

Ambos os momentos são frutos de parcerias do Instituto Palmas com o governo 

federal (conforme já mencionado). No ano 2007, se estabeleceu “parceria com o governo do 

estado do Ceará para ampliar os bancos comunitários em sua circunscrição” (SEGUNDO e 

MAGALHÃES, 2009, p.22). Este projeto, que esteve em vigor entre o período de 2007 e 

2008, tinha como objetivo a implementação de dez bancos comunitários no estado do Ceará. 

Neste sentido, houve uma política no âmbito estadual, ligada ao Fundo Estadual de Combate 

à Pobreza (FECOP) já citado anteriormente (item 2.3). Já o número de bancos inaugurados 

em 2011 é reflexo do primeiro Edital de 2010 (SENAES/MTE n°03/2010) "Ação de 

Fomento às Finanças Solidárias com base em Bancos Comunitários e Fundos Solidários" – 

como também já salientamos –, em que Banco Palmas participou como entidade executora 

nacional (item 2.3).  

Entre 2014 e 2015 somente dois bancos comunitários são fundados, reflexo da 

desestruturação da Secretaria de Economia Solidária (SENAES), que sentira os 

acontecimentos políticos do Brasil, que culminou com o golpe que sofrera Dilma Rousseff 

em agosto de 2016.  

Sem a ação do Estado junto à Rede Brasileira de Bancos Comunitários, 22 bancos 

comunitários foram criados no período de 2016 a 2019, sendo o Nordeste a região com maior 

número de bancos inaugurados neste período (≅ 45%). A forma de fomento desses bancos 
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nordestinos, com exceção do Banco Comunitário Municipal de Limoeiro de Anadia (AL), 

foi através de projetos de extensão de universidades federais, por meio de suas incubadoras, 

com destaque para a Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da Universidade 

Federal da Bahia e da Universidade Federal da Paraíba.  

O caso do banco de Limoeiro de Anadia, de município de mesmo nome em Alagoas, 

assemelha-se ao processo de implementação do Banco Mumbuca (RJ) e o teve como 

inspiração. Ambos os bancos comunitários são considerados pela RBBC como “municipais” 

já que derivam da implementação políticas sociais de governos municipais.  

O Banco Limoeiro de Anadia, inaugurado em 2019 sob gestão do prefeito Marcelo 

Rodrigues do Partido Socialismo e Liberdade (PSB), utiliza a Plataforma E-dinheiro para 

pagamento do benefício social do Programa Renda Melhor, onde 800 famílias foram 

selecionadas para receber o valor de R$70,00, batizado de “E-dinheiro Livre” ou “Livres”, 

por mês111. 

O banco alagoano contou com o suporte da Incubadora Tecnológica de Economia 

Solidária, organização ligada à Universidade Federal de Alagoas. A incubação do banco 

comunitário foi realizada através do Programa Círculos Comunitários de Atividades 

Extensionistas – ProCCAExt em 2018 e do CNPq (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

ALAGOAS, 2020).  

Na realização do V Encontro Nacional de Bancos Comunitários, representantes de 

19 bancos comunitários nordestinos estiveram presentes, sendo a segunda Região que mais 

compareceu virtualmente ao evento (30,7% dos bancos comunitários participantes). Este 

número é reflexo da quantidade de iniciativas existentes na Região (43,6%), a maior do país: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
111 Mais informações acessar: https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2019/12/21/marcelo-rodrigues-lanca-

moeda-social-eletronica-que-fortalecera-o-comercio-de-limoeiro-de-anadia; 30/4/2020.  

https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2019/12/21/marcelo-rodrigues-lanca-moeda-social-eletronica-que-fortalecera-o-comercio-de-limoeiro-de-anadia
https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2019/12/21/marcelo-rodrigues-lanca-moeda-social-eletronica-que-fortalecera-o-comercio-de-limoeiro-de-anadia
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Gráfico 3: Brasil: Número de iniciativas de bancos comunitários e participantes do V 

Encontro Nacional de Bancos Comunitários em 2020, por Região brasileira de acordo com o 

IBGE  (2021) 

 
Fonte: Elaboração própria a partir do questionário aplicado no V Encontro Nacional de Bancos 

Comunitários em 2020 

 

 

Ao participarmos do V Encontro Nacional de Bancos Comunitário, em junho de 2020, 

nos foi permitido realizar uma série de contatos com um conjunto privilegiado de interlocutores, 

o que nos levou a nos aproximarmos das iniciativas de bancos comunitários ainda existentes, 

estando elas em funcionamento ou com suas atividades paralisadas, ligadas ao crédito ou não. 

Desta forma, os dados que traremos para análise provém de um questionário realizado pela 

Rede Brasileira de Bancos Comunitários (RBBC) que nos foi cedido o acesso. Este questionário 

apresentava boa parte das perguntas “abertas”, o que muitas vezes dificultou uma análise mais 

pontual. Não podemos afirmar que aqueles que participaram do V Encontro e responderam ao 

questionário compõe a totalidade de bancos comunitários no Brasil, pois é importante 

ponderarmos que nem todas as iniciativas de bancos comunitários têm acesso a internet e 

objetos técnicos do novo período como computador, smartphone ou tablet, que permitiriam a 

sua presença em um encontro on-line. Ao mesmo tempo, nem todas as iniciativas receberam o 

chamamento do evento pela RBBC112.  

 
112 Em um dos contatos que fizemos com gestores de bancos comunitários, O Sr. Beto do Banco Planaltina (DF) 

nos relatou que não soube do evento e demonstrou interesse em reativar o banco comunitário. Data: 17/5/2021. 

Também em contato com a estudiosa do tema, Juçara Freire dos Santos da Universidade Federal da Bahia (UFBA) 
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Foi possível, através de levantamento documental, localizar bancos comunitários em 

funcionamento que não participaram do evento, assim como de outros que não respondem aos 

chamamentos da Rede Brasileira de Bancos Comunitários. De todo modo, o valor relativo de 

41,2% do número total de iniciativas de bancos comunitários no Brasil que conseguimos 

contato no Encontro é expressivo para a análise, e nos trará uma aproximação empírica factível 

das inciativas que ocorrem atualmente no território nacional.   

Do total de 19 respondentes, a região Nordeste possui atualmente 63% dos seus bancos 

comunitários em funcionamento. Nas questões abertas do questionário, identificamos alguns 

dos motivos que levam àqueles que estão com suas atividades paralisadas, sendo que a principal 

causa é a falta de “organização interna”, como por exemplo a necessidade de uma sede para 

realização das atividades e principalmente a falta de recursos para manter funcionários. Neste 

sentido, esses bancos comunitários sem o suporte financeiro de uma política de Estado, não 

conseguiram encontrar sustentabilidade financeira, os levando a paralisação de suas atividades. 

Dentre aqueles que estão paralisados, 40% apontam a pandemia como principal causa. O fato 

de o banco comunitário estar com suas atividades “interrompidas”, não necessariamente mostra 

que o mesmo cessou definitivamente as ações nos bairros em que atuam.  

Com relação as atividades creditícias que são por eles realizadas, aproximadamente 

58%113 dos bancos comunitários oferecem alguma linha de crédito. Há pouca variabilidade nas 

linhas concedidas pelos bancos nordestinos; daqueles que responderam, 70% possuem uma 

única forma de crédito, prenominando entre esses o crédito produtivo, ou seja, aquele realizado 

em Real.  Esta especificidade de crédito é a mais oferecida entre os bancos comunitários da 

Região Nordeste (50%), seguindo do crédito para consumo (35,7%) e outras possibilidades de 

crédito como habitacional, agrícola ou para uma faixa etária específica (para jovens, por 

exemplo) aparecem com menor frequência (14,3%).  

Dentre o universo analisado 79% dos bancos comunitários situados no Nordeste citam 

o uso da moeda de papel e 32% fazem uso do e-dinheiro como instrumento monetário, como 

podemos observar com maior detalhamento no Gráfico 4:  

 

 

 

 
em 20/8/2020, nos relatou que os bancos comunitários baianos enfrentam problemas ligados ao acesso à internet, 

assim como com o funcionamento do celular, que os permitiria o acesso ao evento.   
113 Deste total, 9 bancos comunitários encontram-se em funcionamento e 2 estão com suas atividades paralisadas. 

Como entendemos que a paralisação pode ser momentânea, mantivemos o valor total na estatística apresentada.  
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Gráfico 4. Brasil: Instrumentos monetários utilizados pelos bancos comunitários da Região 

Nordeste (2021) 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

É importante destacar que àqueles bancos que optam pelo uso dos dois instrumentos 

monetários – o digital e o em papel – podem ou não estar num processo de transição para a 

moeda informacional, pois ainda que o e-dinheiro possa ser utilizado como meio de pagamento 

nos comércios locais – substituindo neste caso o uso da moeda de papel –, há outras 

funcionalidades que a Plataforma oferece aos seus usuários, como pagamento de boletos, 

recarga de celular, transferências e depósitos. Dentre essas funcionalidades, a recarga de celular 

foi a mais citada, seguida de transferências, depósitos e pagamento de boletos apontadas na 

mesma intensidade. 

O banco comunitário municipal de Limoeiro de Anadia (AL) é um exemplo de banco 

comunitário do Nordeste que só faz uso da Plataforma E-dinheiro, utilizando a função do 

“benefício social” da plataforma para pagamento do benefício concedido pela prefeitura do 

município. Há o caso de outro banco comunitário do Nordeste que faz uso das seguintes 

operações: pagamento de boletos, recarga de celular, transferências e depósitos e como meio 

de pagamento através de “cartão” e-dinheiro nos comércios locais.  

Identificamos, portanto, uma certa resistência dos bancos comunitários ao uso da 

Plataforma E-dinheiro. Dentre os que não utilizam o E-dinheiro, as dificuldades apontadas estão 

relacionadas principalmente a falta de oficinas para capacitá-los a utilizar a Plataforma (40%), 

oficinas que são realizadas em sua concepção pela Rede Brasileira de Bancos Comunitários. 

Um dos bancos descreve que houve contato do Instituto da Periferia para uma visita local para 
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instruí-los, entretanto o gestor descreve que a visita nunca ocorreu; outra parte dos bancos 

comunitários relatam “aguardar” o chamamento da Rede Brasileira de Bancos Comunitários 

para as oficinas.  

A falta de recursos dos próprios bancos também é citada como um impeditivo por 20% 

destes agentes, pois alegam necessitar de um funcionário para trabalhar com a operação da 

Plataforma. Apenas 10% indicam que a dificuldade de acesso à internet atravanca o uso digital.  

Outros obstáculos são apontados, como a dificuldade da gestão do banco em abrir uma conta 

na Plataforma E-dinheiro, ou simplesmente a opção por manter o uso da moeda de papel, que 

na visão de um dos gestores, seria mais exequível para o público que o banco comunitário 

atende (basicamente composto por agricultores). Um banco descreve a intenção de usar a 

Plataforma E-dinheiro e estaria no processo de sensibilização dos comerciantes locais para 

aceitação. O gráfico abaixo busca sintetizar os motivos indicados pelos bancos comunitários 

para não utilização da Plataforma E-dinheiro:  

 

Gráfico 5. Brasil: Motivos indicados pelos bancos comunitários nordestinos para não utilizar 

a Plataforma E-dinheiro (2021) 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Um dos bancos comunitários que fazem somente o uso de papel moeda e não fazem uso 

do E-dinheiro é o Banco Solidário do Gostoso, localizado em São Miguel do Gostoso (RN). 

Apesar de estar localizado próximo da rua principal da cidade – Rua das Ostras – suas atividades 

funcionam apenas no período da manhã. De acordo com a entrevista do Sr. João Eudes, um dos 
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gestores do banco, desde 2017 as atividades do banco estavam paradas, todavia ainda havia 

alguns créditos sendo feitos em moeda local.  

Conforme a entrevista concedida pelo Sr. Eudes, identificamos alguns processos que 

levaram à diminuição das atividades do banco que ele trabalha. A mudança da sede do banco 

da Comunidade da Tabua – localizada a 10 quilômetros da sede atual, onde o banco comunitário 

foi gestado – é uma das causas apontadas pela perda de dinamismo da atividade. Na segunda 

nova sede, disponibilizada pela prefeitura por um ano, era previsto que banco comunitário 

passasse a oferecer o serviço de Correspondente Bancário da Caixa Econômica Federal (CEF), 

fato que não se concretizou. Ao mesmo tempo, havia a possibilidade de criação de uma loja 

com produtos de economia solidária, produzidos pela associação de moradores de Tabua, 

iniciativa que também não deu certo; na avaliação do Sr. Eudes, “faltou marketing”.  

Com o final do mandado da prefeita Fafa (PMDB), no ano de 2015, e com o início do 

mandato de Renato de Doguinha (PSD), o banco comunitário perdeu sua segunda sede, tendo 

sido relocalizado a partir de uma parceria com o Sindicato dos Trabalhadores de Agricultora 

Familiar, que cedeu um espaço para a instalação do banco. Até o momento de realização de 

nosso trabalho de campo, em janeiro de 2019, era ali que funcionava o banco comunitário 

(como pode ser observado na imagem abaixo):  

 

Figura 14. Fachada do Banco Solidário do Gostoso (RN) 

 

Foto: Carolina G. de Paula Pupo, 07/01/2019 
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As mudanças de sede da comunidade para a “cidade” levaram a diminuição das 

atividades do banco pois, na avaliação do Sr. Eudes, a liberação de crédito ocorre através de 

uma relação confiança com a comunidade; já na “cidade”, eles não conheciam a vizinhança: 

Na comunidade a gente conhecia todo mundo e o trabalho é na base da 

confiança, aqui [nova sede] a gente não tinha dimensão da vizinhança. Como 

a gente não vai pesquisar no Serasa é na base da confiança, quando a gente 

transferiu aqui deixou de fazer empréstimos (informação verbal)114 

 

 Apesar da diminuição das atividades, foram cadastrados 70 estabelecimentos depois da 

mudança da sede, parte deles ainda aceita pagamento na moeda Gostoso. Durante nossa estadia 

em São Miguel do Gostoso (RN), ao frequentar os estabelecimentos comerciais perguntávamos 

se eles aceitavam a moeda Gostoso, como um mercadinho e uma cafeteria, a resposta era 

afirmativa. Identificamos que o fato da moeda se chamar “Gostoso” gera interesse turístico para 

a compra da moeda como um souvenir local, para o Sr. Eudes isso pode ser ruim porque diminui 

a circulação da moeda, já que há uma diminuição do número de cédulas em circulação, mas por 

outro lado é positivo pois o dinheiro que a moeda é comprada vai para o banco comunitário115. 

As atividades são realizadas em uma sala onde ocorrem também as atividades do 

Sindicato dos Trabalhadores de Agricultora Familiar, gerando uma simbiose nos usos de 

instrumentos de trabalho que são um computador, uma impressora e um armário, onde são 

arquivados os cadastros do banco comunitário:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
114 Entrevista concedida pelo Sr. João Eudes, um dos gestores do Banco Solidário do Gostoso (RN). São Miguel 

do Gostoso (RN), 7/1/2019.  
115 Conseguimos identificar a falta de moedas locais nos comércios porque fomos em busca da moeda para compra 

para levantamento documental e encontramos dez gostosos no caixa do mercado durante os dias 3 e 7 de janeiro 

de 2019.  
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Figura 15. Sala de atividades do Banco Solidário do Gostoso (RN) 

 

Foto: Carolina G. de Paula Pupo, 07/01/2019. Sala onde as atividades do Banco Solidário do Gostoso 

(RN) são realizadas, juntamente com as do Sindicato dos Trabalhadores de Agricultora Familiar. Na 

foto o Sr. João Eudes, um dos gestores do banco comunitário. 

 

 Outro ponto que contribuiu para a diminuição das atividades do Banco foi o final da 

parceria com a SENAES, que previa o pagamento de um salário-mínimo para um funcionário 

que desempenhava o papel de agente de crédito. Para o Sr. Eudes, o trabalho era fundamental 

para a concretização das atividades do banco, que em 2019 havia cinco pessoas envolvidas 

voluntariamente nas atividades.  

O Banco Solidário do Gostoso pode ser considerado, portanto, como o resultado – direto 

e indireto – da verticalidade institucional implementada pelo Edital de 2010 da SENAES, 

através da entidade executora regional responsável pela difusão dos Bancos Comunitários na 

Região Nordeste a Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão (FAPEX). Na realização do 

Fórum Estadual de Economia Solidária, o grupo organizado da comunidade que já trabalhava 

com as bases valorativas da economia solidária, através de produção de hortaliças 

agroecológicas, interessou-se pelo tema das finanças solidárias116. Através da FAPEX, foi feito 

 
116 Entrevista concedida pelo Sr. João Eudes, um dos gestores do Banco Solidário do Gostoso (RN). São Miguel 

do Gostoso (RN), 7/1/2019.  
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um trabalho de um ano no local durante o ano de 2011 com a organização já existente. Nas 

palavras do Sr. Eudes: “Passamos o ano todo discutindo o que era um banco comunitário, pra 

quê servia quem poderia acessar” (informação verbal)117. Desta forma também foi o processo 

de decisão do nome da moeda, dos desenhos e das cores, que ocorreu por meio de diálogos com 

a associação de moradores.  

Durante a consolidação do banco, o Sr. Eudes descreve que houve a participação das 

seguintes associações: Associação de Mulheres, Jovens e Produtores de Tabua (AMJPT), 

responsável pelas atividades do banco comunitário; Sindicato dos Trabalhadores de Agricultura 

Familiar; o Sindicato dos Trabalhadores Rurais; e a Associação de Apoio às Comunidades do 

Campo (AACC), esta última uma Organização de Sociedade Civil (OSCIP) com sede em Natal, 

capital do Estado. Sr. Eudes nos relata ainda que essas entidades doaram dinheiro para a 

composição do primeiro funding do banco comunitário, tendo sido realizado ainda um torneio 

de futebol, totalizando um valor arrecadado de R$1.900,00 na oportunidade. A impressão do 

primeiro montante de moedas locais coube à SENAES e à sua entidade executora regional, a 

FAPEX.  

O banco comunitário disponibiliza duas linhas de crédito, produtivo e de consumo, que 

possuem variações quanto a faixa etária – no caso de uma linha de crédito destinada somente 

para jovens até vinte anos denominado de Crédito de Consumo para Jovens – ou quanto ao 

instrumento que se fazia o empréstimo, como é o caso de crédito produtivo, como pode ser visto 

com maior detalhamento na Tabela 4:  

 

Tabela 4. Brasil: Tipos de linhas de crédito do Banco Solidário do Gostoso (2019) 

Tipos de 

Crédito Moeda utilizada 

nº 

parcelas  juros (%) 

limite do valor 

de empréstimo  

Produtivo  Real 3 1,50% Até R$300,00 

Produtivo  Gostoso 3 sem juros  Até G$300,00 

Consumo Gostoso 3 sem juros  Até G$150,00 

Consumo para 

Jovens  Gostoso 2 sem juros  Até G$100,00 
Fonte: Elaboração própria a partir de trabalho de campo realizado em 07/01/2019. 

 

O gestor descreve que somente se há uma solicitação de crédito produtivo para um 

produto que não é encontrado na comunidade, o valor é emprestado em Real (sendo assim, a 

única forma de crédito onde ocorre a incidência de juros).  Neste contexto, a maior parte dos 

 
117 Entrevista concedida pelo Sr. João Eudes, um dos gestores do Banco Solidário do Gostoso (RN). São Miguel 

do Gostoso (RN), 7/1/2019. 
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empréstimos foram realizados em moeda local, sendo a maior procura em crédito de consumo. 

Sr. Eudes pontua ainda que os empréstimos eram realizados principalmente para mulheres (60% 

aproximadamente), entretanto isso não fazia parte da política do banco comunitário, mas ocorria 

pelo fato da mulher ter maior noção das necessidades básicas: 

A mulher naturalmente fica cuidando da casa e do espaço e sabe das 

necessidades teoricamente, o que está faltando na casa. Se faltava o feijão e o 

arroz e ela não tinha o recurso, na hora ela ia lá no banco e tomava esse crédito 

emprestado. Quando recebia o Bolsa Família ou algum recurso extra, voltava 

e pagava o banco (informação verbal)118  

 

O entrevistado relatou ainda que, durante todo o período de funcionamento do banco, 

apenas um crédito de consumo foi negado, pois a avaliação do Conselho de Análise de Crédito 

(CAC) junto a vizinhança (Pesquisa com a Vizinhança) entendeu que este seria utilizado para 

fins indevidos, isto é, para a compra de bebidas alcóolicas. Isso demonstra o potencial da moeda 

local como um bem comum (DISSAUX e FARE, 2017) pois a própria comunidade gerencia o 

dinheiro, definindo seus usos.  

Um crédito produtivo em moeda local foi destinado para o fomento de um novo 

empreendimento, utilizado para uma mulher realizar venda de salgados. Para o Sr. Eudes este 

caso “é um dos que iniciou [com crédito produtivo] e fortaleceu com o empréstimo” 

(informação verbal)119. Em função desta capacidade dos empréstimos produtivos fomentarem 

atividades organicamente relacionadas com o cotidiano das populações do bairro podemos 

inferir que este instrumento financeiro organiza  horizontalidades  no local, e o potencial 

existente no uso da moeda local para fortalecimento do desenvolvimento do lugar mostra que 

este tipo de crédito interfere no circuito inferior da economia urbana, permitindo que seus 

agentes desenvolvam estratégias de sobrevivência próprias a partir do uso dos recursos 

emprestados.  

Sobre o uso da Plataforma E-dinheiro, Sr. Eudes relata que o banco comunitário sabe 

do processo, inclusive o presidente da Associação, Sr. Prisciano, participou da capacitação para 

o uso da Plataforma, realizada no já mencionado Solidários: I Encontro Global de Bancos 

Comunitários em Desenvolvimento em Fortaleza (2018), entretanto não estão fazendo o uso.  

Neste sentido, os dados apresentados do questionário – assim como o trabalho de campo 

em São Miguel do Gostoso (RN) – nos conduzem a inferir que os bancos comunitários do 

 
118 Entrevista concedida pelo Sr. João Eudes, um dos gestores do Banco Solidário do Gostoso (RN). São Miguel 

do Gostoso (RN), 7/1/2019. 
119 Entrevista concedida pelo Sr. João Eudes, um dos gestores do Banco Solidário do Gostoso (RN). São Miguel 

do Gostoso (RN), 7/1/2019. 
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Nordeste cristalizam usos antigos – moeda local de papel – em detrimento do “novo”, a 

Plataforma E-dinheiro. Como o Nordeste é um área onde a constituição do meio mecanizado 

se deu de forma pontual e pouco densa, onde a circulação de informação e dinheiro era precária, 

a instalação do meio-técnico-científico-informacional se dará sobre certas manchas do território 

regional (SANTOS e SILVEIRA, 2001, p.271-272) dificultando o uso de objetos técnicos do 

novo período.   

 Em contrapartida, entendemos que a desigual distribuição de fixos geográficos 

tradicionais no território nacional  –   no caso de agências bancárias, correspondentes bancários 

e postos de atendimento, sendo que a Região Nordeste tem 21,8% desses fixos – ,  propiciou o 

florescimento de outras formas financeiras nesta pacela do território brasileiro.  Num primeiro 

momento, acreditamos que a insuficiencia dos serviços financeiros tradicionais levou àqueles 

que estão a mercê das infraestruturas coletivas construir suas prórprias. O primeiro banco 

comunitário do Brasil120,  o Banco Palmas, no Conjunto Palmeiras, em Fortaleza surge neste 

contexto de luta, e de busca por alternativas econômicas para a sobrevivência da comunidade.  

Guardadas as devidas considerações realizadas no Capítulo 2, que demonstram o 

processo de criação do Banco Palmas através de agentes microfinanceiros globais do circuito 

superior – e do apoderamento da lógica hegemônica pelo banco comunitário – , nosso objetivo 

neste momento é descrever as relações entre o banco comunitário e seu entorno (o Conjunto 

Palmeiras).  

Como já sinalizado anteriormente, a Associação de Moradores do Conjunto Palmeiras 

(ASMOCOP) tem um papel central na articulação das atividades que ocorrem no Conjunto 

Palmeiras. Foram as reuniões que ocorriam na ASMOCOP, fruto das discussões sobre 

possibilidades de desenvolvimento local do bairro, que dariam origem ao Banco Palmas. Ao 

mesmo tempo, situações de esforço para melhorias da vida da população no bairro criavam um 

ambiente frutífero de confiança entre o banco comunitário e seus clientes. Joaquim Melo 

descreve um caso emblemático fundamental para consolidação da participação e decisão da 

comunidade que reverberam nas ações do Banco Palmas que foi a conquista da população para 

a construção de um canal de esgoto fechado. De acordo com o fundador, havia uma vala a céu 

aberto do rio que cortava a comunidade que teria sido desviada através de cavações pelos 

próprios moradores. Os habitantes locais estavam “acostumados” a perceberem a paisagem com 

o canal de um lado. Entretanto, do ponto de vista técnico, seria mais barato construir um canal 

 
120 Como já apresentamos anteriormente – item 2.3 – a metodologia ali desenvolvida será replicada através das 

entidades executoras junto a Secretaria de Economia Solidária (SENAES/MTE). 
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de esgoto que reinserisse o canal novamente em seu leito original, os técnicos envolvidos da 

empresa alemã GTZ e Prefeitura de Fortaleza não conseguiram convencer os habitantes do 

Conjunto Palmeiras da mudança.  Houve uma votação da comunidade para manter o desvio que 

havia sido realizado anteriormente pelos moradores e Melo descreve que essa decisão 

comunitária com a participação do Banco Palmas foi fundamental para o “espírito coletivo” de 

condução das decisões que ocorrem no banco comunitário do Conjunto Palmeiras. Dowbor 

aponta esse que este tipo de organização comunitária estaria alterando a forma como nos 

organizamos em sociedade:   

É comum a visão de que a organização comunitária que luta por uma casa de 

saúde ou pela canalização de um córrego, desaparece necessariamente apenas 

tenha obtido a sua reivindicação. Essa visão está evoluindo gradualmente para 

a compreensão de que as comunidades estão simplesmente aprendendo a 

participar da organização do seu espaço de vida, e de que o processo está 

mudando profundamente a forma como nos organizamos como sociedade, na 

medida em que assegura a transição de uma democracia representativa, 

exercida a cada quatro anos na boca da urna, para uma democracia 

participativa e permanente (DOWBOR, 2016, p.32) 

 

 

A participação do Banco Palmas nas organizações locais do Conjunto Palmeiras I e II 

continua a acontecer, sendo que em fevereiro de 2021121 foi realizada uma Plenária Popular 

para tomada de decisões da comunidade por condições adequadas para seus habitantes, como 

mostra a Figura 16:  

 

Figura 16. Plenária Popular do Conjunto Palmeiras na sede do Banco Palmas 

 

Fonte: https://www.facebook.com/BancoPalmas; Publicado em:5/2/2021; Acessado em: 25/5/2021.   

 
121 Importante notar que anterior a esta Plenária Popular houve uma Plenária Natalina dentro da sede do Banco 

Palmas, com o intuito de definir os principais assuntos que seriam discutidos posteriormente (ver imagem no 

Anexo 3).  

https://www.facebook.com/BancoPalmas
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 A Plenária que ocorreu na sede do Banco Palmas contou com a participação popular e 

de políticos, como deputados e vereadores. Os cartazes utilizados foram confeccionados em 

uma Oficina de Cartazes com os moradores do Conjunto Palmeiras I e II. Foi possível 

identificar que o Banco Palmas vem se apropriando de tecnologias do novo período histórico, 

como uso de redes sociais, principalmente o Facebook e Instagram, para divulgação das 

atividades e tomadas de decisões. Isso demonstra o uso criativo e flexível do circuito inferior 

frente as novas técnicas. Desta forma, foi possível fazer levantamento documental a partir de 

materiais disponíveis como documentos, fotos e vídeos do acontecimento. As propostas que se 

seguem foram retiradas da página do Facebook do Banco Palmas: 

 

I. Saúde: a finalização do posto de saúde e ampliação do número de agentes de saúde. 

II. Infraestrutura urbana: calçamento e abertura e ruas; saneamento básico no Conjunto 

Palmeiras I e II; limpeza e cobertura de parte do canal para evitar vazamentos; criar 

uma praça no Conjunto Palmeiras II; estimular práticas de agricultura urbana em 

casas e terrenos vazios 

III. Crédito: lutar para que o Banco Palmas seja o operador de programas de 

Microcrédito do Governo do Estado do Ceará e da Prefeitura; liberação de crédito 

imediata para 550 pequenos negócios nos bairros do Conjunto Palmeiras I e II. 

IV. Assistência Social: reabertura de creches comunitárias; criação de uma creche no 

Conjunto Palmeiras II e uma casa de acolhimento para mulheres; fortalecer o Centro 

de Nutrição do Conjunto Palmeiras como estratégia de segurança alimentar do 

bairro. 

V. Mobilidade: criação e ampliação de linhas de ônibus no bairro. 

VI. Educação: ter uma escola em tempo integral no bairro.  

VII. Associativismo e mobilização comunitária: fortalecer associações, ONGs, 

movimentos locais já existentes; estimular plenárias populares em bairros do 

entorno; organizar uma grande Marcha pelo Trabalho e Direitos Sociais. 

VIII. Cultura: apoiar grupos culturais do bairro. 

IX. Tecnologia: fomentar um polo de tecnologia no Conjunto Palmeiras I e II através de 

cursos e intercâmbios; apoiar o PalmasLab (Laboratório de Inovação e Pesquisa do 

Banco Palmas). 

X. Feiras: promover e apoiar feiras de economia solidária no bairro assim como feiras 

itinerantes. 
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XI. Limpeza urbana: implementar coleta seletiva no bairro e fazer parceria com a 

Associação de Catadores e PalmaCOOP. 

XII. Regularização Fundiária: entrega de escrituras de 4.000 casas no Conjunto 

Palmeiras; ampliar a regularização fundiária de todas as casas do Conjunto 

Palmeiras I e II. 

XIII. Propostas para retomada da economia no pós pandemia: frente ampla de empregos 

no bairro através de contratação de moradores para serviços realizados no entorno; 

realização de obras de pequeno porte como limpeza de praças e pinturas de prédio 

através de contratação da Cooperativa de Saneamento Ambiental do Bairro 

(PalmaCOOP); fornecimento de alimentação através da Cooperativa Prato 

Colorido; compras pelo poder público para uso em estabelecimentos públicos do 

bairro em comércios locais, como produtos de higiene, materiais escolares, entre 

outros; formulação de uma Renda Básica para aqueles que vivem na extrema 

pobreza no Conjunto Palmeiras paga por bancos comunitários; fundar um polo de 

confecção e distribuição de máscaras.  

 

Posterior a Plenária Popular, no dia seguinte, houve uma manifestação dos habitantes do 

Conjunto Palmeiras I e II nas ruas do bairro com o seguinte coro “Só a luta muda a vida”:   

 

Figura 17. Manifestação por melhorias no Conjunto Palmeiras 

 

Fonte: https://www.facebook.com/BancoPalmas; Publicado em:5/2/2021; Acessado em: 25/5/2021. No 

meio da imagem está Joaquim Melo, diretor do Banco Palmas.   

 

https://www.facebook.com/BancoPalmas
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Identificamos alguns frutos da plenária. O primeiro deles foi um projeto de indicação122 em 

abril de 2021 por meio do mandato compartilhado das vereadoras do Partido Socialismo e 

Liberdade (PSOL) “Nossa cara”123 na Prefeitura de Fortaleza, que prevê a construção de uma 

praça com academia ao ar livre e recreação para as crianças através de um parque124 no 

Conjunto Palmeiras II.  

Outro ponto de destaque é a operacionalização, através da Plataforma E-dinheiro, do 

Programa de Microcrédito Orientado do Governo do Ceará (Ceará Credi), que tem como foco 

empreendimentos de economia popular e solidária. A Agência de Desenvolvimento do Estado 

do Ceará (Adece), vinculada à Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet) 

é responsável pelo Programa, enquanto a gestão dos agentes de crédito será realizada pelo 

Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT). O Ceará Credi é também resultado da lei que 

institui o programa Microcrédito Produtivo do Ceará e cria o Fundo de Investimentos de 

Microcrédito Produtivo do Estado, sancionada em janeiro de 2021 pelo governador Camilo 

Santana, o fundo prevê 100 milhões de reais (GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, 2021).  

Criou-se também uma campanha popular no Conjunto Palmeiras em combate à fome devido 

a pandemia de COVID-19 chamada BuChein, junção da palavra “bucho” e “cheio”. O Centro 

de Nutrição do Conjunto Palmeiras (CNCP) que existe desde o início do bairro na década de 

1970, é comandado pelas mulheres do bairro e a campanha de arrecadação é feita pela CNPC. 

O objetivo é angariar recursos para cestas básicas para mulheres que estão em situação de 

extrema vulnerabilidade e para a realização de um “sopão” que é servido ao final do dia para 

os moradores do Conjunto Palmeiras. Para viabilizar a campanha, o CNCP criou uma página 

no Instagram para promoção de suas atividades e captação de doações, realizadas através do 

Pix. Abaixo imagens publicadas na página do Instagram BuChein (@bucheinpalmeiras):  

 

 

 

 

 
122 O projeto de indicação é o instrumento legislativo aprovado pelo Plenário ou pela Mesa Diretora cuja finalidade 

é a de sugerir que outro órgão tome as providências que lhe sejam próprias (PREFEITURA DE FORTALEZA). 
123 Nossa Cara é o primeiro mandato compartilhado na Prefeitura de Fortaleza por Adriana Gerônimo, Louise 

Anne de Santana e Lila M. Salu, eleito com 9.824 em 2020. Mais informações: 

https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/politica/nossa-cara-conheca-como-funcionara-o-primeiro-mandato-

coletivo-em-fortaleza-1.3011904 
124 Informação publicada na página do Instagram do mandato compartilhado @nossacaramandata em abril de 

2021.  
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Fonte: Instagram @Bucheinpalmeiras. As Figuras 18,19, 20 e 21 foram retiradas de publicações na 

página do Instagram Bucheinpalmeiras, realizadas entre março e junho de 2021.  

 

A inserção das mulheres na dinâmica do bairro e nas atividades do Banco Palmas já 

havia sido identificada durante trabalho de campo realizado em julho de 2018. Naquele 

momento conhecemos o Projeto de Inclusão Socioprodutiva Financeira e Bancária 

operacionalizado pela Associação de Mulheres Emancipadas batizado de “ELA’S”, em 

referência ao Projeto D’ELAS criado em 2010 pelo Banco Palmas, fruto da percepção do banco 

em relação ao nível de isolamento social das mulheres do Conjunto Palmeiras. Optou-se por 

 
 

 

  

Figura 18. Propagando do BuChein 

no Instagram 

Figura 19. Entrega de cestas básicas 

pelas mulheres do CNPC 

Figura 20. Mulher e criança indo 

para a fila do “sopão” no CNPC  
Figura 21. Fila para o “sopão” em 

frente ao CNPC 
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criar uma linha de microcrédito para mulheres do Bolsa Família, como parte do Projeto 

D’ELAS. Asier Ansorema, na época do desenvolvimento desta linha, era o coordenador de 

microcrédito do Banco Palmas e relata que o Projeto D’Elas foi uma das últimas ações de 

Sandra Magalhães, companheira de Joaquim Melo, já falecida. No relato abaixo é possível 

identificar a preocupação do Banco Palmas com essas mulheres, assim como o possível risco 

financeiro para o Banco Palmas na realização desta forma de crédito:  

 mulheres de 40 anos de idade nunca havia ido na praia. Não sei, é um sinal 

de uma coisa estranha. E que vê como o grau de isolamento com as pessoas. 

A praia certamente é um lugar que você pode ir sozinho, mas você vai com 

uma galera, com a família. Qual a rede social que essa pessoa tem? Quais as 

conexões? Quem ajuda ela quando ela tem um problema? Porque ao mesmo 

tempo de fato ela é responsável por uma família, mas e com ela? Quem cuida 

dela? Não só de não enlouquecer-se, mas o que eu quero como futuro, o que 

eu gostaria de fazer. O ser-humano é muita coisa. Eu estou falando, mas quem 

liderou esse processo aqui foi um grupo de mulheres [...] um projeto de 

inclusão socioprodutiva das mulheres com bolsa família que nasce depois 

dessa sondagem que a gente fez com o microcrédito [...] Era R$50, R$100 

para começar o jogo e incluía uma aula de educação financeira com o Joaquim. 

Ele falava de tudo menos de números (risos) [...] Era um valor pequeno, era 

um risco. Isso a gente faz. Com o programa de microcrédito é completamente 

“contra cultural” a muitos outros no Brasil e fora do Brasil pela política de 

juros, pela visão de risco. A gente falou “isso aqui a gente pode assumir, então 

vamos fazer!”. A gente não tem que pagar acionista, temos a responsabilidade 

de devolver para o BNDES o crédito, que certamente é um peso muito grande, 

mas vamos fazer. A gente fez por muito tempo.   

  

 

Com um empréstimo realizado pelo Banco Palmas pelo BNDES em 2010 de 

R$1.700.000,000 foi possível operar a carteira de microcrédito que atingiu R$14.000.000,00 

em empréstimos, 15.000 contratos de crédito e atingindo 5.000 pessoas. Em 2013, no auge da 

quantidade de créditos realizados pelo Banco Palmas – algo em torno de R$4.000.000,00 – 

cerca de R$700.000,00 era destinado para uma linha de crédito das mulheres do Bolsa Família, 

que equivalia a metade do número de pessoas que procurava o banco naquele momento.  

Os critérios para o empréstimo nesta linha de crédito estavam relacionados com a 

necessidade de a mulher desfrutar do Bolsa Família, e que realizasse – ou tivesse a intenção de 

ter – uma atividade produtiva. Havia, no início, uma variação desta linha de crédito chamada 

linha de crédito Bolsa Família Semente, destinada a mulheres que estavam inadimplentes no 

Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), onde o crédito era disponibilizado em grupos solidários:  
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A linha de Crédito Bolsa Família Semente eram grupos de mulheres que 

estavam com registro no SPC, ou seja, estavam inadimplentes, e para que elas 

tivessem um primeiro contato com o banco a gente as reunia em grupos de 

quatro, cinco mulheres, e elas poderiam fazer um empréstimo de cinquenta 

reais em grupo, mas cada um pegava esse valor, por isso que a gente chamava 

de Semente, porque era um crédito pequeno e como elas se saíssem nos 

pagamentos elas iam aumentando o crédito125 

 

Esta forma de organização em grupos solidários para disponibilizar o crédito, tem por 

objetivo reduzir a inadimplência e os custos das transações, já que o próprio grupo faz pressão 

social sobre os integrantes para que o pagamento seja realizado “em dia”.  Este “monitoramento 

invisível” (LEDGERWOOD, 1999) é essencial para que se concretize a baixa inadimplência e 

para que seja diminuída a assimetria de informações na relação credor/devedor.  

Neste caso citado, é possível identificar que conforme estreita-se a relação de confiança 

entre os tomadores de crédito – grupo solidário – e o banco comunitário, a “temporalidade da 

relação de troca” aumenta, reduzindo o risco moral (ABRAMOVAY e JUUQUEIRA, 2005 

p.24). 

Em 2018, data de realização da entrevista, o Banco Palmas estava pagando a 

amortização da dívida contraída junto ao BNDES126 e, portanto, precisou extinguir o crédito 

Bolsa Família Semente e diminuir o volume de dinheiro para a linha de crédito das mulheres 

do Bolsa Família, que se mantinha ativa no presente momento.  Esta prática de direcionamento 

do crédito mulheres é identificada como uma das estratégias de Yunus no Grammen Bank e que 

se tornou uma política de direcionamento do Banco Mundial para as microfinanças127, como já 

identificamos no Capítulo 2.   

A pesquisa que realizamos permitiu também averiguar outro caso significativo de 

criação de horizontalidades por parte dos bancos comunitários. É o que mostra o relato de 

Katiana Oliveira, uma das mulheres que está à frente do Projeto BuChein e Co-fundadora da 

Associação de Mulheres Emancipadas. De acordo com ela, ao buscar seu primeiro empréstimo 

no Banco Palmas, teve medo de não ser atendida por não ter condições de pagamento. O Banco 

Palmas então sugeriu que ela fizesse o empréstimo desta linha de crédito. Este primeiro contato 

 
125 Entrevista realizada com Sra. Nayara Sousa, coordenadora de crédito do Banco Palmas. Data: 11/7/2018. 

Fortaleza (CE) 
126 Asier Ansorema descreve em entrevista no dia 11/6/2018 que o Banco Palmas já havia devolvido 

R$1.300.000,00 ao BNDES, com os juros R$1.800.000,00 e ainda tinham mais dois anos para finalizar o 

pagamento. De acordo com ele, o empréstimo do BNDE possibilitou em sete anos e meio o Banco Palmas 

emprestar R$14.000.000,00 em microcrédito.  
127 Yunus conclui que "mulheres são mais intensamente tocadas que os homens pela fome e pela pobreza." 

(YUNUS, 2011, p. 116) e por isso elas devem receber o crédito.  
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com o Banco Palmas levou a Sra. Oliveira a realizar um curso de corte e costura e 

posteriormente outro de culinária. De acordo com ela, seu marido não gostaria que ela fizesse 

o curso pois ela não poderia realizar os deveres de casa e cuidar do filho. Então passou a acordar 

mais cedo deixando todas as atividades domésticas prontas para que ele “permitisse” que ela 

fizesse os cursos. Em sua avaliação, os cursos possibilitaram a participação de rodas de 

conversa com outras mulheres, passando a compreender seus direitos e de outras mulheres:   

tem muitas [mulheres] que vem, passam por todos os processos, mas acontece 

alguma coisa e elas acabam retrocedendo [...] porque têm vários tipos de 

mulheres, mulheres que apanham [...] alguns casos elas têm que voltar 

trabalhar como dona de casa, como lavadeira para colocar um sustento na casa 

[...] meu marido mudou demais [...] se você [marido] trabalha a semana toda 

e está cansado eu também estou [...] a gente dividiu as tarefas que dá pra todo 

mundo fazer [...] hoje eu faço [comida] o básico do básico que dá pro meu 

tempo [...] eu me desenvolvi tanto que hoje eu faço faculdade [...] o lugar da 

mulher é onde ela quer estar [...] eu administro a minha casa, eu sei o que meu 

filho está precisando [...] o que eu disse pra ele fazer é o mínimo do mínimo 

como tirar lixo [...] no sábado quando eu não tenho atividades no banco 

[Palmas] eu dou uma geralzinha em casa (informação verbal)128 

 

Em 2018 o Projeto D’ELAS não existia mais, entretanto a Associação de Mulheres 

Emancipadas surge da união dessas mulheres. A Associação localiza-se ao lado do Banco 

Palmas onde há a Cozinha D´ELAS, fundada em 2016, comandada por um grupo de mulheres 

que retira o sustento de suas famílias através da venda de almoços, os ganhos são divididos ao 

final do mês em um modelo de cooperativa. Certamente esta linha de crédito, voltada para 

mulheres, contribuiu com este empoderamento e ao mesmo tempo para o sustento de suas 

famílias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
128 Conversa ocorrida em 11/6/2018 na sede do projeto de Inclusão Socioprodutiva Financeira e Bancária com 

Katiana Oliveira, Co-fundadora da Associação de Mulheres Emancipadas, atualmente uma das mulheres que está 

à frente do Centro de Nutrição do Conjunto Palmeiras.  
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Figura 22: Fachada Projeto de Inclusão Socioprodutiva Financeira e Bancária 

 

Foto: Carolina G. de Paula Pupo, 12/7/2018. 

 

Figura 23: Cozinha D´ELAS no Conjunto Palmeiras 

 

Foto: Carolina G. de Paula Pupo, 12/7/2018. Cozinha D´ELAS, comandada por mulheres do Conjunto 

Palmeiras por meio do cooperativismo.  

 

Além deste empreendimento, a Associação busca articulação de projetos e parcerias 

intermediados pelo Banco Palmas para complementar a renda dessas mulheres. Em 2018 

participava de um projeto junto a ONG francesa CCFD129, através do cuidado dos canteiros do 

bairro e as hortas. Conforme a Sra. Oliveira, Co-fundadora da Associação de Mulheres 

Emancipadas, a CCFD oferece o dinheiro que possibilita essas ações. Relembrando que o 

Comitê Católico Contra a Fome pelo Desenvolvimento (CCFD) –Terre Solidaire é um dos 

 
129 Comitê Católico Contra a Fome pelo Desenvolvimento (CCFD)- Terre Solidaire 
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principais envolvidos no processo de criação do Banco Palmas, conforme apresentamos no item 

2.3, e um dos principais parceiros ainda hoje do Banco Palmas130.  

Na percepção da Sra. Oliveira são os projetos que a Associação participa que possibilita 

a continuação do trabalho das mulheres, permitindo a captação de recursos. Houve outras 

parcerias que duraram aproximadamente um ano entre 2014 e 2018, como a Brasil 

Foundation131, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, ambos relacionados a educação 

financeira.  

elas [parcerias] dão esse dinheiro pra gente através do Instituto Palmas para 

que a gente tenha condições de trabalhar cada vez mais mulheres [...] nós 

somos voluntárias, se não tem um número ‘x’ de almoço a gente não ganha, 

por isso precisamos de projetos que financie a cozinha [...] temos vários 

projetos, participamos do Brasil Foundation, a gente está com esse da CCFD, 

a gente já teve da Caixa Econômica, a gente já teve do Banco do Brasil [...] 

ligados a educação financeira [...] o do Banco do Brasil foi mais avançado, foi 

educação financeira com tablet para ensinar as mulheres sacar dinheiro [...] 

não ter que pedir ajuda para ser enganado (informação verbal)132 

 

 

Em 2017, a Associação de Mulheres Emancipadas fez parceria com a Mapfre 

Seguradora, que durou em torno de quatro meses. Nesta parceria, a Mapfre pagava um valor de 

R$300,00 para ser dividido entre as mulheres que compunham o projeto133,  e elas, por sua vez, 

tinham a função de sortear um “seguro funerário” visto como um “brinde”, com gratuidade de 

um ano; depois, era possível a sorteada manter a continuidade do seguro por R$14,90 

mensais/individual, caso fosse de sua vontade. Percebe-se neste caso, uma forma que o circuito 

superior encontra de expropriar os parcos recursos das periferias urbanas.  

Na avaliação da Sra. Oliveira, isso faz parte de uma ação social do Banco Palmas, pois 

quando as parcerias são realizadas pelo Banco, são pensadas em formas de atuação com outras 

frentes do banco comunitário, neste caso a Associação de Mulheres Emancipadas. Em 

entrevista com a Sra. Otaciana Barros – coordenadora do Instituto da Periferia, como 

mencionado – há interesse da Mapfre Seguradora realizar os pagamentos de seguros através da 

Plataforma E-dinheiro. Em contrapartida, os recursos advindos da seguradora possibilitaram o 

 
130 Entrevista com Maria Otaciana Pereira Barros, realizada em Fortaleza, na sede do Instituto da Periferia em 

9/7/2018. 
131 ONG de promoção social que atua no Brasil e tem entre seus parceiros o Banco Itaú, Instituto Votorantim, B3 

Investimento Social, dentre outros. No ano de 2019 e, seu Relatório de Auditoria – Financial Statements 2019 – a 

receita total foi de U$447.339,37.  Mais informações: https://brazilfoundation-

assets.s3.amazonaws.com/uploads/2020/07/Caderno-das-Demonstra%C3%A7%C3%B5es-

Cont%C3%A1beis_ABF_2019_Ingl%C3%AAs_assinado.pdf; Acessado em: 26/5/2021.  
132 Conversa com Katiana Oliveira em 11/6/2018, Fortaleza (CE).  
133 No momento da conversa com Katiana Oliveira, uma das mulheres que trabalha na Cozinha D’ELAS relatou a 

informação do valor que era dividido entre as participantes.  

https://brazilfoundation-assets.s3.amazonaws.com/uploads/2020/07/Caderno-das-Demonstra%C3%A7%C3%B5es-Cont%C3%A1beis_ABF_2019_Ingl%C3%AAs_assinado.pdf
https://brazilfoundation-assets.s3.amazonaws.com/uploads/2020/07/Caderno-das-Demonstra%C3%A7%C3%B5es-Cont%C3%A1beis_ABF_2019_Ingl%C3%AAs_assinado.pdf
https://brazilfoundation-assets.s3.amazonaws.com/uploads/2020/07/Caderno-das-Demonstra%C3%A7%C3%B5es-Cont%C3%A1beis_ABF_2019_Ingl%C3%AAs_assinado.pdf
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Banco Palmas instalar cabos de fibra ótica na praça central do Conjunto Palmeiras, permitindo 

o acesso à internet através de uma rede wi-fi para os habitantes, chamada de Palmasnet.  

Desta forma, a participação do Banco Palmas no Conjunto Palmeiras na construção de 

assembleias do bairro, assim como em ações pontuais voltadas para famílias/indivíduos em 

situação de vulnerabilidade (como o caso que apresentamos do BuChein) estabelece uma 

relação de confiança entre os moradores e a instituição, para além da natureza “financeira” 

inicial do banco. Esta confiança ética (THERÉT, 2008), porém, sinaliza também aos agentes 

do circuito superior uma “porta de entrada” para dinamizar o território de forma mais rígida, e 

estes agentes passam a incorporar a população local ao sistema bancário tradicional através de 

outras iniciativas, como as rodas de “educação financeira”, que na verdade buscam vender 

seguros funerários aos mais desfavorecidos.  

O Banco Palmas também possui outros projetos como o Bodega da Solidariedade, 

chamado de “Bodegão”, localizado em uma sala dentro do próprio Banco Palmas para venda 

de vestuários, brinquedos usados e artesanatos. Do outro lado da calçada do prédio principal do 

banco, encontramos ainda o PalmaArte, onde há confecção de artesanatos com materiais 

reciclados, como pneus e garrafas pet.  

 

Figura 24. Brechó Bodegão  

 

Foto: Carolina G. de Paula Pupo, 12/7/2018. 
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Figura 25. PalmaArtes 

 

Fotos: Carolina G. de Paula Pupo, 12/7/2018. O prédio que abriga o PalmaArtes localia-se em frente ao 

Banco Palmas.  

 

 

O prédio do Banco Palmas também abriga ainda o PalmasLab, um laboratório de 

produção de tecnologia e conhecimento que surge em meados de 2012 da necessidade de 

produção de conhecimento e tecnologia voltada para os bancos comunitários, com o objetivo 

de “causar maior impacto” na periferia. É preciso relatar que este laboratório é fruto de uma 

insatisfação do banco comunitário Palmas com as universidades brasileiras, que segundo seus 

gestores, não respondem aos problemas enfrentados por eles, e tendem a trabalhar de forma 

unilateral. Asier Ansorema, coordenador do PalmasLab, em 2018, relata esse 

descontentamento:  

não entra nas questões [as pesquisas acadêmicas] que a gente se pergunta, que 

a gente precisa da ajuda de pesquisadores [...] o impacto disso [de pesquisas 

acadêmicas] é muito pequeno [...] as universidades tratam a gente com um 

campo de mineração de dados ou como um museu [...] então a gente pensou 

muito, em produzir dados de forma independente, pensar que tipo de pesquisa 

a gente quer fazer [...] Não é perfeito, mas a gente tem uma relação muito boa 

com o MIT e eles não vêm aqui pra minar dados ou pra escrever pesquisa, eles 

vêm pra fazer pesquisa conosco [...] e eles utilizam esse material que a gente 

produziu juntos, que a gente queria, depois pra fazer aulas lá [...] e nós 

utilizamos como referência, como forma de fazer pesquisa aqui [...] mas fazer 

com eles isso é difícil pois estão longe, falam inglês, porque tudo é mais caro 

[...] a gente poderia fazer isso [...] mas aqui não pode, aqui tem outro 

protocolo, aqui é um campo de pesquisa para pegar dado ou visitar porque 

pesquisa e conhecimento é feito lá, dentro das paredes da universidade. Só que 

para nós seria muito mais estratégico e interessante [...] então o PalmasLab 

existe por isso134. 

 

 
134 Entrevista realizada com Asier Ansorema, coordenador do PalmasLab em 2018. Data: 11/7/2018, Fortaleza 

(CE).  
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 Em sua avaliação, seria preciso inverter a lógica de que o conhecimento só pode ser 

realizado nas universidades pois, para ele, se os habitantes do bairro produzirem tecnologia, 

esta imprimiria resoluções mais adequadas aos problemas enfrentados nas periferias135.  

 

Figura 26: Sala do PalmasLab  

 

Foto: Carolina G. de Paula Pupo, 11/7/2018. O PalmasLab localiza-se no segundo andar do prédio do 

Banco Palmas. 

 

O PalmasLab divide o seu trabalho em três principais eixos: I) Desenvolvimento de 

tecnologia como aplicativos e ferramentas; II) Produção de conhecimento; III) Formação e 

incubação de projetos.  

Algumas das tecnologias já feitas pelo laboratório podem ser encontradas na Google 

Store como o Palmap, um aplicativo capaz de criar um questionário e aplicá-lo sem 

necessariamente de ter conexão com a internet. É possível georreferenciar os pontos de 

aplicação de questionário e inserir fotos, vídeos e áudios. Os dados podem ser visualizados 

através de um mapa ou estatística, com download em formato PDF ou Excel136. O PalmasLab 

foi o responsável pelo cabeamento de três quilômetros de fibra ótica, o Palmasnet, feito com 

recurso da Mapfre Seguradora, já mencionado anteriormente. Outro ponto interessante é que 

dos cursos realizados pelo Laboratório – parte do eixo de Formação – surge o coletivo de 

mulheres hackers, ainda em germinação no ano de 2018. Outro propósito que o Laboratório 

 
135 Em suas palavras: “Se você apenas permitir que centros de inovação acadêmicos são aqueles que detém a 

capacidade exclusiva de produzir inovação, tecnologia ou pesquisa, você apenas vai reproduzir esse sistema de 

desigualdade que a gente tem hoje [...] o teu contexto, tua identidade, tua vida tem um impacto sob o tipo de 

tecnologia, de pesquisa que você produz.  E que se jovens da periferia de Fortaleza com menor IDH podem estar 

no comando na produção de tecnologia e pesquisa vai ter um impacto muito diferente. Eu estou sendo bruto, não 

para tirar valor daquilo que você está produzindo pra que a gente mude um pouco o paradigma de como o 

conhecimento é produzido.”. Entrevista realizada com Asier Ansorema, coordenador do PalmasLab em 2018. 

Data: 11/7/2018, Fortaleza (CE).  
136 Informações sobre o aplicativo na loja da Google: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=palmaslab.com.palmap&hl=pt; Acesso em: 24/5/2021.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=palmaslab.com.palmap&hl=pt
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possui é realizar cursos em escolas de ensino fundamental, ligados a programação e 

desenvolvimento de tecnologia, que envolvam temáticas sociais de resolução de problemas 

enfrentados no bairro (informação vebal)137.   

Neste contexto, o PalmasLab vem se dedicando para responder as necessidades do 

bairro, como por exemplo o aplicativo que vem sendo desenvolvido como um delivery de 

comida do bairro chamado VUADO, nome escolhido para demonstrar a velocidade entre 

compras e entregas. Sr. Ansorema afirma que o Ifood – aplicativo de delivery de comida – não 

atende o bairro do Conjunto Palmeiras e os restaurantes do bairro, que já dispõe deste serviço, 

acham os valores praticados pelo Ifood caros. Em suas palavras:  

a gente não é muito de negócio, a gente fez um aplicativo aqui de delivery 

Vuado, porque aqui o Ifood não funciona, delivery de comida [...] os 

restaurantes não gostam [do Ifood] porque é caro [...] isso é um projeto que a 

gente fez e gostaria de desenvolver, mas a gente precisa de pessoas que tenham 

mais vontade (informação verbal)138 

 

Como já mencionamos, E-dinheiro Social, nova versão da Plataforma E-dinheiro, será 

feita por programadores contratados pelo Banco Palmas em regime CLT, para trabalhar no 

PalmasLab, especificamente na concepção da versão Beta do E-dinheiro, assim como para 

sugestões quanto a funcionalidade e design139. Durante a apresentação de Melo na live de 

lançamento, identificamos uma questão fundamental, a flexibilidade que cada banco 

comunitário terá para ter sua identidade visual, que hoje não é possível na Platafoma E-dinheiro. 

Meyer (2018, p.10) já apontava a importância dos símbolos que cercam o uso dinheiro, 

fundamentais para que se estabeleça uma relação de confiança no instrumento monetário, desta 

forma ele é melhor aceito localmente.  Além da confiança hierárquica, pontuada pelo 

pesquisador como já estabelecida no Banco Palmas – fruto de sua história dentro do Conjunto 

Palmeiras que propiciam espaços de debates – , somamos a noção de confiança ética, que se 

estabelece a partir do pertencimento social. O fato do E-dinheiro Social viabilizar a impressão 

de uma identidade visual, reflexo de uma história particular de cada banco comunitário, 

facilitará uma maior aceitação do uso de uma plataforma eletrônica pelos bancos comunitários 

nos lugares.  

 
137 Entrevista realizada com Asier Ansorema, coordenador do PalmasLab em 2018. Data: 11/7/2018, Fortaleza 

(CE).  
138 Entrevista realizada com Asier Ansorema, coordenador do PalmasLab em 2018. Data: 11/7/2018, Fortaleza 

(CE).  
139 Mensagens trocadas com Joaquim Melo em 27/5/2021.  
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Na avaliação de Melo, o objetivo é que a migração da Plataforma E-dinheiro para o E-

dinheiro Social ocorra de forma gradual. O coordenador do Banco Palmas também nos 

informou que o aplicativo já estaria sendo testado por toda a Rede de Bancos Comunitários140. 

Interessante notar que em 2018 a Sra. Otaciana já previa a possibilidade da formação de 

uma equipe do PalmasLab para realizar o suporte da Plataforma E-dinheiro, feito pela 

MoneyClip (desenvolvedora e ainda dona do código fonte); em suas palavras, “o que a gente 

quer é equipe boa e nossa mesmo, a gente está fazendo as coisas aos poucos [...] a ideia é termos 

funcionários que são daqui e que possam ter essa sabedoria.”  O que se observa, no entanto, é 

uma estratégia disruptiva, pois o Banco Palmas efetivou a criação de uma “versão Beta” 

impressa com suas próprias necessidades e regras. Neste contexto, o território está se 

apresentando na tomada de decisões, possibilitando a concepção de  uma plataforma territorial 

(TOZI, 2020, p. 491).  

Desta forma o que se verifica é uma apropriação dos afazeres da modernização que 

compreendem o desenvolvimento de novas tecnologias pelo e para o banco comunitário, desde 

apoderamentos mais triviais, como o uso de redes sociais para se comunicar com a população 

local (e outras pessoas que tangenciam o fenômeno bancos comunitários), como outras mais 

complexas, como a concepção de tecnologia própria. Estamos diante das chamadas “técnicas 

doces” (GAUDIN, 1978), já que se contrapõe ao enrijecimento dos usos de técnicas produzidas 

pelas firmas do circuito superior, buscando fabricar suas próprias necessidades e uso mais 

orgânicos e contra-racionais do território.  

Certamente, o Banco Palmas tem esta expertise devido a uma trajetória histórica que 

compõe não somente anos de existência e consolidação de suas práticas, como também 

participação efetiva na vida do bairro em diversas frentes, não se fechando para práticas 

creditícias.  

É possível verificar a estrutura do banco através da organização das atividades no prédio 

do Banco Palmas, que reflete também o planejamento na divisão de trabalho da organização. 

Cada sala existente no Banco Palmas possui uma função específica. Ao entrar no Banco, do 

lado esquerdo, há uma área separada em quatro espaços menores com divisórias, sendo que três 

delas têm funções ligadas às operações de crédito realizadas pelo banco; na primeira, de 

Finanças Solidárias, trabalham cinco funcionárias, onde há uma divisão das atividades. Há uma 

funcionária destinada especificamente a realizar a análise de crédito (AC), onde é preenchida 

uma ficha cadastral pelo futuro emprestador; outra coordena as atividades realizadas, assim 

 
140 Mensagens trocadas com Joaquim Melo em 27/5/2021. 
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como faz visitas na vizinhança para buscar referências do futuro emprestador (Pesquisa com a 

Vizinhança), isso será levado ao Conselho de Análise de Crédito (CAC). Duas funcionárias 

trabalham especificamente com clientes inadimplentes, problema enfrentado pelo Banco 

Palmas que será descrito oportunamente. Por fim, há uma funcionária para abertura de contas 

do correspondente bancário da Caixa Econômica Federal (CEF). Esta funcionária, Roseane, 

tem o papel de recolher toda a documentação necessária, enviada para avaliação a CEF, para 

abertura de conta.  Também realiza abertura de contas na Plataforma E-dinheiro. Este último 

serviço certamente diminui os custos ligados à assimetria de informações (típicas das que 

ocorrem nos bancos comerciais tradicionais).  

 

Figura 27. Acesso a sala de Finanças Solidárias do Banco Palmas (CE) 

  
Foto: Carolina G. de Paula Pupo, 9/7/2018. Na imagem verifica-se o acesso a sala de “Finanças 

Solidárias” com um banner indicando Oficinas de Mulheres do Bolsa Família 
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Figura 28. Sala de recepção de clientes do Banco Palmas 
 

 
 

Foto: Carolina G. de Paula Pupo, 9/7/2018. A sala contém banners que mostram as possibilidades de 

créditos oferecidas. 

 

A segunda sala é onde se realiza a contabilidade (duas funcionárias) e assessoria aos 

bancos comunitários (uma funcionária). A terceira é destinada as atividades do E-dinheiro e 

assessoria dos bancos digitais, com duas funcionárias. Por fim a quarta sala, que estava inativa 

no momento de nosso trabalho de campo, era onde uma equipe composta pela empresa 

Ecofotos, da Secretaria das Cidades e do Governo do Estado realizavam a regularização 

fundiária das casas do bairro. Do lado direito encontra-se: 1. o Bodegão, onde há duas 

funcionárias que não são ligadas ao Banco Palmas; e 2. uma Sala de Projetos, onde os cursos 

do PalmasLab são realizados, já que os projetos estão sendo desenvolvidos no espaço do próprio 

Laboratório. Uma visualização das descrições realizadas pode ser conferida no croqui:  
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Figura 29. Croqui do Andar Térreo do Banco Palmas 

 

Figura 29: Croqui realizado a partir de observação de trabalho de campo em julho de 2018. Elaboração 

própria.  

 

  

No andar superior do prédio encontra-se o PalmasLab, um auditório que comporta até 

40 pessoas e a sala da coordenação, de Joaquim Melo. Identificamos uma espécie de “corredor 

de exposição”, com cédulas de moedas sociais de Fortaleza, por Região Brasileira e Moedas 

Sociais internacionais, como mostram as imagens a seguir: 
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Figura 30. Moedas Locais do município de Fortaleza (CE) 

 
 

 
Fotos: Carolina G. de Paula Pupo, 9/7/2018. 
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Figura 31. Moedas Locais da Região Nordeste, Norte e Centro-Oeste 

 
 
Fotos: Carolina G. de Paula Pupo, 9/7/2018. 

 

 

Figura 32. Moedas Locais da Região Sudeste e Moedas Sociais Internacionais 

 
 

Foto: Carolina G. de Paula Pupo, 9/7/2018. 
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 A Sra. Nayara Sousa, coordenadora de crédito do Banco Palmas, pontua que o 

Banco não havia registrado nenhum funcionário desde 2017, pois o que permitia a regularização 

dos funcionários eram os convênios com a Secretaria de Economia Solidária (SENAES). Para 

manter os funcionários já existentes do Banco Palmas, optou por reduzir o tempo de trabalho e 

os salários. Os salários, em 2018, eram debitados da carteira de crédito do Banco Palmas.  

Em 2018 a carteira ativa do Banco Palmas era de R$200.000,00 com 150 clientes ativos, 

de um total de 500 clientes, sendo as mulheres as principais clientes do Banco: “eu tô falando 

delas porque são elas mesmo, 80% do que a gente atende são mulheres”, afirma a Sra. Nayara.   

Outra característica importante desta atividade é que essas mulheres de faixa etária é de 31 a 50 

anos não possuem registro formal e buscam o banco comunitário para um negócio de   pequena 

dimensão, sendo que “a maioria desses negócios é familiar, então pode ser que o marido ele 

não está lá, ele toca o negócio, mas o marido trabalha fora, então a mulher fica dentro de casa 

cuidando desse negócio (informação verbal)141.  

 O Banco Palmas possui uma variedade significativa de linhas de crédito disponíveis, o 

que o difere dos bancos comunitários de modo geral (já que 50% dos bancos possuem uma 

única linha de crédito para oferecer aos interessados). A primeira forma é o Crédito Produtivo, 

que apresenta cinco modalidades, e uma variação de juros de 1,5% a 3,5% ao mês, conforme é 

possível verificar na Tabela 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
141 Entrevista realizada com Sra. Nayara Sousa, coordenadora de crédito do Banco Palmas. Data: 11/7/2018. 

Fortaleza (CE) 
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Tabela 5. Brasil: Modalidades de Crédito Banco Palmas (CE) (2018) 

Crédito Produtivo para Economia Solidária 

Modalidade Limite para 1º crédito Juros Parcelas 

Bolsa Família R$ 150,00 1,5%a.m 4 

Revenda Economia Popular 

R$ 450,00 2,5% a.m 4 

R$ 500,00 2,5% a.m  8 

Empreendimentos Formais e 

Informais 

Até R$2.500,00 2,5% a.m  12 

R$2.501,00 a R$5.000,00 3,0% a.m 12 

R$5.001,00 a R$12.000,00 3,5% a.m 12 

Empreendimentos Formais  R$12.000,00 a R$15.000,00 2,5% a.m 6 

Casa produtiva R$ 500,00 2,5% a.m 6 

Fundo Solidário 

Grupo Setorial Atividade 

Limite do 1º 

Crédito Parcelas 

Beleza 

Para Manicures R$ 250,00 4 

Para Cabeleireiros R$ 500,00 6 

Confecção  

Para Costureiras R$ 350,00 6 

Para Revendedoras R$ 200,00 4 

Alimentação 

Para Fabricação R$ 300,00 6 

Para Revendedoras R$ 200,00 4 

Material de Limpeza 

Para Fabricação R$ 300,00 6 

Para Revendedoras R$ 200,00 4 

Palmas Microsseguros 

Microsseguro com cobertura 

familiar (Seguro de Vida) Parcela Única de R$35,00 

Microsseguro Bolsa Família Parcela Única de R$10,00 

Crédito de Consumo 

Moeda Social Palmas Limite de Crédito Parcelas 

Diário Até R$300,00 2 

Emergencial Até R$50,00 1 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados colhidos em trabalho de campo no Banco Palmas (CE), 

2018. 

  

A Sra. Nayara pontua ainda que caso o banco comunitário verifique a necessidade de 

aumentar o número de parcelas durante a Análise de Crédito – para que se efetive o pagamento 

“em dia” – isso será feito. 

Também há o chamado Crédito de Fundo Solidário, oferecido por meio da formação de 

um grupo, onde cada componente é responsável pelo outro, ou seja, se um dos emprestadores 

não consegue fazer o pagamento, o grupo deverá saldar a sua dívida. Esta forma de organização 

de empréstimo em grupo solidário é indicada pelo Banco Palmas quando é verificado no 

Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e SERASA a existência de contração de dívidas não 
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pagas pelo pleiteante. No caso desta forma de empréstimo, o grupo solidário é formado por até 

cinco pessoas, sendo que duas delas não podem apresentar registro nos sistemas de consulta de 

inadimplência tradicionais.  A formação do grupo é das estratégias criadas por Muhammed 

Yunus para uma liquidez eficiente (2010, p. 135), a mesma lógica utilizada na linha de crédito 

Bolsa Família Semente, já exposta anteriormente.  

A linha Palmas Microsseguros do Bolsa Família existe como um seguro para àquelas 

mulheres que por alguma eventualidade, não conseguiria honrar com a dívida142. 

 O Crédito de Consumo, realizado em moeda local de papel, deixou de ser fornecido pelo 

Banco Palmas a partir do momento que passaram a utilizar o e-dinheiro. Deixamos descrito na 

tabela a forma como este crédito era fornecido, para demonstrar que havia uma divisão de como 

este crédito era realizado, havendo duas modalidades, com limites e formas de pagamento 

diferenciadas, demonstrando que no Banco Palmas havia uma forma de organização para o 

empréstimo em moedas locais, diferente dos demais bancos comunitários. Com efeito, isso 

demonstra um nível maior de organização em relação aos demais bancos comunitários.  

Na avaliação da coordenadora de crédito, a decisão por deixar de fornecer esta linha não 

trouxe prejuízo para a comunidade, pois havia pouca procura: “Antes do e-dinheiro, se tivesse 

dois contratos de crédito de consumo ao mês era muito, por isso eu te digo que não foi uma 

grande perda para a comunidade” (informação verbal)143. Também descreve que a moeda de 

papel teve sua importância, a de conscientizar a população local a comprar no bairro, e assim a 

moeda de papel já havia cumprido sua função:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
142 Através da conversa com Katiana Oliveira, o seu primeiro empréstimo foi por meio da linha destinada as 

Mulheres do Bolsa Família e ela optou pelo seguro. Data: 11/6/2018, Fortaleza (CE).  
143 Entrevista realizada com Sra. Nayara Sousa, coordenadora de crédito do Banco Palmas. Data: 11/7/2018. 

Fortaleza (CE) 
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a gente era pobre e não era porque a gente não tinha dinheiro, era porque a 

gente comprava fora do bairro. A gente ia consumir nos outros cantos, a gente 

ia comprar no centro e tal. Então a gente levava todo nosso dinheiro pra fora 

e não circulava nada aqui. Então o seu “Zé” do comércio não tinha como 

aumentar o negócio dele, ele não tem vende ele vai aumentar como? Se ele 

não vai contratar ninguém ele não vai gerar nenhum desenvolvimento aqui 

dentro desse local. Então a moeda social ela vem exatamente para esse 

objetivo, de criar. Se comprar dentro do bairro a gente vai gerar esse produto 

interno bruto aqui dentro, então o dinheiro vai circular aqui, os negócios vão 

crescer, vão poder contratar pessoas. Então você vai gerar empregos e trazer 

melhorias para dentro do bairro e acaba que atualmente o bairro por si só já 

tem muitas diversidades pra comprar. Então não tem necessidade de ir para 

fora porque quase tudo a gente encontra aqui. A não ser quando a pessoa quer 

comprar em atacadão, essas coisas, que talvez não seja o perfil do pessoal do 

Conjunto Palmeiras. Então a moeda social já cumpriu seu papel, de fazer as 

pessoas entenderem que o consumo tem que ser dentro o bairro (informação 

verbal)144. 

 

 

 Em relação as formas de avaliação do crédito, nos remetemos novamente àquelas que 

balizam os demais bancos comunitários, que são especificamente: a Análise de Crédito (AC), 

a Pesquisa com a Vizinhança, Conselho de Análise de Crédito (CAC) e o Aval Solidário (AS). 

A análise realizada é fundamentalmente qualitativa, considerando em primeiro lugar a 

vizinhança, e posteriormente aqueles que participam do CAC (que também são moradores do 

bairro), para avalizar o empréstimo.  Solicita-se ao futuro emprestador o preenchimento de uma 

ficha cadastral145. Para solicitação de um crédito produtivo, realizam-se rodas de conversa de 

dois ou mais comércios com o objetivo de conhecer as expectativas e projetos, onde também é 

estabelecida uma avaliação socioeconômica. No caso do Banco Palmas, como já citado 

anteriormente, há uma funcionária responsável somente pela avaliação de crédito, que difere 

dos outros bancos comunitários analisados durante a tese.   

 Um ponto interessante é que o Banco Palmas tende a “conscientizar” os tomadores que 

o dinheiro concedido não pertence ao banco comunitário e foi auferido por meio de um 

empréstimo junto a outra instituição financeira – neste caso o BNDES; portanto, o não 

pagamento acarretaria a inviabilidade de concessão de crédito para outros empreendedores 

locais:   

 

 

 
144 Entrevista realizada com Sra. Nayara Sousa, coordenadora de crédito do Banco Palmas. Data: 11/7/2018. 

Fortaleza (CE) 
145 No Anexo 12 é possível visualizar os documentos utilizados na análise de crédito do Banco Palmas e que foram 

também compartilhados com o Banco Mumbuca (RJ).  
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ele [cliente] não vai estabelecer uma relação de confiança com a gente e sim 

com o banco, a gente está lá de certa forma para representar o Instituto. A 

gente tem que evitar essa relação individual [...] que tipo de relação? Ela saiba 

da onde é este recurso [...] ela sabe que esse dinheiro que a gente trabalha não 

é do banco, que a gente tem que pagar e que se ela não pagar ela vai estar de 

certa forma impedindo o desenvolvimento da comunidade e de outros 

empreendedores porque ela não pagou, aquele recurso deixou de voltar, então 

ele vai deixar de girar, a gente não vai conseguir pagar o BNDES e a gente 

não vai conseguir emprestar para outras pessoas [...] esse discurso que estou 

te falando agora a gente passa para os empreendedores146  

 

 Na proposta de Abramovay e Junqueira (2005) ao analisar os mecanismos de 

microfinanças em sistemas de cooperativas de crédito – denominado por eles de microfinanças 

de proximidade – destaca-se a importância de se estabelecer uma relação além da profissional 

para obter a maior quantidade de acesso à informação:  

O cacife do agente econômico que concede o crédito é sair de uma interação 

puramente profissional para uma interação mais informal e imersa (embedded) 

na vida local. Essa proximidade afetiva e moral entre esse agente e o candidato 

ao empréstimo tem duas funções: permitir ao credor compreender melhor as 

especificidades da atividade profissional de seu cliente e conseguir 

informações às quais não teria acesso numa relação puramente profissional, 

podendo, inclusive, obtê-las de maneira indireta, por meio das redes sociais 

(ABRAMOVAY e JUNQUEIRA, 2005, p. 24) 

 

Ainda que outros mecanismos apontados pelos autores sejam utilizados pelos bancos 

comunitários que permitem este mencionado “encaixe” (embedded) na vida local – como parece 

ocorrer na Análise de Crédito e a Pesquisa com a Vizinhança – , parece-nos que o caso 

apresentado do Banco Palmas é firmar o banco comunitário como um intermediário entre o 

crédito e o tomador, diferente do que ocorre nas cooperativas de crédito. Identifica-se no caso 

do Banco Palmas que os empréstimos realizados em grupos solidários denominado de “Fundos 

Solidários” aproximam-se mais da concepção descrita por Abramovay e Junqueira (2005) como 

microfinanças de proximidade. 

Verificamos durante o trabalho de campo que diminuir os riscos da inadimplência é 

importante, seja através do Fundo Solidário, seja pela conscientização do tomador de 

empréstimo do papel do banco comunitários em outras modalidades de crédito. Isso ocorre 

porque em 2013 o Banco Palmas apresentou uma taxa de inadimplência de 20% ao ano. A Sra. 

Nayara aponta três fatores explicam esta alta taxa: o primeiro relacionado as mudanças políticas 

no país, que na avaliação do Banco Palmas inicia-se com a alteração de governo entre Lula e 

 
146 Entrevista realizada com Sra. Nayara Sousa, coordenadora de crédito do Banco Palmas. Data: 11/7/2018. 

Fortaleza (CE) 



  

163 

 

Dilma, que na avaliação de Joaquim Melo, imprimiu certa burocracia nos processos de acesso 

ao crédito. Outro item foi a seca que a região Nordeste sofreu naquele ano, a maior em 50 anos 

(ONU, 2013), dificultando o pagamento dos emprestadores que tiveram parte das suas safras 

interrompidas. Por fim, em 2013, havia uma única carteira de crédito que compunha os bancos 

comunitários cearenses, parte de uma estratégia de expansão dos bancos comunitários para o 

interior do Ceará, contribuindo para o aumento do número de inadimplentes.  

 Sra. Nayara Sousa relata ainda que em períodos anteriores não era realizada uma 

limpeza da carteira, ou seja, a “resolução” dos casos dos inadimplentes com mais de 180 dias 

de atraso. Em 2014, o Banco Palmas passou a realizar declaração de perdas, e no ano seguinte 

fez uma consultoria com Lúcia Spinola, que se tornou Diretora de Crédito do Instituto Palmas. 

Desta forma, a inadimplência diminuiu nos anos que se seguem:  em 2015 e 2016 foi de 4%; 

em 2017, de 7%; e até junho de 2018, foi de 8%.  

Como é possível notar no relato da coordenadora de crédito, Sra. Sousa, há certa 

“elasticidade” nas abordagens com os devedores, viabilizando o pagamento futuro, mas zelando 

pela situação de adversidade que o tomador se encontra. Conforme Sra. Sousa: 

[...] certamente vão acontecer eventos na vida da pessoa e a gente não vai dizer 

pra ela que está nem aí pra vida dela porque senão não seria um banco 

comunitário, seria como um outro banco qualquer, um agiota que não está bem 

aí só quer saber do dinheiro e pronto. Outro ponto que a gente tem é entender 

o que está acontecendo na vida daquela pessoa caso venha a ter alguma 

dificuldade de pagamento. Então inicialmente a gente vai conversar com o 

empreendedor, saber o que está acontecendo, o que a gente pode fazer pra 

ajudar naquele momento, saber se é só naquele momento ou se ela vai 

conseguir voltar a fazer os pagamentos de novo [...]  quando vai fazer a 

assinatura do contrato a gente já fala para a pessoa que se ela tiver alguma 

dificuldade, algo que não estava no seu controle, você tem que ligar pra gente 

e informar o que está acontecendo, dar uma previsão. Essa relação é uma coisa 

que a gente constrói aos poucos, mas não é impossível de construir com os 

empreendedores. [...] Se ela vem ao banco fazer essa negociação com você é 

porque você deixou esse caminho aberto, se ela não vem é porque ela tem 

medo, vergonha, de vir e sentar e explicar o que está acontecendo. De certa 

forma falhou a nossa comunicação (informação verbal)147 

 

 

Um serviço que atrai um fluxo de pessoas considerável ao Banco Palmas é o de 

corresponde bancário, oferecido pelo Banco desde 2005, quando eram correspondentes do 

Banco do Brasil (situação que se seguiu até 2011). Em 2010, passaram a ser correspondente da 

Caixa Econômica Federal. No momento de nosso trabalho de campo – era o início do mês de 

julho de 2018 –, notamos intensa atividade no Correspondente Bancário, localizado em um 

 
147 Entrevista realizada com Sra. Nayara Sousa, coordenadora de crédito do Banco Palmas. Data: 11/7/2018. 

Fortaleza (CE) 
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ambiente separado do prédio principal do Banco Palmas, entretanto localizado na mesma rua, 

como podemos observar na imagem: 

 

Figura 33. Correspondente Bancário do Banco Palmas. 

 

Foto: Carolina G. de Paula Pupo, 9/7/2018. 

 

 Desta forma, podemos deduzir que há uma diversidade de atividades que o Banco 

Palmas oferece que pode ser creditícia como uma carteira de crédito diversificada, o 

correspondente bancário e o Instituto E-dinheiro. As atividades não creditícias também são 

extremamente relevantes para o Banco Palmas, como é o caso da Associação de Mulheres 

Emancipadas, a Bodega da Solidariedade, o PalmaArte, o PalmasLab e o Projeto BuChein.  

Há um movimento por parte do Banco em realizar parcerias com instituições diversas, 

como ONGs nacionais e internacionais, empresas privadas e órgãos de governos de diversas 

escalas da federação, que possibilitam a operacionalização das ações do Banco Palmas no lugar 

em que atua. Ao mesmo tempo, o Banco Palmas esteve ligado ao processo de lutas por melhores 

condições de vida no bairro do Conjunto Palmeiras, o que criou relações orgânicas entre as 

atividades do banco comunitário e a vida cotidiana do bairro Conjunto Palmeiras.  

 Ainda que esses parceiros do circuito superior da economia urbana tenham 

intencionalidades que envolvem a reprodução de um sistema social e territorial desigual, a 

organização local materializada na figura do Banco Palmas permite a realização de ações 

orgânicas e contra-racionais –  que acabam por organizar formas de reprodução  da vida mais 

solidárias de seus moradores (e daqueles que participam das atividades do banco comunitário), 

formas fundamentadas em uma economia que tem nas necessidades humanas mais genuínas o 

seu motor principal.  Neste sentido, podemos lembrar que a razão local convive dialeticamente 

com a razão global no lugar, como propôs Milton Santos.    
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3.2 Região Amazônia e a moeda local como indutora de horizontalidades  

 

A Amazônia, conforme a regionalização de Milton Santos e Maria Laura Silveira 

(2001), é composta pelos estados do Pará, Amapá, Roraima, Amazonas, Rondônia e Acre. 

Segundo Santos e Silveira (2001) foi a última região a ampliar o processo de mecanização de 

seus usos do território. Nesta área encontramos também certa rarefação demográfica (assim 

como na Região Centro-Oeste). Desta maneira, pode-se dizer que o meio técnico-científico-

informacional encontra menos obstáculos para se difundir, no que diz respeito às heranças 

materiais de períodos pretéritos (SANTOS e SILVEIRA, 2001).  

Das 148 iniciativas de bancos comunitários que nossa tese identificou, 21,62% 

localizam-se nesta região, isto é, 32 bancos comunitários.  Enquanto as demais regiões, com 

exceção da Sul (pela regionalização do IBGE), assistiram a criação de bancos comunitários já 

no início dos anos 2000, na Região Amazônica os primeiros bancos a serem formados foram 

em 2008 e 2009. O Banco Cajueiro (PI) de 2008 e o Banco Tupinambá (PA) de 2009, tiveram 

apoio do Banco Palmas. Através de pesquisa documental, observou-se na ocasião que outro 

banco, chamado Semear na Parnaíba, no Estado do Piauí148, também foi implementado. 

Contudo, como ele não consta na Rede de Banco Comunitários – e não encontramos em nosso 

levantamento documental informações sobre ele –, inferimos que esta iniciativa não prosperou.  

A maior parte da implementação dos bancos comunitários na Região Norte está ligado 

diretamente aos já mencionados Editais da Secretaria de Economia Solidária (SENAES, 2010 

e 2013). Em ambos os Editais, o Instituto Capital Social da Amazônia (ICSA), figura jurídica 

do Banco Tupinambá (PA), apresentou-se como executor regional para criação e suporte de 

novos bancos na Região da Amazônia. De acordo com nosso levantamento documental, dos 32 

bancos existentes, 66% (21 bancos) tiveram sua origem ligada às políticas de incentivo 

federal149, como é possível verificarmos no Gráfico 6:  

 

 

 

 

 
148 Bancos Comunitários são inaugurados no Litoral do Piauí 

https://fbes.org.br/2008/06/12/bancos-comunitarios-sao-inaugurados-no-litoral-do-piaui/; Publicado em: 12 de 

junho de 2008; Acessado em 05/08/2020 
149 De acordo com entrevista concedida por Marivaldo Vale em 5/9/2018 em Fortaleza-CE, enquanto o Instituto 

Capital Social da Amazônia foi executor regional do Edital SENAES/MTE n°001/2013, houve a implementação 

de 23 bancos comunitários; porém, parte deles não conseguiu  manter em  atividade, conforme seu relato. 

https://fbes.org.br/2008/06/12/bancos-comunitarios-sao-inaugurados-no-litoral-do-piaui/
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Gráfico 6. Brasil: Bancos Comunitários da Região Amazônia e seus Agentes Fundadores 

(2008-2020) 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Em 2018, Marivaldo Vale relatou que alguns bancos não estavam em funcionamento, e 

outros buscavam manter suas atividades150. Em entrevista, relata que com o fim das políticas 

federais de finanças solidárias – referindo-se aos Editais e SENAES – houve uma mudança 

importante na manutenção dos bancos comunitários existentes, pois sem o amparo financeiro, 

o Instituto Tupinambá não tem condições de manter o acompanhamento dos bancos, apenas de 

maneira on-line (informação verbal)151. Em seu relato sobre este tema: 

Teve uma queda sim tremenda. As finanças solidárias perderam nesse período 

do Temer dezoito milhões de reais. Que ontem o rapaz152 da SENAES falou 

que vai ser feito um edital para repor esses dezoito milhões. Eu tenho minhas 

dúvidas [...] Sim, muito porque nós não temos mobilidade, recursos para 

acompanhar os outros bancos (informação verbal)153. 

 
150 Durante nossa pesquisa fizemos um acompanhamento das atividades de bancos comunitários com páginas na 

Rede Social Facebook. Observar no Anexo 4 atividades sendo realizadas em 2015 por bancos da Amazônia.  
151 Parte deste subitem está baseada na entrevista concedida por Marivaldo Vale em 5/9/2018 em Fortaleza-CE no 

evento Solidários: I Encontro Global de Bancos Comunitários em Desenvolvimento nos dias 4,5 e 6 de setembro 

de 2018. Marivaldo Vale é diretor do Banco Tupinambá e do Instituto Capital Social da Amazônia, que tem o 

nome fantasia “Instituto Tupinambá”. A transcrição da entrevista está nos Apêndices da tese.  
152 Marivaldo Vale refere-se ao representante da Subsecretaria de Economia Solidária que esteve presente na 

abertura do I Encontro Global de Bancos Comunitários em Desenvolvimento nos dias 4,5 e 6 de setembro de 2018 

em Fortaleza-CE, juntamente com outros representantes institucionais, como exemplo o representante da 

SEBRAE, o diretor de microfinanças do banco do Nordeste, dentre outros.  
153 Entrevista de Marivaldo Vale em 5/9/2018 em Fortaleza-CE.  
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Em junho de 2020, no V Encontro Nacional da Rede de Bancos Comunitários, apenas 

8 bancos comunitários nortistas participaram do evento e responderam ao questionário. 

Verificamos que cinco bancos comunitários estão com suas atividades paradas, dois não 

responderam à questão, e somente o Banco Tupinambá está em funcionamento. Marivaldo 

Vale, questionado sobre este fato, nos respondeu: “o velho guerreiro foi o único que resistiu 

com bravura, mas estamos trabalhando para rearticular os demais que ficaram para trás” 

(informação verbal)154. Daqueles que responderam, os motivos que levaram as atividades 

estarem estacionadas são: dificuldade financeira, “assuntos internos” e a pandemia de COVID-

19.   

No gráfico 6 é possível identificar outros agentes implementadores de dos bancos 

comunitários, sendo eles: prefeitura e a Caixa Econômica Federal.  Os bancos Nova Aliança e 

Mauá, fundados em 2015, são resultados da iniciativa da Prefeitura de Manaus e organização 

das comunidades locais. Já os bancos que tiveram o envolvimento da Caixa Econômica Federal 

localizados no Estado do Pará são os bancos Rio Canaticu e Pracuíba – frutos do Projeto 

Embarca Marajó da ONG Instituto Vitória Régia, que faz parte do Projeto Fundo 

Socioambiental Caixa (FSA) da Caixa Econômica Federal155 para estimular o desenvolvimento 

e a sustentabilidade nas comunidades de baixa renda (MIRANDA et. al., 2017). Houve a 

participação do Instituto Capital Social da Amazônia, por meio da capacitação da comunidade 

com a promoção de cursos, oficinas, seminários e palestras.  

No caso do Banco Pracuíba, a ONG Instituto Vitória Régia (IVR) fez um estudo sobre 

o local mais adequado para implementação no município de Muaná, tendo sido definida a Vila 

de São Miguel do Pracuúba para a localização do banco, por ter um meio construído que 

disponibiliza equipamentos sensíveis para este tipo de atividade, como energia elétrica 24 horas, 

escolas e organizações sociais atuantes. A Vila é a mais povoada da zona rural, com 800 

famílias, e apresenta alto potencial extrativista de açaí (MIRANDA et. al., 2017, p. 38-41).  

 

 

 
154 Mensagens trocadas em conversa com Marivaldo Vale dia 7/5/2021 através de WhatsApp.  
155 O Embarca Marajó é parte da estratégia da Caixa Econômica de estimular o desenvolvimento e a 

sustentabilidade em comunidades do território marajoara, prevista no Programa de Desenvolvimento Integrado e 

Sustentável de Territórios (DIST). O propósito do DIST para este projeto é levar ao Marajó parceiros 

governamentais e não governamentais que possibilitem o acesso a políticas públicas e à cidadania, à educação e à 

cultura, além de alternativas de geração de trabalho e renda adequadas às vocações locais. A iniciativa contou com 

o envolvimento dos atores locais desde a elaboração, condução e monitoramento das ações propostas, por meio 

dos integrantes dos fóruns do Colegiado de Desenvolvimento Territorial do Marajó (Codetem) e da Associação 

dos Municípios do Arquipélago do Marajó (Amam) (MIRANDA et. al., p. 10, 2017) Mais informações: 

https://iieb.org.br/wp-content/uploads/2019/02/EmbarcaMarajo_WEB_Reduz-1.pdf.  

https://iieb.org.br/wp-content/uploads/2019/02/EmbarcaMarajo_WEB_Reduz-1.pdf
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Figura 34. Inauguração do Banco Pracuíba (PA) 

 

Fonte: Instituto Internacional de Educação do Brasil, p.41, 2017.   

 

O Instituto Internacional de Educação do Brasil lançou uma pesquisa, um ano após a 

implementação do banco comunitário, que aponta a importância do banco oferecer o serviço de 

correspondente bancário, onde é feito o pagamento do Bolsa Família, Seguro Defeso e 

aposentadorias, que são importantes fontes de renda para a comunidade local (MIRANDA et. 

al., 2017, p.46).  

O lastro inicial do banco comunitário foi de R$1.650,00, totalmente destinado a moeda 

local Pracuúba. Os empréstimos para os moradores locais são feitos através de Crédito de 

Consumo em moeda local e variam de P$ 30,00 a P$ 150,00, com 1% de juros destinado para 

a taxa de administração. Conforme o estudo aponta, entre 2016 e 2017 não houve 

inadimplentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

169 

 

Figura 35. Moeda local Pracuúba com paisagens da Ilha do Marajó 

 

Fonte: MIRANDA et. al, p.49, 2017.   

 

 

 No período de um ano, o lastro inicial obteve um aumento de 160% através de doações 

e retorno de empréstimos, apresentando no ano seguinte um valor de P$4.235,00 destinado 

somente ao Crédito de Consumo. A moeda é aceita em 95% dos 150 empreendimento da ilha e 

gerou 15 novos comércios. Deste modo, observa-se a capacidade de criação de empregos e 

riqueza gerados pela moeda Pracuúba, apontando uma horizontalidade no lugar.  

Por fim, tanto o Banco Ariramba (2016) 156 quanto o Alanchaster Bank (2019)157. 

receberam apoio do Instituto Capital Social, através da figura de seu diretor Marivaldo Vale.  

A mais recente iniciativa, o Banco Alachaster Bank158, localizado em Belém (PA), é um 

banco que tem suas atividades voltadas para a proteção da Baía do Guajará, onde as pessoas 

recolhem o lixo do rio e vendem ao banco (recebendo a remuneração em e-dinheiro) (URBE 

LATIN AMERICA)159.  

 
156 Através de publicação na Rede Social Facebook de Marivaldo Vale, o Banco Ariramba foi inaugurado em 

29/03/2016. Não há informações se o banco seria o resultado do Edital da SENAES/MTE n°001/2013, já que 

alguns bancos iniciam primeiro o processo de formação para posteriormente ser inaugurado, se é fruto de uma 

ação direta do Instituto Capital Social da Amazônia ou da própria comunidade. Deste modo, devido à falta de 

concretude nas informações, este banco consta no gráfico como “sem dados”.  
157 Mensagens trocadas em conversa com Marivaldo Vale dia 7/5/2021 através de WhatsApp. 
158 O Banco Alanchaster não participou do V Encontro Nacional da Rede de Bancos Comunitários, apesar de 

manter suas atividades em funcionamento. Identificamos que muitas questões também deixaram de ser respondidas 

pelos bancos comunitários nortistas que participaram do evento. 
159 O sítio Urbe Latin America é uma das materialidades do Projeto de Pesquisa Internacional coordenado por 

Eduardo Diniz (FGV) e Ivan da Costa Marques (Professor aposentado da UFRJ). Para acesso ao texto de Joaquim 

Melo, acessar: https://urbe-latam.cos.ufrj.br/2020/02/02/joaquim-de-melo-netto-2/. Data de acesso: 7/5/2021.  

https://urbe-latam.cos.ufrj.br/2020/02/02/joaquim-de-melo-netto-2/
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Figura 36. Equipe do Banco Alachaster Bank apresenta a Plataforma E-dinheiro 

 

Fonte: https://www.facebook.com/institutoalachaster/; Acessado em: 7/5/2021. A equipe do Banco 

Alachaster Bank demonstra a utilização de e-dinheiro para trabalhadores de coleta seletiva (20/10/2020)  

 

 

Figura 37. Equipe do Banco Alachaster Bank e Joaquim Melo 
 

 
Fonte: https://www.facebook.com/institutoalachaster/; Acessado em: 7/5/2021. A equipe do Banco 

Alachaster Bank se reúne com Joaquim Melo, na sede do Banco Palmas (CE) em 19/12/2020.  

 

  

 De acordo nossa pesquisa documental, o referido banco faz parte do Instituto 

Alanchaster fundado em 2015, com atividades voltadas para a preservação ambiental 

(INSTITUTO ALANCHASTER)160.  

 Através da análise apresentada, é possível inferir o importante papel de articulador que 

o Instituto Tupinambá apresenta junto aos novos bancos comunitários que surgem na região. 

 
160 Mais informações acessar: https://www.institutoalachaster.org/quem-somos. https://urbe-

latam.cos.ufrj.br/2020/02/02/joaquim-de-melo-netto-2/. Data de acesso: 7/5/2021.  

https://www.facebook.com/institutoalachaster/
https://www.facebook.com/institutoalachaster/
https://www.institutoalachaster.org/quem-somos
https://urbe-latam.cos.ufrj.br/2020/02/02/joaquim-de-melo-netto-2/
https://urbe-latam.cos.ufrj.br/2020/02/02/joaquim-de-melo-netto-2/
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Ao mesmo tempo, o Instituto – em parceria com a SENAES –, foi fomentador de bancos 

comunitários, como já exposto anteriormente. Neste sentido, compreender o funcionamento 

deste banco permitirá entendermos de forma mais aproximada quais são as singularidades da 

organização dos bancos comunitários nesta região do território brasileiro.  

 O Banco Tupinambá, localizado na Ilha de Mosqueiro, está há 70 quilômetros da capital 

Belém, no Pará. Foi neste local, habitado por índios tupinambás, que surgiu este primeiro banco 

comunitário da Região Amazônia em 2009. A moeda social, o Moqueio, teve seu nome 

escolhido pela comunidade, que por sua vez deriva da prática de conservar o peixe e a caça que 

os índios tupinambás dominavam.  

 

Figura 38. Primeira versão da Moeda Moqueio do Banco Tupinambá (PA) 

 

Fonte: Instituto Tupinambá, 2020. No canto superior esquerdo está o símbolo da Rede de Bancos 

Comunitários e do lado direito encontramos a marca d´água “P”, que se refere ao Instituto Palmas, 

responsável por imprimir as cédulas das moedas comunitárias.  

 

Conforme mencionado, o Banco Tupinambá surge de uma parceria do Instituto Palmas 

com a Secretaria de Economia Solidária (SENAES-MTE)161, que foi firmada em 2005, com o 

objetivo de ampliar o modelo endógeno do Banco Palmas em outros locais do território 

brasileiro. É deste período que estas organizações passam a ser denominadas bancos 

comunitários de desenvolvimento, onde a palavra “desenvolvimento” passou a ser associada 

para se referir a metodologia do Palmas (BRAZ, 2014, p. 109). Durante seis meses, período de 

implementação do banco comunitário, Marivaldo Vale fez a formação no Instituto Palmas em 

Fortaleza-CE, e a equipe do Instituto foi até a Ilha quatro vezes para a formação da comunidade. 

 
161 A maior parte deste subitem está baseada na entrevista concedida por Marivaldo Vale em 5/9/2018 em 

Fortaleza-CE no evento Solidários: I Encontro Global de Bancos Comunitários em Desenvolvimento nos dias 4,5 

e 6 de setembro de 2018. Marivaldo Vale é diretor do Banco Tupinambá e do Instituto Capital Social da Amazônia, 

que tem o nome fantasia “Instituto Tupinambá”. A transcrição da entrevista está no Apêndice 3.  



  

172 

 

Conforme Marivaldo Vale, o Instituto Palmas se utilizou de alguns critérios para a 

escolha do local de implementação do banco comunitário, sendo os principais deles o fato de 

existir um grupo de pessoas empenhadas, assim como a disponibilidade de um Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). Naquele momento, em 2009, a comunidade tinha uma 

rádio comunitária que estava desativada, e que voltou ao funcionamento para que pudessem 

fazer uso do CNPJ. Posteriormente, em 2011, o Banco Tupinambá se desvincula do CNPJ da 

rádio comunitária, e cria o Instituto Capital Social da Amazônia (ICSA), que leva o nome 

fantasia de Instituto Tupinambá, tendo o Instituto e banco comunitário o mesmo CNPJ.  

Para Marivaldo Vale, o Banco Tupinambá é uma das várias atividades que o Instituto 

Tupinambá realizava; em suas palavras: “quando nós criamos o Instituto Tupinambá [ele era] é o 

guarda-chuva, mas dentro deste Instituto, nós temos o Banco Comunitário Tupinambá e outros 

projetos” (informação verbal). Neste sentido, o Instituto participa de três projetos do fundo social 

da Caixa Econômica Federal, todos voltados para mulheres que recebem o Bolsa Família. Um 

deles, o Projeto Ceci Mulheres, promove uma feira e um restaurante comunitário. Através de 

um prêmio recebido pelo “Consulado das Mulheres” em 2015162, o Projeto obteve instrumentos 

de trabalho mais adequados (como fogão e geladeira), contribuindo para o fortalecimento do 

restaurante que, a princípio, utilizava o espaço do banco comunitário para realizar suas 

atividades. Atualmente o restaurante se chama Moqueá, e aluga um espaço próprio para seu 

funcionamento. Outro projeto que tem relação direta com o Instituto é a criação de patos, 

vendidos na grande festa do Sírio de Nazaré, que ocorre em Belém anualmente; nesta atividade, 

existiam à época seis famílias envolvidas. Por fim, estas iniciativas envolvem também uma 

horta comunitária, onde dez famílias tiram sua renda. Deste modo, é possível identificar uma 

ação muito mais ampla das organizações que criam seus bancos comunitários próprios; para 

além das ações diretamente ligadas às finanças solidárias, outros projetos de mais amplo alcance 

(de caráter produtivo, comercial, de criação de laços de solidariedade locais) são também 

concomitantemente implementados.  

No que diz respeito às atividades creditícias do Banco Tupinambá, seu primeiro fundo 

foi de reais$3.000,00163 concedido por alunos da Universidade Cesupa (Centro Universitário 

 
162 O Prêmio Consulado da Mulher provém do Instituto Consulado da Mulher da marca Consul, com o objetivo de 

estimular o empreendedorismo feminino. Em 2015, ano de obtenção do Prêmio pelas mulheres do Projeto Ceci, 

outros 19 empreendimentos femininos foram premiados. Para maiores informações acessar: 

https://consuladodamulher.org.br/projetos-vencedores-premio-consulado-da-mulher-2015/; Acessado em: 

15/8/2020.  
163 Informação retirada de um questionário online respondido por alguns bancos da Rede Brasileira de Bancos 

Comunitários entre os meses de agosto e setembro de 2020. No sítio do Instituto Tupinambá a informação é que o 

primeiro fundo do banco foi de dois mil reais. (INSTITUTO TUPINAMBÁ). Mais informações:  

http://bancotupinamba.blogspot.com/p/nossa-historia.html; Publicação: sem data. Acessado em: 15/08/2020.  

https://consuladodamulher.org.br/projetos-vencedores-premio-consulado-da-mulher-2015/
http://bancotupinamba.blogspot.com/p/nossa-historia.html
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do Pará) que, em 2010, fizeram uma visita ao banco, e contribuíram também com banners e 

folders para as atividades do banco.  

Este banco comunitário nos chama atenção por se diferenciar da maioria dos demais que 

tivemos maior proximidade, por disponibilizar todo seu fundo – atualmente de cerca de 

R$8.000,00 – para o Crédito de Consumo em moeda local. Os empréstimos até dez Moqueios 

– nome da moeda local – são feitos sem juros e, acima deste valor, é cobrada uma taxa de juros 

de 1%, que por sua vez é utilizada para fazer frente aos custos de administração da organização.  

De acordo com Vale, antes do uso da moeda local Moqueio, apenas 2% da população 

comprava localmente. Em sua avaliação isso ocorria devido aos seguintes aspectos do comércio 

local: 

a) Pouca variabilidade e preços elevados dos produtos;  

b) Não aceitação de cartão de crédito por não possuírem o terminal POS (a 

“maquininha” de cartão). 

 

Além disso, os moradores necessariamente precisavam ir até Belém para receber os 

benefícios como Bolsa Família e aposentadorias, por não existir no local um fixo geográfico 

que ofertasse esse serviço financeiro localmente; ao terem de se deslocar para a capital do estado 

era ali também realizada boa parte deste consumo (incluindo as “compras do mês”) fora de seu 

bairro de moradia.  

O Diretor do Banco Tupinambá conta que, mensalmente, cerca de 100 pessoas procuram 

o banco para realizar empréstimos em Crédito de Consumo.  No mês de agosto de 2018 houve 

uma média M$1.500,00 (mil e quinhentos Moqueios) sendo emprestados nesta linha de crédito.  

Neste sentido, nos pareceu que as relações de confiança estabelecidas entre os 

moradores e o Banco Tupinambá mostram-se avançadas, o que se reflete em relação ao uso da 

moeda Moqueio, Vale descreve ainda que a moeda é utilizada da mesma forma que o Real, 

inclusive para fins considerados “indevidos”164. No período de realização de nossa entrevista, 

o diretor do banco relatou que havia cerca de 4.000 clientes e 95 comércios cadastrados, que 

segundo ele, é um dado desatualizado, já que havia aproximadamente 10 novos comércios por 

ano sendo abertos na Ilha do Moqueio, mesmo em um período de crise (2018). Vale afirma que 

até mesmo comércios não cadastrados no Banco Tupinambá aceitam a moeda Moqueio 

(informação verbal)165.  

 
164 Durante entrevista Marivaldo Vale descreve que ao ir comprar peixe viu um grupo jogar baralho e usar a moeda 

como meio de aposta. Para maiores detalhes ver a Entrevista nos Apêndice 3 da Tese.  
165 Entrevista de Marivaldo Vale em 5/9/2018 em Fortaleza-CE. 
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O caminho de construção desta confiança acima mencionada se deu através de uma série 

de eventos empreendidos pelo Banco, tanto em escolas, igrejas, assim como palestras voltadas 

para as mulheres que buscavam o Banco para receber o Bolsa Família, através do 

Correspondente Bancário. Atualmente, há um Crédito de Consumo destinado especificamente 

para essas mulheres, no valor de M$30,00 (trinta Moqueios) para que não falte o “pão” em suas 

mesas: “Na teoria esses trinta Moqueios são pra não faltar o pão diariamente na mesa das 

famílias. É um real o pão por dia, em trinta dias dá trinta Moqueios [...] É opcional, mas muitos 

pegam” (informação verbal)166. Este crédito concedido pode variar até M$150,00 e pode chegar 

a M$400,00 para mulheres que participam da feira realizada sazonalmente pelo Projeto Ceci.  

Além da moeda local Moqueio possibilitar a sobrevivência cotidiana de vários 

moradores, na avaliação de Vale, também gerou empregos e estimulou comércios que antes não 

existiam na comunidade, como podemos verificar em sua fala: 

Pra você ter uma ideia, pra gente comprar uma carne....uma carne...nós temos 

que ir pegar ônibus em outro bairro. Não tinha nenhum açougue. Hoje a gente 

tem cinco açougues. Padaria tinha uma....em média nasce dez 

empreendimentos anuais. Olha que nós estamos em crise né [...] Padaria nós 

temos quatro padarias. Falando da geração de empregos que é um dado 

importante. O maior comércio que tinha eram três funcionários, era ele, a 

mulher dele e uma irmã dele. Hoje tem dezessete diretos funcionários. [...] Era 

uma padaria e vendia gêneros de (inaudível) hoje o cara distribui, é o maior 

comércio da comunidade (informação verbal)167 

 

 

Também neste caso, como ficou claro nos registros verbais, assim como nos dados 

analisados e em nossas próprias pesquisas de campo, o uso das finanças através de costumes, 

necessidades e normas criadas nos próprios lugares pelos bancos comunitários, possibilita um 

consumo político e localmente definido, gerando horizontalidades nestes locais (SANTOS 

[1996] 2008, p. 259). 

A moeda de papel ainda é usada pela metade dos bancos comunitários nortistas, já a 

Plataforma E-dinheiro é somente utilizada pelo Banco Tupinambá.  

O Banco Tupinambá passou a oferecer uma linha de Crédito Produtivo desde o início 

de suas atividades até o início de 2011, graças à parceria firmada com o Banco Popular do 

Brasil168. Dentre outros resultados deste Crédito Produtivo, Sr. Marivaldo relata o caso de um 

morador do bairro:  

 
166 Entrevista de Marivaldo Vale em 5/9/2018 em Fortaleza-CE. 
167 Entrevista concedida por Marivaldo Vale, 5/9/2018, Fortaleza (CE).  
168 Como já descrevemos no Capítulo 2 item 2.3, a parceria do Instituto Palmas com o Banco Popular do Brasil 

buscava capacitar os bancos comunitários em correspondente bancários e possibilitou o acesso a um fundo inicial 

para cada banco comunitário.  
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a gente chama case de sucesso lá que é um menino ele vendia bombons na 

frente da escola, bombons no carrinho assim, colocava no carrinho e vendia. 

Nós emprestamos para ele R$1.500,00 reais, ele comprou um 

empreendimento era de madeira, reformou todinho e hoje é uma lanchonete, 

eles têm carro, a mulher dele fez faculdade (informação verbal)169. 

 

 

Com o fim desta parceria, Sr. Vale coloca que não possui fundos para manter um Crédito 

Produtivo. A alternativa que encontrou foi oferecer o microcrédito orientado do Banco do 

Amazonas (informação verbal)170.  

Conforme informações do sítio do Banco do Amazonas, existem quatro linhas de 

microcrédito disponível171 para este tipo de uso, e somente uma delas trabalha com Capital de 

Giro para Grupo Solidário, linha que o Banco Tupinambá faz a intermediação.  Esses 

empréstimos podem ser para Capital de Giro e de Investimento, apresentando taxa de juros de 

2,4% ao mês. Esta linha de crédito do Banco do Amazonas possui uma Taxa de Abertura de 

Crédito (TAC) com um valor de 3% de juros sobre o valor do empréstimo concedido. Os valores 

podem variar de R$ 300,00 até R$ 3.000,00 na primeira operação, as operações subsequentes 

poderão ter incrementos progressivos até R$15.000,00. 

De acordo com o diretor do Instituto Tupinambá, o banco comunitário cria o grupo 

solidário e envia as com coleta de informações prévias para o Banco do Amazonas; este, por 

sua vez, envia uma equipe até o banco comunitário para fazer a entrevista com os possíveis 

tomadores, e liberar o empréstimo (informação verbal)172. Ao ser questionado sobre o valor do 

crédito produtivo, Sr. Vale diz: “Esse fundo é ilimitado, como é o recurso do banco 

convencional, ele é ilimitado” (informação verbal)173. O banco comunitário é responsável 

somente por uma etapa do empréstimo, desconhecendo as subsequentes. 

O fato de o banco comunitário ter como base para o estabelecimento dos contratos esta 

proximidade com os tomadores de empréstimo (proximidade tanto física, quanto social e 

subjetiva) corrobora para a criação de uma “carteira sadia” para o Banco do Amazonas, já que 

não há inadimplentes, de acordo com Sr. Vale174.  

 
169 Entrevista concedida por Marivaldo Vale, 5/9/2018, Fortaleza (CE) e conversa realizada com Marivaldo Vale 

via rede social WhatsApp 7/5/2021 e pode ser consultada nos apêndice da tese.  
170 Entrevista concedida por Marivaldo Vale, 5/9/2018, Fortaleza (CE 
171 Os créditos disponíveis são: Amazônia Florescer Rural; Amazônia Florescer Urbano; Amazônia Florescer MEI; 

Microempreendedores. (BANCO DA AMAZÔNIA, 2020) Mais informações: 

https://www.bancoamazonia.com.br/index.php/microcredito; Acessado em: 17/08/2020. 
172 Entrevista concedida por Marivaldo Vale, 5/9/2018, Fortaleza (CE) 
173 Entrevista concedida por Marivaldo Vale, 5/9/2018, Fortaleza (CE) 
174 Em suas palavras: “Não tem nenhum inadimplente. Tem um grupo que está cinco anos juntos e já está pegando 

dez mil (reais)”. Entrevista concedida por Marivaldo Vale, 5/9/2018, Fortaleza (CE). 

https://www.bancoamazonia.com.br/index.php/microcredito
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O Sr. Vale mencionou ainda já ter realizado Crédito de Consumo através do e-dinheiro 

e que pretende operar o Crédito Produtivo. Para se ter uma noção, no mês de agosto de 2018, o 

Banco Tupinambá havia girado na Plataforma E-dinheiro R$500.000,00175, somando todos os 

serviços prestados.  

Um problema enfrentado no uso da Plataforma E-dinheiro na Ilha do Moqueio é o acesso 

à internet, obrigatório para os estabelecimentos realizarem os pagamentos em e-dinheiro. Dados 

do IBGE (2018) mostram que a população da Região Norte é a que apresenta menor acesso ao 

uso de banda larga fixa (53,4%); já em relação ao uso da banda larga móvel (tecnologia 3G e 

4G), 89,7% apresentam o índice mais elevado dentre as regiões do país. Como as infraestruturas 

para a banda larga fixa dependem de uma série de macro-sistemas técnicos para que seja efetiva 

(para que tenha fluidez, eficiência e capilaridade), a falta deles – que tem relação também com 

a densidade natural da Floresta Amazônica – é certamente um fator que dificulta a difusão de 

atividades que dependem destas redes informacionais para se desenvolverem176. Somado a isso, 

a Região apresenta a menor densidade demográfica do país – de 4,12 hab/km² (IBGE, 2010) –

, o que a torna um mercado menos atrativo para o desenvolvimento de atividades econômicas 

mais “complexas”, que envolvam empresas privadas de maior porte. Estas, em geral, só se 

instalam em áreas em que há cabeamento por toda extensão territorial, ficando para algumas 

cidades, como Manaus, tornarem-se os lugares de confluência entre os sistemas locais e os 

traços de união com o mundo e com os centros dinâmicos do país (SANTOS e SILVEIRA, 

2001, p.273). Feitas estas ponderações sobre os usos que as firmas privadas fazem das redes 

informacionais (e da “ecologia” que elas demandam), cabe considerar que o acesso dos 

domicílios – isto é, os consumos familiares ou individuais – à banda larga móvel é mais simples 

do ponto de vista técnico, pois depende da instalação de antenas que emitem uma frequência 

que permite a conexão (este tipo de conexão, entretanto, é menos eficiente e mais suscetível a 

instabilidades). 

 Certamente a percepção de Marivaldo Vale sobre a internet ser um empecilho para a 

capilaridade do e-dinheiro converge com os dados sobre as condições de conexão da internet 

por domicílio na região. Se somarmos ao uso da internet na Região Norte, 64,7% das pessoas 

relatam fazer uso, abaixo da média nacional de 74,7% (IBGE, 2018).  

 
175 No momento da entrevista Marivaldo nos mostrou o valor total das transações feitas até o terceiro dia útil do 

mês de setembro. De acordo com ele, o sistema mostra a somatória dos boletos que haviam sido pagos e as recargas 

de celulares.  
176 Mais informações consultar no Anexo 5 Tabela Domicílios particulares permanentes em que havia utilização 

da Internet, por Grandes Regiões, segundo o tipo de conexão à Internet utilizado - 4º trimestre de 2018 (IBGE, 

2018).  
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 Portanto, a Região da Amazônia apresenta baixa densidade técnica e de rarefação 

demográfica, o que dificulta ali a realização de qualquer atividade que dependa destes objetos 

técnicos informacionais – como a internet e suas redes-suporte – para serem realizadas; isto 

inclui, obviamente, todas as operações dos bancos comunitários que envolvem o uso destas 

técnicas.  

Deste modo Sr. Vale acredita que a mudança do uso da moeda local de papel para e-

dinheiro deve ser realizada de maneira muito gradual, e no momento de nosso contato, nos foi 

relatado que o Banco Tupinambá mantem em uso ambos os meios de pagamento.   

Já os demais bancos comunitários da Região da Amazônia não fazem uso do E-dinheiro. 

Um deles relatou problemas internos atrelados a dificuldade de organização, outro apontou ter 

dúvidas e incertezas sobre o uso da Plataforma, e por fim outro deles aponta não ter recursos 

suficientes para implementar os sistemas necessários para o uso da Plataforma E-dinheiro. É 

importante assinalar que apenas três bancos – de um universo de oito respondentes –, 

descreveram os motivos do não uso da Plataforma, assim como em relação as atividades 

paralisadas, que estão ligadas a pandemia ou dificuldade de organização. 

Em 2018, o serviço mais procurado no Banco Tupinambá era de Correspondente 

Bancário. Dos bancos comunitários da Região Amazônia, o Tupinambá era o único a oferecer 

este serviço financeiro.  

Conforme Marivaldo, um estudo feito por uma ONG – a Association Internationale des 

Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales (AISEC) – mostrou que o fato de a 

comunidade ter que deslocar para o banco tradicional mais próximo para realizar as transações 

bancárias necessárias há um gasto de reais$ 30,00 por dia, pois há empreendedores que 

necessitam pagar boletos e fazem uso cotidiano do serviço bancário. Conforme Marivaldo, há 

cerca de 30.000 transações bancárias mensais177 sendo feitas pelo banco comunitário, o que 

levaria uma economia de reais$100.000,00 para a comunidade. Marivaldo acrescenta que esse 

vazamento de dinheiro que antes ocorria, traz a possibilidade desse dinheiro ser utilizado dentro 

da comunidade Baía do Sol. Como mencionou o gestor, “Pra onde vão esses cem mil reais? 

Hoje? Para dentro... o reflexo disso é o empreendimento crescendo”.  

 
177 Durante a entrevista realizada com Marivaldo Vale notamos que o cálculo é inexato.  Em suas palavras: “Se 

multiplicarmos trinta reais pelo volume de movimentação que nós fazemos que hoje está em torno de três a quatro 

mil...quatro a cinco mil. Vamos colocar trinta mil assim porque...vai fazer duas transações...paga uma água e uma 

luz, vamos colocar em média trinta....três mil....três vezes seis dá noventa mil, então são mais de cem mil reais que 

a comunidade economiza só o fato da pessoa ir no banco entendeu? Pra onde vai esses cem mil reais? Hoje? Para 

dentro...o reflexo disso é o empreendimento crescendo.” Entrevista concedida por Marivaldo Vale, 5/9/2018, 

Fortaleza (CE).  
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Como é possível verificar, o correspondente local mostra-se capaz de possibilitar que o 

consumo que antes não era ofertado na própria Ilha de Moqueio, passe a ser realizado 

localmente. Entretanto, a pesquisa identificou também que o Banco passou a ser alvo de 

assaltos, o último tendo ocorrido no ano de 2016, momento em que havia R$75.000,00 em caixa 

(que o banco comunitário não teria conseguido depositar devido à greve dos bancários). 

Segundo o diretor, “a Caixa não perdoou a gente, quis que a gente pagasse, estamos pagando o 

sinistro que os ladrões levaram” (informação verbal)178. Esse acontecimento fez Marivaldo 

pensar em fechar o banco, já que o estabelecimento que ocupavam no momento era alugado e 

não teriam dinheiro para fazer o pagamento à Caixa. Uma loja de móveis cedeu um espaço por 

três anos para que as atividades do banco pudessem continuar.  

No momento da entrevista, o Banco Tupinambá pagava mensalmente o valor de 

R$2.117,00 para a Caixa Econômica Federal, o que certamente dificulta o aumento da 

composição do lastro do Banco e terem uma sede própria. 

O problema da insegurança que o Correspondente Bancário traz aos trabalhadores dos 

bancos comunitários não é um caso isolado do Banco Tupinambá. Identificamos em 2014 a 

mesma questão sendo enfrentada pelo Banco Apuanã em São Paulo (DE PAULA, 2015); 

Oriente (2019, p. 155), por sua vez, revela não somente a falta de segurança para realizar os 

depósitos na Caixa Econômica Federal, como um assalto a mão armada ocorrido no Banco 

Comunitário da Cidade de Deus (RJ), em 2012, levou o banco decretar o fim da atividade do 

Correspondente Bancário:  

A falta de segurança e a vulnerabilidade para transportar os recursos do banco 

era um dos maiores problemas enfrentados pelas trabalhadoras, levavam 

dinheiro de um bairro para outro em transporte coletivo [...] O transporte de 

valores em um ônibus circular da linha 600, além de ser um grande 

complicador, trazia o risco de vida para estas trabalhadoras, segundo o GT de 

segurança em fevereiro de 2012, que fora mencionado na terceira reunião do 

conselho consultivo do banco em março do mesmo ano. Foi pensado o uso de 

táxi para transporte de valores, mas pelo visto não se concretizou. [...] No 

sinistro foram levados R$ 6.000,00 (seis mil reais), Cristina foi ameaçada por 

uma arma e o roubo foi realizado por alguém que conhecia a rotina do BCCD, 

pois sabia onde estavam os recursos, até o dinheiro que estava com um cliente 

o ladrão levou, cerca de R$ 90,00 (noventa reais). Este fato, segundo Cristina, 

foi o estopim para acabar com o correspondente bancário [...] O risco do 

assalto não estava previsto na instalação do correspondente bancário por estar 

dentro da comunidade, mas depois do ocorrido Cristina e Lucinha foram 

algumas vezes na SEDES para propor medidas de segurança para o banco, 

mas nada aconteceu. 

 

 

 
178 Entrevista concedida por Marivaldo Vale, 5/9/2018, Fortaleza (CE) 
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Outro problema importante que envolve esta combinação entre correspondentes 

bancários e bancos comunitários deriva da própria rigidez normativa e operacional necessária 

à ação dos correspondentes, e que não são comuns na ação cotidiana e nas formas de 

organização dos bancos comunitários. Estas diferenças ficam explícitas em elementos 

“simples", como uso de crachás e símbolos que remetam a Caixa Econômica Federal; sobre 

isto, como podemos constatar a seguir:   

A gente se submete a regra deles, a regra que você fala são das mais absurdas 

possíveis. Ter crachá, ter o emblema da Caixa, enfim. E nós não, nós vamos 

assim, de jaqueta, de camiseta e tudo mais, a gente discute essa regra com eles. 

Então a ideia nossa é ter nosso próprio sistema, o e-dinheiro está caminhando 

para isso (informação verbal)179 

 

 

 Marivaldo Vale já nos apontava em 2018 algumas das possibilidades que a Plataforma 

E-dinheiro trazia como alternativa para este “engessamento” das atividades do banco 

comunitário. Para o gestor, este novo instrumento monetário possibilita o pagamento de boletos 

com valores superiores a R$1.000,00. Este dado é relevante, já que muitos comerciantes acabam 

buscando este serviço financeiro fora da comunidade, pois o correspondente bancário da Caixa 

Econômica Federal permite pagamento de boletos de até R$1.000,00.  

Através de informações obtidas junto a Rede Brasileira de Bancos Comunitários (2020), 

o Banco Tupinambá alegou não oferecer mais o serviço de Correspondente Bancário. Durante 

sua entrevista em 2018, o Sr.Vale indicou que este era o serviço mais procurado do Banco na 

ocasião. Esta mudança importante ocorrida nos serviços oferecidos pelo Banco Tupinambá só 

foi possível em nosso entender devido a Plataforma E-dinheiro realizar quase todos os serviços 

financeiros que um Correspondente Bancário tradicional oferece (com exceção do pagamento 

de benefícios realizados através do Cartão Cidadão)180. Um desses serviços, muito procurado 

pelos moradores locais, é o pagamento de boletos de até R$20.000,00; para estes casos, houve 

a necessidade do Banco Tupinambá oferecer três pontos diferentes de atendimento na Ilha do 

Moqueio, para suprir as necessidades locais (informação verbal)181.  

Além da arrecadação de taxas que podem ser revertidas para o Banco com a Plataforma, 

como já mencionamos algumas vezes durante a tese, a Plataforma E-dinheiro desobriga o banco 

comunitário a burocratizar seus procedimentos internos, como obrigam os Correspondentes 

Bancários tradicionais; nas palavras de Vale: “Hoje nós temos autonomia ...pois o corresponde 

 
179 Entrevista concedida por Marivaldo Vale, 5/9/2018, Fortaleza (CE) 
180 Caso o beneficiário tenha recebido o pagamento através de uma conta poupança ou conta corrente, ele pode 

realizar a transferência do dinheiro para sua conta na Plataforma E-dinheiro (função Transferência).  
181 Contato realizado com Marivaldo Vale via rede social WhatsApp 7/5/2021. 
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é nosso e as regras são nossas. Correspondente convencional a regra é da instituição [...] As 

pessoas da comunidade já nos via como Caixa … e nós não éramos Caixa ...apenas 

corresponde” (informação verbal)182.  

A diferença de percepção da população local em relação ao banco comunitário foi 

também identificada por Oriente (2019, p. 182) no caso do Banco Comunitário da Cidade de 

Deus (RJ) – conhecido pelos usuários do banco como “Caixinha”; o pesquisador pontua que o 

fato deste banco comunitário oferecer o serviço de Correspondente Bancário comprometeu a 

identidade do banco no território, o que dificultou também as demais atividades realizadas pelo 

banco.  

Em função dos processos acima descritos, nos parece ser possível afirmar que o uso da 

Plataforma E-dinheiro pelo Banco Tupinambá é uma forma alternativa e democrática, que 

imprime uma menor rigidez técnica e normativa em relação às formas de organização 

instrumentais das finanças, como são os Correspondentes Bancários tradicionais (pelo fato de 

serem parte do sistema bancário). Entretanto, a falta de infraestrutura nesta área do território 

dificulta a disseminação da Plataforma E-dinheiro.  

O Banco Tupinambá, além de ter sido peça-chave na disseminação de bancos 

comunitários durante a política federal do Partido dos Trabalhadores (também por ser a entidade 

executora regional), permanece exercendo articulação para criação de novos bancos, sem apoio 

financeiro. Identificamos que o uso da moeda local pelo Banco Tupinambá como um instrumento 

de crédito é capaz de gerar horizontalidades nos lugares. O Crédito Produtivo, quando realizado 

via fundos do banco comunitário como ocorreu no Banco Tupinambá, gerou emprego e renda, 

trazendo desenvolvimento local.  

Os bancos comunitários nortistas certamente foram aqueles que sentiram drasticamente 

a conjuntura nacional de não apoio as finanças solidárias, paralisando completamente suas 

atividades.  

 

 

 

 

 

 

 

 
182 Contato realizado com Marivaldo Vale via rede social WhatsApp 7/5/2021.  
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3.3 Bancos comunitários da Região Centro-Oeste e o uso da Plataforma E-dinheiro 

 

Em seus aspectos mais gerais, a Região Centro-oeste é marcada pela baixa densidade 

demográfica e por apresentar uma “ocupação periférica” jovem. Desta forma, em sua história 

recente, esta área do território foi modernizada sem que houvesse ali uma densa ocupação 

prévia, o que tornou o avanço das frente agrícolas mais incisivo; em outros termos, o meio 

técnico-científico-informacional estabeleceu-se em um território “pré-técnico”, e a partir de 

generosos incentivos do Estado, para beneficiar as grandes corporações que lidam com os 

cultivos voltados à exportação. Áreas agrícolas modernas se espraiam pela Região e as 

empresas hegemônicas tiram proveito dos baixos custos das terras, buscando cada vez mais 

diminuir o custo da mão-de-obra (SANTOS e SILVEIRA, 2001, p. 271). Nesta perspectiva, os 

vetores desta modernidade vão se dar com maior velocidade e rentabilidade (op.cit., p. 274).  

É nesta conjuntura territorial que se articulará a implementação de bancos comunitários, 

por meio da política federal através da SENAES e entidades executoras, como já apresentamos 

Capítulo 1 (item 1.3). Cabe destacar que antes desta política da SENAES (política que podemos 

considerar como uma verticalidade institucional), havia apenas um banco comunitário na 

Região Centro-oeste, o Pirê, fundado em 2006. Quadro 6 traz uma síntese da distribuição dos 

bancos comunitários na Região. 
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Quadro 6. Brasil: Bancos Comunitários da Região Centro-Oeste por ano de fundação (2021) 

Região 
Unidade 

Federativa 

nº por 

região 

nº por 

estado 
Bairro Município 

Nome do 

Banco 

Ano de 

Fundação 

Centro 

Oeste 

Distrito 

Federal 

11 

4 

Cidade 

Estrutural 

Cidade 

Estrutural 
Estrutural 2012 

Distrito 

Federal 
Itapoã Itapoã Itapoã 2012 

Distrito 

Federal 
Planaltina Planaltina  Planaltina 2014 

Distrito 

Federal 
S.I Ceilândia  Ceilândia 2016 

Goiás 1 Iporá Iporá Pequi 2012 

Mato 

Grosso do 

Sul 

3 

Ponta Porã Ponta Porã Ita 2012 

Mato 

Grosso do 

Sul 

Dourados Dourados Pirê 2006 

Mato 

Grosso do 

Sul 

Anastácio Anastácio Pantanal 2013 

Mato 

Grosso 

3 

Rondonópolis Rondonópolis Cerrado 2012 

Mato 

Grosso 
S.I  Cuiabá Aroeira 2012 

Mato 

Grosso 
Alta Floresta Alta Floresta Raiz 2013 

Fonte: Rede Brasileira de Bancos Comunitários e Pesquisa documental. Elaboração própria.  

 

Das quatro regiões do Brasil, a Região Centro-Oeste é a segunda a concentrar a menor 

quantidade de bancos comunitários, com apenas 7,4% (11 bancos).  

O Banco Pirê (MS), primeiro banco comunitário da Região Centro-Oeste, localiza-se 

no município de Dourados, no Mato Grosso do Sul e sua moeda local é o Pirapirê. Por ser o 

primeiro banco comunitário da Região, entendemos ser relevante descrever suscintamente sua 

história concreta, também pelo fato de que viria a inspirar outros bancos comunitários, como 

apresentaremos oportunamente.  

O município de Dourados (MS) já contava com uma Rede de Economia Solidária, 

fundada em 2001, e tinha o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia 

Solidária (PAULON, 2010 e OLIVEIRA, 2017) sob a gestão do prefeito e geógrafo José Laerte 

Cecílio Tetila, do Partido dos Trabalhadores (PT).  

A Secretaria realizava projetos de capacitação em economia solidária e fazia o fomento 

de empreendimentos que tivessem os princípios basilares da mesma (OLIVEIRA, 2017, p.169). 

De acordo com Paulon (2010, p. 123-124), a Prefeitura de Dourados – em consonância com a 

política federal de economia solidária consolidada com a Secretaria de Economia Solidária 

(SENAES) –, tinha por objetivo fomentar a Rede de Economia Solidária para oferecer 
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qualificação para população vulnerável (ainda que, em sua avaliação, não tivesse um 

aprofundado conhecimento dos princípios da Economia Solidária).  

É nesse contexto que surge a Entidade Mulheres em Movimento (EMM)183, criada em 

2004, que tinha como finalidade oferecer serviços financeiros para apoiar a criação e 

fortalecimento de empreendimentos individuais ou coletivos qualificados no âmbito da 

economia solidária (PAULON, 2010).  A referida instituição entra em contato com o Banco 

Palmas para assessorá-los na implementação do Banco Pirê, unindo-se à Rede Brasileira de 

Bancos Comunitários.  

O mais recente trabalho de pesquisa sobre o Banco Pirê aponta que o banco possui três 

linhas de crédito: produtivo, comercial e de consumo. Certamente a linha de crédito de 

comercial é um diferencial deste banco em relação aos demais, e tem por finalidade oferecer 

crédito para pequenos comerciantes e vendedores autônomos (OLIVEIRA, 2017, p. 174).  

Após um ano a inauguração do Banco Pirê, em 2007, havia 49 estabelecimentos 

conveniados aceitando a moeda local Pirapirê e 75 empreendimentos financiados pelo Banco, 

alcançando um valor total de R$89.714,04 em financiamentos, ainda que a maior parte dos 

empréstimos tenham sido com valores inferiores a mil reais184. Nos parece que a expressiva 

aceitação do Banco Pirê pela comunidade deve-se a ligação do banco comunitário com a 

prefeitura, trazendo suporte institucional, o que repercutiu numa maior credibilidade do banco 

junto à população local.  

Em 2016 houve uma diminuição do uso da moeda Pirapirê, e Oliveira (2017, p.177) 

identifica como uma das principais causas o fato de que a população vem utilizando menos este 

instrumento financeiro em virtude de o Banco Pirê ter emitido e trabalhado pouco com a moeda 

social, já que está focado na capacitação da comunidade nos princípios da economia solidária. 

Outro fator elencado pela pesquisadora é que, em sua avaliação, os comerciantes locais estarem 

ligados as regras do mercado capitalista e por isso, não oferecem desconto para as compras em 

moedas locais e realizam a troca por Reais imediatamente após o recebimento da moeda local 

(OLIVEIRA, op.cit., p.179), dificultando sua circulação.  

Ao mesmo tempo, identificamos que a Prefeitura Municipal governada atualmente pelo 

Movimento Democrático Brasileiro (MDB), não oferece suporte ao Banco como anteriormente 

 
183 Os recursos são provenientes para a criação do banco são herança de uma missionária e de doadores voluntários 

(BANCO PIRÊ, 2020). Para mais informações acessar: https://www.bancopire.com.br/quem_somos.php; 

Acessado em 28/07/2020.  
184 Mais informações consultar tabelas nos Anexo 6: Empresas Conveniadas Aceitantes da Moeda Pira Pirê - Ano: 

2007 e Empreendimentos Financiados Pelo Banco Pirê - Ano: 2007 

https://www.bancopire.com.br/quem_somos.php
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havia com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária, que deixou de 

existir e passou a ser um Departamento ligado à Secretaria de Agricultura Familiar185. 

Mesmo com a diminuição do uso da moeda local, Oliveira (2017, p.180) aponta que a 

moeda local tem a capacidade de criar maior identidade na comunidade e descreve que 90% 

das compras realizadas com moeda Pirapirê são de alimentos e produtos domésticos básicos, 

assemelhando o uso da moeda local com os usos que são feitos em outros bancos comunitários, 

como foi identificado nos bancos do município de São Paulo (DE PAULA, 2015) e no Banco 

Mumbuca (RJ) (SOUZA, 2018).  

No Banco Pirê, para que um futuro tomador de empréstimo possa vir a receber o crédito, 

ele precisa passar por um processo de formação em economia solidária (OLIVEIRA, 2017, 

p.181). Certamente, isso é um diferencial deste banco comunitário, que pode trazer uma 

mudança na mentalidade na população local, gerando um maior desenvolvimento local baseado 

nos princípios da economia solidária.  

Diferentemente dos primeiros bancos comunitários instituídos em cada região brasileira 

que participaram efetivamente na consolidação da política de implementação e 

acompanhamento de bancos comunitários da SENAES como entidade executora, o Pirê não 

desempenhou este papel. Entretanto, mesmo sem o vínculo formal com a Secretaria como 

entidade executora, o Banco Pirê contribuiu com várias ações de suporte para o Banco Ita – no 

Assentamento Itamarati localizado no município de Ponta Porã – e para o Banco Pantanal, no 

município de Anastácio (OLIVEIRA, 2017, p. 172). Cabe destacar que o Banco também sediou 

o primeiro encontro estadual dos bancos comunitários do Mato Grosso do Sul em outubro de 

2013, que teve como ponto principal a consolidação da Rede de Bancos Comunitários de Mato 

Grosso do Sul186, a Rede BCDs-MS. Os bancos comunitários do estado mantem uma 

comunicação frequente entre si, porém a mobilização enquanto rede estadual de bancos 

comunitários não tem sido uma prioridade para o Banco Pirê (OLIVEIRA, 2017).  

 
185 No sítio da Prefeitura de Dourados não encontramos menção ao termo “Economia Solidária” em nenhuma de 

suas Secretarias. Por meio de uma notícia “Dourados terá I Feira da Economia Solidária em maio” foi possível identificar que há 

um Departamento de Economia Solidária, ligado à Secretaria Municipal de Agricultura Familiar. Mais informações:  

https://douradosagora.com.br/noticias/dourados/dourados-tera-i-feira-da-economia-solidaria-em-maio; Publicado 

em:23/04/2019; Acessado em: 04/08/2020 
186 Na ocasião além do Pirê estiveram presentes o Banco Ita dos Assentamentos Itamarati de Ponta Porã e o Banco 

Pantanal de Anastácio (IRMAS CATEQUISTAS FRANCISCANAS, 2020). Mais informações: Encontro dos 

Bancos Comunitários de Mato Grosso do Sul https://www.cicaf.org.br/index.php/noticias/item/570-encontro-dos-

bancos-comunitarios-de-mato-grosso-do-sul; Data de publicação: 9/5/2012; Acessado em: 27/07/2020. Imagem 

ver nos Anexo 8.  

https://douradosagora.com.br/noticias/dourados/dourados-tera-i-feira-da-economia-solidaria-em-maio
https://www.cicaf.org.br/index.php/noticias/item/570-encontro-dos-bancos-comunitarios-de-mato-grosso-do-sul
https://www.cicaf.org.br/index.php/noticias/item/570-encontro-dos-bancos-comunitarios-de-mato-grosso-do-sul
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O respectivo banco foi contemplado com os dois editais da Secretaria de Economia 

Solidária (SENAES)187 o que possibilitou a contratação de agentes comunitários para trabalhar 

no banco durante este período (2010 a 2015)188. Em 2017, sem o apoio institucional federal, as 

atividades do banco estavam sendo realizadas por trabalho voluntário (OLIVEIRA, 2017, p. 

170). Deste modo, a SENAES contribuía financeiramente para consolidação de bancos 

comunitários já existentes.  

Para compreendermos o processo de fundação dos bancos comunitários através da 

SENAES e o andamento de suas atividades, identificamos através de pesquisa documental, 

materiais que nos permitem fazer esta aproximação do processo de criação e desenvolvimento 

do Banco Itapoã (DF), Arapoangas (DF), Pequi (GO), Ita (MS) e Raiz (MT)189. 

O Banco Itapõa (DF), resultado do Edital da SENAES de 2010, esteve originalmente 

ligado a Central de Movimentos Populares do Distrito Federal (CMP). A CMP articulou 

diversas rifas e eventos festivos para arrecadar fundos para o banco190. Em 2012, ano de sua 

implementação, houve a I Plenária Pró-Banco Comunitário de Itapõa com 107 participantes, 

entre representantes de movimentos, ONGs e associações locais, onde a panfletagem e cartazes 

foram produzidos com a contribuição do Sindicato dos Bancários do Distrito Federal. Leonora 

Mol, representante da entidade executora regional Ateliê de Ideias, esteve presente e explicou 

a finalidade do banco comunitário, diferenciando-o do “Banco do povo” e de linhas 

convencionais de microcrédito191.  

Para o nome da moeda local e referenciais identitários da mesma, os agentes de crédito 

realizaram uma atividade no Centro de Ensino Fundamental Zilda Arns, com 60 alunos da 

Educação de Jovens e Adultos, quando puderam explanar sobre os princípios do banco 

comunitário192. A efetiva inauguração do banco ocorre em 2014, através de um “Cordão da 

Inauguração” o qual foi de ‘mão em mão’ com o objetivo de tecer a teia que une os moradores 

 
187 SENAES/MTE n°03/2010, Ação de Fomento às Finanças Solidárias com base em Bancos Comunitários e 

Fundos Solidários e SENAES/MTE n°001/2013, intitulado "Apoio e Fomento as Iniciativas de Finanças 

Solidárias com base em Bancos Comunitários de Desenvolvimento, Fundos Solidários e Cooperativas de Crédito 

Solidário 
188 Mais informações: https://bancopire.com.br/artigo.php?codigo=129; Acessado em:04/08/2020. 
189 Não houve um critério de seleção. Os bancos citados foram aqueles que encontramos trabalhos acadêmicos 

desenvolvidos e notícias em sítios na internet que nos capacita para fazer a análise. 
190 Ver Anexo 9. 
191 Mais informações acessar: http://cmp-df.blogspot.com/2012/06/na-luta-por-um-banco-comunitario-com.html; 

Acessado em: 28/7/2020. 
192 Mais informações acessar:  http://cmp-df.blogspot.com/2012/10/banco-itapoa-se-apresenta-aos-alunos-

do_23.html; Publicado Acessado em: 28/7/2020. Ver imagem no Anexo 10 do Folder de Inauguração do Banco 

Itapoão. 

https://bancopire.com.br/artigo.php?codigo=129
http://cmp-df.blogspot.com/2012/06/na-luta-por-um-banco-comunitario-com.html
http://cmp-df.blogspot.com/2012/10/banco-itapoa-se-apresenta-aos-alunos-do_23.html
http://cmp-df.blogspot.com/2012/10/banco-itapoa-se-apresenta-aos-alunos-do_23.html
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em torno do Banco Comunitário de Itapoã, como mostra a imagem abaixo, tirada do blog da 

Central de Movimentos Populares-DF: 

 

Figura 39. Inauguração do Banco Comunitário Itapoã (DF) 

 

Fonte: Central de Movimentos Populares-DF; http://cmp-df.blogspot.com/; Publicado em: 8/12/2014; 

Acessado em:30/7/2020. 
 

Deste modo, identificamos a articulação da comunidade por meio da Central de 

Movimentos Populares do Distrito Federal (CMP) para a consolidação do banco comunitário. 

Entretanto, o banco comunitário cessou suas atividades no ano de 2015, conforme relato de 

Afonso Magalhães da CMP193.  

O Banco Arapoangas (DF)194 teve suas atividades suspensas seis meses após a sua 

inauguração. De acordo com relato de sua antiga gestora, as atividades do banco não 

permaneceram, pois a comunidade desconhecia os princípios de economia solidária, e apontam 

como um empecilho o fato da comunidade fazer a gestão do banco (autogestão) sem ter a 

formação adequada para isso; de acordo com Kamila Costa, ex-agente do banco comunitário.:  

Notamos que durante os seis meses de atuação, que as pessoas em geral 

conhecem muito pouco sobre o funcionamento de um banco comunitário e das 

próprias bandeiras da Economia Solidária. Apesar de muito discutido em 

seminários, congressos, plenárias e até em universidades, o tema ainda é 

pouco familiar entre os moradores de bairros carentes como o Arapoangas 

(REVISTA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA, 2015, p. 7) 

 

Já o Banco Pequi, inaugurado em 2012, manteve suas atividades parcialmente 

interrompidas até o ano de 2016 (SOUSA, 2016, p.116). Para Sousa (op.cit., p.117-118) isso se 

explica porque o banco: 

 
193 Em contato telefônico com Afonso Magalhães em 17/5/2021, ele nos relatou que o banco comunitário manteve 

suas atividades por aproximadamente três anos e não estava mais em funcionamento.   
194 Não inserimos este banco comunitário no quadro da Região Centro-Oeste pelo pouco tempo de atividades 

realizadas.  

http://cmp-df.blogspot.com/
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 I) não apresentava planejamento e metas; 

 II) não realizou eventos para manter sua sustentabilidade financeira (bingos, rifas entre 

outros);  

III) teve sua fundação centralizada em seu representante legal, a Coopercoisas, o que 

torna o conselho formado pelos líderes comunitários apático e ao mesmo tempo alguns de seus 

agentes confundiram o objetivo do banco comunitário com serviços tradicionais; 

IV) a inabilidade do banco em elaborar projetos e parcerias com a comunidade que se 

refletem na circulação da moeda social e por fim; 

 IV) a falta de políticas públicas, como ocorre em outros municípios vizinhos. 

 

A autora aponta que o Ateliê de Ideias tinha por objetivo “reavivar o banco” ainda em 

2016, através de contratação de agente de crédito (SOUSA, 2016).  

O Banco Ita (MS) é o primeiro banco comunitário em um assentamento em área rural 

no município de Ponta Porã-MS, e surge da necessidade de os agricultores acessarem créditos 

em bancos tradicionais que atendessem as demandas para este perfil de empreendimento 

(OLIVEIRA, 2017, p.183).   

Havia um grupo de agroecologia formado em 2005 com 115 famílias assentadas no 

Assentamento Itamarati. Alguns membros do grupo buscaram o Banco Pirê com a intenção de 

procurar ajuda, surgindo a partir de reuniões um primeiro grupo gestor para a estruturação do 

banco comunitário. Em 2011 a comunidade do Assentamento do Itamarati foi buscada pelo 

Ateliê de Ideias para criação de um banco comunitário, sendo contratados dois agentes de 

crédito através do Edital da SENAES (OLIVEIRA, 2017, p.184) 

Para Oliveira (2017), o crédito de R$2.500,00 angariado através de doações não é 

suficiente para atender as demandas dos assentados, gerando uma lista de espera para obter 

crédito produtivo, oferecido de forma rotativa para os assentados (op.cit., p. 187). Ainda assim 

“Por meio da atuação do Ita identifica-se um significativo crescimento da produção de 

hortaliças e frutas por parte dos assentados” (op.cit., p. 188). 

Em relação ao crédito de consumo, a moeda local Ita é utilizada para adquirir serviços 

ou produtos alimentícios fornecidos por outros pequenos produtores ou assentados 

(OLIVEIRA, 2017, 192), e as feiras de comercialização contribuem para o uso da moeda 

levando a um consumo endógeno dos assentados (op.cit., p.193). Há poucos estabelecimentos 
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comerciais195 no Assentamento Ita que logo que recebem a moeda local fazem a troca por Real, 

dificultando a circulação dela. Os donos dos estabelecimentos alegam que não há ganhos 

operacionais com o uso da moeda (OLIVEIRA, 2017, p. 191). Deste modo, inferimos que não 

está completamente claro para esses comerciantes que a moeda local pode ter efeitos bastante 

benéficos para seus próprios negócios, assim como para o desenvolvimento do local. 

Na avaliação de Oliveira (2017), o Banco Ita promove uma maior organização com 

bases associativas e solidárias levando ao empoderamento dos assentados, o que tem 

potencializado a emergência de alternativas de relações de trabalho e processos produtivos.  

As contribuições de Oliveira (op.cit) nos mostram que a escassez de crédito levou os 

agricultores a uma adaptação criadora, constituindo ações e iniciativas baseadas em uma 

racionalidade alternativa, repleta de novos sentidos e possibilidades de organização do espaço 

local. 

Portanto, através do processo de formação dos bancos comunitários apresentados, é 

possível concluirmos que mesmo as verticalidades institucionais, quando implementadas a 

partir de um envolvimento orgânico das comunidades que delas se valem (principalmente 

naquelas comunidades que se valem de formas ligadas à economia solidária), podem apresentar 

resultados extremamente interessantes para o desenvolvimento local integral e inclusivo,  se 

combinados à mobilização da comunidade em torno do banco, como é o caso do Banco Ita 

(MS). 

Um último caso que gostaríamos de destacar é o Banco Raiz, localizado no município 

de Alta Floresta no Mato Grosso. Apesar de implementado pela política federal da SENAES e 

Ateliê de Ideias (executora regional), não manteve vínculo com a Rede Brasileira de Bancos 

Comunitários (informação verbal)196.  

Este banco comunitário está ligado ao Instituto Ouro Verde (IOV), uma organização 

não-governamental que atua desde 1999 com foco na participação social com base no 

desenvolvimento sustentável, tem como perspectiva fortalecer a agroecologia em comunidades 

 
195 “O perfil dos supermercados e lojas de materiais de construção que representam a maioria dos comércios do 

assentamento, cerca de 5 supermercados e 4 lojas de materiais de construção, são empresas com um tamanho 

significativo, de médio porte, e seus proprietários não são da localidade, se tratam de proprietários externos do 

Assentamento Itamarati.” (OLIVEIRA, 2017, p. 191). De acordo com a descrição da autora, não é possível 

inferirmos qual circuito da economia urbana pertence os estabelecimentos.  
196 Informação obtida através de ligação telefônica com Leonora Mol, uma das Coordenadoras da Rede Brasileira 

de Bancos Comunitários e Coordenadora do Ateliê de Ideias. Data: 17/5/2021. Ao ser contata Mol nos informou 

que o banco comunitário havia sido fechado, entretanto compartilhamos as informações obtidas através de 

levantamento documental que o Banco Raiz estaria em funcionamento. De acordo com a Coordenadora, o Banco 

Raiz não atendeu os últimos chamamentos da RBBC. Como o banco comunitário foi implementado através da 

SENAES mantivemos o banco na análise dos dados e na composição do número de bancos comunitários do Brasil.  
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rurais, e para isso mantem parceria com a Universidade Estadual do Mato Grosso (UNEMAT) 

(IOV, 2020). Em 2020 o IOV recebeu recursos a fundo perdido, originados da Universidade de 

Exeter, na Inglaterra, e do Programa REM-MT, do Funbio, no qual o Instituto teve aprovado o 

projeto Fundo da Agricultura Camponesa. Somando os recursos próprios do IOV, é possível 

disponibilizar para a comunidade em que atuais empréstimos que podem variar nos valores de 

R$ 5 mil, R$ 10 mil e R$ 15 mil individualmente e chegar até o limite de R$ 50 mil para 

empréstimos em grupos197. Um dos objetivos do banco é que estes recursos sejam geridos pela 

própria comunidade. 

 

Figura 40. Reunião de Conselho de Análise de Crédito no Banco Raiz (MT) 

 

Fonte: https://conexaoplaneta.com.br/blog/banco-comunitario-raiz-fomenta-e-apoia-a-agricultura-

familiar-no-norte-do-mato-grosso/#fechar; Acessado em: 17/5/2021 

 

Com o fim da política federal da SENAES, poucos bancos comunitários foram 

implementados no Brasil, em relação ao número absoluto de fomento via política federal, 

conforme já mencionado anteriormente (item 2.3).  

A Região Centro-Oeste é aquela que apresentou o menor número de novos bancos 

comunitários sem o suporte institucional, tendo surgido apenas um único banco comunitário 

inaugurado em 2016, o Ceilândia, localizado no Distrito Federal.  

Este banco comunitário vem sendo construído desde 2013 e é fruto de uma organização 

local, que teve início com o Coletivo Colaborativo Correia com suas bases no Arranjo produtivo 

Local do Hip-hop198. O Coletivo teve apoio do Ministério da Cultura (MinC) com um aporte 

de R$600 mil e a gestão dos recursos realizada pela Universidade de Brasília. Entretanto, o 

aporte financeiro não pode ser utilizado para o lastro do banco comunitário, buscando 

 
197 Mais informações: https://conexaoplaneta.com.br/blog/banco-comunitario-raiz-fomenta-e-apoia-a-agricultura-

familiar-no-norte-do-mato-grosso/#fechar; Acesso em: 17/5/2021 
198 Mais informações: http://www.findglocal.com/BR/Ceil%C3%A2ndia/1574810659472316/Banco-

Comunit%C3%A1rio-de-Ceil%C3%A2ndia; Acesso em: 17/5/2021 

https://conexaoplaneta.com.br/blog/banco-comunitario-raiz-fomenta-e-apoia-a-agricultura-familiar-no-norte-do-mato-grosso/#fechar
https://conexaoplaneta.com.br/blog/banco-comunitario-raiz-fomenta-e-apoia-a-agricultura-familiar-no-norte-do-mato-grosso/#fechar
https://conexaoplaneta.com.br/blog/banco-comunitario-raiz-fomenta-e-apoia-a-agricultura-familiar-no-norte-do-mato-grosso/#fechar
https://conexaoplaneta.com.br/blog/banco-comunitario-raiz-fomenta-e-apoia-a-agricultura-familiar-no-norte-do-mato-grosso/#fechar
http://www.findglocal.com/BR/Ceil%C3%A2ndia/1574810659472316/Banco-Comunit%C3%A1rio-de-Ceil%C3%A2ndia
http://www.findglocal.com/BR/Ceil%C3%A2ndia/1574810659472316/Banco-Comunit%C3%A1rio-de-Ceil%C3%A2ndia
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alternativas como rifas, sendo uma delas de uma bicicleta no valor de R$2 mil, destinado para 

o crédito de consumo (REVISTA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA, 2015, p. 7)  

Com a intenção de analisarmos a conjuntura atual dos bancos comunitários, e contribuir 

com seu entendimento mais sistemático, tivemos acesso ao questionário de inscrição do V 

Encontro Nacional de Bancos Comunitários, realizado em julho de 2020, no início da pandemia 

(de maneira on-line). Este acesso foi possível pela generosa interferência de Joaquim Melo, um 

dos Coordenadores da Rede Brasileira de Bancos Comunitários (RBBC). 

Dos respondentes que são da Região Centro-Oeste – um total de 5 bancos comunitários 

–, foi possível identificar que 60% deles estão em funcionamento. Entretanto, aqueles que 

relatam que suas atividades estão paralisadas (40%) não descrevem o motivo da estagnação. 

Nenhum desses bancos comunitários fazem uso de moeda de papel, entretanto identificamos 

que três deles utilizam o e-dinheiro, além do Banco Ceilândia (DF), o qual constatamos o uso 

da Plataforma através de levantamento documental199. 

 Com relação a dificuldade de implementar o e-dinheiro, apenas um respondente alegou 

a necessidade de existir um plano a nível nacional para implementação do e-dinheiro. Entramos 

em contato com o responsável deste banco comunitário que nos descreveu a seguinte situação:  

No momento não tem havido comunicação por parte da... pelo menos a gente 

não tem recebido comunicado por parte da coordenação nacional, do Ateliê 

de Ideias e do Banco Palmas, não tem tido orientação [...] estamos aqui a 

disposição porque a gente não pretende fazer nada sozinho, fazer junto né 

então o processo de colaboração e no entendimento da mesma forma como o 

Banco Palmas que hoje por exemplo já tem uma determinada estrutura um dia 

também foi um banco que não tinha nenhuma sede, nenhum espaço, e o 

trabalho de mobilização e conscientização da comunidade muito importante 

para que eles abracem e assumam, a própria comunidade assuma o banco. 

Dentro desse contexto vamos dizer assim é um stand by para a gente não pegar 

e fazer as coisas sozinhos, não tem sentido (informação verbal) 

 

 

Deste modo, é possível inferir a necessidade que o banco comunitário de Planaltina (DF) 

apresenta para seguir suas atividades e trabalhar a partir das premissas da Rede Brasileira de 

Bancos Comunitários. 

Em sua avaliação, o Sr. Beto entende que uso da “moeda virtual” – em suas palavras – 

só poderia ser implementada em bancos comunitários que já tenham certa estrutura.  Apesar do 

Banco de Planaltina não ter sede, vem produzindo campanhas de alimentos, e querem fomentar 

 
199 Dos bancos apresentados da Região Centro-Oeste, cinco deles responderam ao questionário do V Encontro 

Nacional de Bancos comunitários, são eles: Banco Estrutural (DF); Banco Planaltina (DF); Banco Pequi (GO); 

Banco Pirê (MS); Banco Cerrado (MT). Os demais, através de nosso levantamento documental, identificamos o 

uso de e-dinheiro apenas pelo Banco Ceilândia (DF).  



  

191 

 

oficinas de geração de renda que possam ser realizadas dentro das próprias casas, como a 

produção de hortaliças. Como o gestor Sr. Beto é ligado a atividades fitoterápicas, ele vê uma 

possibilidade do banco comunitário contribuir com a população local através da produção de 

ervas medicinais em hortas residenciais.  

O Banco Ita (MS), já identificado anteriormente, não respondeu ao questionário. 

Entretanto, em 2016, Oliveira (2017, p.189) verificou através de falas das gestoras que o banco 

teria dificuldade de guardar somatórias de valores maiores e não possuem mão-de-obra para 

realizar as atividades operacionais que a Plataforma necessita. Também indica que predomina 

o trabalho voluntário no Banco Ita desde o final do aporte financeiro que ocorria por meio dos 

Editais da SENAES (OLIVEIRA, 2017, p. 206). Em contrapartida, o uso da Plataforma 

permitiria o banco comunitário buscar sua sustentabilidade financeira através das taxas das 

transações realizadas.  

Dentre os bancos comunitários que fazem uso da Plataforma E-dinheiro, o Banco 

Estrutural alegou fazer o pagamento de benefícios sociais e outros dois bancos descreveram o 

uso de todas as demais ferramentas que a Plataforma apresenta.  

Deste modo, o quadro a seguir demonstra de forma esquemática e sintética os bancos 

comunitários atualmente existentes na Região Centro-Oeste que utilizam e-dinheiro, e sua 

situação:  
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Quadro 7.  Brasil: Bancos Comunitários da Região Centro-Oeste por Entidade Gestora, 

Situação e Uso do E-dinheiro (2021) 

Unidade 

Federativa  

Nome do 

Banco Entidade Gestora Situação 

Plataforma E-

dinheiro 

Distrito 

Federal 
Ceilândia Coletivo Colaborativo 

Correia  Funcionamento Sim 

Distrito 

Federal 
Estrutural 

Movimento de 

Educação e Cultura da 

Estrutral Mece Funcionamento Sim 

Distrito 

Federal 
Itapoã 

Central de Movimentos 

Populares do Distrito 

Federal (CMP) 

Atividades 

encerradas Não se aplica  

Distrito 

Federal 
Planaltina 

Ação Esperança Funcionamento 

Possibilidade de 

implementação 

Goiás Pequi Viver da Terra  Paralisado Não 

Mato Grosso 

do Sul 
Ita 

Grupo Agroecologia Funcionamento* 

Possibilidade de 

implementação*  

Mato Grosso 

do Sul 
Pirê 

Mulheres em 

movimento Funcionamento Sim 

Mato Grosso 

do Sul 
Pantanal 

S.I S.I S.I 

Mato Grosso Cerrado 
Associação Dando as 

Mãos  Paralisado Sim 

Mato Grosso Aroeira S.I S.I S.I 

Mato Grosso Raiz 
Instituto Ouro Verde 

(IOV)  Funcionamento Não 
Fonte: Elaboração própria a partir de levantamento documental. 

*Os dados do Banco Ita são referentes ao ano de 2017 por meio da sistematização de Oliveira (2017). 

  

Neste sentido, Quadro 7 e as sínteses que realizamos ao longo deste item, nos apresenta 

que dentre os bancos comunitários que estão em funcionamento e que pertencem a Rede 

Brasileira de Bancos Comunitários, há quatro que já fazem uso da Plataforma E-dinheiro e dois 

que estão em implementação. A aceitação da Plataforma E-dinheiro pelos bancos desta Região 

compõe um dado do território, que não apresenta resistência a inovação. 

Isso nos permite concluir que a enormidade dos vazios do meio técnico precedente da 

Região Centro-Oeste diminui a resistência a inovação, permitindo a chegada da nova 

tecnoesfera (SANTOS e SILVEIRA, 2001, p. 104) através do uso do e-dinheiro pelos bancos 

comunitários.  
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Capítulo 4 

A Região Concentrada e a fluidez da nova tecnoesfera dos bancos 

comunitários  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada vez que há uma modernização,  

esta é encampada pela região 

 

Milton Santos e María Laura Silveira 

In: O Brasil: Território e sociedade no início do século XXI (2001) 
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A Região Concentrada, diferente do “resto” do país, é aquela que apresenta maiores 

densidades e capilaridade do meio técnico-científico-informacional, tipo de meio que ali se 

difunde com vigor a partir da década de 1970. Com o final da Segunda Guerra Mundial, as 

firmas multinacionais se projetam com mais forma nos territórios periféricos, configurando 

uma nova  divisão internacional do trabalho,  e neste contexto, os países subdesenvolvidos 

alteram suas estruturas geoeconômicas internas, utilizando como imperativo discursos de viés 

corporativo e internacionalizante, , sendo assim indispensável um comando eficaz sobre o 

território (embora a maior parte desses argumentos fossem ideológicos) (SANTOS e 

SILVEIRA, 2001, p. 47).  

As finanças e a informação, neste período, passam a ser dados fundamentais para a vida 

do Estado, das empresas, assim como para a arquitetura da vida cotidiana, ganhando novos usos 

e uma nova escassez (SANTOS e SILVEIRA, op.cit., p. 53). Como já apresentado, os fixos 

financeiros tradicionais (as agências bancárias) estão concentrados nesta parcela do território 

nacional, desde fixos mais complexos do ponto de vista operacional como as sedes das 

empresas financeiras – os “nós” das decisões – aos mais simples como Correspondentes 

Bancários e Postos de Atendimento.   

Durante este período de reorganização da divisão territorial do trabalho, o Brasil foi 

marcado politicamente pela Ditadura Militar (1964-1985), período de forte repressão sobre as 

liberdades individuais e coletivas, e, posteriormente, pelo processo de redemocratização. É 

nesta mesma década que florescia nos lugares dos países latinos, incluindo o Brasil, a economia 

solidária, ganhando impulso através de organizações eclesiásticas ligadas a Pastoral da 

Libertação da Igreja Católica.  

  Ao mesmo tempo que se aumentava a fluidez e a densidade desta parcela do território, 

através de fixos tradicionais financeiros – aglutinados em sua maioria na Região Concentrada 

–, fundavam-se outras possibilidades de usos das finanças nos lugares. Com o governo do 

Partido dos Trabalhadores – entre os anos de 2003 e 2016 – são institucionalizadas políticas 

que estimulam este tipo de finança, o que repercute também na difusão de fixos geográficos 

financeiros alternativos no território nacional, os bancos comunitários. Esta institucionalização 

se dá principalmente por meio da criação da Secretaria de Economia Solidária (SENAES), 

liderada pelo Prof. Paul Singer, economista e precursor do tema no Brasil. O Núcleo de 

Economia Solidária (NESOL) da Universidade de São Paulo – criada em 2002, com o objetivo 

de incubar cooperativas populares no seio da economia solidária – instituição que Paul Singer 

foi Presidente de Honra, ganha destaque com o segundo Edital da SENAES de 2013, tendo se 
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tornado a entidade executora nacional das políticas da Secretaria para a Região Sudeste. Esta 

centralidade indica também o papel da metrópole informacional São Paulo no controle das 

ações, implementação e execução da política pública, ainda que sua base metodológica tenha 

nascido na Região Nordeste, com o Banco Palmas (CE).  

A Região Concentrada, segunda região com maior número de iniciativas do Brasil – 

com 27% do total de bancos comunitários que corresponde a 40 iniciativas –, beneficiou-se da 

verticalidade institucional criada a partir da SENAES, pois durante período de vigência dos 

editais da Secretaria, 64% dos bancos comunitários desta Região foram fundados a partir desta 

verticalidade, como detalharemos mais adiante.  

Desta forma, a Região Concentrada caracteriza-se por ser uma área do território nacional 

onde existe um complexo sistema de infraestruturas, macrossistemas técnicos, relações 

produtivas e comerciais, de distribuição da população e do trabalho (SANTOS e SILVEIRA, 

2001, p.269), onde o meio técnico-científico-informacional se implementa com maior 

densidade e eficiência200. Concomitantemente, é importante notar que mesmo nesta “área 

luminosa” onde a racionalidade instrumental da globalização se impõe com mais força, 

encontramos nas áreas periféricas, principalmente das grandes cidades, aquilo que podemos 

denominar de  “áreas opacas” –  que possuem um dinamismo menor em função da maior 

presença de “rugosidades” – e que utilizam os poucos fixos geográficos financeiros tradicionais 

existentes, os quais permitem a população ter acesso a serviços essenciais, à reprodução da vida 

cotidiana, como pagar contas de luz e água, realizar depósitos e saques em quantidades 

pequenas, entre outros. São nesses lugares “opacos” que a economia solidária encontrará 

espaço, em nossa análise, por meio de um tipo de fixo geográfico financeiro alternativo: os 

bancos comunitários.  

De um universo de análise de 29 bancos comunitários201, 55% deles fazem uso do 

“novo” instrumento monetário dos bancos comunitários, a Plataforma E-dinheiro, enquanto nas 

demais regiões (os Três Brasis), cerca de 62,5% não fazem uso da Plataforma. Ao passo que 

41,4% dos bancos da Região Concentrada operam somente com a Plataforma E-dinheiro, no 

“resto” do Brasil este número é de 18,5%. Em contrapartida, o uso da moeda de papel é pouco 

utilizado nos bancos comunitários existentes na Região Concentrada, onde 38% a utilizam 

 
200 Sudeste e Sul abrangem juntas 56,5% da população absoluta do país (IBGE, 2010) 
201 O levantamento dos bancos comunitários que fazem uso do e-dinheiro foi realizado através do questionário 

aplicado pela Rede Brasileira de Bancos Comunitários – que nos foi concedido – juntamente com um esforço de 

levantamento documental. Os dados deste questionário serão analisados durante este capítulo.  
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como meio de pagamento; já nos Três Brasis, como descrevemos acima, este número é 

expressivo (63% das organizações o utilizam).  

 Dos serviços utilizados na Plataforma E-dinheiro na Região Concentrada, o mais citado 

foi o de pagamento de boletos, seguido dos seguintes:  transferência, depósitos, recarga de 

celular e o menos citado o pagamento de benefícios sociais. Isso aponta que a Plataforma 

permite acesso a um leque de operações bancárias fundamentais para o cotidiano da população 

de baixa renda.  

Dentre os bancos que não fazem uso da Plataforma E-dinheiro, a motivação mais citada 

foi a “falta de recursos para operar com a Plataforma”, principalmente a incapacidade dos 

bancos pagarem um agente financeiro que possa realizar o serviço. A “falta de capacitação para 

realizar as operações” foi a segunda mais descrita pelos agentes dos bancos comunitários. 

Questões ligadas a estrutura do banco e dificuldade no uso da plataforma foram pouco 

explicitadas pelos gestores e funcionários dos bancos.  

Um dado interessante que o diagnóstico traz é que são 46 bancos comunitários em 

atividade (≅ 70%) de um universo de 64 bancos que tivemos acesso aos dados. Na Região 

Concentrada, apenas 4 bancos comunitários estão com suas atividades interrompidas à medida 

que nos Três Brasis há 14 bancos sem realizar atividades, como pode identificado no mapa a 

seguir: 
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Mapa 5. Brasil: Bancos Comunitários em funcionamento e com atividades interrompidas 

(2021)  

 

 

 

 

As questões citadas pelos bancos comunitários que levam a paralisação das atividades 

estão ligadas principalmente a pandemia de COVID-19, em todas as regiões, como 

descreveremos oportunamente no último item deste capítulo. No caso dos Três Brasis, fatores 

como “falta de recursos” ou “não ter uma sede” inviabilizam a continuação das atividades. 

Somente um banco comunitário da Região Concentrada citou a “falta de segurança” como um 

empecilho para não estar em funcionamento. 
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Desta forma, buscaremos descrever com maior nível de detalhamento as atividades que 

são realizadas pelos bancos comunitários da Região Concentrada e como esses bancos se 

organizam, incluindo a apropriação de meios de comunicação (principalmente as redes sociais), 

pois estes meios são fundamentais para a conexão dos bancos com as populações a que servem.  
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4.1 A implementação dos bancos comunitários na Região Concentrada: das lógicas 

verticais à força dos lugares   

 

Feitas estas considerações iniciais sobre as formas de ação dos bancos comunitários na 

Região Concentrada do território nacional, buscaremos analisar se os bancos comunitários ali 

presentes se beneficiam ou não do sistema de objetos e ações que permeiam esta área. Uma 

possível aproximação para compreendermos estas dinâmicas, e quais as especificidades da 

difusão deste tipo de banco na Região Concentrada, diz respeito à análise dos agentes 

fundadores dos bancos nesta região, composta pela Região Sudeste e Sul, pela classificação do 

IBGE.  

 

Gráfico 7. Região Concentrada: Agentes Fundadores dos Bancos Comunitários (2006-2020) 

 

Fonte: Elaboração própria por meio de levantamento documental 

  

O que se observa é que parte substancial (40%, ou seja, 16 bancos comunitários) foi 

implementada via política pública federal da Secretaria de Economia Solidária 

(SENAES/MTE) por meio do Edital de 2010 (SENAES/TEM n°03/2010) Ação de Fomento às 

Finanças Solidárias com base em Bancos Comunitários e Fundos Solidários. Para o Chefe de 

Banco comunitário

7%

Organização local

17%

SENAES

40%

Gestão Pública 

(Estado Prefeitura)

18%

Empresa Privada 

5%

ITES/Universidade 
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Gabinete da SENAES de 2014, a seleção “meritocrática” como era realizado o Edital, 

privilegiou a Região Concentrada, como é possível identificar no trecho a seguir:  

Com o tempo a gente foi percebendo que uma simples seleção meritocrática 

de proposta a gente acabava sempre privilegiando propostas do Sudeste e Sul 

do país, porque os gestores têm mais informação, estão mais familiarizados 

com a linguagem então acabava a maioria dos recursos sendo voltados para o 

Sul e Sudeste. Então a gente começou a colocar critérios de pontuação 

distintos para as propostas do Norte e Nordeste (informação verbal)202 

 

 

 Se fizermos uma contraposição à difusão recente de bancos deste tipo na Região 

Nordeste, possivelmente as particularidades da Região Concentrada se tornem mais explícitas. 

O Nordeste contava com um número substancial de bancos comunitários e havia um savoir 

faire nos lugares por meio da ação do Banco Palmas, que facilitava o aumento de bancos 

comunitários, no momento de vigência do Edital de 2010 da SENAES, o Nordeste consolidou 

mais 20 bancos no período de 2011 a 2013, enquanto a Região Concentrada que contava com 

quatro iniciativas pontuais203 inaugurou 16 bancos comunitários.  

É importante relembrar que durante a vigência do Edital de 2013, a OSCIP Ateliê de 

Ideias foi a entidade executora regional na Região Sudeste do país, e desta forma atribui-se a 

ela uma importante função na consolidação de bancos comunitários da Região Concentrada. 

Certamente este fator já nos autoriza a descrever a história do Banco Bem, o qual o Ateliê de 

Ideias é seu representante legal.  

O Banco Bem, localizado no Morro de São Benedito em Vitória (ES), fruto de uma 

organização local, foi o primeiro banco comunitário a se concretizar fora da Região Nordeste. 

Inaugurado em outubro de 2005, tem sua história iniciada em 2002, com um grupo de 60 

mulheres que haviam participado de um projeto de confecção de roupas “descartadas” pela loja 

C&A. Com a finalização do projeto, essas mulheres haviam sido convidadas para participarem 

de uma feira de artesanato local. Sem o suporte financeiro da grande loja, necessitavam de um 

capital de giro de R$300,00, e cinco delas decidiram buscar auxílio financeiro em instituições 

bancárias tradicionais. Depois de passaram por cinco bancos distintos, que negaram o pedido 

de empréstimo por não terem documentação necessária para sequer abrir uma conta (como 

CPF), o pequeno grupo adentrou uma igreja onde conheceu sua primeira emprestadora. Quem 

nos informou o início desta história foi Leonora Mol, gestora do Banco Bem e uma das 

 
202 Diogo Jamra Tsukumo, no momento da entrevista era o Chefe de Gabinete da Secretaria de Economia Solidária 

(SENAES/MTE). Brasília (DF), 6/5/2014.  
203 Anterior a este período houve a implementação de quatro bancos comunitários, todos no Estado do Espírito 

Santo, a saber: Banco Bem (2006); Banco Terra (2007); Banco Sol (2008) e Banco Verde Vida (2008).   
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coordenadoras da Rede Brasileira de Bancos Comunitários (RBBC). Naquele momento a Sra. 

Mol prestava o serviço de psicóloga e trabalhava no local junto à essas mulheres, 

acompanhamento em busca do crédito.  

Com o empréstimo em mãos, foram a feira e venderam R$800,00, deste montante 

pagaram o empréstimo concedido a elas e posteriormente e começaram a discutir o que fariam 

com a outra parte do recurso. Depois de discutirem, decidiram depositar parte do dinheiro 

(R$300,00) na poupança de um banco tradicional, a outra parte (R$200,00) seria destinada a 

compra de materiais para produção dos artesanatos. Assim retornaram aos bancos tradicionais 

onde a recepção foi diferente:  

Elas falavam para o gerente: você lembra de mim? O gerente: Não! Teve um 

gerente que falou que sim [...] agora a gente quer colocar trezentos reais e a 

gente queria depositar no seu banco. O gerente ‘ah, que coisa boa!’ [...] me 

fizeram eu ir aos cinco bancos e começaram a entender e perguntar qual era o 

melhor e por quê queriam aceitá-las agora. Então eu disse que havia uma taxa 

de poupança, a poupança rende o dinheiro [...] escolheram a Caixa Econômica 

que estava pagando um pouquinho a mais e assim subimos o morro de volta. 

Mas isso gerou uma discussão enorme [...] das sessenta [mulheres] vinte 

saíram quando propôs dividir o dinheiro dessa forma (informação verbal) 

 

 

 Um evento significativo que desencadeará os empréstimos entre o grupo de mulheres é 

quando uma delas aponta a necessidade de uma quantia para produzir panetones, alegando que 

ela tinha mais proximidade com a culinária que com o artesanato. Foi então que uma das 

mulheres sugere que o dinheiro fosse retirado da poupança e que se realizasse o empréstimo. 

Assim, neste período de 2002 a 2005, as mulheres fizeram empréstimos entre si para grupos 

que iam se formando como de culinária, marcenaria, produtos de limpeza e tijolos ecológicos. 

Este processo possibilitou esse grupo de mulheres a compreender o mundo através do lugar, 

expostas ao sistema financeiro tradicional perceberam os interesses que se entrelaçavam entre 

a negativa de um empréstimo e o entusiasmo para manter o dinheiro na poupança na figura do 

gerente, assim como de despertar a possibilidade delas mesmas realizarem os empréstimos 

umas as outras. Verifica-se, portanto, o dinheiro sendo utilizado como um bem-comum já que 

ele é administrado pelos membros da comunidade os quais possuem acesso justo a ele 

(DISSAUX e FARE, 2017) 

Em 2005 a Prefeitura de Vitória realizou um evento de economia solidária onde Joaquim 

Melo – fundador do Banco Palmas (CE) – palestraria, o que permitiu um primeiro contato de 

Leonora Mol com esta metodologia inovadora para a criação de um banco comunitário: 
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entrei no elevador com o Joaquim e eram nove andares; expliquei rapidamente 

a nossa história e quando chegou no táxi eu perguntei como que a gente faz 

pra montar um banco. Ele me perguntou qual o nome do morro e eu respondi 

‘Morro São Benedito’ e ele me falou: ‘você é louca né’ e eu respondi: ‘louca 

igual a você’ [...] ‘dá um jeito de eu vim pra cá e em três dias a gente monta o 

Banco Bené’ e eu disse ‘não brinca não’ e ele falou ‘é sério a gente monta o 

Banco Bené mas agora eu tenho que ir embora porque meu avião está me 

esperando’ Joaquim foi-se [...] subi o elevador e haviam dez mulheres me 

esperando, eu contei pra elas a história e uma delas ficou indignada com o 

nome que ele havia colocado de ‘Banco Bené’ [...] a Zilda que havia pedido o 

empréstimo para o panetone disse ‘Nosso banco vai se chamar Banco Bem’, 

na hora ela deu o nome pro banco, é um banco que irá trazer um bem enorme 

para a comunidade, é o banco de São Benedito”204  

 

 

 Com o apoio da Arcelor Mital, uma parceria realizada por Leonora Mol permitiu a vinda 

de Joaquim Melo para o Espírito Santo, quando as primeiras medidas foram tomadas para a 

implementação do Banco Bem. Conforme a Sra. Mol nos relatou, havia uma discussão se a 

metodologia do Banco Palmas funcionaria bem, numa região distinta daquela do Nordeste. No 

dia da inauguração do Banco Bem, a Sra. Mol convidou algumas entidades como a Arcelor 

Mital e a Prefeitura de Vitória, que anunciaram as primeiras doações para o Banco Bem:  

A Arcelor Mital pede o microfone fala que vai financiar mais gente [...] a 

prefeitura também anunciou que iria colocar cem mil pra empréstimo, o povo 

quase morreu. Eu estava no palanque eu quase que rolei morro abaixo [...] aí 

a gente começou a fazer melhor, Joaquim se animou, a gente aprendeu um 

pouco mais, tudo foi melhorando, criamos a política de crédito [...] o SEBRAE 

veio e nos ajudou, teve uma consultoria financeira [...] o que melhorou 

enormemente a minha vida (informação verbal)205 

  

 

Neste mesmo ano, o Instituto Palmas havia firmado parceria com a Secretaria de 

Economia Solidária (SENAES/MTE) e o resultado da parceria foi o Projeto de Apoio à 

Organização de Bancos Comunitários, no qual a SENAES repassou R$ 300.000,00 ao Instituto 

Palmas, para que dois bancos fossem inaugurados no Estado de Espírito Santo, o Banco Bem, 

em Vitória, e o Banco Terra, em Vila Velha; neste contexto,  outros dois bancos também foram 

financiados no Estado do Ceará: o BASSA, no município de Santana do Acaraú e o Banco 

Serrano, no município de Palmácia (GARCIA, 2010, p.17).  

 
204 Entrevista com Leonora Mol, 5/9/2018, Fortaleza (CE). Não foi possível fazer a transcrição da entrevista de 

quase 5 horas de duração com a Sra. Mol, pois a mesma ocorreu em “meio” as atividades do evento Solidários: I 

Encontro Global de Bancos Comunitários em Desenvolvimento, onde houve diversas interrupções de agentes de 

bancos comunitários e pesquisadores interessados em conversar com a Sra. Mol e, apesar de gravada, o som da 

gravação apresentou diversos ruídos. Desta forma, além da gravação, nos utilizamos de nossas anotações pessoais 

da entrevista.  
205 Entrevista com Leonora Mol, 5/9/2018, Fortaleza (CE) 
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Pode-se dizer, assim, que o Banco Bem foi inaugurado a partir de uma organização da 

população local, realizada através de movimento de mulheres, que a princípio iniciam suas 

atividades com a confecção e artesanato, e posteriormente aumentam o leque de atividades 

econômicas de caráter solidário que são empreendidas. Posteriormente essas mulheres buscam 

parcerias que envolvem o Instituto Palmas, a SENAES, a Prefeitura de Vitória e empresas 

privadas (neste caso, a Arcelor Mittal).  

O Banco Bem atua no “Território do Bem” que compreende oito comunidades, entre 

morros e pés de morro, localizadas na periferia urbana de Vitória (ES). As comunidades 

integrantes deste território são: Bonfim, São Benedito, Jaburu, Engenharia, Itararé, Bairro da 

Penha, Floresta e Consolação (WORLD WITHOUT POVERTY, 2015, p.2).  

Para Leonora Mol, a “geografia”, ou seja, a localização do Banco Bem, interfere no 

desenvolvimento das atividades do banco em dois aspectos: o primeiro em relação as compras 

nos comércios locais e o segundo no faturamento do Correspondente Bancário.  

No primeiro caso, verificou-se em pesquisa realizada pelo Banco Bem que as compras 

cotidianas da população destas comunidades eram realizadas na volta do trabalho: “[os 

moradores] trabalham lá embaixo, mas subir com as compras é muito difícil, hoje você tem o 

ônibus que vai até lá em cima, mas ainda têm os degraus pra você subir, então é tudo muito 

difícil”(informação verbal)206. Desta forma, esta característica, em sua avaliação, poderia ser 

uma oportunidade para que uma rede de pequenos negócios se estabelecesse, entretanto o que 

se verificava era o oposto. A pesquisa do Banco Bem, em parceria com a SEBRAE, identificou 

um ponto fundamental para compreender a ausência de consumo local: a melhoria no padrão 

de vida, derivada de transformações sociais que derivaram do Bolsa Família e das políticas do 

Banco Bem, levavam ao aumento da renda e despertava o interesse por produtos que os 

comércios locais não ofereciam (ou quanto ofertavam, o preço era muito alto): 

as pessoas começaram a querer consumir café Três Corações, elas não 

queriam mais consumir um café de baixa qualidade [...] o Seu Manoel Testa 

de Ferro não tem café Três Corações, além do que ele tem o arroz todo 

quebradinho, e quando ele tem o arroz tipo 1 que eu vou comprar com ele o 

preço é caríssimo [...] Seu Manoel Testa de Ferro por que seu arroz tem esse 

preço? ‘Ah minha filha ninguém compra o arroz comigo!’ [..] virou uma bola 

de neve e a gente tinha que descobrir onde estava a ponta desse novelo, e 

descobrimos que a ponta do novelo estava em vários lugares, as pessoas 

começaram a dizer ‘mas eu me sinto bem quando eu vou aquele supermercado 

que tem lá no shopping né’ (informação verbal)207 

 

 
206 Entrevista concedida por Leonora Mol em 5/9/2018 no I Encontro Global de Bancos Comunitários em 

Desenvolvimento nos dias 4,5 e 6 de setembro de 2018 em Fortaleza-CE. 
207 Entrevista concedida por Leonora Mol em 5/9/2018 no I Encontro Global de Bancos Comunitários em 

Desenvolvimento nos dias 4,5 e 6 de setembro de 2018 em Fortaleza-CE.  
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Esta necessidade de “pertencimento” dessas pessoas, verificada na percepção da Sra 

Mol, nos pareceu poder ser analisada através de algumas propostas de Bauman (2008). Para o 

autor, indivíduos acabam sendo tratados criticamente como “consumidores falhos”, pois o que 

se busca não é a satisfação de necessidades, mas elevar-se a condição de consumidores à de 

mercadorias vendáveis208. A abordagem de Santos ([1987], 2012, p. 56) sobre o consumo 

aponta também que o consumo é um fator preponderante para que as pessoas se tornem 

alienadas na sociedade atual, tornando-os “consumidores mais-que perfeitos” 209.  

Com o objetivo de solucionar a questão apresentada pelos moradores sobre este desejo 

de pertencimento a esta sociedade de consumo e que acarreta nas compras realizadas fora do 

bairro, o Banco Bem buscou a melhoria física dos estabelecimentos comerciais através de uma 

parceria com a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Espírito 

Santo. Concomitantemente, criou a Central de Compras, onde são realizadas compras coletivas 

no intuito de baratear os custos dos produtos, estimulando as compras locais. As Figuras 41 e 

42 a seguir, foram retiradas da página do Facebook ‘Central de Compras’ com os seguintes 

dizeres: “Comércio da Nete, antes e depois de participar da Central de Compras do Bem. Sede 

mais bonita e prateleiras mais cheias”:  

Figura 41. Comércio da Nete antes de participar da Central de Compras do Bem 

 

Fonte: https://www.facebook.com/Central-de-Compras-do-Bem; Publicado em: 13/3/2016; Acessado 

em: 8/6/2021. 

 
208 “Os membros da sociedade de consumo são eles próprios mercadorias de consumo, e é a qualidade de ser uma 

mercadoria de consumo que os torna membros autênticos dessa sociedade” (BAUMAN, 2008 p.76).  
209 Na passagem Milton Santos expressa o papel das materialidades instituindo o poder do consumo: “o consumo 

é o verdadeiro ópio, cujos templos modernos são os shoppings centers e os supermercados, aliás construídos à 

feição das catedrais. O poder do consumo é contagiante, e sua capacidade de alienação é tão forte que a sua 

exclusão atribui às pessoas a condição de alienados. Daí a sua força e o seu papel perversamente motor na 

sociedade atual” (SANTOS, [1987] 2021, p.48) 

https://www.facebook.com/Central-de-Compras-do-Bem
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 Figura 42. Comércio da Nete depois de participar da Central de Compras do Bem 

 

Fonte: https://www.facebook.com/Central-de-Compras-do-Bem; Publicado em: 13/3/2016; Acessado 

em: 8/6/2021. 
 

Através da análise das figuras (41 e 42), é possível notar que estabelecimento do circuito 

inferior se beneficiou da organização local do banco comunitário através da Central de Compras 

e da parceria com a Universidade. 

Em 2019 a Central de Compras passou a ser denominada Central de Empreendedores, 

pois além da compra coletiva, passou a promover também a capacitação e mentoria para os 

empreendedores, contribuindo para a melhoria dos estabelecimentos, e certamente para o 

desenvolvimento local, como é possível verificar na fala de uma comerciante que participa da 

Central de Empreendedores: “eu não sabia assim é lidar com as contas, planejamento do 

comércio, como comprar entendeu? Essas coisas assim. Então através desses cursos melhorou 

bastante pra mim porque agora eu já sei lidar com o dinheiro, com a entrada de caixa, essas 

coisas assim”210. 

A Central de Empreendedores administra ainda o Mapa do Bem (informação verbal)211, 

uma página do Instagram e no Facebook onde os produtos dos estabelecimentos que participam 

da Central de Empreendedores são fotografados e há a marcação da loja da mercadoria exposta, 

facilitando o canal para as compras, como pode ser identificado na Figura 43, retirada da página 

do Instagram @mapadobem:  

 

 
210 CENTRAL DE COMPRAS DO BEM, 2017. 1 vídeo (2min01s). Publicado pelo canal Ateliê de Ideias. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=zu8zxHIcQwo&ab_channel=Ateli%C3%AAdeIdeias;  

Acesso em: 11/6/2021.   
211 Mensagem da Sra. Leonora Mol em 11/6/2021.  

https://www.facebook.com/Central-de-Compras-do-Bem
https://www.youtube.com/watch?v=zu8zxHIcQwo&ab_channel=Ateli%C3%AAdeIdeias
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Figura 43. Produto sendo divulgado na página do Instagram Mapa do Bem 

(@mapadobem) 

 

Fonte: Página do Instagram Mapa do Bem (@mapadobem). Data de publicação:4/6/2021; Data de 

Acesso:11/6/2021.  

 

Ações como esta do banco comunitário, que estimulam compras locais, tracejam 

caminhos mais solidários, possibilitando a transformação de um consumidor “mais que 

perfeito” em um cidadão ativo de sua comunidade.  

O segundo ponto relacionado a localização, na avaliação da Sra. Mol, é o volume de 

faturamento do correspondente bancário, que é relativamente menor, se comparado aos valores 

mobilizados pelo Correspondente instalado no Banco Palmas. Para a gestora, o fato de o Banco 

Bem situar-se em um ponto alto do Morro de São Benedito, com menor circulação de pessoas, 

leva a um uso menor, enquanto o Palmas estaria em uma rua retilínea onde há uma parada de 

ônibus em frente ao correspondente bancário.  

O Banco Bem foi o primeiro banco comunitário a ser correspondente da Caixa 

Econômica Federal (CEF), esta parceria foi iniciada a partir de um acordo anterior do Banco 

Bem com a ONG Moradia e Cidadania212, pertencente a um grupo de funcionários da CEF. A 

 
212 “A Moradia e Cidadania tem suas origens nos Comitês de Ação da Cidadania, criados em 1993 pelo 

sociólogo Herbert de Souza. Em setembro do ano 2000 esse movimento social, abraçado pelos empregados da 

Caixa transformou-se em instituição jurídica, como organização não governamental (ONG), de abrangência 

nacional, registrada sob o CNPJ nº 01.285.730/0001-49 e denominada Moradia e Cidadania. Em 2001 a Moradia 

e Cidadania foi reconhecida como entidade de Utilidade Pública Federal e também receberia do Ministério da 

Justiça a qualificação de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP.” Informações acessadas 

em: https://moradiaecidadania.org.br/historico/; Data de Acesso: 10/6/2021. 

https://moradiaecidadania.org.br/historico/
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ONG se interessou pelo trabalho que o banco comunitário já vinha realizando com uma fábrica 

de tijolos ecológicos associada ao crédito habitacional; da mesma forma, foi a partir deste 

contato que a CEF se interessou em estabelecer um correspondente bancário no Banco Bem no 

local (informação verbal)213. 

O crédito habitacional, um dos diferenciais dos produtos ofertados pelo Banco Bem para 

sua comunidade, surgiu inicialmente de uma necessidade identificada pelo banco comunitário, 

necessidade ligada à infraestrutura precária da área, que levava os habitantes a permanecerem 

por pouco tempo no local, dificultando o desenvolvimento de relações com o lugar e com o 

banco comunitário; como relatou também a Sra. Leonora Mol,  

eu passei a perceber outra coisa, a gente emprestava e logo a pessoa não estava 

mais na comunidade [...] as casas não tinham menor condição de habitação, 

uma falta e dignidade de moradia. Vitória é muito quente e as pessoas 

conseguem construir uma casa e a casa não tem janela, tudo autoconstrução 

[...] a moradia traz uma sensação de pertencimento da comunidade e segura as 

pessoas na comunidade, quando elas têm uma casa digna elas querem ficar ali 

(informação verbal)214 

 

 

A ideia inicial surge de uma análise de crédito que o banco fazia com um pedreiro que 

questionava o Banco Bem do por quê ele não poder realizar um crédito habitacional, que em 

sua visão era também “produtivo”, como mostra o relato a seguir:  

Numa dessas análises de crédito um pedreiro vai e igual aquela música do Zé 

Geraldo ‘tá vendo aquele edifício ali embaixo, fui eu que construí’ e ele 

contou, chegou na reunião muito chateado e chorando ‘eu passei agora na 

praia na frente de um prédio que eu ajudei a construir e fiquei encantado com 

o que estava vendo’ ... eles fazem o esqueleto da obra, o acabamento eles não 

veem [...] ele nem sacou que a polícia havia chegado e até explicar o que está 

fazendo ali vai pra delegacia colher depoimento. Aí ele vira pra gente e fala 

‘minha casa vai cair e eu não entendo por que a gente não pode fazer crédito 

habitacional? Nós temos um monte de gente da construção e loja de material 

de construção aqui. Isso é produção’ 215 

 

 

Desta forma, o Banco Bem para atender as dinâmicas locais, passa a fornecer esta linha 

de crédito juntamente com crédito produtivo – realizado em Real – e de Consumo – feito em 

moeda local Bem e em Bem e-dinheiro. Em 2018, ano de realização da entrevista com a Sra. 

 
213 Entrevista concedida por Leonora Mol  em 5/9/2018 no I Encontro Global de Bancos Comunitários em 

Desenvolvimento nos dias 4,5 e 6 de setembro de 2018 em Fortaleza-CE. 
214 Entrevista concedida por Leonora Mol  em 5/9/2018 no I Encontro Global de Bancos Comunitários em 

Desenvolvimento nos dias 4,5 e 6 de setembro de 2018 em Fortaleza-CE. 
215 Entrevista concedida por Leonora Mol  em 5/9/2018 no I Encontro Global de Bancos Comunitários em 

Desenvolvimento nos dias 4,5 e 6 de setembro de 2018 em Fortaleza-CE. 
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Mol, o Banco Bem havia firmado parceria com a instituição financeira “Dacasa Financeira” 

que, por mês, depositava R$25.000,00 ao banco comunitário. Os juros dos empréstimos 

realizados através desse aporte eram diferentes daqueles transacionados do funding do Banco 

Bem, de R$250.000,00, como é possível verificar na Tabela 6 a seguir: 

 

Tabela 6. Linhas de Crédito do Banco Bem (2018) 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de entrevista com Sra. Leonora Mol, setembro de 2018.  

 

A justificativa do Banco Bem para que haja esta diferença na cobrança de juros é que a 

instituição Dacasa analisou as condições financeiras do banco comunitário e verificou que as 

ações não eram sustentáveis financeiramente, apresentando uma taxa de juros que possibilitaria 

o Banco Bem pagar um agente de crédito e não perder o funding, que conforme a análise era de 

R$190.000,00. Sra. Mol também informa que a taxa de juros foi discutida e aprovada pela 

comunidade no Fórum de Desenvolvimento Comunitário, também chamado de Fórum Bem 

Maior, uma espécie de conselho consultivo do Ateliê de Ideias que exerce controle social sobre 

o Banco Bem, levando em consideração o desenvolvimento local por meio da economia 

solidária. É preciso pontuar que a empresa Dacasa Financeira se encontra em liquidação 

extrajudicial autorizada pelo Banco Central desde setembro de 2020216. A parceria com o Banco 

Bem foi finalizada no final desde mesmo ano217. 

Em 2021 o funding do Banco Bem é composto pela sua carteira de crédito e um recurso 

de R$15.000,00 anual, recebido através da ADERES, uma autarquia do governo estadual do 

Espírito Santo. Com este aporte, o Banco Bem oferece uma linha para empreendimentos 

solidários que não necessariamente estejam dentro do Território do Bem.  

Para ter uma noção da movimentação do Banco Bem no Território do Bem, no ano que 

o Banco completou dez anos (2015) havia 14 mil pessoas atendidas, R$ 1,3 milhão em 

empréstimos e mil linhas de créditos liberadas entre moradores (CAMARA MUNICIPAL DE 

 
216 Informações retiradas do sítio da instituição Dacasa https://www.dacasa.com.br/; Acessado em 10/6/2021.  
217 Mensagem da Sra. Leonora Mol em 11/6/2021. 

Linha de Crédito 

Juros funding 

Banco Bem 

Juros parceria 

com Dacasa 

Crédito de Consumo sem juros 1% 

Crédito Produtivo 1% 3% 

Crédito Habitacional  sem informação 3% 

https://www.dacasa.com.br/
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VITÓRIA, 2015). A tabela a seguir apresenta os números de créditos concedidos pelo Banco 

Bem desde sua fundação até o presente momento:  

 

Tabela 7. Créditos concedidos pelo Banco Bem (ES) de outubro de 2005 a maio de 2021 

Linha de 

Crédito 

Número de 

empréstimos 

Valores 

emprestados 

Produtivo 511 R$ 1.236.185,25 

Habitacional 372 R$ 1.139.097,80 

Consumo 698 B$55.683,00 

Total 1581 R$ 2.430.966,05 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados disponibilizados pelo Banco Bem, 2021 

 

No que diz respeito à demanda por crédito na comunidade, o crédito de consumo é o 

mais procurado pela população, correspondendo a 44,14% dos créditos concedidos; esta 

porcentagem é seguida do crédito produtivo (32,32%) e do crédito habitacional (23,52%). Já 

em relação ao volume de valores emprestados o crédito de consumo corresponde somente a 

aproximadamente 2% dos empréstimos realizados, os valores são destinados principalmente 

para o crédito produtivo (≅ 51%) e crédito habitacional (≅ 47%).   

As taxas de juros, a partir do ano de 2020, passaram a ser de 3% para as três linhas de 

crédito oferecidas sem a cobrança da Taxa de Abertura de Crédito (TAC). A decisão ocorreu 

no Fórum Bem Maior por unanimidade na votação (informação verbal)218.  

Há uma variação na inadimplência em relação a cada linha de crédito, que também deve 

ser destacada, para entendermos melhor a dinâmica desses usos alternativos das finanças no 

território. Enquanto no crédito produtivo há uma variação de 0 a 3% de inadimplentes, na linha 

de crédito de consumo é de 0 a 2% e no crédito habitacional é de 0%. Sra. Mol afirma que 

durante a pandemia de COVID-19 a situação dos clientes está bastante delicada e, desta forma, 

o Banco vem buscando doações revertidas em moeda social e-dinheiro que colaboram 

principalmente com famílias que estão passando fome; concomitantemente, há a garantia que 

o consumo dessas famílias seja realizado localmente (informação verbal)219. 

Certamente a organização local que inicia as atividades do Banco Bem mantem-se como 

pilar através Fórum Bem Maior, gerando contiguidade no lugar do Território Bem, definindo 

uma razão local. Ao mesmo tempo, parcerias realizadas mostraram-se fundamentais para que a 

autossustentabilidade do banco comunitário fosse alcançada. Conjugadas à esta razão local, as 

 
218 Mensagem da Sra. Leonora Mol em 11/6/2021. 
219 Mensagem da Sra. Leonora Mol em 11/6/2021. 
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parcerias permitiram a criação de conjunto de normas locais que se estabelecem no Território 

do Bem, e dão base para que outros tipos de sociabilidade – mais solidárias – se instalem no 

lugar.  

O Banco Bem participou da implementação de outros bancos comunitários, mesmo não 

sendo mais o executor regional da SENAES desde o ano de 2015. Esta participação se deu por 

exemplo no caso dos bancos Bem de Perto, Bem de Perto Andorinhas e Kiri Kirê, representam 

os bancos comunitários incentivados pelo fomento de um outro banco comunitário já existente 

(Gráfico 7) A partir da difusão destes outros bancos na cidade, foi criada ainda a Rede de 

Bancos Comunitários Capixaba, que tem a Sra. Leonora Mol como presidenta. 

Conforme nos mostrou o gráfico 7, outra possibilidade de criação de bancos 

comunitários na Região Concentrada se dá através da ação de gestores públicos na escala 

municipal ou estadual (17% das iniciativas, de acordo com o gráfico). O caso dos quatro bancos 

comunitários que existem atualmente no município de São Paulo é um exemplo desta forma de 

implementação.  

De acordo com nossas investigações durante o mestrado (DE PAULA, 2015), o que 

inicia a história dos bancos comunitários paulistas é uma Emenda Constitucional do ex-

deputado Roberto Gouveia (do Partido dos Trabalhadores) nomeada como "Projeto Moradia 

Solidária". A partir deste ponto, o período de 2006 e 2009 foi marcado pelo diálogo entre líderes 

de movimentos sociais vinculados à questão da moradia.  A Universidade de São Paulo, através 

do Laboratório de Extensão da Escola de Artes e Ciências Humanas (LABEX-EACH-USP 

Leste) e a Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares, da Universidade de São Paulo 

(ITCP-USP), também teve a função importante de intermediar os interesses dos movimentos 

sociais e o ex-deputado. O histórico do LABEX/USP que desenvolvia trabalhos em quatro 

comunidades facilitou a implementação de um banco comunitário em cada uma delas, a saber:  

1. Bancos Autogestão 

2. Banco Paulo Freire 

3. Banco Apuanã e 

4. Banco Vista Linda 

 

Este último banco abriu falência no início de 2014. Já a ITCP/USP mantinha, desde 

2001, parceria com a Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento e Solidariedade da 

Prefeitura de São Paulo (STDS) e, concomitantemente, já exercia atividades no Distrito do 

Campo Limpo. Os membros do ITCP/USP identificaram a possibilidade de implementar um 
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banco comunitário no lugar, já que havia de fato uma associação de moradores de bairro 

consolidada, a União Popular das Mulheres (UPM). Diferentemente do que o "Projeto Moradia 

Solidária" determinava, a UPM não estava pautada por reivindicações ligadas à moradia, e desta 

maneira o critério inicial foi repensado, surgindo um quinto banco a ser implementado em São 

Paulo: o Banco União Sampaio. 

Em 2010, quando é lançado o Projeto da SENAES n°03/2010, a Incubadora Tecnológica 

de Cooperativas Populares (ITCP-USP) e o Laboratório de Extensão da Escola de Artes e 

Ciências Humanas (LABEX-EACH-USP Leste) apresentaram propostas separadas à SENAES, 

para requererem apoio financeiro aos bancos comunitários paulistas que estavam em recente 

formação. Como não era possível o encaminhamento formal de duas propostas de uma mesma 

instituição (no caso, a USP), a Reitoria da Universidade de São Paulo favoreceu o ITCP-USP, 

que apresentou o projeto final como Fundação da Universidade de São Paulo (FUSP). Os 

recursos dessa chamada pública totalizavam um valor de  R$ 14.000.000,00, e, desse montante, 

R$ 10.000.000,00 eram oriundos do Programa Nacional de Segurança com Cidadania 

(PRONASCI) para implementação de bancos comunitários em "territórios de paz"220 e R$ 

4.000.000,00 oriundos do orçamento da SENAES. Dos R$ 10.000.000,00 destinados apenas 

aos bancos comunitários, 25% desses recursos (R$2.500.000,00) foram destinados à Região 

Sudeste, que abrigava no momento a entidade executora regional dessas políticas (o NESOL-

USP) (DE PAULA, 2015).   

Outra organização importante que foi criada neste contexto de difusão de finanças 

solidárias no estado de São Paulo foi a  Rede Paulista de Bancos Comunitários (RPBB), que 

existe desde 2013, e os bancos que faziam parte dela eram o Banco Paulo Freire – localizado 

na Cidade Tiradentes (Zona Leste da cidade) –, Banco Apuanã, – localizado no Bairro de  

Jaçanã (Zona Norte) –  o Banco Vista Linda – instalado no Bairro de  Taipas (Zona Noroeste 

da cidade) – e finalmente o Banco Autogestão, sediado  no Campo Limpo (Zona Sul). Em 2020 

houve um aumento do número de bancos da Rede e uma reestruturação através de um novo 

coordenador, o Sr. Hamilton Rocha. Atualmente a rede é composta pelos seguintes bancos 

comunitários do estado de São Paulo: Padre Leo Comissari, Paulo Freire, Tonato, Nascente e  

 
220 Os "territórios de paz" foram uma proposta ao final do segundo mandato do governo Lula, vinculado ao 

Ministério da Justiça, que atuaria através do Programa Nacional de Segurança com Cidadania (PRONASCI), com 

o intuito de atuar em "territórios" marcados pela violência urbana, levando atividades culturais, esportivas e 

educacionais com apoio de psicólogos, educadores e assistentes sociais. Os bancos comunitários seriam mais um 

elemento da execução das políticas do PRONASCI para desenvolver esses territórios. Fonte: [http://gov-

rj.jusbrasil.com.br/noticias/283782/governo-federal-inicia-lancamento-dos-territorios-de-paz-do-pronasci]; 

acessado em 17/08/2014.  Contudo, o PRONASCI não foi levado adiante pelo governo sucessor, de Dilma 

Rousseff.  
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União Sampaio. Como é possível verificar no Quadro 8, nem todos os bancos comunitários do 

Estado de São Paulo estão na RPBC:  

 

Quadro 8. Brasil: Bancos Comunitários Estado de São Paulo (2021) 

Bairro Município Nome do Banco Ano de Fundação 

Paulo Freire São Paulo Inácio Monteiro 2009 

Apuanã São Paulo Jardim Apuanã 2009 

Autogestão São Paulo Jardim São Luís 2009 

Tonato Carapicuíba Carapicuiba 2011 

Nascente São Carlos Jardim Gonzaga 2011 

Padre Leo 

Commissari 

São Bernardo do 

Campo 

Jardim Silvina 2011 

Orquídea Várzea Paulista Vila Real 2011 

Santa Eudoxia São Carlos Santa Eudoxia 2012 

Solano São Paulo Campo Limpo 2016 

Ativa FZA Santana do Parnaíba Fazendinha 2019 
Fonte: Elaboração própria a partir de levantamento documental 

  

Desta maneira, a Rede Paulista reúne atualmente, além dos bancos comunitários ligados 

ao Projeto de Moradia, outros que foram implementados de diferentes maneiras. O impulso 

para a fundamentação da Rede se deu a partir do V Encontro Nacional de Bancos Comunitários, 

realizado em junho de 2020, pela Rede Brasileira de Bancos Comunitários. Em seguida houve 

I Encontro Paulista de Bancos Comunitários, nos dias 29 e 30 de junho e 1 e 2 de julho, onde 

se discutiu principalmente as funcionalidades da Plataforma E-dinheiro assim como 

capacitação junto aos gestores para uso da Plataforma.  

 Dentre os bancos comunitários paulistas pertencentes a Rede, está o Banco Padre Léo 

Comissari, localizado da Região Metropolitana de São Paulo no município de São Bernardo do 

Campo e atua no bairro Jardim Silvinia, Montanhão e arredores. O Padre Léo é um exemplo de 

implementação de banco comunitário por meio da política da SENAES, baseada na 

metodologia do Banco Palmas.  

Seguindo os passos da metodologia, o NESOL/USP – executor regional da SENAES do 

edital de 2010, como mencionado –, identificou no local certas atividades que já se realizavam 

a partir dos princípios da economia solidária221. Esta existência prévia de atividades com esta 

 
221 Por iniciativa da Associação Padre Léo, foi inaugurada a REDE em 2002, com o objetivo de articular e organizar 

empreendimentos solidários do ABC paulista, onde havia 22 empreendimentos participantes. No mesmo ano 

criou-se o Grupo de Apoio a Economia Solidária (GAES) com o objetivo de estimular a formação e fortalecimento 

de grupos de geração de renda alternativa composto  por  cinco  membros,  sendo  quatro  deles  oriundos  dos  

movimentos eclesiais de base da  Igreja Católica Brasileira, e um da Universidade Metodista de São Paulo 

(GATTAI, 2013, p.5) 
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natureza é fundamental para a construção de um banco comunitário, como previsto na Fase de 

Identificação (item 2.3). Conforme Sra. Vani Caldas, gestora do Banco Padre Léo Comissari, 

entre os anos de 2008 e 2012 já havia o uso de uma moeda local, o Comissari, impressa em 

papel sulfite, que circulava somente entre os produtores de economia solidária (informação 

verbal)222.  

 Durante a construção do banco comunitário, houve alteração da cédula da moeda local 

por outra que continha uma marca d´água, como as demais moedas locais dos bancos 

comunitários instituídos pela SENAES, com o intuito de trazer maior segurança nas trocas e 

evitar clonagem. Houve diversas ações das agentes de crédito para que a comunidade – os 

consumidores – compreendesse a importância do uso da moeda local e passassem a confiar no 

instrumento financeiro, já que no âmbito dos empreendimentos solidários a moeda local era 

bem recebida: 

foram feitos vários movimentos de divulgação dentro comunidade, a gente 

chegou a montar mesa na frente do açougue, na calçada dos comerciantes, 

mercadinhos, para que a gente pudesse estar divulgando a moeda e mostrar 

pro pessoal, os mercados que aceitavam a moeda chamavam a gente pra fazer 

divulgação na frente dos comércios deles. Foi onde a gente começou a 

espalhar a moeda mas ainda tinha uma certa rejeição, o banco estava fechado 

porque a gente precisava estar na rua explicando para as pessoas porque não 

é tão fácil chegar na comunidade e dizer ‘olha tem uma moeda nova, olha 

aceita aqui essa moeda’ não dá pra ser apenas isso. Tem que ter toda uma 

conversa e uma divulgação mais ampla e naquela época sem redes sociais, a 

gente precisava fazer no boca-a-boca mesmo. Passando panfletos, entregando 

e explicando o que é e muita gente não queria porque a maioria quer mesmo 

o Real. Precisou na época, foi bem explicado, que precisa ter alguém dentro 

da comunidade, tinham duas agentes, porém eu era da comunidade, para que 

passasse confiança para as pessoas. Foi passado, porém a confiança das 

pessoas não era na gente, as pessoas precisavam confiar na moeda (informação 

verbal)223 
 

 

Sra. Vani conta que todo o processo de criação da moeda e do banco comunitário teve 

participação da Associação Padre Léo (associação de moradores) que era reconhecida e 

 
222 Sra. Vani Caldas, gestora do Banco Padre Léo, em participação do Curso de Cultura e Extensão “Bancos 

Comunitários e Moedas Locais: usos alternativos das finanças no Brasil (on-line)” realizado em abril de 2021 sob 

Coordenação do Prof. Dr. Fábio Betioli Contel e ministrado por: Anderson Oriente, Carolina de Paula Pupo, 

Henrique Pavan Souza e Luiz Arthur Faria.  
223 Sra. Vani Caldas, gestora do Banco Padre Léo, em participação do Curso de Cultura e Extensão “Bancos 

Comunitários e Moedas Locais: usos alternativos das finanças no Brasil (on-line)” realizado em abril de 2021 sob 

Coordenação do Prof. Dr. Fábio Betioli Contel e ministrado por: Anderson Oriente, Carolina de Paula Pupo, 

Henrique Pavan Souza e Luiz Arthur Faria.  

https://uspdigital.usp.br/apolo/apoObterAtividade?cod_oferecimentoatv=100486
https://uspdigital.usp.br/apolo/apoObterAtividade?cod_oferecimentoatv=100486
https://uspdigital.usp.br/apolo/apoObterAtividade?cod_oferecimentoatv=100486
https://uspdigital.usp.br/apolo/apoObterAtividade?cod_oferecimentoatv=100486
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respeitada pela comunidade, e em sua avaliação isso facilitou a construção de confiança entre 

a comunidade, a moeda local e o banco comunitário (informação verbal)224.  

Milton Santos propõe que, na escala do cotidiano, os processos sociais ocorrem por meio 

de três ordens principais: a técnica, a das normas e a simbólica. Enquanto as duas primeiras são 

dados, a terceira ordem expressa também forças de transformação e mudança, sendo que esta 

força está atrelada a elementos de afetividade, de significações não-instrumentais, assim como  

nas representações que estas comunidades fazem de si próprias e do mundo (SANTOS, [1996] 

2008, p. 82) (grifo do autor). A busca pela aceitação da moeda local no bairro, e 

consequentemente uma alteração no modo de pensar as finanças no lugar, se insere na ordem 

simbólica; nesta perspectiva, em nosso entender a importância do lugar na formação da 

consciência está circunscrita nessas formas do agir que o banco comunitário estabelece na 

comunidade.   

Dos dados que tivemos acesso em junho de 2020, somente três bancos paulistas faziam 

uso da Plataforma, a saber: Banco Padre Leo Comissaria, Banco Paulo Freire e Ativa FZA. Um 

ano depois todos que pertencem a Rede passaram a utilizar a Plataforma E-dinheiro (informação 

verbal)225.  Acreditamos que este aumento faz parte de ações que a RPBC fez neste período, 

como o Dia do e-dinheiro, realizado em fevereiro e o Lançamento da Campanha Financeira da 

Rede Paulista de Bancos Comunitários, em abril, divulgados através de redes sociais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
224 Sra. Vani Caldas, gestora do Banco Padre Léo, em participação do Curso de Cultura e Extensão “Bancos 

Comunitários e Moedas Locais: usos alternativos das finanças no Brasil (on-line)” realizado em abril de 2021 sob 

Coordenação do Prof. Dr. Fábio Betioli Contel e ministrado por: Anderson Oriente, Carolina de Paula Pupo, 

Henrique Pavan Souza e Luiz Arthur Faria.  
225 Mensagens do Sr. Hamilton Rocha, Coordenador da Rede Paulista de Bancos Comunitários dia 11/6/2021.  

https://uspdigital.usp.br/apolo/apoObterAtividade?cod_oferecimentoatv=100486
https://uspdigital.usp.br/apolo/apoObterAtividade?cod_oferecimentoatv=100486
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Figura 44. Folder de divulgação em redes sociais do Dia do e-dinheiro 

 

  

Fonte: Rede Paulista de Bancos Comunitários (RPBB).  

 

Figura 45. Folder de Lançamento da Campanha Financeira da Rede Paulista de Bancos 

Comunitários 

 
Fonte: Fonte: Rede Paulista de Bancos Comunitários (RPBB).  

 

No Dia do e-dinheiro houve lives com os gestores dos bancos comunitários paulistas, 

divulgadas através da página do Facebook da RPBC, onde se discutiu sobre o uso da 

Plataforma. Posteriormente a liderança de cada banco comunitário saiu nos arredores do bairro 

com o objetivo de cadastrar comércios e usuários na Plataforma E-dinheiro: 
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Figura 46. Cadastramento de novo comércio no Dia e-dinheiro 

 

Fonte: Rede Paulista de Bancos Comunitários (RPBB), 27/2/2021. A gestora do Banco Paulo Freire 

(SP) Maria das Dôres Ferreira (canto direito) cadastrando um comércio na Plataforma E-dinheiro.  

 

 Na avaliação do Sr. Hamilton Rocha, o Dia do e-dinheiro levou a mobilização dos 

bancos comunitários já existentes e de outros novos grupos como na Brasilândia, Osasco, 

Santos, dentre outros. Em suas palavras “Eletrizante, minha cara, eletrizante. Mas filiação que 

é bão, poucas” (informação verbal)226.  

 Já durante a Campanha Financeira, foram realizadas ainda as seguintes atividades: a) 

Lançamento Cursos de Capacitação para Bancos Comunitários; b) Lançamento da E-lojinha 

com a moeda social e-dinheiro e c) Lançamento do novo Website da RPBC.  

 De acordo com o Coordenador da RPBC, o Curso de Capacitação tem como público os 

gestores de bancos comunitários já existentes e demais interessados no tema, com duração de 

um ano, ocorrendo um dia da semana com horários alternados. O curso é organizado em doze 

módulos como o de “vendas”, que ensina o gestor (ou futuro banqueiro) a vender o banco 

comunitário e o e-dinheiro.  

A Campanha fez o lançamento do sítio eletrônico da RPBC, onde é possível encontrar 

uma organização da Rede. Lá também há no link “Colabore” com a E-vaquinha, uma plataforma 

criada por desenvolvedores do Laboratório de Sociedade e Informática da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (LABIS/UFRJ) juntamente com o Coordenador da RPBC, Sr. Hamilton 

Rocha. As doações na plataforma podem ser pagas em e-dinheiro, e por meio de cartão de 

crédito, sendo que o objetivo é possibilitar a captação de recursos para a RPBC e outras 

entidades de cunho solidário, que tenham interesse em fazer uso da Plataforma.  A diferença da 

 
226 Mensagens do Coordenador da RPBC Sr. Hamilton Rocha em 28/2/2021, dia seguinte ao Dia do e-dinheiro.  
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E-vaquinha da Rede Paulista é que não há pagamento de taxas para cada doação realizada, e 

nem um valor a ser descontado do montante total no momento do saque (como é feito 

geralmente em plataformas com esta mesma finalidade)227. Na imagem, as possibilidades de 

doações que podem ser feitas através da E-vaquinha para a RPBC: 

 

 

Figura 47. Valores de doações e contrapartidas de recebimentos pelo doador na E-

vaquinha 

 

Fonte: Rede Paulista de Bancos Comunitários (RPBB). Acessado em: 

https://paulista.redebancos.org.br/colabore/; 14/6/2021. 

 

Ainda no âmbito da RPBC, também está sendo desenvolvida a E-lojinha, que será uma 

loja virtual onde os pagamentos serão realizados em e-dinheiro, e que tem por objetivo agregar 

as mercadorias produzidas dos comércios locais por bancos comunitários, formando uma 

espécie de shopping virtual dos bancos comunitários.  A ideia da E-lojinha nasce da necessidade 

de fomentar o comércio local durante a pandemia de COVID-19, nos bairros onde estão 

localizados os bancos comunitários. Assim como a E-vaquinha, a atividade também conta com 

desenvolvedores do LABIS/UFRJ, entretanto há um contratado da Rede Paulista para finalizar 

a parte de pagamentos e layout (informação verbal)228.  

 
227 No caso de uma das mais importantes plataformas para captação de recursos através de doações, para cada 

doação realizada cobra-se 6,4% + R$ 0,50 e uma tarifa de R$ 5,00 para o saque. Para mais informações acesse: 

https://blog.vakinha.com.br/nossas-taxas-e-prazos/ 
228 Mensagens do Coordenador da RPBC Sr. Hamilton Rocha em 28/2/2021, dia seguinte ao Dia do e-dinheiro. 

https://paulista.redebancos.org.br/colabore/
https://blog.vakinha.com.br/nossas-taxas-e-prazos/
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O envolvimento da universidade pública junto as atividades dos bancos comunitários, 

neste caso, possibilitam uma (re)invenção de tecnologias contemporâneas para novos usos, 

possibilitando o acesso a plataformas on-line que não expropriam os recursos locais; ao 

contrário, além de não cobrarem taxas para serem usadas, possibilitam através do pagamento 

em e-dinheiro captar fundos através da taxa transacionada via aplicativo para o banco 

comunitário. Neste sentido, parece que estamos aqui diante daquilo que Gaudin (1978, p.196) 

denominou de “ferramentas periféricas portadoras de autonomia”, já que engenheiros de uma 

universidade pública estariam construindo plataformas capazes de extrapolar racionalidades 

mais instrumentais das finanças capitalistas, buscando a sua superação através da economia 

popular.  

Outros dois instrumentos que servem para captação de recursos para a RPBC são a 

assessoria para bancos comunitários e a participação de editais. Para o Sr. Rocha, o primeiro 

instrumento surge da necessidade que bancos comunitários apresentaram em ter uma assessoria 

para planejar sua recuperação em casos de crises, ou até mesmo de se reconstruírem229;  o 

segundo instrumento, por sua vez, visa a participação da RPBC como entidade nos editais 

públicos, que visem a expansão de bancos comunitários e uso do e-dinheiro.  

Sobre a política de juros dos bancos comunitários paulistas, foi possível verificar em 

pesquisa anterior que três bancos comunitários (Apuanã, Paulo Freire, Autogestão) 

disponibilizavam o crédito produtivo, feito em moeda Real (R$), com juros de 1% e 2,5%230; 

estas taxas eram cobradas para custear as operações feitas no banco comunitário, e eram taxas 

abaixo das estabelecidas no mercado comercial/privado de crédito. Cabe destacar que, quando 

realizadas em moeda local, não incidiam sobre as operações taxas de juros. O Banco União 

Sampaio, apesar de ter uma variabilidade maior de linhas de crédito além das convencionais –  

como o “Puxadinho” (crédito habitacional) e o crédito cultural – , era o único que apresentava 

uma taxa de 1,5% a 2,5% para todas as linhas, incluindo o crédito de consumo em moeda local 

Sampaio (DE PAULA, 2015).   

Um caso de extrema relevância, que nossa investigação identificou, é o do Banco 

Mumbuca (RJ), primeiro banco comunitário municipal231, ou seja, trata-se do primeiro banco 

 
229 Sr. Rocha informou que há um valor pago por mês pelo banco comunitário que contratar esse serviço da Rede 

Paulista de Bancos Comunitários, mas ressalta que o valor é negociável. Mensagens do Coordenador da RPBC Sr. 

Hamilton Rocha em 28/2/2021, dia seguinte ao Dia do E-dinheiro. 
230 Este dado é fruto da sistematização dos trabalhos de campo realizados nos respectivos bancos nos meses de 

janeiro e fevereiro de 2014. 
231 Além do banco comunitário municipal de Maricá (RJ) que utiliza uma moeda social digital, há outras prefeituras 

que já se utilizam da Plataforma E-dinheiro para pagamento de benefícios, como o caso de Limoeiro de Anadia 
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cuja implementação ocorreu por meio de uma política pública, realizada pela Prefeitura de 

Maricá. Além da forma com que foi implementado, este banco comunitário possui um elevado 

número de clientes (62.945) e de comerciantes cadastrados em sua contabilidade (8.255 

lojistas); estes números são tão significativos, que correspondem a nada menos que 58% dos 

clientes e 78,6% dos comerciantes que se relacionam com bancos comunitários em todo o 

território brasileiro. Desta forma, entendemos que o Banco merece uma atenção mais detalhada, 

que faremos no próximo item deste capítulo.  

 Neste complexo arranjo de bancos comunitários que surgiram recentemente, outras 

formas de implementação menos expressivas do ponto de vista quantitativo foram identificadas 

em nossa investigação, que são através de empresas privadas e universidades.  

No que diz respeito aos bancos abertos a partir de cooperação com a iniciativa privada, 

destacamos o caso do Banco do Preventório em Niterói (RJ) e do Saracuruna, em Duque de 

Caxias (RJ). Ambos tiveram como agente fomentador a Ampla Energia e Serviços S.A, 

distribuidora de energia elétrica controlada pelo Grupo Enel. Enquanto o Preventório mantem 

suas atividades, o Banco Saracuruna encerrou suas atividades há mais de 5 anos232. 

 Conforme a Sra. Rodrigues, responsável pela área de Integração e Desenvolvimento 

Social da Ampla Energia e Serviços S.A, a ideia de apoiar a implementação de um banco 

comunitário nasceu de um programa interno, o Inova, que premiava ideias inovadoras de seus 

funcionários. O objetivo era apoiar o banco comunitário juntamente com um “plano de 

negócios”, onde uma das funções do banco era ser um facilitador nos pagamentos de contas de 

energia elétrica dos clientes da empresa. A proposta foi identificada e alocada ao Programa de 

Consciência Ampla, um programa de ações sociais da empresa, e esteve ligado ao tema da 

responsabilidade socioambiental (RODRIGUES, 2013, p. 47-48).  

As principais ações da empresa nesta “parceria” materializavam-se através do Clube de 

Energia, uma iniciativa onde a Ampla disponibilizava seus serviços para as comunidades 

atendidas pelos bancos, tais como: regularização do uso de energia, flexibilização do pagamento 

de dívidas, visita de agente comunitário para orientar o consumo, troca de geladeiras por mais 

eficientes energeticamente, troca de lâmpadas incandescentes por fluorescentes, dentre outras 

ações (FRANÇA, 2013, p. 55). 

 
(AL) e outros que estão em implementação, todos no estado do Rio de Janeiro, a saber: Itaboraí com a moeda 

Pedra Bonita, Cabo Frio com a moeda Itajurus e Niterói com a moeda Ariboia.  
232 Entrevista concedida pelo Sr. Marcos Rodrigo em 8/9/2020 em formato on-line devido a pandemia de COVID-

19. 
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Para realizar a implementação, a empresa buscou a Incubadora de Empreendimentos em 

Economia Solidária da Universidade Federal Fluminense (IEES-UFF), para redigir um parecer 

sobre a viabilidade do projeto e firmar parceria. Já o Banco Palmas também participou destas 

iniciativas, porém como consultor do projeto, durante 18 meses (FRANÇA, 2013, p.65); por 

fim, a IEES/UFF assessorou por 2 anos ambos os bancos comunitários (de 2011 a 2012) 

(ibidem, p.71). Desta forma, também nestes casos, as duas comunidades selecionadas 

comunidades apresentavam alguma organização local pré-existente (op.cit., p.73), fator 

essencial para o “sucesso” dos bancos comunitários (como já frisado).  

Conforme o Sr. Rodrigues, a Ampla assumiu um papel de patrocinadora e apoiadora do 

projeto, evitando o contato mais direto com os grupos dos bancos comunitários, para que a 

comunidade assumisse um papel protagonista e evitasse qualquer relação de dependência 

(RODRIGUES, 2013, p.52-53).  

É possível identificar que a ação da empresa privada se concretizou através da fala do 

Sr. Marcos Rodrigo, o primeiro presidente e um dos fundadores do Banco do Preventório (RJ):  

éramos um grupo da comunidade que já desenvolvíamos ações em economia 

solidária, especialmente eu e a falecida Dona Graça, uma liderança feminina, 

todos nós moradores do Morro do Preventório é a fala aqui do Morro, a gente 

estava na formação do Fórum de Economia Solidária da cidade desde sua 

fundação e tinha um trabalho em conjunto com a universidade, com a UFF, 

onde tinham ações de economia solidária e projetos de pesquisa. Com essa 

relação com a UFF a gente estabeleceu um contato com eles [...] e a UFF falou 

que tinha interesse de apoiar a criação de um banco comunitário em Niterói e 

a gente foi conversando e em dado momento a UFF conseguiu um potencial 

parceiro para esse projeto, um primeiro financiador, a Enel [...] a gente 

escreveu o projeto e conseguiu esse recurso e criou o banco comunitário, 

fizemos isso junto com a UFF que fez isso com a gente desde o nascimento 

do banco comunitário233 

 

 

Para o Sr. Rodrigo, o caso do Banco Preventório difere da maioria dos bancos 

comunitários pois para ele, “somos o primeiro projeto de extensão universitária do Rio de 

Janeiro, um projeto que nasce da ação da extensão com a comunidade [...] somos diferentes dos 

demais porque somos uma iniciativa com a comunidade, universidade e empresa”234. Desta 

forma o Banco do Preventório inicia seu funding com R$70.000,00 e operava com duas linhas 

de crédito – de Consumo e Produtivo – até o ano de 2017, onde também contava com o suporte 

 
233 Entrevista concedida pelo Sr. Marcos Rodrigo em 8/9/2020 em formato on-line devido a pandemia de COVID-

19.  
234 Entrevista concedida pelo Sr. Marcos Rodrigo em 8/9/2020 em formato on-line devido a pandemia de COVID-

19. 
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financeiro do Edital da SENAES de 2013 para pagamento de funcionários (agentes de créditos) 

e contas de água e luz. Com o fim da SENAES, na avaliação do Sr. Marcos, o Banco do 

Preventório precisou se reinventar e tiveram que decidir entre fechar as portas ou utilizar a 

carteira de crédito para financiar custeios básicos de funcionamento, elegendo a segunda opção. 

Enquanto os recursos do funding se esvaziavam, o Preventório explorava alternativas, como a 

captação de recursos através de projetos que não estavam necessariamente vinculados as 

finanças e ações próprias da comunidade, como rifas e eventos comunitários. Assim, o Banco 

do Preventório caminha na construção de estratégias de financiamento que, no segundo 

semestre de 2020, geraram algo em torno de R$80.000,00, destinado ao microcrédito e 

emprestado por meio de grupos solidários.  

Na avaliação de Sr. Joaquim Melo sobre parcerias de bancos comunitários com 

empresas privadas, o gestor diz que “Quando sabemos para onde queremos ir, não temos medo 

de dialogar com ninguém. A relação com as empresas pode ser favorável para os bancos 

comunitários, desde que bem-negociada, com ganhos para ambos os lados e vantajosa para o 

povo” (SEGUNDO, 2013, p.14). 

Vale destacar ainda que, nos casos do Banco Preventório e Saracuruna, a universidade 

pública desempenhou um importante diálogo entre a empresa privada e as comunidades do Rio 

de Janeiro. Alguns anos adiante, em 2016, a universidade pública passou a constituir-se como 

a principal motivadora na consolidação de bancos comunitários, com os casos do Banco Justa 

Troca e Cascata, ambos em Porto Alegre (RS), por meio do Núcleo de Estudos de Gestão 

Alternativa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (NEGA/UFRGS), voltado para 

estudar e apoiar inciativas de geração de trabalho e renda, em especial àqueles identificados no 

campo da economia solidária235.  

A Prof.ª Dr.ª Ana Mercedes, participante deste Núcleo de Estudos (o NEGA), em 

palestra proferida no Solidários: I Encontro Global de Bancos Comunitários em 

Desenvolvimento em 2018, descreve que o ofício da universidade é fortalecer organizações 

locais através de experiências bem estabelecidas, como o caso do Banco Palmas (CE) e Banco 

Bem (ES), e ressalta que o momento de implementação desses dois bancos comunitários 

diferem dos demais, já que não contaram com o apoio de política pública  federal, reflexo do 

cenário político que se instaurou no Brasil com a deposição de presidenta Sra. Roussef. Segundo 

a Sra. Mercedes, 

 

 
235 Informações sobre o NEGA/UFRGS acessar: https://www.ufrgs.br/gestaoalternativa/ 

https://www.ufrgs.br/gestaoalternativa/


  

222 

 

A gente trabalhou em um momento diferente dos outros processos, dos outros 

bancos comunitários porque foi justamente o momento que parou a política 

pública. A lógica inicial tinha sido entrar com esse processo e depois o banco 

era apoiado pela política pública e quando era para ser o processo acabou a 

política pública em relação aos bancos. Mas isso também tem sido uma 

experiência importante porque [...] quando parou a política pública parou o 

processo e nesse caso continuou nas comunidades com suas limitações, mas é 

importante colocar que ele continua com diferenças muito grandes entre uma 

comunidade e a outra mas a gente se depara então de que maneira nós 

podemos apoiar esse processo tanto do ponto de vista e aí nós temos dois eixos 

principais: o processo de gestão dessas organizações, então nós temos um 

núcleo de gestão alternativa, que organizações são essas? De maneira elas se 

sustentam? De que maneira elas podem funcionar e então explorar a questão 

do pé na comunidade e suas próprias dinâmicas organizacionais e por outro 

lado o processo de mobilização comunitária que também se coloca uma um 

grande desafio no atual contexto brasileiro (informação verbal)236 

 

É preciso sublinhar que na comunidade onde se estabeleceu o Banco Justa Troca, na 

Vila Nossa Senhora de Aparecida do bairro Sarandi em Porto Alegre, já haviam experiências 

voltadas à economia solidária, baseadas na cadeia do algodão orgânico –  a Justa Trama –, uma 

cooperativa que se inicia com o plantio do algodão agroecológico e estende-se a 

comercialização das peças. A Sra. Nelsa Inês Fabiano Nespolo é do Justa Trama e uma das 

pessoas que está à frente do Banco Justa Troca. De acordo com entrevista concedida a nós, já 

havia ações realizadas com Sandra Magalhães e Joaquim Melo, e o Banco Palmas é uma das 

inspirações do Justa Troca. Ela pontua que era preciso primeiro fortalecer a cadeia do algodão 

orgânico para depois instituir o banco comunitário, que se inicia com o convite da NEGA. A 

Sra. Nespolo descreve que passaram a reunir a comunidade para saber as impressões que se 

estabeleciam no entorno da perspectiva de se criar um banco comunitário.  

Houve um processo de escolha do nome do banco comunitário e da moeda local. O 

símbolo que há nas cédulas da moeda Justo – placas de ruas – remete a um processo de 

participação democrática dos moradores da Vila de Nossa Senhora, que vivam em ruas 

batizadas por números – Rua Um, Dois, Três e assim por diante; assim, a escolha de novos 

nomes possibilitou a criação da identidade da moeda:  

 

 

 

 

 

 
236 Apresentação proferida pela Prof.ª Dr.ª Ana Mercedes no I Encontro Global de Bancos Comunitários em 

Desenvolvimento em 2018, Fortaleza (CE). 
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Figura 48. Folder do Banco Justa Troca onde há as notas de moedas locais Justo 

 

Fonte: Página do Facebook do Banco Justa Troca 

(https://www.facebook.com/bancojustatroca/photos/a.1736003416613737/2747873605426708). 

Publicado em: 9/12/2020; Acessado em: 15/6/2021. Nas cédulas das moedas locais Justo contem é 

possível observar desenhos de ‘placas de ruas’ remetendo ao processo democrático e participativo da 

comunidade. 

 

Para a construção do primeiro fundo do Banco Justa Troca, dois parceiros internacionais 

da Justa Trama, a Nexus Emilia Romagna e o Centro de Estudos Rurais e de Agricultura 

Internacional (CERAI), doaram R$10.000,00 cada; desta forma, metade do dinheiro é o funding 

do banco comunitário e a outra metade é destinada para remunerar uma funcionária que trabalha 

algumas horas por dia no banco. No ano de nossa entrevista, o Banco Justa Trama havia firmado 

parceria com a Nexus, que deu um aporte que possibilitaria o Banco comprar equipamentos 

para realizar feiras locais e ter materiais de divulgação (informação verbal)237.  

A Sra. Nespolo pontua que durante a criação do banco estiveram envolvidas pessoas da 

comunidade, e duas cooperativas da Vila, a Cooperativa de Costureiras Unidas Venceremos 

(Univens) composta por 25 mulheres que trabalham da confecção de roupas e   Cooperativa 

Nova Geração, onde participam 9 educadoras que atendem 56 crianças da comunidade na 

Escolinha Nova Geração.  

O Banco Justa Troca possui duas linhas de crédito, o Produtivo onde há uma taxa de 1% 

de juros e o de Consumo, realizado em Justos (J$), e não há juros. Na avaliação da gestora, o 

Crédito de Consumo é o mais procurado pois o valor de empréstimo para o Crédito Produtivo 

 
237 Entrevista concedida pela gestora Nelsa Inês Fabiano Nespolo em 6/9/2019 no I Encontro Global de Bancos 

Comunitários em Desenvolvimento nos dias 4,5 e 6 de setembro de 2018 em Fortaleza-CE e pode ser consultada 

no Apêndice 4. 

https://www.facebook.com/bancojustatroca/photos/a.1736003416613737/2747873605426708
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é pequeno para a produção, não ultrapassando R$250,00. Havia, em 2018, 3.600 Justos 

circulando na comunidade (informação verbal)238.  

Os clientes do banco comunitário, ou seja, aqueles que moram na comunidade e podem 

tomar créditos, pertencem a Vila de Nossa Senhora, entretanto os sócios das cooperativas da 

comunidade que não moram na Vila também podem fazer a solicitação de crédito, já que o 

Banco entende que essas pessoas podem vir a consumir no bairro. Para estimular o uso da 

moeda local, parte dos recebimentos dos sócios na Cooperativa Univens é feito em moeda 

Justos.   

Já em relação a aceitação da moeda no comércio local, foi realizado um mapeamento 

dos comércios existentes na comunidade pelo Banco Justa Troca, com o objetivo de identificar 

se esses estabelecimentos aceitariam a moeda local, e se poderiam oferecer algum desconto 

para quem comprasse em Justos. Na avaliação da gestora, não houve nenhum comércio que se 

negou a aceitar a moeda Justos, mas estavam com dificuldade de estimular os mesmos para 

fornecerem descontos aos consumidores da comunidade. A princípio havia dois comércios que 

ofereciam descontos maiores, como a Escolinha Nova Geração (10% de desconto) e um salão 

de beleza; os demais empreendimentos que se dispuseram oferecer desconto, o faziam com um 

valor que não passava de 3%.  

Como o banco comunitário havia sido fundado em 2016, Sra. Nespolo não sabia 

quantificar o número de comerciantes e empréstimos já realizados, e esta imprecisão nos 

pareceu revelar a organização simples, não-burocrática, do banco comunitário. Ao 

perguntarmos se havia algum caso de ações voltadas para a promoção de desenvolvimento do 

bairro, nos relata o caso de um jovem que está conseguindo sustentar a família através de um 

empréstimo feito no banco comunitário:  

veio o jovem pegar um dinheiro porque ele queria pegar um chocolate pra 

fazer chocolate por causa da Páscoa e ele já fez quatro empréstimos, ele está 

conseguindo sustentar sua família trabalhando com o chocolate [...] E ele 

continuou, porque você não faz ideia de quanto lá está frio, e ele continuou é 

muito legal a seriedade com que ele trata o banco (informação verbal)239 

 

 

 
238 I Encontro Global de Bancos Comunitários em Desenvolvimento nos dias 4,5 e 6 de setembro de 2018 em 

Fortaleza-CE e pode ser consultada no Anexo 1. 
239 Entrevista concedida pela gestora Nelsa Inês Fabiano Nespolo em 6/9/2019 no I Encontro Global de Bancos 

Comunitários em Desenvolvimento nos dias 4,5 e 6 de setembro de 2018 em Fortaleza-CE e pode ser consultada 

no Apêndice 4. 
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 A gestora conclui que com a parceria firmada com a Nexus, o banco comunitário será 

capaz de contribuir ainda mais em casos como o descrito, ao sentar-se com o comerciante e 

poder ajudá-lo a pensar em seu negócio e nas possibilidades existentes.  

 Ainda que com pouco tempo de implementação, o Banco Justa Troca nos relatou um 

assalto a um comércio local, onde foram levadas também notas da moeda Justos, junto com 

Reais em caixa. A moeda possui um ‘lacre’, entretanto para a gestora seria difícil identificar 

quais cédulas haviam sido roubadas pela alta circulação da moeda. Isso é interessante pois 

mostra que se há circulação da moeda em um número substancial de estabelecimentos, o 

assaltante não necessariamente trocaria a moeda local por Real no banco comunitário. Em 

contrapartida, isso também aponta o pouco controle do banco em relação a emissão das moedas 

Justos, dificultando a identificação daquelas que haviam sido saqueadas.   

 A questão da segurança é um fator que interfere bastante no funcionamento do Banco 

Justa Troca. Na tentativa de evitar assaltos no banco comunitário, um representante do banco 

vai até o estabelecimento comercial para realizar a troca de moeda Justo em Real, para evitar a 

circulação de dinheiro em espécie no banco comunitário. A falta de segurança foi citada pela 

Sra. Nespolo como um empecilho para a não utilização da Plataforma E-dinheiro, já que uma 

das funções que a Plataforma oferece é a possibilidade de pagamento de contas para a gestora, 

isso poderia levar a um aumento de circulação de dinheiro no banco comunitário:  

nosso objetivo é de chegar o e-dinheiro, então a gente vive numa região que é 

muito violenta e a gente teve um pouco de medo de trabalhar com o e-dinheiro, 

começar a pagar as contas sobretudo, sabe. E pagar a conta de água e luz 

porque teria mais dinheiro circulando com a gente dinheiro mesmo [...] Isso, 

o banco, a equipe toda do banco ficou com muito medo. Tinha isso e a gente 

priorizar a questão da moeda e a outra em relação a segurança [...] Com o e-

dinheiro as pessoas poderiam pagar a conta com dinheiro. Tanto que hoje, se 

ele tem um comércio que está com quinhentos Justos lá mas ele tá com uma 

conta mui grande pra pagar, ele não sabe o que fazer, ele precisa dele em reais, 

ele não vem até o banco trocar, o banco vai lá e troca. Então a gente evita fazer 

do banco uma referência onde alguém possa vir e assaltar (informação 

verbal)240 

 

 

 Todavia, a circulação do e-dinheiro é realizada entre o aplicativo e a conta custódia do 

banco comunitário com um banco tradicional, normalmente da Caixa Econômica Federal.  Isso 

demonstra que naquele momento havia falta de informação sobre as funcionalidades do 

aplicativo.  

 
240  Entrevista concedida pela gestora Nelsa Inês Fabiano Nespolo em 6/9/2019 no I Encontro Global de Bancos 

Comunitários em Desenvolvimento nos dias 4,5 e 6 de setembro de 2018 em Fortaleza-CE e pode ser consultada 

no Apêndice 4. 



  

226 

 

O Banco Justa Troca faz parte da Rede Sul Brasileira de Bancos Comunitários 

(RSBBC), fundada no ano de 2021 pelos seguintes bancos comunitários: Banco Cascata, Banco 

Costeira e Banco ICOM. Compõe também a Rede o Instituto Ipê, que não se autointitula banco 

comunitário, entretanto foi convidado posteriormente a primeira configuração a compor a Rede 

pela proximidade com as atividades que desenvolve.  

Assim como a RSBBC, o Banco ICOM e o Banco Costeira, ambos em Florianópolis, 

nascem dentro do período da pandemia de COVID-19, fruto da necessidade de viabilizar ações 

que permitissem os mais vulneráveis sobreviver frente a falta de políticas públicas mais 

inclusivas por parte do governo federal, (assim como pelos critérios estabelecidos para o 

recebimento do auxílio emergencial). O Decreto nº10.488 que regulamenta a Medida Provisória 

n°1.000, foi instituído em setembro de 2020, o período de pandemia no Brasil inicia-se em 

meados de março do mesmo ano. Buscaremos analisar o processo de criação desses bancos 

oportunamente no item 4.3 desta tese.  

 Neste período, tanto ONGs – no caso do Banco ICOM – quando ações locais – o Banco 

Costeira – buscam alternativas que deem suporte para a população pobre que vive no entorno 

destes bancos.  Nesta perspectiva, encontram na Rede Brasileira de Bancos Comunitários uma 

possibilidade para esta realização, já que havia um ‘modelo’ de organização e um instrumento 

monetário que viabilizaria as doações, o E-dinheiro, através da função ‘benefício social’ 

(amplamente usada pelo Banco Mumbuca (RJ), como veremos logo a seguir).   

Por meio do uso de redes sociais, os bancos comunitários do Sul organizaram-se 

formando uma rede com o princípio de trocar informações e experiências sobre suas realidades. 

Em entrevista, o articulador da Rede Sul Brasileira, o Sr. Fabiano Lauser aponta que 
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O Sul é realmente um lugar mais privilegiado do Brasil, é verdade que os 

indicadores são melhores [..] mas também tem seus desafios, também existe 

extrema pobreza [...] vamos nos aproximar, comecei a conversar com cada um 

[banco comunitário] individualmente e as quatro realidades são muito 

diferentes [...] os dois de Floripa tem a característica de usar o e-dinheiro, 

surgirem só há um ano  apesar que o ICOM tem parcerias com grandes fundos, 

doadores e empresas privadas grandes, tem uma realidade de valores bem 

grandes, muito diferente do Costeira que é um banco muito pequeno, com uma 

operação muito pequena comparado ao ICOM, mas surgiu em um contexto 

mais informal que o ICOM, uma instituição de muitos anos, bem consolidada. 

O Banco Justa troca [...] tem uma séria de projetos sociais na zona norte de 

Porto Alegre e o Cascata é um banco mis ligado com trocas, não tem uma 

moeda [...] resolveu unir esses quatro bancos, fizemos algumas reuniões [...] 

fazíamos uma troca, uma conversa, uma oficina, iam passando rodadas. Não 

tínhamos muita participação do ICOM porque eram outros desafios [...] em 

algum momento entrou a Ana Mercedes, do NEGA [...] e aí fizemos uma live 

com o IPE que não se chamam banco comunitário e não fazem parte da 

Rede Brasileira, mas a gente começou a refletir: precisa fazer parte da 

Rede Brasileira pra entrar aqui? Não tem que excluir [...] os outros 

bancos da Rede [Sul] concordaram, agora são cinco experiências 

(informação verbal)241 
 

 

O que se buscará nos próximos dois itens é analisar, por meio da teoria geográfica dos 

dois circuitos urbanos, o traço que marca o primeiro banco comunitário municipal, o Banco 

Mumbuca (RJ). Por fim, aprofundaremos como os bancos comunitários vem atuando e 

sobrevivendo frente a pandemia de COVID-19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
241 Entrevista realizada por telefone com o Sr. Fabiano Lauser, gestor do Banco Costeira e idealizar da Rede Sul 

Brasileira de Bancos Comunitários em 9/6/2021.  
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4.2 Banco comunitário municipal Mumbuca: a Plataforma E-dinheiro e os circuitos da 

economia urbana 

 

Maricá é um município litorâneo localizado na Região Metropolitana do Rio de Janeiro 

(RMRJ) e se divide em distritos municipais, quais sejam: Distrito Sede, Distrito de Ponta Negra, 

Distrito de Inoã e Distrito de Itaipuaçu. O Banco Comunitário Municipal Mumbuca, criado 

através da Lei Municipal n°2.448 de 2013, que instituiu o Programa Municipal de Economia 

Solidária, é o primeiro banco comunitário municipal do Brasil (MUNICÍPIO DE MARICÁ) e 

está localizado no Distrito Sede, no bairro Centro.  

 

Figura 49. Fachada do Banco Comunitário Popular de Maricá, chamado de Banco 

Mumbuca 

 

Foto: Carolina G. de Paula Pupo, 11/03/2019.  

 

A Figura 50 apresenta a localização das quatro agências do Banco Mumbuca, a primeira 

localizada na área central (1), uma no bairro de Inoã (2), outra em Cordeirinho (3) e por fim a 

de Itaipuaçu (4).  
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Figura 50. Distritos de Maricá (RJ) e agências bancárias do Banco Mumbuca 

 

Fonte: Prefeitura de Maricá (https://www.marica.rj.gov.br/mapa-de-marica/#); Acesso em: 19/4/2021. 

Elaboração própria.  

 

A iniciativa da criação do banco comunitário foi do prefeito Washington Quaquá 

(Partido dos Trabalhadores), que esteve à frente como gestor do município entre 2008 e 2015. 

Seu sucessor, Fabiano Horta, do mesmo partido, foi eleito em 2016 e reeleito em 2021, e deu 

continuidade às políticas do banco comunitário municipal. Durante os quatro mandatos do 

Partido dos Trabalhadores, foram instituídas políticas de combate à pobreza extrema 242, dentre 

elas a criação de uma Secretaria de Economia Solidária e Combate à Pobreza (inaugurada em 

2015).   

Em 2013, através da lei municipal n°2.448, institui-se o Programa de Economia 

Solidária, que regulamenta o Bolsa-Mumbuca de R$84,00 (MUNICÍPIO DE MARICÁ, 2013) 

compondo 14.000 famílias de baixa renda através de um cartão magnético gerenciado pela 

empresa Valeshop (FARIA, 2018, p.23). A transferência direta de renda para famílias que 

recebiam até um salário-mínimo, tem recursos que provém principalmente dos royalties do Pré-

sal243, já que o município está situado na Bacia de Santos. Em 2015, famílias com até três 

 
242 Ao chegar em Maricá em março de 2019 para o trabalho de campo foi impossível deixar de notar aspectos da 

paisagem do município. As cores “branca e vermelha” nos postes de iluminação, na casa que abriga a Secretaria 

de Economia Solidária e nos chamados “vermelhinhos”, ônibus que circulam com tarifa zero para os munícipes 

através da Empresa Pública de Transporte (EPT) desde dezembro de 2014. Também há uma estátua de Ernesto 

Che Guevara em frente ao Hospital Municipal (de mesmo nome do revolucionário cubano) inaugurada ainda na 

gestão de Quaquá (2016). Ambas as informações podem ser verificadas em: 

[https://www.marica.rj.gov.br/2015/04/07/sucesso-de-politicas-sociais-de-marica-e-tema-de-encontro-entre-

quaqua-e-pedro-paulo/ ] e 

 [ https://www.marica.rj.gov.br/2018/10/02/filha-de-che-guevara-visita-hospital-que-leva-o-nome-de-seu-pai/] 
243 O royalty é uma compensação financeira devida à União pelas empresas que produzem petróleo e gás natural 

no território brasileiro: uma remuneração à sociedade pela exploração desses recursos não renováveis. Os royalties 

incidem sobre o valor da produção do campo e são recolhidos mensalmente pelas empresas concessionárias por 

meio de pagamentos efetuados à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) até o último dia do mês seguinte àquele 

em que ocorreu a produção. A STN repassa os royalties aos beneficiários com base nos cálculos efetuados pela 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), de acordo com o estabelecido pelas Leis nº 

9.478/1997 e nº 7.990/1989, regulamentadas, respectivamente, pelos Decretos nº 2.705/1998 e nº 1/1991. No ano 

de 2017, a participação dos royalties é dividida entre União (28%); Fundos (9%); Estados (29%) e Municípios 

https://www.marica.rj.gov.br/mapa-de-marica/
https://www.marica.rj.gov.br/2015/04/07/sucesso-de-politicas-sociais-de-marica-e-tema-de-encontro-entre-quaqua-e-pedro-paulo/
https://www.marica.rj.gov.br/2015/04/07/sucesso-de-politicas-sociais-de-marica-e-tema-de-encontro-entre-quaqua-e-pedro-paulo/
https://www.marica.rj.gov.br/2018/10/02/filha-de-che-guevara-visita-hospital-que-leva-o-nome-de-seu-pai/
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salários-mínimos poderiam ter acesso a uma renda mínima através do Programa Renda Básica 

da Cidadania (Lei n°2.641) e deveriam ser cadastradas na secretaria de assistência social 

(CadÚnico do CRAS) 244.  

Esta Lei, implementada em etapas, prevê que todos os cidadãos maricaenses, 

independentemente de sua situação socioeconômica, tenham acesso a uma renda mínima. 

Eduardo Suplicy, ex-senador de São Paulo, referência é uma das principais referências para a 

criação de uma renda mínima para todos os brasileiros. Em 1992, Suplicy cria um Projeto de 

lei nº80 no Senado – ainda em tramitação – que ele denomina de ‘imposto de renda negativo’, 

que deveria ser implementado de maneira gradual. Somente em 2004 é que se institui no Brasil 

uma Renda Básica da Cidadania (Lei nº10.835), que se constitui no direito de todos os 

brasileiros residentes no País e estrangeiros residentes há pelo menos 5 anos no Brasil, não 

importando sua condição socioeconômica, receberem, anualmente, um benefício monetário. 

Entretanto, a lei não foi colocada em prática em escala nacional e o município de Maricá, neste 

sentido, destaca-se por este feito.  

Em um primeiro momento, a Renda Básica da Cidadania (RBC), dividiu-se em 

programas para jovens e gestantes. Atualmente, o pagamento é realizado através da moeda 

Mumbuca, sob gerência do Banco Popular de Maricá, conhecido como Banco Mumbuca. 

É importante notar que foi realizado um convênio entre a Prefeitura de Maricá e a Rede 

Brasileira de Bancos Comunitários (RBBC), com o objetivo de implementar e consolidar as 

atividades do Banco Mumbuca até o ano de 2014 (MUNICÍPIO DE MARICÁ, 2017) por meio 

do Programa Municipal de Economia Popular e Solidária (Lei n°2.652/2015). O Programa 

prevê prioridade na integração de consumidores, produtores e prestadores de serviço que 

estejam voltados para as práticas solidárias (MUNICÍPIO DE MARICÁ, 2015). Ocorria então 

a implementação do primeiro banco comunitário municipal do Brasil, que só iria ser 

consolidado em 2017. Nas palavras da Sra. Nathália, gerente do Banco Mumbuca:  

 
(34%).  Desta distribuição, o equivalente aos municípios, aqueles que pertencem ao Estado do Rio de Janeiro 

compõe 54% (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2018) 
244 Anterior a este benefício, o município de Maricá já contava com uma lei de Renda Mínima, sancionada em 

2001 (n/1.945) na gestão do Prefeito Ricardo José Queiroz da Silva (PMDB), voltada para famílias com renda 

familiar per capita até R$ 90,00 (noventa reais), que possuam sob sua responsabilidade crianças com idade entre 

6 (seis) e 15 (quinze) anos, matriculadas em estabelecimento de ensino fundamental regular, com frequência 

escolar igual ou superior a 85% (oitenta e cinco por cento), denominada de “Bolsa-escola”.  O objetivo era 

incentivar e viabilizar a permanência das crianças beneficiárias na rede escolar de ensino fundamental. Mais 

informações:   [https://leismunicipais.com.br/a1/rj/m/marica/lei-ordinaria/2001/194/1945/lei-ordinaria-n-1945-

2001-cria-o-programa-municipal-de-renda-minima-vinculada-a-educacao-e-autoriza-o-poder-executivo-

municipal-a-formalizar-a-adesao-ao-citado-programa-nacional-de-renda-minima-vinculada-a-educacao-bolsa-

escola]. Esta Lei Municipal é fruto da Lei Federal n°10.836/2004 que cria o Programa Bolsa Família, onde há 

transferência de renda para a educação (Bolsa-Escola); outro vinculado a saúde (Bolsa-Alimentação) e o Programa 

Auxílio Gás.  

https://leismunicipais.com.br/a1/rj/m/marica/lei-ordinaria/2001/194/1945/lei-ordinaria-n-1945-2001-cria-o-programa-municipal-de-renda-minima-vinculada-a-educacao-e-autoriza-o-poder-executivo-municipal-a-formalizar-a-adesao-ao-citado-programa-nacional-de-renda-minima-vinculada-a-educacao-bolsa-escola
https://leismunicipais.com.br/a1/rj/m/marica/lei-ordinaria/2001/194/1945/lei-ordinaria-n-1945-2001-cria-o-programa-municipal-de-renda-minima-vinculada-a-educacao-e-autoriza-o-poder-executivo-municipal-a-formalizar-a-adesao-ao-citado-programa-nacional-de-renda-minima-vinculada-a-educacao-bolsa-escola
https://leismunicipais.com.br/a1/rj/m/marica/lei-ordinaria/2001/194/1945/lei-ordinaria-n-1945-2001-cria-o-programa-municipal-de-renda-minima-vinculada-a-educacao-e-autoriza-o-poder-executivo-municipal-a-formalizar-a-adesao-ao-citado-programa-nacional-de-renda-minima-vinculada-a-educacao-bolsa-escola
https://leismunicipais.com.br/a1/rj/m/marica/lei-ordinaria/2001/194/1945/lei-ordinaria-n-1945-2001-cria-o-programa-municipal-de-renda-minima-vinculada-a-educacao-e-autoriza-o-poder-executivo-municipal-a-formalizar-a-adesao-ao-citado-programa-nacional-de-renda-minima-vinculada-a-educacao-bolsa-escola
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Não havia banco, a lei nasceu antes do banco [...] foi feito um convênio da 

Prefeitura com o Banco Palmas pra poder haver a criação do banco 

comunitário da cidade de Maricá para fazer a gestão da moeda social 

Mumbuca. Nesse início foi muito difícil, a população desconfiava muito 

porque vinha da prefeitura, principalmente os comércios (...) no início teve 

muita resistência [...] em 2017 [...]  a gente se organizou com o apoio do Banco 

Palmas e aí a gente fundou a Associação Banco Comunitário Popular de 

Maricá que é o Banco Mumbuca. Nós fizemos nosso CNPJ tudo direitinho, 

assembleias [...]  [o surgimento do banco] também foi marcado pelo processo 

de transição do nosso novo meio de pagamento (informação verbal)245.  

 

 

Neste sentido, a criação do banco comunitário ocorre pós início do uso do cartão 

magnético administrado pela ValeShop, empresa especializada em gestão de benefícios e meio 

de pagamentos, com sede em Brasília (DF), onde o benefício social de R$84,00 era destinado 

a 14 mil famílias de baixa renda (FARIA, 2018, p.23). Durante o período de 2013 a 2017, a 

Bolsa-Mumbuca e mais adiante a Renda Mínima, foi administrada por esta empresa.  Também 

é possível identificar a participação efetiva do Banco Palmas na implementação do banco 

comunitário e do e-dinheiro durante este processo.  

Deste modo, podemos delimitar dois momentos do uso da moeda eletrônica: o primeiro, 

sendo gerenciado pela empresa ValeShop através de um catão magnético; e o segundo, com a 

criação do Banco Mumbuca e utilização da Plataforma E-dinheiro.  

Esta “primeira fase” das Mumbucas (FARIA, 2019 et.al., p.144) foi a solução 

encontrada pelo secretário de Direitos Humanos de Maricá, ao visitar o Banco Palmas e outros 

bancos comunitários do Ceará. Durante sua estadia, o secretário presenciou um assalto no 

Banco Palmas e voltou para Maricá convencido da necessidade de encontrar uma outra solução.  

Sugeriu ao então prefeito Whashington Quaquá, que ao invés do uso de uma moeda de papel, 

como era feito no Palmas, fosse utilizado um cartão magnético inspirado no Programa Bolsa 

Família.  O beneficiário, ao invés de sacar o dinheiro em agências bancárias, como é feito neste 

programa social, faria uso desta “moeda” como um cartão de débito nos estabelecimentos 

cadastrados no Banco Mumbuca. Deste modo, a “moeda eletrônica” que seria usada na escala 

do município traria a promessa de maior segurança e controle (FARIA, 2018).  

O uso desses cartões magnéticos para o pagamento do benefício só foi possível através 

de mudança normativa que o município de Maricá fez através da Lei 2.448, onde no Artigo 10, 

 
245 Transcrição da fala da gestora do Banco Mumbuca Nathália Sciammarella, feita no curso de Cultura e Extensão 

“Bancos Comunitários e Moedas Locais: usos alternativos das finanças no Brasil (on-line)” realizado em abril de 

2021 sob Coordenação do Prof. Fábio Betioli Contel e ministrado por: Anderson Oriente, Carolina de Paula Pupo, 

Henrique Pavan Souza e Luiz Arthur Faria.  

https://uspdigital.usp.br/apolo/apoObterAtividade?cod_oferecimentoatv=100486
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inciso III diz: “Projeto Rede Solidária que visa apoiar e fortalecer a organização de rede 

solidária de produção, comercialização e consumo, baseado no conceito de Economia Solidária 

e nos princípios das Finanças Solidárias e da Moeda Social Local Circulante”. 

A Prefeitura optou  

por trazer a empresa ValeShop como parceira tecnológica, a qual seria 

responsável pelo credenciamento dos estabelecimentos comerciais 

(adquirência), pela instalação e manutenção das “máquinas POS” e pela 

gestão da plataforma digital, com geração de informações, relatórios e 

documentos para os envolvidos no projeto (CERNEV, 2019, p. 2)  

 

Figura 51. Cartão Mumbuca aceito em máquinas POS da Valeshop 

 

Fonte: https://www.marica.rj.gov.br/2019/06/28/programa-cartao-mumbuca-e-aperfeicoado-atraves-

do-renda-basica-de-cidadania/; Acessado em: 5/4/2021.  

 

A Valeshop administrou a moeda Mumbuca, aceita em terminais de cartões (points of 

sale – POS) da mesma empresa, e em troca recebia uma taxa de 3% por transação realizada nos 

comércios locais. Joaquim Melo, responsável pela implementação do Banco Mumbuca, tentou 

negociar com a empresa para que 1% das transações ficassem para o Banco Mumbuca, todavia 

a proposta não foi aceita pela Valeshop (FARIA, 2018, p.337). Para recebimento, os 

comerciantes acumulavam as vendas do mês para poder realizar a troca por Reais, levando 

aproximadamente de 30 a 40 dias para receber246. 

 
246 Informação obtida através da apresentação da gestora do Banco Mumbuca Nathália Sciammarella, feita no 

curso de Cultura e Extensão “Bancos Comunitários e Moedas Locais: usos alternativos das finanças no Brasil (on-

line)” realizado em abril de 2021 sob Coordenação do Prof.  Fábio Betioli Contel e ministrado por: Anderson 

Oriente, Carolina de Paula Pupo, Henrique Pavan Souza e Luiz Arthur Faria.  

https://www.marica.rj.gov.br/2019/06/28/programa-cartao-mumbuca-e-aperfeicoado-atraves-do-renda-basica-de-cidadania/
https://www.marica.rj.gov.br/2019/06/28/programa-cartao-mumbuca-e-aperfeicoado-atraves-do-renda-basica-de-cidadania/
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 Esta “primeira fase” também contou com a predileção por pequenos comércios, 

conforme relatou Ricardo Araújo247, gerente do Banco Mumbuca em 2015.  Nem todos esses 

estabelecimentos possuíam points of sale (POS), deste modo ocorria circulação da 

“maquininha” entre os comércios, que poderia levar a compra de produtos, como bebidas 

alcoólicas, que não deveriam ser consumidos com a Bolsa Mumbuca, já que havia controle 

sobre os comércios cadastrados (FARIA, 2018, p. 114).  

Enquanto o ex-gerente do Banco Mumbuca – Ricardo Araújo – tinha o intuito de abrir 

o uso da moeda para todos os comércios, a aprovação dos mesmos passava pelo Banco Palmas, 

que tinha como metodologia priorizar os pequenos estabelecimentos, visando estimular o 

desenvolvimento local. Na análise de Faria (2018, op.cit.) “O sonho de Araújo, de que o 

cadastro fosse aberto a todos os comerciantes, nesse ponto não era compatível com os princípios 

da metodologia do Banco Palmas (...) números da pesquisa com os comerciantes revelavam 

certo descontentamento com a infraestrutura”.    

Nesta “primeira fase” uma taxa de 3% era paga pelos comerciantes a cada transação 

realizada para a empresa Valeshop, da mesma maneira que ocorre com outras operadores de 

cartão de débito e crédito248. Joaquim Melo tentou negociar para que ao menos 1% 

permanecesse ao Banco Mumbuca, entretanto não houve sucesso (op.cit., p.203). Nota-se um 

vazamento do dinheiro líquido desses pequenos comércios cadastrados para o circuito superior 

da economia urbana, através do recurso à empresa Valeshop, uma firma típica deste circuito.  

Portanto, enquanto a ValeShop gerenciava o “cartão mumbuca” – reconhecido como a 

“primeira moeda social digital do país” (CERNEV, 2019) –, o Instituto da Periferia selava 

parceria com a Prefeitura de Maricá para a implementação do Banco Mumbuca.  Neste sentido, 

a criação do banco comunitário ocorreu posteriormente ao uso da moeda, o que atesta outra 

singularidade deste banco, com sua lógica de criação oposta ao que ocorreu na grande maioria 

dos demais bancos comunitários no Brasil (ORIENTE, 2019). Esta diferenciação em relação 

aos demais bancos comunitários, já havia sido pensada por Eduardo Diniz (et al, 2014, p. 19) 

“A abordagem top-dow da moeda Mumbuca, ocorre para atender uma dinâmica de uma política 

governamental de transferência de renda”.  

 
247 Ricardo Araújo foi entrevistado por Luiz Arthur de Faria em 2015, estas informações estão disponíveis em sua 

tese de doutorado (Cf): Digitalização de moedas sociais no Brasil e suas (pré)histórias: tensões e mediações com 

Estados, mercados e tecnologias. Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2018.  
248 De acordo com o Banco Central do Brasil, em 2017, as duas principais empresas de máquinas de pagamento 

no Brasil são a Cielo e Rede (PERES & BRUSCHI, 2018). Apenas a título de comparação, a taxa paga na função 

“débito” por meio da máquina Cielo pelo comerciante, varia entre 1,99% e 2,39% (o primeiro caso é quando o 

comerciante faz o aluguel da máquina, o segundo quando esta é comprada por ele). Mais informações, Acessar: 

https://blog.cielo.com.br/produtos-e-servicos/taxas-da-cielo/; Data de acesso: 1/10/2021.   

https://blog.cielo.com.br/produtos-e-servicos/taxas-da-cielo/
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Ao final de 2017 inicia-se o processo de transição da ValeShop para a Plataforma E-

dinheiro e ao mesmo tempo a consolidação de um banco comunitário no município de Maricá. 

Para Faria et. al. (2019) o próprio uso de um cartão magnético do e-dinheiro para realizar o 

período de transição do “cartão mumbuca” para o uso de um aplicativo de smartphone 

(Plataforma E-dinheiro) havia sido identificada pelo Banco Palmas, por já existir na população 

maricaense a “cultura do cartão”, estimulada pelo cartão mumbuca “da ValeShop”. Em 

contrapartida, o benefício pago pela Plataforma possibilitaria que uma taxa menor – de 2% – 

fosse cobrada dos estabelecimentos cadastrados e o recurso seria destinado para o Banco 

Mumbuca (1%) e Rede Brasileira de Bancos Comunitários (1%), graças à parceria firmada 

entre Instituto da Periferia e a empresa Money Clip. Neste mesmo ano, o Banco Mumbuca 

passava a atender um pedido da população, de incluir estabelecimentos comerciais de grande 

porte na lista das firmas que aceitassem o cartão, com a justificativa que os preços eram mais 

atrativos aos beneficiários.  

 

Figura 52. Folder de divulgação da Moeda Social Mumbuca 

 

Fonte: Jornal Oficial de Maricá, Ano VII, Edição n°618 

 

É interessante notar - na Figura 52 - no folder de divulgação do cartão mumbuca, há 

símbolos impressos no cartão, como o brasão da prefeitura local, o nome do banco comunitário 

em gestação, assim como o logo do Instituto Palmas.  

Durante este “período de transição” para a Plataforma E-dinheiro e entrada de novos 

comércios, o economista Henrique Pavan Souza (2018) realizou uma pesquisa entre os meses 
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de janeiro e maio de 2018, quando havia 200 comércios credenciados e 200 mil famílias 

beneficiárias.  Os comércios receptores de Mumbuca apresentavam as seguintes características: 

a)  “55% das empresas inseridas no programa possuem faturamento de até R$360 mil, 

enquadrando-se na categoria de microempresas. 25% situam-se na categoria de 

Microempreendedor Individual (MEI) e 20% inserem-se na categoria de empresas 

de pequeno porte cujo faturamento localiza-se entre R$360 mil e R$3,6 milhões e;  

b) 75% das empresas empregam menos de 9 trabalhadores, enquanto apenas 25% 

escolheram a alternativa “entre 10 e 49 trabalhadores” (SOUZA, 2018, p. 157) 

 

Os dados apresentados nos dão uma noção de que parte considerável desses comércios 

– ainda no período de transição – pertenciam ao circuito inferior da economia urbana. O 

economista também revela que 23,8% dos comerciantes relataram contratar novos 

trabalhadores com o recebimento da moeda mumbuca (SOUZA, op.cit., p. 165). 

Durante esta “primeira fase” identificamos algumas características importantes da 

organização do Banco, assim como de sua inserção no lugar em que atuava: I. um nexo entre 

os circuitos da economia urbana através do cartão magnético “mumbuca ValeShop”; II. a 

capacidade do Banco Palmas em criar uma parceria com a Prefeitura de Maricá que permitiria 

o fortalecimento da Rede Brasileira de Bancos Comunitários via Plataforma E-dinheiro e; III. 

desenvolvimento local através da geração de emprego, por meio do pagamento do benefício da 

Prefeitura. 

A “segunda fase” de implementação do Banco se caracteriza pelo processo de transição 

dos meios de pagamento e seu gerenciamento passa a ser realizado pelo Banco Mumbuca, a 

princípio criado justamente para este fim. Ao mesmo tempo, abre-se a possibilidade de qualquer 

cidadão poder fazer o cadastro no Banco e uso do e-dinheiro, assim como a entrada de todo o 

tipo de estabelecimento comercial, desde grandes comércios até os ditos “informais”, ou seja, 

que não possuem CNPJ.  

Em 2019, quando realizamos nossa pesquisa de campo em Maricá, nosso objetivo era 

identificar esse movimento da entrada de novos estabelecimentos comerciais na rede 

Mumbuca249. A Renda Mínima, em 2019, passou para M$130,00 (cento e trinta Mumbucas) 

 
249 Durante nosso trabalho de campo, realizado em março de 2019 em parceria com pesquisadores do Laboratório 

Sociedade e Informática (LABIS) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), não foi nossa intenção 

identificar se os beneficiários estariam fazendo o uso do aplicativo ou do cartão Mumbuca, ambos vinculados a 

Plataforma E-dinheiro. Entretanto, através de perguntas informais para moradores, a percepção era uma predileção 

pelo cartão magnético. Isso foi confirmado através de dados disponibilizados pelo Banco Mumbuca, onde de vinte 
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alcançando 42.000 maricaenses a um custo de 62 milhões de reais por ano para a Prefeitura (EL 

PAIS, 2020). Esta ampliação de usuários e de estabelecimentos foi iniciada em julho de 2019, 

quatro meses depois da realização do trabalho de campo, onde naquele momento havia 

aproximadamente mil estabelecimentos cadastrados na Plataforma E-dinheiro.  

 

Figura 53. Sala de atendimento do Banco Mumbuca (RJ) 

 

Foto: Carolina G. P. Pupo, 11/03/2019.  

 

Para selecionarmos os estabelecimentos que faríamos a aplicação do questionário250, 

tivemos a parceria dos pesquisadores do Laboratório Sociedade e Informática (LABIS) da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que no momento, possuíam acesso a interface 

administrativa da Plataforma E-dinheiro. Identificamos os comércios que canalizavam o maior 

número de compras e de volumes em e-dinheiro, com o objetivo de identificarmos se haveria 

(ou não) concentração do dinheiro nas firmas que compõem o circuito superior da economia 

urbana. Isso nos pareceu importante pois um dos pilares – e das vantagens – de um banco 

 
contas abertas voluntariamente no Banco, em todas foram solicitado o uso do cartão magnético (RELATÓRIO 

MUMBUCA, 2018).  
250 Juntamente com o LABIS, realizamos um relatório dos dados obtidos em trabalho de campo e de dados da 

interface administrativa do e-dinheiro, com o objetivo de agregarmos o conhecimento acadêmico junto ao banco 

comunitário Mumbuca e Instituto da Periferia. Foram realizadas reuniões online com Nathália, gestora do banco, 

onde expusemos e discutimos os dados analisados.  
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comunitário é sua capacidade de promoção do desenvolvimento local (que poderia ser impedido 

se a renda da população passasse a ser drenada por estabelecimentos comerciais de grande 

porte).   

Outro instrumento monetário dos bancos comunitários, a moeda local, disponibiliza 

para os pobres crédito a juros zero para sua sobrevivência. Uma das condições principais para 

que a moeda surta os efeitos de desenvolvimento desejado nos lugares é a definição de uma 

área restrita para seu uso, pois desta maneira ela circularia entre os comércios locais, próximos 

de onde o banco comunitário está instalado. Um dos grandes paradoxos que o uso das moedas 

digitais / tecnologias da informação trazem é que seu uso dificulta a definição destes limites 

territoriais em relação aos usuários; por serem “desterritorializadas” – isto é, por poderem ser 

utilizadas através do aplicativo de um smartphone, cartão magnético ou uso CPF cadastrado – 

é mais difícil para os gestores dos bancos garantirem que elas serão utilizadas nas áreas do 

entorno do banco. Ao nosso ver, o que dita a dinâmica do desenvolvimento local é a escolha 

dos estabelecimentos cadastrados na rede da moeda, reflexo da política interna de cada banco 

comunitário.  Se reconhecermos que não é a circunscrição de uma área que leve ao 

desenvolvimento local, mas sim a predileção por estabelecimentos do circuito inferior da 

economia urbana – ou, na linguagem dos bancos comunitários, “os menores” –, estaríamos 

instrumentalizando formas financeiras alternativas, imbricadas de resistências para as 

economias locais.   

Como o Banco Mumbuca apresenta destaque no uso da Plataforma e os novos desenhos 

que o banco traçou a partir de 2018 – entrada de qualquer comércio e de pessoas não 

beneficiárias do programa da Prefeitura – nos pareceu um caso importante para ser analisado. 

Neste sentido, nossa proposta é apresentar um panorama dos comércios entrevistados, buscando 

classificar os estabelecimentos a partir da Teoria dos Circuitos da Economia Urbana, com maior 

número e volume de compra, com a intenção de identificar se há indícios de desenvolvimento 

local, a partir da entrada de qualquer estabelecimento na rede.  

Durante nossa investigação no trabalho de campo – realizada em março de 2019 –  

encontramos dificuldade de encontrar pessoas dispostas a nos receber, assim como localizar 

alguns comércios que haviam sido pré-selecionados. Foram aplicados dez questionários251 

sistematizados de um universo de 22 comércios identificados na interface da Plataforma E-

dinheiro.   

 
251 Para maiores informações o questionário e os dados coletados encontram-se no Apêndice 6.  
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Para empreendermos esta classificação dos estabelecimentos cadastrados no Banco 

Mumbuca, identificamos neles especialmente os seguintes elementos: 1. os dados do ambiente 

construído em que esses estabelecimentos comerciais se encontram; 2. a abrangência do 

mercado consumidor e fornecedor; 3. os instrumentos de trabalhos adotados (sistemas técnicos) 

4. o uso da variável informação pelos estabelecimentos; 5. as relações desses comércios com o 

sistema financeiro tradicional; 6.  a financeirização das atividades e do consumo, destacando o 

uso do e-dinheiro por esses estabelecimentos.  

A aplicação dos questionários nos permitiu estabelecer o gráfico abaixo:   

 

Gráfico 8: Maricá (RJ) – Classificação dos estabelecimentos com maior número e compras 

em e-dinheiro do Banco Mumbuca (Março de 2019) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados coletados em trabalho de campo.  

 

Em relação ao ambiente construído dos estabelecimentos do circuito superior – 

incluindo aí o circuito superior marginal –, 50% deles são reformados e/ou novos, e 33,3% 

apontam a necessidade de realizar melhorias. A maior parte das atividades ocorrem em locais 

alugados (83,3%) com valores mensais de aluguel de até R$25.000,00252. Já nos 

estabelecimentos que compõem o circuito inferior, metade realizava as atividades em imóveis 

alugados onde o valor pago é de cerca de R$6.000,00 mensais. Para os agentes do circuito 

 
252 Nos Apêndices (8 a 12) encontram-se as informações levantadas durante o trabalho de campo de todos os 

estabelecimentos. Notamos que nas firmas do circuito superior e sua porção marginal, ou “não se sabia” as 

informações, ou não ‘podia informar’, dificultando uma análise mais elaborada. É importante descrever que além 

dos dados colhidos durante o trabalho de campo, as nossas observações dos lugares, assim como pesquisa 

documental desses estabelecimentos, nos permitiram chegar na classificação apresentada aqui.  
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inferior, os imóveis estão em geral em boas condições, já que 50% são novos e 25% foi 

reformado. Apenas 25% relataram precisar de melhorias, como é o caso do estabelecimento da 

figura a seguir:  

 

Figura 54. Mercearia do circuito inferior que alega precisar de melhorias. 

 

Foto: Carolina G. de Paula Pupo, 11/03/2019.  

 

 

Nas firmas do circuito superior, todas as atividades ocorrem em imóveis com mais de 

200m², e já naquelas do circuito superior marginal, 66,6% se dão em locais de 50 a 100m². Já 

nos estabelecimentos do circuito inferior da economia urbana, 75% das atividades se realizam 

em locais menores, de 10 a 50m². Milton Santos, ainda na década de 1970, verificava esta 

característica como uma daquelas que compõe a essência das atividades do circuito inferior: 

“ocupam pouco espaço (...) às pequenas vendas é necessário acrescentar os tabuleiros nos 

mercados, os balaios das esquinas, as mercadorias que os mascates transportam em cestas" 

([1975] 2008, p.216); neste sentido, pode-se dizer que a falta de espaço leva os agentes do 

circuito inferior a criarem outras estratégias territoriais, incluindo a necessidade de criar novos 

usos a certos objetos, como mostra a Figura 54 acima: o carrinho de mercado torna-se uma 

prateleira para organizar o carvão a ser vendido, e também a calçada é utilizada para 

disponibilizar aos clientes  outras mercadorias (geladeira de sorvetes e carrinhos de compra). 

Interessante notar que o dono do imóvel alegou que seu espaço é suficiente para as atividades 

realizadas. Também não há identificação de uso de publicidade na fachada, apenas na parede 

lateral encontramos dizeres feito à mão com o nome do estabelecimento.  
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Quando Milton Santos elencou a publicidade como uma das “armas (do circuito 

superior) utilizadas para modificar os gostos e deformar o perfil da demanda” (SANTOS, 

[1975] 2008, p.46), no circuito inferior ela não apresentava um papel fundamental, “graças ao 

contato com a clientela” (SANTOS, op. cit.). No caso singular estudado, identificamos que a 

publicidade ainda é relevante para as firmas do circuito superior (e de sua porção marginal), 

que contratam empresas especializadas para este fim, com exceção de um estabelecimento do 

circuito superior marginal, que fabrica seus próprios folhetos. Cabe destacar que as firmas da 

porção marginal do circuito superior ali presentes utilizam o jornal local da cidade para fins 

publicitários (66,6% deles), conforme investigamos em nossa pesquisa documental. Já nas 

firmas que compõem o circuito inferior, a publicidade ganha novas facetas. Metade desses 

agentes fazem uso de algum tipo de publicidade, uma parte por meio de empresa especializada 

e outros fabricam seus próprios folhetos. Montenegro (2011, p.59) já demonstrou que a 

elaboração de propaganda envolve custos operacionais para o circuito inferior que antes não 

existiam.  

Uma forma de observarmos o nível de organização e de capital destes estabelecimentos 

presentes no local é a verificação se eles fazem uso de sítios na internet para amplificar seu 

comércio, onde podem disponibilizar informações sobre o negócio e propagandas dos produtos 

vendidos. Enquanto no circuito superior todos os agentes possuem um website apresentando o 

número de lojas, sua localização e ofertas semanais, a porção marginal não necessariamente 

utiliza-se da mesma ferramenta.  Como não há homogeneidade das firmas que compõem o 

circuito superior marginal, um estabelecimento que pertence a uma franquia, por exemplo, faz 

uso do website da rede, enquanto outro na mesma condição, não se vale do mesmo instrumento 

publicitário.  

Outro dado importante para o entendimento dos circuitos, no atual período histórico, diz 

respeito ao uso de redes sociais por parte destas firmas. Em nossa pesquisa, nos detivemos na 

análise de três delas: Facebook, Instagram e Whatsapp. As plataformas do Facebook e o 

Instagram são pouco difundidas como ferramentas publicitárias entre os dois circuitos urbanos 

(apenas 20% das firmas analisadas se valem destes canais), enquanto o Whatsapp é utilizado 

por quase todos os estabelecimentos (90%), principalmente para comunicação interna e com 

clientes. Outro uso da rede Whatsapp identificado é a comunicação com o fornecedor – relatada 



  

241 

 

pelo circuito inferior – a rede também é incorporada para fins publicitários no circuito superior 

e sua porção marginal253.  

Apenas comércios do circuito inferior e do circuito superior marginal fazem uso do 

Facebook e Instagram, sendo que o fato do uso destas plataformas não serem pagas tornam-se 

uma possibilidade de divulgação para venda de produtos. Certamente esse movimento de 

apropriação dessas tecnologias da informação para outros usos nos permite qualificá-las como 

“técnicas doces”, na acepção de Thierry Gaudin (1978). 

Os smartphones, tipo de objeto técnico que é extremamente representativo do atual 

período técnico-científico informacional, vem sendo incorporado como um instrumento de 

trabalho em diferentes atividades do circuito inferior, assim como a internet (75% e 100% dos 

agentes os utilizam, respectivamente). Além da possibilidade de permitir a expansão de sua 

clientela, é possível aumentar as redes de sociabilidade que podem realizar outros trabalhos a 

partir destes objetos informacionais (MONTENEGRO, 2016, p.364). 

 

Gráfico 9. Maricá (RJ): Uso de Equipamentos de trabalho dos comércios cadastrados no 

Banco Mumbuca por circuito da economia – em % (Março de 2019) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados coletados em trabalho de campo.  

 
253 O uso do WhatsApp foi identificado da seguinte maneira: I. no circuito inferior para se comunicar com 

fornecedores (25%), falar com clientes (75%) e comunicação interna com seus funcionários (50%); II. no circuito 

superior para fins publicitários (66,6%), comunicação interna (100%) e falar com clientes (66,6%);  III. na porção 

marginal para publicidade (33,3%), comunicação interna (66,6%) e falar com clientes (66,6%). Para maiores 

detalhes observar o Apêndice 7. 
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Apesar do uso do smarthphone não ser 100% empregado por todos os circuitos, ele 

também não é ‘estranho’ ao uso nas atividades do cotidiano das firmas. Este ponto merece 

destaque pois, como já descrevemos anteriormente, este objeto técnico passa a ser utilizado 

como veículo para aplicativos que servem como meio de pagamento pelo Banco Mumbuca 

(principalmente a Plataforma E-dinheiro). Desta forma, é possível inferir que do ponto de vista 

dos receptores da moeda – os comércios – há uso do celular para outros fins, e passam a 

incorporar também como veículos de meio de pagamento, como podemos observar no gráfico 

a seguir:  

 

Gráfico 10. Formas de pagamentos oferecidas aos consumidores dos comércios cadastrados 

no Banco Mumbuca por circuito econômico. Maricá (RJ) (Março de 2019)

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados coletados em trabalho de campo.  

 

Ao mesmo tempo, nota-se a difusão do uso de cartões de crédito e débito entre agentes 

do circuito inferior, como também já havia sido verificado por Montenegro (2006) em quatro 

metrópoles brasileiras. Estes processos que analisamos na realidade de Maricá acabam por 

ratificar a intuição de Joaquim Melo sobre a “cultura do cartão”, que para ele já estaria difundida 

no Brasil e corroboraria para uma melhor aceitação dos usuários que o smarthphone, 

principalmente entre os mais idosos (FARIA, 2018, p. 37).  Esta forma de pagamento – o cartão 

– traz consigo uma rigidez técnica (SILVEIRA, 2000) descrita por Faria (2018, p.107) no caso 

do uso das mumbucas:  
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Fios, antenas e fibras óticas completam o conjunto de artefatos tecnológicos 

que produzem a comunicação das maquininhas com os computadores da Vale 

Shop. Todos esses objetos físicos, relativamente invisíveis aos olhos dos 

beneficiários e comerciantes – até que falhem–, dizem respeito a infraestrutura 

que torna possível a circulação da Mumbuca. 

 

 

A lei federal 12.865/2013 traria mudanças significativas para os lugares no território 

brasileiro, permitindo o uso de moedas eletrônicas como meio de pagamentos, possibilitando o 

uso do e-dinheiro pelos bancos comunitários, como já descrevemos no item 1.2.  Anos antes da 

implementação (2015) do e-dinheiro pelo Mumbuca, uma lei municipal impõe uma nova 

governabilidade para a moeda mumbuca, que deveria ser gerenciada pelo Banco Mumbuca e 

não mais pela Valeshop (Art.1; inciso III) e previa convênio com a Rede Brasileira de Bancos 

Comunitários, garantindo-lhes o aporte financeiro e estrutural para o seu funcionamento (§ 1.º). 

Este conjunto de ações normativas permitem criar no espaço geográfico novos usos da moeda 

mumbuca nos lugares.   

Essas mudanças, de ordem técnica e normativas, trouxeram desconforto por parte dos 

beneficiários que faziam o uso do cartão magnético, como relatou Faria (2018, p.121): 

“Perguntados sobre a possibilidade de a Bolsa Mumbuca ser paga através do uso de celulares, 

colhi expressões de beneficiários como “Ah, não…”, “Ih, muito complicado.”, “Eu nem gosto 

de celular. (…) Deixa como tá”” (FARIA et. al, 2019, p. 144).  

A Sra. Nathália, gestora do Banco Mumbuca à época, nos relatou que, em sua percepção, 

o fato da população ter iniciado o uso da moeda eletrônica via cartão dificultava a aceitação do 

celular/aplicativo como forma de pagamento. Em suas palavras: “eles viciaram nisso, na cultura 

da Valeshop” (informação verbal)254, em referência a empresa responsável pelo cartão 

magnético do Bolsa Mumbuca entre os anos de 2013 e 2017. O que se observa neste caso é que 

o território se impõe como norma em relação aos novos objetos técnicos – neste caso, o uso do  

smarthphone – para a operacionalização das mumbucas, dando preferência ao uso do cartão 

magnético para transacionar e-dinheiro.  Norma e técnica são indissociáveis para compreensão 

do fenômeno.  

Este sistema de organização e de normas (SILVEIRA, 2000) se faz presente no circuito 

inferior, que tende então a se subordinar aos nexos financeiros e técnicos característicos do 

circuito superior da economia urbana (MONTENEGRO, 2011, p.61).  

 
254 Reunião realizada online no dia 6/5/2018 com a participação de: Nathália Sciammarella (gestora do Banco 

Mumbuca); Pedro Braga e Luiz Arthur Faria, ambos pesquisadores do LABIS.  
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Em contrapartida, o fiado, um tipo de crédito informal antiquíssimo – uma manifestação 

financeira de confiança entre os agentes envolvidos –, não desaparece como forma de 

pagamento do circuito inferior entre os estabelecimentos que aceitam Mumbucas, onde 25% 

deles apontam aceitar o fiado (Gráfico 10).  Esta manutenção do uso de créditos não-bancários, 

informais, pode ser considerada também uma consequência da própria quantidade de pessoas 

de baixa renda que habitam os bairros periféricos das cidades brasileiras; os pobres, nos lembra 

María Laura Silveira (2009, p. 67), não param de aumentar em número em países como o Brasil.  

Como já descrito no item 1.2, os beneficiários que fazem uso do cartão magnético do e-

dinheiro, o fazem através do sistema “Near Field Communication”, onde o usuário aproxima o 

cartão do aparelho de smarthphone do comerciante, para que a transação seja realizada, não 

necessitando mais o uso dos terminais POS (as “maquininhas” de crédito/débito), diminuindo a 

dependência técnica dos comerciantes destes terminais.  

Nossa investigação constatou, portanto, que o uso das tecnologias de informação é cada 

vez mais difundido também nos bancos comunitários, para além de ser já utilizada há tempos 

nos bancos comerciais convencionais. Nos bancos comerciais, o “mobile banking” – banco 

móvel, acessado por meio de aplicativos de smartphones – teve um aumento de 117% em seu 

uso de 2013 para 2014, totalizando 25 milhões de contas e R$ 5,3 bilhões de movimentações 

financeiras (FEBRABAN, 2015, p. 11-12). No circuito superior da economia urbana de Maricá, 

daqueles que sabiam responder sobre este item, nos mostraram que 100% acessam suas contas 

bancárias nos bancos tradicionais através do uso de aplicativo em celular e/ou smarthphone. 

Esse número decresce ao analisarmos a porção marginal, onde 66% fazem uso de algum tipo 

de serviço ligado à ferramentas do sistema de informação (aplicativo e/ou internet banking). Já 

os agentes do circuito inferior inquiridos por nossa pesquisa em Maricá (um total de 75% de 

respondentes desta questão), mencionaram que todos fazem uso de ferramentas do novo 

período, sendo que parte significativa deles tem relacionamento com bancos comerciais, e 

fazem uso concomitante de agências bancárias (66,6% dos totais entrevistados).  

Para analisarmos os nexos financeiros que se dão entre os comércios pequenos 

(característicos do circuito inferior da economia urbana) e os bancos comerciais (típicos do 

circuito superior), nosso questionário também se preocupou em produzir informações que 

explicitassem como se dão estes nexos. Os bancos comerciais privados dominam as transações 

financeiras dos comércios analisados, sendo que no circuito inferior todos eles acessam o 

sistema financeiro tradicional, através do uso de serviços destes bancos privados. Em 

contrapartida, nenhum dos entrevistados indicou ter relacionamento com o Banco Mumbuca 
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além de aceitar a moeda Mumbuca, como por exemplo ter uma conta aberta ou realizar um 

financiamento. Isto certamente demonstra que o banco comunitário ainda tem um caminho 

longo a percorrer, principalmente em relação aos pequenos comerciantes.  

Dos 22 estabelecimentos comerciais que realizaram um maior número de transações em 

moeda Mumbuca, destacam-se compras de primeira necessidade, como alimentos e fármacos, 

como podemos observar no gráfico a seguir:  

 

Gráfico 11. Tipos de estabelecimentos comerciais com maior número de compras em e-

dinheiro do Banco Mumbuca (Março de 2021) 

Fonte: Elaboração própria a partir da interface da Plataforma E-dinheiro e pesquisa documental.  

 

É importante ressaltar que os estabelecimentos cadastrados no Banco Mumbuca se 

estendem além do bairro Mumbuca e seu entorno, já que em um primeiro momento foi 

instrumento de política de transferência de escala municipal. A maior parte dos 

estabelecimentos que aceitam e-dinheiro localizam-se no Centro da cidade, e em seguida em 
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áreas periféricas, principalmente no bairro de Inoã e São José do Imbassaí, como foi 

identificado interface administrativa da Plataforma E-dinheiro255.  

Ao fazermos uma análise circunstanciada dos estabelecimentos que apresentam maior 

número e volume de compras (22 em sua totalidade), foi possível identificar que esses 

estabelecimentos estão concentrados em bairros periféricos do município. No caso do número 

de compras, 79% delas são feitas em bairros periféricos. Já em relação ao volume de compras 

68,4% são feitas nesses bairros.  

A aplicação do questionário foi realizada com a seguinte distribuição:  10 deles em 

estabelecimentos com o maior número de compras e 8 deles em estabelecimentos que 

realizaram o maior volume de compras (em recursos mobilizados)256.  Em busca de análise mais 

circunstanciada, levaremos em consideração o número de compras. Neste contexto, 

diagnosticamos a seguinte situação: 

• No caso das firmas do circuito inferior presentes no município, metade delas 

(50%) localiza-se em áreas periféricas, no bairro de Inoã;  

• Daquelas que identificamos como parte do circuito superior, 66,6% (2 firmas) 

também estão em áreas periféricas, e abarcam o maior número e volume de 

compras em e-dinheiro (gráficos 12 e 13) 

• A porção marginal do circuito superior, em contrapartida, está localizada em sua 

maior parte em áreas centrais do município.  

O mapa-síntese abaixo traz informações geolocalizadas sobre a sede do Banco 

Mumbuca, suas filiais, assim como a localização dos estabelecimentos – divididos por 

participação nos circuitos – que nos ajudam a entender quais são as dinâmicas que o Banco 

provoca no município. 

 

 

 

 

 
255 Ver Anexo 11.   
256 Dois estabelecimentos do circuito inferior que aparecem no número de compras não fazem parte daqueles com 

maiores volumes de compras.  
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Mapa 6. Localização das agências do Banco Mumbuca e dos estabelecimentos do circuito 

superior e inferior com maior número de compras (2020) 

 

 

Quando consideramos a abrangência do mercado consumidor de cada circuito, os 

agentes do circuito inferior que responderam ao questionário pontuam que 75% do consumo é 

o próprio bairro onde atuam257, assim como o circuito superior e sua porção marginal onde 66% 

dos estabelecimentos citaram o “bairro” como um importante mercado consumidor.   

Identificamos que, àqueles que pertencem ao circuito superior e sua porção marginal, 

metade deles estão localizados em bairros periféricos do município de Maricá, como é o caso 

do mercado Supermarket, que possui 114 lojas no estado do Rio de Janeiro258.  

 

 

 

 

 

 

 

 
257 Milton Santos já havia anunciava a compra local dos habitantes do bairro, já que o preço dos transportes não 

lhes permite ter acesso ao comércio moderno, frequentemente situado no centro da cidade e seus arredores 

(SANTOS, [1975] 2008, p.214).  
258 Para maiores informações, acessar: https://smpravc.com.br/lojas/;  

https://smpravc.com.br/lojas/
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Figura 55. Mercado que participa da Rede Supermarket em área periférica do 

município de Maricá 

 

Foto: Pedro Braga, março de 2019. 

 
 
 Vale lembra que esta expansão das firmas do circuito superior sobre parcelas do 

mercado – e do próprio meio construído – tradicionalmente pertencentes ao circuito inferior já 

foi identificada por Montenegro (2011) em cidades metropolitanas, é um dado do município de 

Maricá (RJ).  

 Com o objetivo de verificar que tipos de estabelecimentos comerciais a moeda 

Mumbuca está sendo utilizada, fizemos sua identificação a partir de dados coletados e 

observações de trabalho de campo realizadas em março de 2019. Os gráficos 12 e 13 apontam 

onde há o maior número e volume de compra por firma dos circuitos da economia urbana259: 

 

 

 

 

 

 

 

 
259 Nos Apêndices é possível observar os gráficos, tanto de número de compras como de volume de compras, com 

os dados importados da Plataforma E-dinheiro, incluindo àqueles que não foram identificados por nós em trabalho 

de campo. Em um primeiro momento nosso objetivo era realizar a aplicação do questionário entre os dez 

estabelecimentos comerciais com maior número de compras, entretanto durante o trabalho de campo não foi 

possível aplicarmos o questionário em todos os estabelecimentos comerciais pois parte não nos recebeu. Sendo 

assim, buscamos aplicar também em outros estabelecimentos que tínhamos acesso ao cadastro na Plataforma E-

dinheiro para contribuir com nossa avaliação.  
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Gráfico 12. Número de compras em e-dinheiro por mês nos estabelecimentos comerciais de 

Maricá (RJ). Período de 01/02/2019 a 01/04/2019. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir da interface administrativa da Plataforma E-dinheiro Brasil.  

 

 

Gráfico 13. Volume de compras em e-dinheiro por mês nos estabelecimentos comerciais de 

Maricá (RJ).  Período de 01/02/2019 a 01/04/2019. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir da interface administrativa da Plataforma E-dinheiro Brasil.  

 

 

Outro importante aspecto são os valores em volumes de compra transacionados. Em 

dois meses foram aproximadamente R$620.000,00 em e-dinheiro, representados no Gráfico 13 

pelo “recebimento de serviços”. Se somarmos as firmas do circuito superior que foram 

identificadas no trabalho de campo, o valor ultrapassa R$ 300.000,00, quase cinco vezes maior 

que o volume de compras realizados nos estabelecimentos do circuito inferior no mesmo 

período. O estabelecimento do circuito superior que realizou o maior volume de compras – 
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R$130.000,00 em e-dinheiro – alega que por mês isso corresponde a 5% de suas vendas totais, 

demonstrando que, do ponto de vista comercial, para o circuito superior os valores 

transacionados são pouco significativos. Em compensação, para as firmas do circuito inferior, 

os valores que entravam em e-dinheiro faziam enorme diferença na contabilidade de cada final 

de mês. De acordo com um dos comerciantes que nos atendeu, antes dos “comércios grandes” 

– em suas palavras – entrarem na rede do e-dinheiro, por mês, ele recebia em torno de 

M$140.000,00 (Mumbucas), sendo que atualmente este valor não passa de M$16.000,00 

mensais. E complementa: “Eu era o primeiro das vendas [...] eu tenho saudade porque eu 

segurei”, em referência ao começo do uso das mumbucas que “ninguém queria receber” 

(informação verbal) 260.   

A gestora do Banco Mumbuca Nathália Sciammarella, em reunião conosco durante a 

discussão dos dados analisados para o Relatório Mumbuca de 2018261, revela que: “eu tenho 

consciência que atrapalhou os comércios pequenos, mas a demanda é por conta do aumento do 

preço [dos pequenos]”. Ao mesmo tempo, informa que a entrada de comércios grandes gera 

confiança nos usuários pelo sistema: “é legal porque, por conta da marca, porque passa a 

confiança de outros aceitarem” (informação verbal). A gestora mencionou também que 

Assim como abriu para qualquer pessoa abrir sua conta a gente (Banco 

Mumbuca) não pode impedir que os [comércios] maiores abram a conta (...) 

acabou sendo uma demanda dos beneficiários, muitos iam lá nesses comércios 

e eles vieram procurar que o mercado262 não aceita, então acabou sendo uma 

demanda deles (informação verbal)263  

 

 

No que diz respeito à definição dos possíveis “interessados” em realizar o cadastro, a 

Sra. Sciammarella nos relatou que “a princípio eles [os comerciantes] entraram em contato, a 

gente marcou a reunião e foi feito cadastro. Basicamente isso”.  

Mesmo o Banco Mumbuca tendo conhecimento da forte queixa dos comércios pequenos 

em relação a entrada dos grandes estabelecimentos na rede da moeda Mumbuca, isso não parece 

ser uma questão na “pauta” do banco comunitário, já que a entrada dos grandes comércios 

 
260 Durante o trabalho de campo, relatos foram coletados entre os estabelecimentos que fizemos a aplicação do 

questionário, com o intuito de trazermos a narrativa desses atores. Em Maricá (RJ), os comerciantes, usuários que 

encontramos na rua para conversas informais durante o trabalho de campo – e o próprio banco comunitário –, 

fazem referência ao e-dinheiro como ‘Mumbuca’, apontando identidade local no aplicativo, atitude também 

verificável antes, quando apenas os cartões magnéticos eram utilizados.  
261 Reunião realizada online no dia 6/5/2018 com a participação de: Nathália Sciammarella (gestora do Banco 

Mumbuca), e também Pedro Braga e Luiz Arthur Faria, ambos pesquisadores do LABIS.  
262 Com o objetivo de manter sigilo das informações alteramos o nome real do estabelecimento para a atividade 

que este realiza.  
263 Reunião realizada online no dia 6/5/2018 com a participação de: Nathália Sciammarella (gestora do Banco 

Mumbuca), e também Pedro Braga e Luiz Arthur Faria, ambos pesquisadores do LABIS.  
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agrega maior confiabilidade ao sistema, e possibilita aos beneficiários fazerem compras por 

preços mais módicos nos comércios do circuito superior da economia urbana. Em contrapartida, 

há uma disputa desigual no que diz respeito a oferta dos “melhores preços” entre o circuito 

superior e o inferior, pois a capacidade operacional e disponibilidade de capital do primeiro 

permite que realizem compras no varejo a preços mais vantajosos.     

Destacamos que os dois estabelecimentos que apresentam tanto maior volume quanto 

número de compras em e-dinheiro são de uma mesma rede de mercado264 com mais de cem 

lojas no estado do Rio de Janeiro265. O montante em Mumbucas recebido por esses 

estabelecimentos do circuito superior são trocados por Reais no Banco Mumbuca, o que limita 

a (re) circulação do e-dinheiro. Um dos gerentes que nos recebeu, ao ser questionado se valeria 

a pena pagar a taxa – de 1% – para troca por Real no Banco Mumbuca ao invés de, por exemplo, 

pagar um fornecedor ou os funcionários, diz: “pra gente não é prejuízo pagar a taxa”. Também 

cabe descrever que o Banco Mumbuca possui uma política interna que inclui todos os 

estabelecimentos cadastrados, isenção da taxa de resgate entre o 1º ao 5º dia útil do mês, 

conforme informações do Banco Mumbuca.  

O Banco Mumbuca não é um caso isolado da Rede Brasileira de Bancos Comunitários, 

como mostra Resgala (2019), que publicou estudo recente sobre o tema. Segundo o autor, o 

banco comunitário Banclisa, no município de Teófilo Otoni (MG), passa por processos 

semelhantes, e resgata um caso em que um grande mercado foi cadastrado no e-dinheiro:  

foi cadastrada no fim de 2018 na plataforma e-dinheiro uma rede de 

supermercados local (Supermercados Tia Teca) [...]  No contrato de adesão ao 

e-dinheiro, a rede de supermercados Tia Teca exigiu exclusividade no uso do 

aplicativo em relação aos demais supermercados da cidade (com exceção 

daqueles já cadastrados no e-dinheiro), além da diminuição da taxa de serviços 

do aplicativo de 2% para 1% (RESGALA, 2019, p.161) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
264 Com a intenção de manter sigilo sobre aqueles que fizemos a aplicação do questionário, não mencionaremos o 

nome fantasia ou razão social, somente anunciaremos o tipo de atividade realizada com a intenção de enriquecer 

a análise.  
265 Pesquisa documental realizada no sítio eletrônico da rede do mercado em 29/3/2021. 
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Figura 56. Dia do cadastramento do mercado “Tia Teca” na Plataforma E-dinheiro 

 

 

Fonte: Instagram @joaquimelo, 2018. Foto postada na rede social de Joaquim Melo, um dos 

coordenadores da Rede Brasileira de Bancos Comunitários (à esquerda na foto), dentro do mercado Tia 

Teca. Ao lado direito, Lindaura Gomes Fernandes, integrante da diretoria da Aprender Produzir Juntos 

(APJ) em 2018.  

 

 

Em seu perfil do Facebook, Joaquim Melo anuncia que “Grandes redes de 

supermercados já operam na região com a moeda social do Banclisa: ‘Lisa E-dinheiro’”.  

Em nosso entender, neste caso do Banclisa e da Rede Tia Teca, são definidos novos 

nexos, que alteram as dinâmicas que se dão entre os circuitos da economia urbana; estes novos 

nexos indicam um novo tipo de subordinação do circuito inferior – analisado sob a perspectiva 

da operacionalização da Plataforma E-dinheiro – em relação ao circuito superior e sua porção 

marginal266, retratando um caso de monopólio compreendido como o próprio controle da rede 

de hipermercados em relação ao banco comunitário mineiro.  

É importante levarmos em consideração em nossa análise a conjuntura política do país 

neste momento, que refletiu nas ações da Rede Brasileira de Bancos Comunitários, fazendo 

concessões com grandes comércios (que constituem o circuito superior da economia urbana) 

 
266 Conforme nossa pesquisa documental, a Rede de Hipermercados Tia Teca é uma rede local do município de 

Teófilo Otoni (MG). A unidade mais nova, inaugurada em 2020, possui 750 m² de área de vendas, 8 checkouts, 

vai oferecer mais de 10 mil itens, além contar com setores como padaria, açougue e hortifrúti 

(https://www.gironews.com/supermercado/tia-teca-de-bairro-60281/). Devido a pandemia não foi possível nos 

deslocarmos para analisarmos o caso apresentado; contudo, em nosso levantamento documental, nos pareceu 

correto identificarmos o Tia Teca como um agente do circuito superior da economia urbana; todavia, carecemos 

da análise de trabalho de campo para identificarmos se pertence ou não a sua porção marginal.  

https://www.gironews.com/supermercado/tia-teca-de-bairro-60281/
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para encontrarem formas de financiamento de suas atividades, e se manterem operantes, frente 

ao desmantelamento da Secretaria de Economia Solidária (SENAES). Entretanto, atitudes 

como esta, de aproximação sistemática dos agentes do circuito superior da economia urbana, 

parecem afetar a base das políticas dos bancos comunitários, que é voltada sobretudo para 

desenvolver o comércio local e, preferencialmente, com relações com a economia solidária 

(relações que claramente não são implementadas em parte da ação dos Bancos Mumbuca e 

Banclisa).  

Outra forma de financiamento e captação de recursos, além das compras transacionadas 

nos comércios, é a oferta de serviço de pagamento de boletos para os membros da 

comunidade267. Esta modalidade é pouco representativa no volume de compras transacionados 

em E-dinheiro Mumbucas.  Dentre os estabelecimentos identificados por nós, verifica-se que o 

pagamento de boletos só ocorre nos estabelecimentos do circuito inferior.   

Uma forma de estimular a circulação do e-dinheiro é realizar o pagamento de 

fornecedores em Mumbucas, identificada somente em um estabelecimento do circuito inferior.  

Esta percepção, de uso das ferramentas da Plataforma E-dinheiro, dos serviços do banco 

comunitário e de circular a moeda por “comércios menores”, foi percebida pelo Banco 

Mumbuca, conforme a Sra Nathália relata: “essa moça que é cabeleireira (...) ela transfere para 

conta física dela (...) ela abriu a conta e está esperando o cartão de conta corrente (...) [os 

autônomos] pedem abertura de conta e cartão (...) os pequenos [comerciantes] circulam mais 

que os grandes” (informação verbal)268.  

A consolidação da relação de confiança entre o banco e os clientes leva os pequenos 

comércios a procurarem o banco comunitário para iniciar um negócio, de acordo com a 

percepção da gestora: 

 

 

 

 

 

 
267 Segundo foi possível identificarmos no sítio da Plataforma E-dinheiro, as taxas cobradas sobre o serviço de 

pagamento de boletos variam da seguinte maneira: R$1,00 para boletos de até R$200,00; R$2,50 para boletos entre 

R$200,00 e R$4.000,00; R$3,50 para boletos de R$4.000,00 a R$7.000,00; R$10,00 para boletos de R$9.000,00 

a R$15.000,00 e por fim R$20,00 para boletos com valores acima de R$15.000,00. Mais informações acessar: 

https://edinheiro.org/; Acessado em: 29/3/2021.  
268 Reunião realizada online no dia 6/5/2018 com a participação de: Nathália Sciammarella (gestora do Banco 

Mumbuca); Pedro Braga e Luiz Arthur Faria, ambos pesquisadores do LABIS. 

https://edinheiro.org/
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Grande parte daqueles que procuram o banco são pequenos empreendimentos, 

que estão começando um negócio, teve o caso também de uma senhorinha que 

está no quinto crédito dela, os primeiros três créditos dela foi o Casa Melhor, 

foi pra reformar a casinha dela, o pessoal é muito humilde e tudo mais, daí 

com a convivência no banco, vendo o banco, vendo as possibilidades, o quarto 

e quinto crédito dela foram produtivos. Ela montou uma merceariazinha em 

casa na garagem. Foi a partir desse convívio, de ver que [o Banco Mumbuca] 

funciona (informação verbal)269 

 

 

Esta prática de utilizar a casa como local de trabalho, identificada no relato, já havia 

sido assinalada por Santos ([1975] 2008, p. 217), como sendo as vezes a única possibilidade de 

sobrevivência de agentes do circuito inferior, pois o uso do próprio imóvel que o 

“empreendedor” mora significa a possibilidade de fugir de aluguéis, financiamentos e de 

pagamento de impostos.  

Como é possível identificar no relato da gestora, o Banco Mumbuca oferece diferentes 

tipos de crédito aos seus clientes. Como pode ser verificado no Quadro 9, há três tipos de crédito 

– produtivo, habitacional e outros destinados a atender as demandas da pandemia de COVID-

19 – e uma variação de 11 linhas, onde em sua maioria não há incidência de juros e quando há 

é de 1% a.m, a forma de pagamento também é flexível e os critérios para viabilizar o 

empréstimo é menos burocrático, já que a forma de validação passa por uma análise do Banco 

Mumbuca através do Conselho de Análise de Crédito (CAC) e inclui uma análise do perfil 

socioeconômico e o preenchimento de uma ficha cadastral270.  Esse processo possibilita a 

promoção de racionalidades distantes daquelas oferecidas por bancos tradicionais ao circuito 

inferior, pois quando há a concessão de crédito os juros são aviltantes.   

 

 

 

 

 

 
269 Informação obtida através da apresentação da gestora do Banco Mumbuca Nathália Sciammarella, feita no 

curso de Cultura e Extensão “Bancos Comunitários e Moedas Locais: usos alternativos das finanças no Brasil (on-

line)” realizado em abril de 2021 sob Coordenação do Prof. Fábio Betioli Contel e ministrado por: Anderson 

Oriente, Carolina de Paula Pupo, Henrique Pavan Souza e Luiz Arthur Faria. 
270 Os documentos utilizados para a análise de crédito pelo Banco Mumbuca são baseados nos documentos do 

Banco Palmas que podem ser verificados no Anexo 12.  

https://uspdigital.usp.br/apolo/apoObterAtividade?cod_oferecimentoatv=100486
https://uspdigital.usp.br/apolo/apoObterAtividade?cod_oferecimentoatv=100486
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Quadro 9. Linhas de Crédito do Banco Mumbuca (RJ) (2021)  

Modalidade 

Linhas de 

Crédito 

Valor Máximo por 

pessoa 

O que pode ser 

financiado Condições  Critério 

Mumbucred 

Crédito 

Produtivo 

Solidário  

Produtivo 

Solidário 

Simples  R$ 2.000,00 

Capital de giro de 

máquinas e 

equipamentos 

04 a 10 parcelas              

sem juros 

maior de 18 anos; ter ou desejar iniciar um pequeno negócio; estar organizado num grupo solidário de 3 a 10 

pessoas; aval solidário; participação das cirandas  

Produtivo 

Solidário 

Avançado  R$2.000,00 à R$5.000,00 

Capital de giro de 

máquinas e 

equipamentos 

04 a 10 parcelas              

sem juros 

maior de 18 anos; ter um pequeno negócio a mais de 6 meses; já ter participado da modalidade simples; estar 

organizado num grupo solidário de 3 a 10 pessoas; aval solidário; participação das cirandas  

Produtivo 

Solidário 

Sociedade  

R$7.000,00                        

(para o grupo) 

Capital de giro de 

máquinas e 

equipamentos 

04 a 10 parcelas            

juros de 1% a.m 

maior de 18 anos; ter um pequeno negócio; estar organizado num grupo solidário de 2 a 5 sócios; aval solidário; 

participação das cirandas; Nessa modalidade os sócios tomam o crédito para a mesma empresa. O empréstimo é 

concedido individualmente no CPF de cada um dos participantes  

Produtivo 

Solidário 

MEI  Até R$3.000,00 

Capital de giro de 

máquinas e 

equipamentos 

04 a 10 parcelas            

juros de 1% a.m estar no MEI; mínimo de 6 meses ativo; não ter restrição cadastral (SPC); Apresentar fiador, sem restrição  

Produtivo 

Solidário 

Rede 

Crendenciada  Até 10.000,00 

Capital de giro de 

máquinas e 

equipamentos 

04 a 10 parcelas            

Juros de 1% a.m 

estar credenciado na mumbuca e-dinheiro no mínimo 6 meses ativo (com vendas/serviços); desconto em débito 

automático; Sem restrição no SPC; valor emprestado não pode ultrapassar 50% da média faturada na plataforma 

nos últimos 4 meses 

Produtivo 

Solidário 

Agrícola 

1º crédito R$1.000,00             

2º crédito 1.500,00                   

3 crédito R$2.000,00 

Insumos e 

maquinários  

04 a 10 parcelas 

sem juros 

Carência de até 3 

meses 

maior de 18 anos; ter ou desejar iniciar um pequeno negócio; estar organizado num grupo solidário de 3 a 10 

pessoas; aval solidário; participação das cirandas  

Casa Melhor 

Crédito para 

Reforma de 

Moradia 

Casa Melhor 

Residência  

1º crédito R$600,00                   

2º crédito 1.000,00                   

3 crédito R$1.500,00 

Materiais de 

Construção  

04 a 10 parcelas              

sem juros 

morar em casa própria, alugada ou cedida; fazer orçamento nas lojas credenciadas; estar organizado em grupo 

solidário de 3 a 10 pessoas; aval solidário; participar de cirandas  

Casa Melhor 

Família  R$3.000,00 (para o grupo) 

Materiais de 

Construção  

04 a 10 parcelas               

sem juros 

morar em casa própria, alugada ou cedida; fazer orçamento nas lojas credenciadas; estar organizado em grupo 

solidário de 3 a 10 pessoas; aval solidário; participar de cirandas; nessa modalidade um grupo de pessoas 

(parente ou vizinho) se reúne para reformar uma única casa. O empréstimo é concedido individualmente no CPF 

de cada um dos participantes  

Casa Melhor 

Mobília  

1º crédito R$600,00               

2º crédito R$800,00                

3 crédito R$1.000,00 

Móveis e 

eletrodomésticos 

04 a 10 parcelas              

sem juros 

morar em casa própria, alugada ou cedida; fazer orçamento nas lojas credenciadas; estar organizado em grupo 

solidário de 3 a 10 pessoas; aval solidário; participar de cirandas  

Linhas na 

Pandemia*  

Mumbufone  

Compra: R$1.142,00             

Aluguel: R$25,00 a.m  

Compra ou aluguel 

de aparelho celular  

04 a 10 parcelas              

sem juros cadastrado no Banco Mumbuca; estar no MEI ou informal 

Vans 

(transporte 

alternativo)  Até 10.000,00 

Pagamentos em 

atraso das parcelas 

dos carros 

(regularização) 

04 a 10 parcelas 

sem juros 

Carência de até 3 

meses para 

primeira parcela  

O emprestador deve estar vinculado a Cooperativa Municipal de Transporte Alternativo de Maricá (Coomutran), 

fiadora do empréstimo 

Fonte: Elaboração própria a partir de material disponibilizado pelo banco e informações junto a gestora do Banco Mumbuca 
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Neste sentido, observa-se que as taxas pagas na Plataforma E-dinheiro estão sendo 

destinadas para fornecer crédito sem juros ou juros extremamente baixos (de 1% a.m) 

para pequenos comerciantes, o que aponta para racionalidades mais orgânicas do Banco 

Mumbuca, que atendem as demandas locais.  

É importante descrever que a noção de “desenvolvimento” que defendemos não é 

aquela de teor economicista – do início da II Guerra Mundial – atrelada a ideia de 

crescimento econômico como consequência do processo de industrialização271 a qual 

considera o modelo dos países desenvolvidos (AMARO, 2003, p.47-48), mas sim do 

esforço de compreender que as modernizações são seletivas (SANTOS, [1975] 2008, p. 

35) e há certa originalidade para as situações de cada lugar (op.cit., p.32)272. 

Olhar para a economia dos países subdesenvolvidos através desta ótica, nos 

permite visualizar que há atores que são resultados diretos dessas modernizações e que se 

favorecem das mesmas, que compõem o “circuito superior da economia urbana”; 

concomitantemente,  outro conjunto enorme de agentes,  que são corolário indireto das 

modernizações, que se beneficiam parcialmente – ou não se beneficiam – dos progressos 

técnicos e da modernização, comporiam o circuito inferior da economia urbana 

(SANTOS, [1975] 2008, p. 38).  

Os dois circuitos da economia urbana devem ser compreendidos através de sua 

interação dialética permanente, e não como sistemas isolados, ainda que o circuito inferior 

apresente dependência em relação ao circuito superior (SANTOS, [1975] 2008, p. 39). É 

preciso notar que existem relações entre esses circuitos, que podem ser de 

complementariedade ou hierárquica, há casos em que um circuito demanda um input do 

outro (SANTOS, [1975] 2008, p. 261), mas certamente a dominação do circuito superior 

sobre o inferior prevalece a longo prazo (op. cit., p. 262). Nos parece que o caso do Banco 

Mumbuca em relação a abertura do uso da Plataforma E-dinheiro para “qualquer” 

 
271 Para Milton Santos ([1975] 2008, p. 31) a industrialização levaria a “pseudodesenvolvimento” já que 

apresenta ausência de articulação local das atividades e redistribuição regressiva de renda.  
272 Nos anos 1970 a noção de  desenvolvimento econômico surge ligado a outras frentes, sendo discutido 

academicamente e utilizado por órgãos mundiais como a ONU, tais como: I. Desenvolvimento Sustentável; 

II. Desenvolvimento Comunitário; III. Desenvolvimento Local e Participativo; IV. Desenvolvimento 

Humano e Desenvolvimento Social; IV. Desenvolvimento Integrado (Cf. AMARO, 2003, p.55-59). Dentre 

eles, o aspecto que mais nos interessa é o de Desenvolvimento Local, que exprime fundamentalmente o 

processo de satisfação de necessidades e de melhoria das condições de vida de uma comunidade, a partir 

essencialmente das suas capacidades, assumindo aquela o protagonismo principal nesse processo e segundo 

uma perspectiva integrada dos problemas e das respostas, sendo este conceito rapidamente adotado pelo 

Banco Mundial (AMARO, op.cit., p.57). Esta perspectiva metodológica centra-se na comunidade local e 

seu território, não sendo uma  decomposição de Desenvolvimento Regional. A proposta tem como 

preocupação a possibilidade de resistência das economias locais aos processos econômicos mais gerais, 

criando respostas criativas e originais aos problemas econômicos (AMARO, 2009, p. 111-112). 
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comércio – incluindo àqueles do circuito superior e sua porção marginal ––, tende a 

estabelecer uma subordinação do circuito inferior. Em contrapartida – e de forma um 

tanto quanto paradoxal –, empréstimos realizados pelo Banco Mumbuca sem juros ou a 

juros de até 1% a.m, são um importante instrumento para diminuir a dependência do 

crédito do circuito inferior em relação ao circuito superior, disponibilizados a juros 

exorbitantes273.  Cada vez mais o circuito superior e sua porção marginal interessa-se 

pelas chamadas classes C, D e E, configurando um processo de creditização desta parcela 

da população por meio de formas complexas de organização (MONTENEGRO, 2016, 

p.375).  

Por fim, esta “segunda fase” de abertura para qualquer estabelecimento ou usuário 

adentrar na nova Plataforma E-dinheiro que passava a substituir o “cartão mumbuca”, 

também apresenta um novo componente que são os “depósitos voluntários” realizados na 

Plataforma E-dinheiro. Conforme Relatório da circulação da moeda social digital 

Mumbuca em 2018/2019 (LABORATÓRIO DE SOCIEDADE E INFORMÁTICA, 

2019). Estes depósitos voluntários que são constituídos por aqueles em que o usuário 

deposita um montante de dinheiro na Plataforma, possuem valores menores em relação 

aos depósitos realizados pelo programa de renda da Prefeitura. Para termos uma noção 

destas diferenças, no mês de dezembro de 2018 – que contou com maior número de 

depósitos voluntários (40 no total) –, transacionou pouco mais de R$10.000,00 nesta 

modalidade, enquanto o programa da Prefeitura, no mesmo mês, movimentou 

aproximadamente 23 mil depósitos, com um volume de quase M$2.000.000 (dois milhões 

de Mumbucas) inseridos na Plataforma, somando os programas de Renda Básica da 

Cidadania. Ainda que os valores de depósitos voluntários sejam relativamente pequenos, 

são abertas possibilidades para que outras pessoas participem da rede, levando a um 

aumento da circulação de recursos no município. Em contrapartida, do ponto de vista 

financeiro, este argumento não parece validar a “necessidade” de o banco comunitário 

abrir o cadastro para qualquer tipo de comércio na Plataforma E-dinheiro, pois o maior 

montante utilizado nas compras dos comércios provém do programa da Prefeitura e estão 

sendo escoados para o circuito superior e sua porção marginal, como já identificado. 

 
273 A Crefisa, por exemplo, apresenta uma taxa de juros que pode variar de 1,5% a.m (a.a. 19,56) até 22% 

a.m (987,22% a.a). Mais informações: https://www.crefisamais.com.br/credito-

pessoal/?utm_source=site_page_cp&_ga=2.40742114.118634414.1619808103-

1256188539.1619808103#xd_co_f=Yzg2OTYyNjktM2FlNS00NjFlLThmNTEtY2VhMWNhM2Y5MjJh

~ 

 

https://www.crefisamais.com.br/credito-pessoal/?utm_source=site_page_cp&_ga=2.40742114.118634414.1619808103-1256188539.1619808103#xd_co_f=Yzg2OTYyNjktM2FlNS00NjFlLThmNTEtY2VhMWNhM2Y5MjJh~
https://www.crefisamais.com.br/credito-pessoal/?utm_source=site_page_cp&_ga=2.40742114.118634414.1619808103-1256188539.1619808103#xd_co_f=Yzg2OTYyNjktM2FlNS00NjFlLThmNTEtY2VhMWNhM2Y5MjJh~
https://www.crefisamais.com.br/credito-pessoal/?utm_source=site_page_cp&_ga=2.40742114.118634414.1619808103-1256188539.1619808103#xd_co_f=Yzg2OTYyNjktM2FlNS00NjFlLThmNTEtY2VhMWNhM2Y5MjJh~
https://www.crefisamais.com.br/credito-pessoal/?utm_source=site_page_cp&_ga=2.40742114.118634414.1619808103-1256188539.1619808103#xd_co_f=Yzg2OTYyNjktM2FlNS00NjFlLThmNTEtY2VhMWNhM2Y5MjJh~
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Desta forma, seria possível o Banco Mumbuca selecionar, a priori, o tipo de comércio a 

entrar na rede, com o objetivo de fortalecer o desenvolvimento local. Cabe lembrar que 

este procedimento foi realizado durante a “primeira fase” da moeda eletrônica, 

possibilitando o fortalecimento de comércios menores e contribuindo para a geração de 

emprego e renda. 

  Em função dos processos acima explicitados, é possível realizarmos algumas 

considerações sobre os nexos que o Banco Mumbuca estabelece com os circuitos da 

economia urbana no município de Maricá:  

I. O circuito superior alcançou capilaridade em áreas periféricas do município 

de Maricá; 

II. Ocorre vazamento de dinheiro – por meio do e-dinheiro Mumbuca – 

identificado através do número e volume de compras realizados em 

estabelecimentos do circuito superior e sua porção marginal, onde parte 

considerável está em áreas periféricas, local que se concentra a maior parte da 

população em estado de pobreza;  

III. Identificamos que atualmente existe pouco interesse por parte do banco 

Mumbuca em estabelecer uma política interna que priorize pequenos 

estabelecimentos na rede do e-dinheiro, como prevê a metodologia dos bancos 

comunitários;  

IV. Os agentes do circuito inferior apresentam maior propensão para fazerem 

circular Mumbucas, assim como para utilizar a Plataforma E-dinheiro.  

V. Identificamos uma capacidade do Banco Mumbuca de produzir contra-

racionalidades nas áreas em que atua, principalmente em função de suas 

políticas de microcrédito sem juros, que evitam que a moeda cumpra funções 

mais tipicamente capitalistas (como é a função de entesouramento); esta 

“riqueza” monetária destina-se as necessidades genuínas de consumo das 

populações que dela se utilizam.  

 

 

Cabe mencionar que o banco comunitário municipal em Maricá foi criado depois da 

moeda eletrônica (Cartão Mumbuca), o que difere da concepção dos demais bancos 

comunitários implementados durante a política federal da SENAES, onde primeiro havia 

a criação do banco e depois a moeda local.  Os bancos comunitários fundados pela 

SENAES seguiam uma metodologia de quatro fases, onde a equipe da SENAES 
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identificava organizações locais com interesse em gestar um banco, sensibilizando e 

capacitando posteriormente moradores, produtores e comerciantes nos princípios da 

economia solidária (item 2.3). Já no banco comunitário municipal de Maricá não houve 

um processo de sensificar os usuários do Cartão Mumbuca e os comerciantes nos 

preceitos de uma outra economia, ainda que prefeitura tenha uma Secretaria de Economia 

Solidária, o que facilitaria o andamento para a capacitação, tanto daqueles que recebem a 

Renda Mínima, quanto dos comerciantes do município.  

 Destacamos que a natureza técnica da moeda adotada pelo Banco Mumbuca, por 

meio da Plataforma E-dinheiro na segunda fase da moeda, permite incluir usuários que 

não necessariamente participam diretamente do Programa da Prefeitura como uma 

particularidade importante, pois abre possibilidades de utilização da plataforma digital – 

com potencial orgânico – em uma escala que pode abranger a totalidade do município.  

Em contrapartida, o fato desta moeda eletrônica ser aceita “em qualquer” 

estabelecimento comercial do município, faz com que a renda paga pela prefeitura para 

parte da população, escoe para estabelecimentos do circuito superior, que não são afeitos 

ao lugar e seu desenvolvimento. Desta forma, identificamos que o banco comunitário 

municipal deve aprofundar suas discussões e ações baseados em princípios de uma 

economia mais justa e solidária, que vise o fortalecimento de comércios locais, ou seja, o 

circuito inferior. Ao mesmo tempo, há linhas de crédito sem juros destinadas aos 

comerciantes do circuito inferior da economia urbana, isso demonstra que o Banco 

Mumbuca está traçando caminhos contra-racionais, ao fornecer acesso ao crédito pouco 

burocratizado e sem juros para os agentes do circuito inferior.  Por fim, entendemos que 

o Banco Mumbuca deve fazer uma reflexão que reverbere em ações concretas que 

diminuam a subordinação do circuito inferior em relação ao circuito superior, como por 

exemplo, aumentar o valor das taxas transacionadas dentro da plataforma para o circuito 

superior e retirá-las para o circuito inferior, já que a Plataforma E-dinheiro demonstra 

capacidade em atribuir usos mais contra-racionais das finanças no espaço geográfico.  
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4.3 A Pandemia da Covid-19: resistência e ação local dos bancos comunitários  

 

Dentro deste contexto em que é aumentado o uso das técnicas da informação pelos 

bancos comunitários, buscamos entender quais os impactos da pandemia da Covid-19 no 

funcionamento destas organizações. Para termos um panorama das ações dos bancos 

deste tipo na atual conjuntura, aplicamos junto aos gestores dos bancos um questionário 

enviado a 36 bancos, e que repercutiu num total de 17 respondentes274. Deste total, 13 

localizam-se na Região Concentrada (76%); 2 na Região Nordeste (12%); 1 na Região 

Centro-Oeste (6%) e 1 na Região Norte (6%). Também realizamos três entrevistas 

sistematizadas, de caráter qualitativo, com gestores destes bancos: uma com o Banco 

Estrutural (DF), outra com o Banco Preventório (RJ) e uma última junto ao Banco 

Solidário do Gostoso (RN)275.  

Identificou-se que, neste período da pandemia, 82,4% dos bancos comunitários 

realizaram algum tipo de ação solidária nos lugares onde estão inseridos. Ainda que a 

principal função deste tipo de banco seja a de ofertar serviços financeiros simples para as 

comunidades onde atuam, várias ações não-financeiras foram realizadas por eles, o que 

nos pareceu importante para nossa investigação. A principal forma de atuação solidária 

foi a entrega de cestas básicas (ação realizada por 9 bancos, ou 53% dos totais). Também 

houve doações de kits de limpeza, contendo álcool gel, máscaras e sabonete (ações 

realizadas por 4 bancos, ou 23,5% deles), fundamentais para o controle da disseminação 

do coronavírus SARV-CoV-2, causador da infecção COVID-19. Outras ações menos 

recorrentes também citadas foram: entrega de pães e bolos; doação de remédios; ajuda 

para cadastro no Auxílio Emergencial disponibilizado pelo Governo Federal e; criação de 

uma linha de crédito emergencial voltada aos efeitos da pandemia. 

Um caso que nos chamou atenção foi do Banco Preventório (RJ), que foi criado 

no município de Niterói (RJ), fruto de um programa social de uma empresa privada e 

apoio da Incubadora de Empreendimentos em Economia Solidária da Universidade 

Federal Fluminense (IEES-UFF) (item 4.1). Já durante os primeiros meses da pandemia, 

no ano de 2020, o Preventório montou cestas de alimentos com itens dos mercados locais, 

 
274  Contatamos 36 bancos comunitários por e-mail e através de redes sociais; deste total, 17 responderam 

nosso questionário. Trata-se, portanto, de uma análise amostral, que tem por objetivo identificar quais as 

principais ações que os bancos implementaram nos lugares em que atuam, para combater as consequências 

negativas relacionadas à pandemia da Covid-19. Estas ações, por sua vez, nos parecem ser produtoras de 

horizontalidades nestes lugares.  
275 As entrevistas foram realizadas através de plataformas online nos meses de agosto e setembro de 2020.  
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de produtores da agricultura familiar e livros, chamada de “cesta politizada”. Na 

percepção do Sr. Marcos Rodrigo, um dos fundadores do banco, ainda que o preço final 

da “cesta política” tenha sido maior do que o seu preço “de mercado”, a intenção do banco 

comunitário era priorizar a composição de produtos do comércio local, tendo sido gastos 

cerca de R$ 70 mil nesses comércios para a confecção das cestas.   O banco comunitário 

havia atendido até setembro de 2020 cerca de 1.500 pessoas276. O banco comunitário 

notou que as pessoas necessitavam de itens que não estavam na cesta básica, ao mesmo 

tempo inspirados em um modelo desenvolvido na favela de São Gonçalo (RJ), o 

Preventório montou um “mercadinho solidário”, concebido através de doações de itens 

por pessoas físicas e jurídicas. A cada 15 dias a família cadastrada vai ao banco 

comunitário escolher e retirar os itens necessários. Nestes moldes, o Banco Preventório 

atendia, até o presente momento, 100 famílias, priorizando àquelas chefiadas por 

mulheres. 

Figura 57. Cesta politizada do Banco Preventório (RJ) 

 

Fonte: https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2020/09/19/projeto-descobriu-como-levar-

alimentos-e-dinheiro-para-comunidades-do-rio.htm;Acessado em: 11/10/2020. 

 

 Neste sentido, o Banco do Preventório está em consonância com os pilares 

básicos pelos quais funcionam os bancos comunitários, que é o de atender o público com 

alto grau de vulnerabilidade social, com o objetivo de estimular a rede de comércios locais 

(SEGUNDO, 2009). Além disso, o referido banco criou “lives culturais” para informar e 

educar a população de sua comunidade sobre a pandemia.  

 
276 Entrevista concedida on-line, devido a pandemia, pelo Sr. Marcos Rodrigo, um dos fundadores do Banco 

Preventório em 8/9/2020.  

https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2020/09/19/projeto-descobriu-como-levar-alimentos-e-dinheiro-para-comunidades-do-rio.htm
https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2020/09/19/projeto-descobriu-como-levar-alimentos-e-dinheiro-para-comunidades-do-rio.htm
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O Banco Estrutural (DF), por sua vez, foi criado no ano de 2012, se localiza na 

Cidade Estrutural no Distrito Federal. O banco, selecionado por um projeto da Fundação 

Oswaldo Cruz – Fiocruz (DF) –, com o objetivo de fortalecer de comitês locais e de 

arranjos solidários para o combate à Covid-19 em todo o Distrito Federal. Luis Fernando 

Blázquez, consultor do Banco, durante entrevista concedida277, questiona a viabilidade 

do projeto devido ao valor disponibilizado pela Fiocruz para a realização do mesmo. 

Memo com as dificuldades envolvidas, as ações do projeto já estavam em funcionamento, 

através da produção de máscaras e de sabão, com a gestora do Banco Estrutural está 

diretamente envolvida nestas atividades. Para o consultor e também idealizador do Colab 

– Rede de Laboratórios de Bancos Comunitários Digitais – a forma ideal de realização de 

uma ação como esta deveria ser precedida da implementação de um projeto piloto, para 

posteriormente a ação se estabelecer em outros lugares.  

Há também ações financeiras propriamente ditas sendo realizadas. Os bancos 

comunitários capixabas278, por exemplo, foram contemplados com R$ 150 mil em 

empréstimos pelo Governo do Estado, através da Agência de Desenvolvimento das Micro 

e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes). Esses bancos passaram a ofertar 

linhas de crédito emergenciais, tanto para o consumo quanto para atividades produtivas, 

através deste funding disponibilizado pelas autoridades estaduais.  

Dos bancos capixabas que responderam ao nosso questionário, apenas um – o 

Banco Bem – não foi contemplado com este fundo. Dentre os bancos do Espírito Santo, 

o Banco Bem foi o primeiro a ser fundado (2005) – como já mencionado – e é aquele que 

possui o maior montante em lastro / recursos próprios. Neste sentido, a maior capacidade 

de articulação do Banco Bem em seu lugar de atuação permitiu a captação de recurso com 

pessoas físicas – via Plataforma E-dinheiro –, atendendo cerca de 300 famílias, 

principalmente através da oferta de crédito produtivo e de consumo durante os primeiros 

meses da pandemia. O Banco Bem entregou ainda cestas básicas e kits de higiene para 

200 famílias, que se concretizou através de doações de recursos de pessoas físicas e 

jurídicas, conforme informações da gestora Sra. Leonora Mol. 

 

 

 
277 Entrevista concedida on-line, devido a pandemia, pelo Sr. Luis Fernando Blázquez, consultor do banco 

Estrutural em 27/8/2020.  
278  Os bancos comunitários beneficiados são:  Banco Terra; Banco Verde Vida; Banco Esperança; Banco 

Abraço; Banco Viver; Banco Passarela; Banco União; Banco Kiri-Kerê; Banco Caparaó. Disponível em: 

https://www.es.gov.br/Noticia/aderes-assina-termo-de-colaboracao-com-nove-bancos-comunitarios. 

Publicado em: 13 fev. 2020. Acesso em: 29 set. 2020. 
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Figura 58. Famílias atendidas na pandemia de COVID-19 pelo Banco Bem (ES) 

 

Fonte: Facebook do Ateliê de Ideias (@atelieideias.es) ; 

https://www.facebook.com/ateliedeideias.es/photos/a.411363445568850/3128570293848138/; 

Publicado em: 5/6/2020.Acessado em: 31/3/2021 

 

 

Figura 59. Propaganda e-dinheiro na pandemia de COVID-19 Banco Bem (ES)  

 

Fonte: Facebook do Ateliê de Ideias (@atelieideias.es);  

https://www.facebook.com/ateliedeideias.es/photos/a.411363445568850/3128570293848138/; 

Publicado em: 5/6/2020.Acessado em: 31/3/2021 

 

 

Do nosso universo de análise abrangido pelos respondentes dos questionários, 

apenas três bancos não realizaram nenhuma intervenção relacionada à pandemia nos 

bairros onde estão inseridos (seja ela financeira ou não). Um desses bancos está localizado 

em São Miguel do Gostoso, município do Rio Grande do Norte. Sr. José Prisciano, um 

https://www.facebook.com/ateliedeideias.es/photos/a.411363445568850/3128570293848138/
https://www.facebook.com/ateliedeideias.es/photos/a.411363445568850/3128570293848138/
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dos gestores do Banco e presidente da associação de moradores, relata que houve 

consenso dos gestores sobre a diminuição das atividades em respeito ao isolamento social; 

em suas palavras:  

nossa bandeira é pela saúde, que as pessoas permanecessem em casa, 

que a pandemia passasse, não superlotasse os hospitais e tal. Aí como a 

gente tá lutando por essa bandeira, sendo que a gente tá estimulando o 

comércio, porque o banco comunitário existe para estimular o 

comércio, então não ficava de bom tom, sabe? (informação verbal)279 

 

Outro ponto importante que Sr. Prisciano levantou é a impossibilidade de realizar 

o Conselho de Análise de Crédito (CAC) em tempos de pandemia, já que para realizá-lo 

são necessárias reuniões presenciais dos gestores do banco, e visitas na casa do possível 

emprestador. Em contrapartida, o banco realizou um empréstimo produtivo emergencial 

para a Casa de Farinha da comunidade, isso foi possível pois o gestor do banco também 

participa das atividades da mesma:   

 

teve uma ocasião especial que pra casa de farinha da comunidade voltar 

a funcionar tinha que se pagar uns papel de luz e fazer alguns consertos, 

aí tipo eu como presidente da associação e também faço parte da 

associação da casa de farinha e todo mundo estava sabendo do caso, e 

tinha gente da comunidade querendo fazer farinhada e tal e aí o banco 

liberou esse dinheiro, de pagamento de luz e fazer alguma reforma, tipo 

pequena mesmo, para que a casa de farinha começasse a funcionar e 

esse empréstimo ia voltar com a compra, que a parte que a pessoa que 

está fazendo a farinha deixa pra casa de farinha e essa parte retornaria 

para o banco e assim foi feito (informação verbal)280 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
279 Entrevista por telefone com Sr. José Prisciano, um dos gestores do Banco Solidário do Gostoso. Data: 

19/8/2020.  
280 Entrevista por telefone com Sr. José Prisciano, um dos gestores do Banco Solidário do Gostoso. Data: 

19/8/2020. Pode ser consultada no Apêndice 5.  
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Figura 60. Reativação da Casa de Farinha da comunidade do Banco Solidário 

do Gostoso (RN) 

 

Foto: José Prisciano, enviada em 19/8/2020. 

 

O Banco Paulo Freire (SP) também descreveu a mesma dificuldade na hora de 

viabilizar os empréstimos devido a dificuldade de viabilizar o Conselho de Análise de 

Crédito (CAC) durante a pandemia.  Por outro lado, o banco está viabilizando aumentar 

sua carteira de clientes e cadastrar os comércios locais na Plataforma E-dinheiro durante 

o período de distanciamento social, através de contato telefônico, pelo uso de redes sociais 

e por meio de ação conjugada com demais bancos comunitários pertencentes a Rede 

Paulista de Bancos Comunitários (já descrito no item 4.1).   

Todos os bancos comunitários que nos responderam, afirmaram que suas 

atividades financeiras foram afetadas com a pandemia, sendo o caso mais grave o do 

Banco Apuanã (SP), que acabou por encerrar suas atividades (ao menos por hora). 

Entretanto, o Apuanã seguiu realizando ações durante os primeiros meses de pandemia, 

como a entrega de cestas básicas para a população mais local em condições de maior 

vulnerabilidade.  

Mesmo com as dificuldades que surgem, 53% dos bancos comunitários disseram 

estar fornecendo empréstimos, ainda que por algum lapso de tempo tenham suspendido 

suas atividades. Alguns bancos comunitários diminuíram o horário de atendimento e 

outros estão realizando empréstimos apenas de forma on-line. Houve também dois relatos 

de aumento de inadimplência durante a pandemia, assim como a diminuição da circulação 
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da moeda local, já que por um tempo houve decreto para fechamento de todos os 

estabelecimentos comerciais pelos governadores dos estados. 

As informações conseguidas pela aplicação dos questionários mostram, assim, 

que existe um movimento capilarizado em todas as regiões brasileiras de suporte para a 

população vulnerável, seja ele financeiro ou não, realizado através dos bancos 

comunitários. 

Concomitantemente a este processo de retração da disponibilidade de serviços 

financeiros que os bancos comunitários existentes vêm enfrentando, houve também a 

criação de novos bancos comunitários. A metodologia desenvolvida no Conjunto 

Palmeiras está sendo utilizada atualmente para a criação e consolidação de dois bancos 

comunitários em Florianópolis no ano de 2020, um através de uma Organização da 

Sociedade Civil (OSCIP) denominada Instituto Comunitário Grande Florianópolis 

(ICOM) – chamado de Banco Comunitário da Grande Florianópolis281 – e outro realizado 

por meio de organização local, o Banco Costeira.  

De acordo com informações do sítio eletrônico do Instituto Comunitário Grande 

Florianópolis (ICOM)282, a referida ONG criou uma Linha de Apoio Emergencial 

Coronavírus, com o objetivo de garantir acesso a alimentos, produtos de higiene e de 

limpeza a pessoas em situação de vulnerabilidade na Grande Florianópolis. A partir desta 

ação, foi criado um Comitê Consultivo formado por profissionais de diferentes áreas, de 

onde surgiu a intenção de implementar uma moeda social. Assim, buscaram parceria com 

o Instituto Palmas para que se efetivasse um banco comunitário com o objetivo de 

enfrentar a crise pandêmica a partir do fortalecimento dos comércios locais.  

Na primeira etapa de criação do Banco Comunitário da Grande Florianópolis, que 

durou 3 meses, cada família selecionada recebeu R$200,00. O projeto-piloto do banco 

estaria sendo desenvolvido em três comunidades que estão localizadas na Grande 

Florianópolis: de Serrinha, no Maciço do Morro da Cruz, e na Casa São José. Realizou-

se um plano-piloto que incluiu: I) mapeamento de áreas com maior vulnerabilidade social; 

II) seleção de Organização de Sociedades Civis (OSC) que fariam o cadastramento das 

famílias que receberiam a moeda social; III) cadastramento de pequenos comércios do 

 
281 O sítio eletrônico do ICOM estabelece ‘cinco bancos comunitários’; todavia, uma das áreas atendidas – 

no Complexo do Monte Cristo – conta com três diferentes bancos, que são: Chico Mendes, Nossa Senhora 

da Glória e Novo Horizonte. A Rede Brasileira de Bancos Comunitários reconhece um único banco 

comunitário pois os ‘pontos de atendimento’ participam de uma mesma conta na Plataforma E-dinheiro.  
282 Mais informações citadas no texto podem ser encontradas em: http://coronavirus.icomfloripa.org.br/; 

Acessado: 28/6/2021.  

http://coronavirus.icomfloripa.org.br/
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bairro; IV) Abertura de conta para as famílias no banco comunitário; V) O ICOM e a 

OSC têm a função de dar suporte para os estabelecimentos comerciais e famílias 

cadastradas dando acesso ao E-dinheiro.  

Em junho de 2020 foram aplicados pelo Banco Comunitário da Grande 

Florianópolis através da Plataforma E-dinheiro R$ 497.400,00. Este valor em um ano 

praticamente dobrou, chegando a R$914.507,70. O número de famílias assistidas também 

aumentou, de 829 subiu para 3.104 famílias em um ano.   O recurso foi captado através 

de doações de pessoas físicas e jurídicas. Ainda em junho de 2020, o sítio do ICOM 

disponibilizava a informação de que havia 29 comércios locais cadastrados na Plataforma 

E-dinheiro. Além das famílias, 34 iniciativas foram apoiadas durante este período de 

pandemia, como conselhos de moradores de bairro, quilombos, associações religiosas, 

creches, centros de reabilitação de dependentes químicos, entre outros, como pode ser 

observado dois exemplos de iniciativas nas Figuras 61 e 62 a seguir:  

 

Figura 61. Alimentos e medicamentos para 50 famílias LGBTI+ em 

vulnerabilidade social 

 

Fonte: Fonte: http://coronavirus.icomfloripa.org.br/#; Acessado em: 28/6/2021. Famílias 

apoiadas em julho de 2020 e março de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://coronavirus.icomfloripa.org.br/
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Figura 62. Entrega de cestas básicas destinada às famílias que trabalham com 

coleta de materiais reciclados 

 

Fonte: Fonte: http://coronavirus.icomfloripa.org.br/#; Acessado em: 28/6/2021. Famílias 

apoiadas em julho de 2020 e março de 2021. 

 

 

No mesmo ano de 2020, em Florianópolis (SC), um grupo de pessoas cria a 

Campanha Floripamor, que surge através de pessoas autônomas com o intuito de 

responder as necessidades, principalmente alimentares, da população vulnerável em 

Florianópolis durante a pandemia de COVID-19. A Campanha baseou-se em dois 

projetos:  

1.  o Projeto sabão “Entre Elas”, onde as doações de pessoas físicas da Campanha 

Floripamor apoiam oficinas de preparo do sabão ecológico, reaproveitando o óleo de 

cozinha. O projeto surgiu de um grupo de mulheres da ocupação Marielle Franco, 

localizada no Alto da Caieira na área central da parte insular da ilha do município de 

Florianópolis. Essas mulheres manifestaram a intenção de produzir o sabão como fonte 

de sustento;  

2. O segundo projeto diz respeito à criação de um banco comunitário com o 

objetivo de gerar emprego e renda, que será fortalecida pelo Sr. Fabiano Lauser e Sra. 

Aline Gonçalves, ambos participantes da sociedade civil que fundaram, posteriormente, 

o Banco Costeira (SC).  

 

 

 

 

 

http://coronavirus.icomfloripa.org.br/
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Figura 63. Cartaz da Campanha Floripamor 

 

Fonte: Material do Banco Costeira (SC) disponibilizado por Fabiano Lauser, 6/5/2021. O Cartaz 

circulou nas redes sociais durante o ano de 2020 para arrecadação de dinheiro. 

 

Inspirado pelo movimento do ICOM, realizado na mesma cidade, o Sr. Fabiano 

Lauser, um dos integrantes da Campanha, e futuro fundador do Banco Costeira, teve a 

ideia de realizar lives com bancos comunitários de todo o Brasil com a intenção de 

compreender o funcionamento e valores de um banco comunitário:  

não tínhamos o perfil do Banco Comunitário da Costeira no Instagram, 

começamos a usar o do Floripamor e começamos a fazer lives com os 

bancos, já que a gente não sabe nada de bancos comunitários vamos 

começar a entrevistar eles porque a gente aprende e divulga [...] o 

Marcos Rodrigo foi o primeiro, vamos entrevistar o Marcos Rodrigo do 

Banco Preventório porque a gente acha que é uma tecnologia social 

importante em termos de pandemia [...] a gente entrevistava a pessoa e 

acabava tendo um certo vínculo com ela de troca, aprendizagem e ajuda 

(informação verbal)283 

 

 

 A intencionalidade da criação do banco se efetivou sem ainda os dois 

idealizadores terem um local “físico” definido para a atuação do banco comunitário. De 

acordo com Sr. Lauser, a primeira tentativa foi instalar a unidade do banco no Morro das 

Pedras, próximo do local onde eles residiam; entretanto, como não conheciam a 

população local, a intenção de criar um banco comunitário gerou desconfiança por parte 

 
283 Entrevista realizada por telefone em 9/6/2021 com Sr. Fabiano Lauser, gestor e fundador do Banco 

Costeira (SC).  
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da associação de moradores. O segundo local aventado foi o bairro Costeira do Pirajubaé, 

onde havia pessoas próximas a ele, e que eram lideranças da comunidade. As Sras. Sandra 

e Lurdinha eram duas dessas lideranças locais, sendo que a Sra. Sandra era presidenta da 

Associação de Moradores da Costeira do Pirajubaé (AMOCOP). Dada uma primeira 

aproximação presencial com os atores supracitados envolvidos, houve uma segunda 

reunião com outros voluntários – em sua maioria mulheres –, que participavam da 

AMOCOP e da Pastoral do Idoso. As próximas reuniões para consolidar o banco seriam 

realizadas através da Plataforma Zoom, junto com Sr. Joaquim Melo e um funcionário do 

Instituto da Periferia, com o objetivo de capacitá-los no uso da Plataforma E-dinheiro. 

O primeiro entrave do novo banco era a necessidade de Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica (CNPJ) para realizar o registro do novo banco na Plataforma E-dinheiro. 

A AMOCOP negou o uso do seu CNPJ, apesar do apoio, sendo então realizado no 

Cadastro de Pessoa Física (CPF) do Sr. Fabiano284. Conforme o relato do Sr. Lauser, o 

banco comunitário Costeira formou-se no momento em que houve o cadastro na 

Plataforma E-dinheiro. 

Devido a situação de pandemia durante a formalização do banco, não se cogitou 

fazer uso de uma moeda de papel, pois além de estarem inspirados no Banco Grande 

Florianópolis (Banco ICOM), era preciso atender com rapidez a população em 

vulnerabilidade. Para uso da moeda de papel seria preciso algum recurso para elaboração 

das cédulas, assim como discutir com a comunidade símbolos que a compusessem, o que 

demandaria tempo. Nas palavras do Sr. Fabiano:  

Pra você ter uma moeda em papel você tem que ter um desenho que a 

comunidade acha bonito, um nome, é todo um processo que ia demorar 

mais tempo. A gente teria que buscar uma gráfica que conseguisse 

imprimir os elementos de segurança, esse processo demoraria e a gente 

queria começar imediatamente [...] a gente nem cogitou a moeda de 

papel; eu gosto da moeda de papel, acho que é legal, mas com a questão 

da pandemia e rapidez que a gente queria implementar a gente pensou 

em ser o E-dinheiro mesmo, porque a gente mal tinha os mil reais pra 

começar [...] a gente chegou a criar um concurso pra fazer o nome da 

moeda a Sandra sugeriu ‘Coxtêra’ para brincar com o sotaque do 

manezinho da Ilha (informação verbal)285  

 

 
284 Durante a entrevista o Sr. Fabiano nos relatou que ele e a Sra. Aline estavam em um processo de 

formalização de uma organização não-governamental o Instituto Amor e Movimento, que será o CNPJ do 

Banco da Costeira.  
285 Entrevista realizada por telefone em 9/6/2021 com Sr. Fabiano Lauser, gestor e fundador do Banco 

Costeira (SC). 
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 Assim houve o cadastro de dois estabelecimentos na Plataforma E-dinheiro, um 

mercado (Mercado Jordoni) e um estabelecimento de venda de gás (Edka Gás e Água). 

Como é possível inferir através da observação das imagens – e da entrevista do Sr. Lauser 

que descreve o Mercado Jordoni como um “mini-mercado do bairro onde os preços são 

mais caros” –, ambos os estabelecimentos pertencem ao circuito inferior da economia 

urbana.  

Figura 64. Momento de cadastro do primeiro comércio na Plataforma E-dinheiro pelo 

Banco Costeira (SC) 

 

Fonte: Material do Banco Costeira (SC) disponibilizado por Fabiano Lauser, 6/5/2021. Momento 

do cadastro do Mercado Jordoni e da primeira transação sendo realizada em E-dinheiro por uma 

das mães beneficiárias do programa. 

 

 

Figura 65. Comércio de Gás e Água cadastrado na Plataforma E-dinheiro pelo Banco 

Costeira (SC) 

 
Fonte: Material do Banco Costeira (SC) disponibilizado por Fabiano Lauser, 6/5/2021.  

 



  

272 

 

 Estabeleceu-se que o Banco Costeira atenderia, através da função Benefício Social 

que há na Plataforma E-dinheiro, dez mães solo, oferecendo uma ajuda financeira de 

R$100,00 por mês durante três meses, derivado do dinheiro das doações da Campanha 

Floripamor. Para se chegar neste “perfil” houve discussão entre os gestores e as agentes 

locais, como mostra o trecho abaixo: 

começamos a estudar os perfis demográficos possíveis que a gente 

poderia beneficiar, a gente queria beneficiar quem estivesse com a 

maior dificuldade mesmo. Começamos a conversar e a Lurdinha por ser 

da Pastoral do Idoso e ela vivia muito com as mães, é uma realidade 

brasileira que as mães engravidam e ficam sozinhas [...] como essas 

mulheres que são voluntárias da Pastoral do Idoso e da Pastoral da 

Criança elas conhecem muito bem as mães do bairro [...] a UFSC tinha 

feito um trabalho na comunidade e tinha um cadastro de oitenta mães, 

uma das mulheres tinha o cadastro [...] um dia fizemos um Zoom com 

outras lideranças e passamos a ordenar a mãe por ordem de 

vulnerabilidade e acabou ficando dez (informação verbal)286 

 

Posteriormente, uma reunião presencial foi realizada – seguindo as regras de 

distanciamento social –, envolvendo as mães selecionadas, no intuito de cadastrá-las e 

ensiná-las a fazer uso da Plataforma E-dinheiro (conforme mostra a Figura 66):  

 

Figura 66. Reunião de cadastramento e capacitação de mães para uso da Plataforma E-

dinheiro no Banco Costeira (SC) 

 

Fonte: Material do Banco Costeira (SC) disponibilizado por Fabiano Lauser, 6/5/2021. 

  

Apesar da importância das atividades do banco, e do engajamento de parte da 

população do município, recentemente  as doações recebidas diminuíram muito em 

 
286 Entrevista realizada por telefone em 9/6/2021 com Sr. Fabiano Lauser, gestor e fundador do Banco 

Costeira (SC).  
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intensidade;  desta forma, doações do  Sr. Fabiano Lauser, assim como de outras  pessoas 

físicas, mantêm o que ele considera uma “cesta de frutas” no valor de R$32,00 para as 

oito mães; o gestor destacou ainda que duas delas foram retiradas do programa depois de 

avalizar que essas mães não estavam fazendo uso imediato do dinheiro e, portanto, não 

se enquadrariam na avaliação do banco comunitário como sendo pessoas de “alto grau de 

vulnerabilidade social”. Em contrapartida, o Sr, Fabiano compreende a necessidade de 

realizar uma nova seleção, pois entende que há mães solo que precisariam do suporte, 

mas que não foram selecionadas no primeiro momento.  

Na própria avaliação do Sr. Lauser, quando é comparada a criação do Banco 

Costeira com os demais bancos comunitários, ele identifica algumas singularidades 

interessantes neste processo:  

Todo esse processo do banco foi muito imediato, nas lives a gente 

escutava e a gente compreendia que nossa realidade foi muito diferente. 

O processo deles foi uma construção de base de uns três anos e a gente 

pensava se a gente era muito acelerado ou se era a pandemia, mas 

estávamos com isso no nosso coração. O Joaquim tem essa energia de 

botar a mão na massa e fazer e eu também (informação verbal)287  

  

 

Além do tempo de amadurecimento – que entendemos ter sido curto, derivado das 

necessidades que emanavam da pandemia de COVID-19 –, este banco comunitário é em 

grande parte fruto direto do uso das técnicas da informação mais contemporâneas, uso 

que esteve na base de todo o rápido processo de sua criação. Estes usos intensivos das 

técnicas da informação ficam explícitos já desde a concepção do banco, que se utilizou 

fartamente das chamadas lives para colocar os agentes em contato e compreender como 

a metodologia dos bancos comunitários se estabelecia nas diversas localidades do Brasil. 

Este uso mais intensivo de sistemas técnicos informacionais aparece ainda na definição 

do instrumento monetário que acabou sendo escolhido – a Plataforma E-dinheiro –, assim 

como vários dos demais equipamentos necessários para seu funcionamento, como a 

própria internet, o uso de redes sociais e plataformas digitais para comunicação entre os 

gestores e as agentes locais.  

 

 

 
287 Entrevista realizada por telefone em 9/6/2021 com Sr. Fabiano Lauser, gestor e fundador do Banco 

Costeira (SC).  
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Conclusões 

 

Quando Milton Santos propõe que é possível aos lugares criarem suas próprias 

leis de funcionamento – ainda que regidas sob dinâmicas mais gerais –, ele nos mostra 

que as novas lógicas confeccionadas localmente se dão em grande parte pela necessidade 

de adaptação dos sujeitos a processos que são gestados “de fora” do lugar em questão. As 

finanças, observadas na sua essência (que é a de acelerar as trocas comerciais), permeiam 

até mesmo o mais remoto uso do território no país. Neste sentido, o que propusemos nesta 

tese foi investigar formas financeiras alternativas, cuja atuação nos lugares cria relações 

mais orgânicas, e que podem gerar algum tipo de dinamismo local emancipatório, mais 

afeito às características próprias da vida que se desenvolve nas comunidades envolvidas. 

Essas novas racionalidades financeiras se materializam principalmente através de fixos 

geográficos financeiros alternativos, que são os bancos comunitários.  

Durante nossa investigação foi possível demonstrar que a escassez das áreas 

opacas, onde estão inseridos os bancos comunitários, os levou a uma união horizontal, 

ensejando-os a definir normas locais, afeitas aos contextos concretos do cotidiano, em 

prol da sobrevivência das populações mais empobrecidas, gestando novas formas de 

finanças nos lugares.  

Desta maneira, bancos comunitários criam seus próprios meios de pagamentos e 

normas monetárias, com a participação da comunidade. No primeiro caso, eles podem se 

dar por meio de dois instrumentos monetários: a moeda local em papel e a Plataforma E-

dinheiro. A moeda local, resultado de uma construção coletiva, se baseia num conjunto 

de elementos localmente criados, desde os símbolos que as moedas estampam, suas cores 

– que traduzem o sentimento de pertencimento da comunidade –, e principalmente seus 

nomes, que representam elementos da iconografia ou da toponímia local, como 

identificamos nos bancos comunitários de São Miguel do Gostoso (RN) e Justa Troca 

(RGS). Esta relação mais orgânica das moedas locais com seus lugares de uso não é 

identificável em relação a Plataforma E-dinheiro. Por ser utilizado como um cartão 

magnético – ou aplicativo no celular –, os bancos comunitários não podem imprimir nela 

suas identidades próprias e singularidades locais (ainda que alguns bancos já o nomeiem 

como “e-dinheiro Palmas, e-dinheiro Bem, e-dinheiro Mumbuca”, etc.). Este é um dos 

paradoxos que a tese identificou na análise desta “digitalização” das moedas locais. A 

impossibilidade de dotar a moeda social digital com estas características dos lugares é 

tanto causada por entraves “operacionais”, quanto técnicos, e tal problema estava sendo 
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revisto pela Rede Brasileira de Bancos Comunitários até o momento de finalização desta 

pesquisa. Em relação a este paradoxo, o Cartão Mumbuca (RJ) é uma exceção, pois há 

inscrito no cartão símbolos que remetem à Prefeitura de Maricá e ao Banco Mumbuca, 

como demonstramos. Em contrapartida, cada banco comunitário digital tem permissão 

para administrar suas próprias transações dentro da Plataforma, ainda que o Instituto da 

Periferia tenha acesso a todas as operações realizadas pelos bancos comunitários digitais. 

Isso indica que as operações da plataforma sejam centralizadas, mas seus usos são 

“localizados”, o que permite um controle relativo das finanças pelos lugares, através da 

ação de cada banco comunitário.    

Em relação as normas monetárias dos bancos, o que se verificou é que, embora a 

metodologia de fomento de bancos comunitários preveja ao menos uma linha de crédito 

de consumo e outra em crédito produtivo, há bancos que ofertam uma única linha de 

crédito, e outros que disponibilizam até mais de três linhas.  Para além destes diferentes 

números e tipos linhas de crédito, elas podem ainda se modalizar por faixa etária (crédito 

jovem), gênero (crédito para mulheres), tipo de população atendida por local de moradia 

(crédito rural), dentre outras necessidades (cultural e habitacional, por exemplo). Mesmo 

que a maioria dos bancos comunitários disponibilizem o crédito de consumo em moeda 

local de papel – e o crédito produtivo em Reais –, constatou-se que as linhas de crédito 

podem variar também quanto ao seu instrumento monetário, havendo casos de concessão 

de crédito produtivo em moeda local – como no Banco Solidário do Gostoso (RN) – ou 

crédito de consumo em e-dinheiro – no caso do Banco Bem (ES), este último surge para 

atender as necessidades da população durante a pandemia de COVID-19. O que se 

observou, no geral, foi a disponibilização de linhas de crédito que respondessem as 

dinâmicas dos lugares, mostrando que o banco comunitário acolhe as necessidades destes 

contextos para compor suas atividades. 

Quanto à política de juros dos bancos comunitários, identificamos créditos 

concedidos sem juros – principalmente crédito de consumo em moeda local – e taxas de 

juros simples que podem chegar até 3% a.m, este caso são – em sua maioria – créditos 

destinados para a produção e realizados em Reais.  O crédito de consumo é 

disponibilizado por quase todos os bancos comunitários à juros zero, viabilizando a 

circulação da moeda local (como prevê a metodologia utilizada por todos os bancos deste 

tipo), com exceção do Banco União Sampaio (SP) que, em 2015, introduzia uma taxa de 

até 2,5% a.m no uso da moeda local Sampaio. Assinalamos que a política que prevê taxas 

de juros que variam de 1% a 3% a.m – vinculada a outras linhas de crédito, principalmente 
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o produtivo e habitacional – é debatida com a comunidade que o banco comunitário presta 

seus serviços financeiros, como ocorreu com o Banco Bem (ES). Após terem uma 

consultoria de empresa privada, que indicou a necessidade de revisão da política de juros 

para manter a sustentabilidade financeira do banco capixaba. Neste contexto, os agentes 

do Banco Bem buscaram o conselho consultivo, chamado de Fórum Bem Maior, uma 

espécie de organização comunitária – para validar o aumento dos juros para crédito 

produtivo praticado pelo banco para 3% a.m. (anteriormente era de 1%).   Outro caso que 

foge à regra é do Banco Solidário do Gostoso (RN), que disponibiliza a linha de crédito 

produtivo sem juros e em moeda local Gostoso. O Banco Mumbuca, onde averiguamos 

uma variabilidade de linhas de crédito (ao total 11), destinadas a produção, habitação e 

outras modalidades (compra e aluguel de celular e regularização de transportes 

alternativos) onde majoritariamente não há incidência de juros ou é fixada uma taxa de 

1% a.m.    

O processo de avaliação de crédito foi também outro elemento central de nossa 

preocupação ao longo de toda investigação. Nos bancos comunitários, este processo é 

realizado principalmente através de quatro formas principais: 1. a chamada Análise de 

Crédito (AC); 2. a Pesquisa com a Vizinhança; 3. o Comitê de Análise de Crédito (CAC) 

e 4. o Aval Solidário (AS). O que se observou é que alguns bancos comunitários possuem 

uma ficha cadastral própria para a Análise de Crédito.   O contato face-a-face é um dado 

essencial nas formas de avaliação de empréstimo, principalmente através da Pesquisa com 

a Vizinhança, assim como na inserção de agentes de crédito que são da própria 

comunidade dentro do Comitê de Análise de Crédito. Essas relações presenciais, 

realizadas por indivíduos que compartilham um mesmo cotidiano, diminuem a 

“assimetria de informações” (RIBEIRO & CARVALHO, 2007), levando a um baixo 

custo operacional para que a transação seja realizada. Identificamos que, em alguns casos, 

esse mecanismo solidário, que permite a cobrança de juros baixos, tende a ser cooptado 

pelas lógicas financeiras tradicionais, como nos pareceu ser o caso de parte da ação do 

Banco Tupinambá (PA). Como a organização local não tem condições de disponibilizar 

crédito produtivo através de uma carteira própria, acaba por fazer a intermediação entre 

a população local e o Banco do Amazonas (que trabalha em parceria com o Tupinambá 

em várias operações, como já exposto). Outro caso concreto são as parcerias que o Banco 

Palmas (CE) promove com firmas do circuito superior da economia urbana, como é o 

caso da Mapfre Seguradora, que estabeleceu relações sistemáticas com a Associação de 

Mulheres Emancipadas para venda de seguros funerários à população local. Por outro 
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lado, o Banco Palmas utilizou a “parceria” solicitando que a seguradora fizesse melhorias 

no Conjunto Palmeiras, através do acesso da população do bairro a rede wi-fi gratuita, 

intitulada Palmasnet.  

Certamente as formas de avaliação de crédito realizadas por bancos comunitários 

diferem daquelas de bancos tradicionais, pois são permeadas por relações não-

instrumentais, que dependem de vizinhança e co-presença, possíveis graças a 

contiguidade territorial pré-existente entre banco comunitário e tomador. 

Aferiu-se que os bancos comunitários desenvolvem estratégias alternativas no 

caso do “gerenciamento” da inadimplência de seus clientes. Os bancos utilizam a 

formação em grupos solidários para concessão de empréstimos, onde os membros do 

grupo são corresponsáveis uns pelos outros na devolução do crédito, diminuindo o 

número de inadimplentes. Quando há inadimplência, os devedores não são tratados de 

forma coercitiva ou punitiva, mas com o objetivo de auxiliá-los a gerenciar suas dívidas, 

incluindo perdoá-las, como verificou-se no Banco Bem, enaltecendo uma lógica 

acolhedora dos bancos comunitários.   

Ainda que tenhamos verificado traços operacionais nos bancos comunitários que 

os aproximem de uma racionalidade instrumental, retrato das lógicas operacionais da 

indústria das microfinanças guiadas pelo Banco Mundial, como o fundo de grupo – 

(intitulados pelos bancos comunitários de grupos solidários) – e empréstimos destinados 

para as mulheres (comprovadas melhores pagadoras), são várias as práticas e ferramentas 

que os tornam mais solidários, os afastando de qualquer comparação direta com os bancos 

tradicionais. Enquanto nos bancos comerciais tradicionais a análise de crédito é realizada 

na obtenção de garantias patrimoniais, em técnicas estatísticas de escala de credibilidade 

para o estabelecimento em questão, execução sumária de dívidas, entre outros, os bancos 

comunitários trabalham a partir de um conjunto de novas regras monetárias construídas 

em consonância com a comunidade e apresentadas durante a tese, que grosseiramente 

pontuamos a seguir: 1. política de juros abaixo do mercado; 2. formas de avaliação de 

empréstimo que necessitam de um contato face-a-face entre tomador e emprestador (o 

“credit scoring” local); 3. flexibilidade nos pagamentos; 4. formas alternativas em operar 

com a inadimplência que concluem o caráter local dos bancos comunitários.   

Outro dado colhido na investigação foi o uso rotineiro das moedas locais no 

comércio local, que é expressivamente maior no banco comunitário municipal de Maricá 

(RJ), o Banco Mumbuca (RJ), por meio da Plataforma E-dinheiro. Isso se deve 

principalmente ao fato de o banco comunitário ser fruto de uma política pública da 
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Prefeitura do referido município, e de todo o peso simbólico e institucional que este apoio 

dá ao banco comunitário. Este caso específico aponta para a importância deste suporte 

institucional municipal para o uso da Plataforma E-dinheiro. Entretanto, este alicerce 

induz certas decisões do banco comunitário, como a aceitação de qualquer 

estabelecimento comercial no circuito da moeda Mumbuca sem analisar os efeitos locais 

na admissão de firmas do circuito superior da economia urbana, principalmente em 

bairros mais periféricos, como demonstrado durante esta tese. Na maioria dos bancos 

comunitários, onde não há o “peso institucional” que contribui para a confiabilidade da 

comunidade nos instrumentos monetários que são mobilizados por essas organizações 

locais, nota-se que a confiança se constrói a partir da participação do banco comunitário 

com a vida da comunidade. As demandas locais são fios geradores que promovem 

atividades ligadas as finanças e outras ações não-financeiras nos bancos comunitários. 

Certamente o caso do Banco Palmas é o exemplo mais inspirador destas organizações que 

promovem múltiplas ações nas comunidades em que atuam, principalmente em função 

das lutas por moradia, pela emancipação feminina, por propiciar cursos de capacitação, 

etc, o que afirma a importância local dessas organizações solidárias. Vale destacar ainda 

que a pandemia de COVID-19 acabou por fortalecer as relações dos bancos com suas 

comunidades, principalmente através de ações não-financeiras.  

Neste contexto, há a aceitação de outras soberanias nos lugares que não sejam 

aquelas ligadas ao Estado (com exceção dos bancos comunitários municipais) a partir 

dessas organizações locais que estão em fina sintonia com seu entorno. O aval desta 

soberania sobreposta (DISSAUX e FARE, 2017) ocorre através de decisões realizadas 

coletivamente e democraticamente junto à comunidade e banco comunitário, que incluem 

regras monetárias estabelecidas por cada banco comunitário em consonância com o lugar. 

Na perspectiva apresentada nesta tese, compreende-se a moeda local de papel e o 

e-dinheiro como fatos sociais totais (MAUSS, (1995 [1923-1924]), pela riqueza da vida 

local que esta moeda promove, que envolve de forma concomitante aspectos simbólicos, 

econômicos, políticos e solidários em seus enredos e por identificarmos ao longo da 

pesquisa os três tipos de confiança necessárias – confiança ética, hierárquica e metódica   

(THERET, 2008) – para o bom funcionamento desses instrumentos monetários em seus 

territórios.   

Durante nossa investigação, levamos em conta que o fenômeno apresentado – a 

criação e desenvolvimento dos bancos comunitários – deve ser interpretado em sua 

totalidade. Desta forma, consideramos o espaço geográfico como um conjunto 
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indissociável de sistemas de ações e de objetos (SANTOS, [1996] 2008), ao mesmo 

tempo que partimos do entendimento de que o período histórico em que estamos inseridos 

– o período técnico-científico-informacional, apresenta uma distribuição ordenada das 

ações no espaço, com o objetivo de unir verticalmente os lugares em prol de agentes 

hegemônicos, (coordenados por uma “mais-valia” universal, como mostra Milton 

Santos).  Se é possível discernir a faceta mais vil destes agentes hegemônicos, 

acreditamos que ela se materialize na produção ampliada da pobreza em países como o 

Brasil, pobreza que tenta ser mascarada pelo discurso de incluir “excluídos” através do 

mercado capitalista.  Identificar estas facetas perversas nos lugares foi um dos objetivos 

indiretos desta tese.   

Nesse processo de investigação tendo como pano de fundo a totalidade, houve um 

esforço empírico para esmiuçar uma trama de relações que se estabelece entre diversos 

agentes do circuito superior da economia urbana e bancos comunitários. O que buscamos 

apresentar é que a partir da década de 1990, o que se presencia nos lugares é uma 

intensificação de financiadores globais de microfinanças, atuando por meio de 

organizações não-governamentais e organizações de sociedade civil em “áreas opacas” 

do território, antes pouco – ou nada – interessantes ao capital, conforme foi descrito no 

na implementação do circulante local no Conjunto Palmeiras pelo método de bônus de 

fomento do Grupo STRO, com recursos financeiros da Organização Intereclesiástica para 

a Cooperação ao Desenvolvimento (ICCO), que por sua vez, utiliza-se de recursos dos 

financiadores globais microfinanceiros.  

Esta teia de relações que grosseiramente descrevemos, são agentes híbridos 

globais, com o objetivo de externalizar à alta complexidade que esses financiadores 

globais microfinanceiros se organizam e se dinamizam no espaço mundial, através de 

recursos públicos e/ou privados, operacionalizando suas ações em territórios nacionais 

mediante ONGs e OSCIPs 

 Esses agentes, imbricados sob a égide da “exclusão financeira” e do discurso de 

“incluir via mercado” os menos favorecidos, agora vistos como “bons pagadores” por 

essas instituições, que encontram mecanismos operacionais organizacionais eficientes 

(eficiência derivada, principalmente, dos baixos custos da produção da informação 

financeira), como o Método de Bônus de Fomento, que anunciamos durante a tese. O uso 

de um circulante local pode, portanto, ser uma possibilidade de tornar os lugares 

dinâmicos ao capital, já que a população que dele participa é induzida intencionalmente 

a cumprir suas obrigações com o credor, gerando carteiras sadias para o microcrédito de 
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bancos tradicionais, como foi o caso da moeda local Rubi. Novos lugares – antes áreas 

opacas – começam a participar do ordenamento da lógica hegemônica. 

Entretanto, nem todos os lugares são dóceis e se submetem aos interesses 

hegemônicos. Foi do caso do Conjunto Palmeiras onde está o Banco Palmas, onde a razão 

do lugar demonstrou uma significativa capacidade de resistência à esta subordinação 

completa, revelando que a experiência da escassez se tornou uma base criadora, como 

prenunciou Milton Santos (SANTOS, [1996] 2008). O Banco Palmas, como já exposto, 

estabeleceu outros significados aos circulantes locais disponibilizados no bairro, 

incorporando a criação de uma moeda local norteada por outras racionalidades, “coladas” 

ao cotidiano das populações. Nestes lugares onde a inópia é transformada em formas 

alternativas de racionalidade (outras racionalidades) – derivadas da necessidade de 

sobrevivência dos agentes do circuito inferior – foram geradas formas sociais, 

econômicas, políticas e financeiras. 

Este conjunto de práticas, normas, objetos e sistemas técnicos alternativos 

coordenados nos parecem também mostrar a força que estas combinações possuem no 

processo de totalização histórica. No contexto apresentado, entendemos que estamos 

diante do que Milton Santos já anteviu sobre o papel ativo do território. O território acaba 

sendo um limite à ação cega da finança, inclusive porque as suas crises e tremores 

facilitam uma tomada de consciência dos problemas nacionais, regionais e locais, 

sobretudo quando o discurso do dinheiro, brutal e reiterado, deixa de ser eficaz e, 

oferecendo-se como caricatura, torna-se cínico (SANTOS, 1999b). Nos lugares são 

fabricadas outras possibilidades de financeirização, mobilizadas através das economias 

locais pelos bancos comunitários e seus instrumentos monetários. Essas organizações 

locais, vinculadas aos princípios da economia solidária, promovem novos usos no 

território, afeitos as demandas locais.  

Em um segundo movimento, a capilarização e o aumento em números absolutos 

dessas outras racionalidades financeiras alternativas, dos fixos e fluxos que compõem o 

espaço – os bancos comunitários e as moedas locais, respectivamente – propagam-se pelo 

território nacional, estimuladas ainda por um governo entusiasta das práticas da economia 

solidária, materializada no Professor Paul Singer, que chefiou a Secretaria de Economia 

Solidária (SENAES) no governo do Partido dos Trabalhadores entre os anos de 2003 e 

2015.  

 Esses fixos geográficos, que compõe os principais pontos de prática das 

finanças solidárias no Brasil, são células solidárias que se estabelecem primeiramente no 
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nível microssocial (CORAGGIO, 2016), e se expandiram e se fortaleceram através dos 

editais da SENAES, estruturada em entidades executoras (nacional e regionais) que eram 

compostas, em sua maioria, pelos próprios bancos comunitários. Desta maneira, 

construiu-se uma política pública tendo como efeito uma verticalidade institucional, 

permeada de racionalidades financeiras alternativas, como nos empenhamos em 

apresentar ao leitor.  Desta forma, o que ocorreu no Brasil entre os anos de 2003 e 2015 

em relação a implementação de políticas públicas baseadas na economia solidária – que 

convencionalmente intitulam finanças solidárias – é a possibilidade apontada por 

Coraggio (2011) para fortalecer estas organizações autogestionárias 

microssocioeconômicas de economia solidária em nível sistêmico.  Ainda que essas 

organizações locais enfrentem obstáculos para se manterem ativas sem qualquer política 

pública voltada para a economia solidária (no âmbito federal), é preciso reconhecer que 

o trabalho promovido pela SENAES se mantém ativo através dos trabalhadores de bancos 

comunitários, que lutam cotidianamente para mantê-los em funcionamento (são 46 

bancos em atividade, como já identificamos no decorrer da tese). 

 Imbuídos da concepção que as variáveis que compõem a totalidade se 

combinam e encontram suas formas particulares nos lugares, nos foi também 

extremamente esclarecedora – e útil –  a proposta da regionalização dos “quatro Brasis” 

de Milton Santos e María Laura Silveira (2001), que além de operacional para o 

desenvolvimento da pesquisa, nos permitiu demonstrar a importância da distribuição 

desigual do meio técnico-científico-informacional como um mecanismo definidor da 

localização e da lógica da ação dos bancos comunitários.  

 É preciso reforçar que a pesquisa considerou a verticalidade institucional como 

um dos elementos concretos que compõe a vida social e econômica dos lugares estudados, 

pois partimos nossa análise do chamado “espaço banal”, este considerado como o espaço 

onde todos os elementos e agentes (naturais e sociais, grandes ou pequenos, densos ou 

dispersos) devem ser considerados; o espaço banal, assim, é o território de todos 

(SANTOS, [1996] 2008). Neste contexto, na realização de nossa investigação, foi 

possível verificar ainda o surgimento de bancos comunitários que foram criados antes 

mesmo das políticas de incentivo do Governo Federal, como foi o caso dos Bancos 

Palmas (CE), Pirê (MS) e Bem (ES). Indicamos outros agentes que fomentaram a criação 

de bancos comunitários, como: universidades públicas, outras autarquias de poder público 

(municípios e agências governamentais), mas também empresas privadas, organizações 

não-governamentais e organizações de sociedade civil, organizações locais e até mesmo 
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outros bancos comunitários. Esses agentes fomentadores, em conjunto com a razão local, 

também foram capazes de gerar novas formas de racionalidade e novos usos do espaço, 

como buscamos demonstrar ao longo desta tese, principalmente nos dois últimos 

capítulos.  

A extinção da SENAES levou parte considerável dos bancos comunitários a 

passarem por duras transformações e ressignificações, o que os impeliu também a buscar 

sua autossutentabilidade financeira. A Plataforma E-dinheiro, neste contexto, parece ser 

um novo caminho para a consecução desta forma de autonomia financeira e operacional 

dos bancos. Assim, nos pareceu fundamental entender que a difusão da referida 

Plataforma E-dinheiro – extremamente intensiva em técnicas da informação – só foi 

viável em função da difusão, seletiva e ampla, do meio técnico-científico-informacional 

nas referidas regiões brasileiras; sem estas os elementos que compõem este meio (redes 

de transmissão de dados, internet, torres de telefonia celular, smartphones, etc.), não teria 

sido possível a propagação da Plataforma.  

Verificou-se que a Região Concentrada foi aquela em que a difusão dos bancos 

comunitários digitais se deu de forma mais intensa, já que mais da metade dos bancos 

desta região utilizam a Plataforma. Na Região Centro-Oeste, os bancos comunitários 

respondentes às nossas solicitações de pesquisa se comportam da seguinte maneira: ou 

fazem uso da Plataforma ou estão em processo de implementação. Já na Região Norte, 

somente um banco comunitário faz uso da Plataforma E-dinheiro, um dos poucos que 

estão com suas atividades em funcionamento. Em contrapartida, a Região Nordeste é 

aquela com o mais intensivo uso das moedas locais de papel do país, e apresenta pouco 

uso do E-dinheiro; desta forma, podemos inferir que a introdução de inovações 

contemporâneas – representadas pela Plataforma E-dinheiro neste caso – encontram 

alguma resistência para sua difusão no Brasil do Nordeste.  

 Como indicado, a grande dificuldade para o uso da Plataforma na Região 

Nordeste está relacionada principalmente à falta de capacitação pela Rede Brasileira de 

Bancos Comunitários, enquanto na Região Concentrada este não é apontado como a 

principal questão (apesar de aparecer como um fator limitante).  Enquanto nos Três Brasis 

não houve nenhuma ação para viabilizar o uso do E-dinheiro, os bancos comunitários da 

Região Concentrada – estimulados pela Rede Paulista de Bancos Comunitários –, 

passaram a se organizar através de redes sociais, desenvolvendo cursos on-line que 

permitem a capacitação dos bancos comunitários já existentes para uso a Plataforma E-

dinheiro, assim como para outras demandas apresentadas, como o caminho a seguir na 
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implementação novos bancos comunitários. Como identificou Contel (2006) são as 

técnicas de informação que permitem o comando centralizado e eficiente das ações de 

instituições financeiras tradicionais, é esta mesma variável identificada por nós, a 

responsável por dinamizar os bancos comunitários na Região Concentrada. Destarte, 

pode-se dizer que é o uso das técnicas que dá significado a elas (isto é, elas não são, na 

sua essência, nem “boas”, nem “más”); os mesmos smartphones que servem às transações 

financeiras mais complexas e corporativas, podem também permitir a difusão destas 

formas alternativas de uso das finanças, como é o caso do instrumento monetário E-

dinheiro. Neste sentido, foi possível constatar que as materialidades se alteram e a 

velocidade da informação é heterogênea, influenciando nas dinâmicas e nos usos dos 

instrumentos financeiros dos bancos comunitários de uma região para a outra.  

A maior densidade técnica na Região Concentrada permitiu a criação de dois 

novos bancos comunitários durante o período pandêmico (criados, em particular, na 

Região Sul), ao mesmo tempo permitiu que as atividades dos bancos comunitários já 

existentes continuassem em funcionamento, já que a Plataforma E-dinheiro se tornou uma 

importante ferramenta digital à disposição para que esses bancos se mantivessem ativos.   

Um dos casos analisados nos chamou bastante a atenção no decorrer da pesquisa, 

foi o Banco Mumbuca. Esta organização aponta não somente o “sucesso relativo” de um 

banco comunitário municipal, como também a importância de renda básica da cidadania 

para todos os cidadãos, que está sendo paga pela Plataforma E-dinheiro. A mesmo tempo, 

o fato de o banco comunitário ser fruto de uma política pública municipal, consolidar-se 

depois do início do uso da moeda digital – que era instrumento para pagamento da Bolsa 

Mumbuca através de um cartão magnético –, trouxe algumas consequências importantes 

que foram apresentadas durante esta tese; a principal delas é que a moeda Mumbuca é 

aceita por qualquer estabelecimento que expresse a vontade de aceitá-la. Os resultados 

concretos desta situação indicam que, tanto em volume, quanto em número de compras, 

o uso da moeda Mumbuca está se concentrando no circuito superior da economia urbana 

(e em sua porção marginal).  

Em função dos resultados de nossa investigação, podemos afirmar que a principal 

conquista que o uso de uma moeda local é manter-se sem vinculação de juros (seja ela 

em papel ou digital). Observamos que não é exatamente sua necessária circulação local, 

através de “limites territoriais” claros, que a efetiva como uma “ruptura positiva”, mas 

sim a manutenção de sua circulação entre os agentes do circuito inferior da economia 

urbana, potencializando o desenvolvimento local. Nesta perspectiva, convidamos à uma 



  

284 

 

reflexão os bancos comunitários municipais já existentes e aqueles que estão porvir a 

revisitar a metodologia já concebida pelos bancos comunitários, que é de priorizar em 

suas redes pequenos comerciantes e aqueles agentes diretamente envolvidos com práticas 

da economia solidária.  

Em contrapartida, o Banco Mumbuca busca fortalecer outras formas de se firmar 

como um instrumento de desenvolvimento local, oferecendo linhas de crédito em sua 

maioria sem juros, destinadas principalmente para pequenos negócios (incluindo os 

chamados “informais”).  Entendemos que é possível o Banco Mumbuca (RJ) captar o 

dinheiro de instituições pertencentes ao circuito superior da economia urbana –  via 

Plataforma E-dinheiro – e disponibilizá-lo aos agentes do circuito inferior do município 

de Maricá (RJ); no entanto, não temos elementos suficientes para afirmar categoricamente  

o caráter  efetivo dos ganhos desta política, já que neste caso, o dinheiro que circula dentro 

da Plataforma – em sua extensa maioria –, é aquele derivado do repasse de dinheiro 

público, que poderia estar circulando somente nos estabelecimentos do circuito inferior, 

ou seja, muito mais próximo das necessidades dos grupos sociais pobres do município.  

Como o uso da moeda local – seja ela em papel ou digital – carrega em si forte 

componente contra-racional, é desafiador e ao mesmo estimulante pensar que essas 

formas alternativas de finanças sejam viabilizadas por outras escalas da federação, como 

a municipal, e podem ser um caminho que nos leve a “uma outra Federação, um recomeço 

a ser buscado com altivez cívica, humildade intelectual e sabedoria política e cujo ponto 

de partida seja o bem-estar da população e a sobrevivência da Nação” (SANTOS, 1999b).  

Cabe lembrar que os bancos comunitários são também em grande parte “frutos” 

diretos da globalização, carregam contradições, como por exemplo, as parcerias e acordos 

que demonstramos que alguns bancos comunitários fazem com atores do circuito 

superior, como é o caso das parcerias estabelecidas pelo Banco Bem e principalmente 

pelo Banco Palmas, já expostas. Essas relações estabelecidas são muitas vezes 

fundamentais para sua sobrevivência. Conclui-se que quando o banco comunitário tem 

como certos seus princípios bem delimitados – pautados na economia solidária – eles são 

capazes de estabelecer relações horizontais e cooperativas com seus parceiros, sem 

assimilar às suas práticas a racionalidade instrumental e corporativa que caracteriza a 

natureza destas organizações capitalistas mais complexas.  

Nesta perspectiva, associar-se ao circuito superior da economia urbana (e de sua 

porção marginal) muitas vezes mostra-se como única forma de sobrevivência e faz parte, 

inclusive, desta luta.  
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Durante o período pandêmico, as atividades dos bancos comunitários – que já 

vinham sendo realizadas com muita dificuldade, e com farto uso de trabalho voluntário 

em boa parte dos casos –, não cessaram; pelo contrário, os bancos comunitários buscaram, 

na medida do possível, reinventar as suas práticas e procurar formas criativas e 

contemporâneas de autofinanciamento. Certamente oferecer à população vulnerável 

serviços financeiros através da Plataforma E-dinheiro foi uma possibilidade mais segura, 

do ponto de vista sanitário. Neste contexto, eles fabricaram novas possibilidades para 

estimular o comércio local, com o cuidado de preservar as vidas que estão sendo 

gravemente afetadas durante esta pandemia (seja pelo acometimento do vírus e de suas 

consequências, seja pela falta de trabalho / desalento social que a crise econômica e social 

traz consigo). Concomitantemente, as ações não-financeiras se sobressaíram neste 

cenário de maior escassez de recursos, onde os bancos comunitários tiveram a função de 

articular nos lugares a execução de ações sociais, como a entrega de itens básicos – de 

alimentação e de segurança sanitária – para a população vulnerável, afirmando o papel 

ativo dos bancos comunitários na produção de um cotidiano mais solidário nos lugares 

em que se localizam e atuam.  

Os bancos comunitários, portanto, podem ser considerados como uma 

combinação de práticas financeiras e não-financeiras, e que fomentam na contiguidade 

dos lugares outras racionalidades, permitindo a produção de horizontalidades nos usos 

do espaço. Isso é possível pois é no lugar onde reside a possibilidade de resistência aos 

processos perversos do mundo e de uma construção política que seja solidária e 

emancipadora (SOUZA, M.A.A, 2005).  

Por fim, o fenômeno analisado permite concluir que por mais que haja um 

movimento que busque unir os lugares verticalmente, em prol do grande capital (e que é 

o resultado mais direto do processo perverso de globalização), identifica-se, em 

contrapartida a capacidade de união horizontal dos lugares (SANTOS, [1994] 2008), 

construídos através das necessidades e possiblidades encontradas no cotidiano destes 

lugares, em busca da criação de normas e formas de troca e de produção locais;  neste 

caso, constrói-se assim a possibilidade de uma outra regulamentação financeira, mais 

afeitas aos lugares. Independentemente das contradições que carregam, derivadas do novo 

período e da necessidade de sobrevivência, em certo sentido, o que os bancos 

comunitários vêm fazendo são a produção de formas de controle local sobre as variáveis-

chave do novo período.  
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Os bancos comunitários, portanto, podem ser considerados como agentes que 

fabricam horizontalidades nos lugares e têm forte potencial contra racional, capaz de 

sobrepor o “chão ao cifrão” (SANTOS, 1999b), dando elementos concretos para 

alimentarmos a esperança de construir uma outra globalização, através da força dos 

lugares. 
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APÊNDICE  1. Quadro Missão, visão e valores dos Financiadores Globais de 

Microfinanças  
Nome da Instituição "Missão, visão e valores" 

Bilaterais 

Department of Foreign Affairs and Trade 

(DFAT)  Sem informação 

Department for International  Development 

(DFID)  Sem informação 

Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

"somente combinando responsabilidade social, equilíbrio ecológico e capacidade econômica as gerações 

atuais e futuras serão capazes de levar vidas dignas e seguras" 

Japan International Cooperation Agency 

(JICA) "trabalhará na segurança humana e na qualidade do crescimento" 

U.S. Agency for International Development 

(USAID) 
"por meio de parcerias e investimentos que salvam vidas, reduzem a pobreza, fortalecem a governança 

democrática e ajudam as pessoas a emergir de crises humanitárias e progredir além da assistência" 

Multilateral 

Asian Development Bank (ADB) 
"prevê uma Ásia e o Pacífico prósperos, inclusivos, resilientes e sustentáveis, ao mesmo tempo em que 

mantém seus esforços para erradicar a pobreza extrema na região."  

International Fund for Agricultural 

Development (IFAD) "dedicado a erradicar a pobreza e fome em áreas rurais dos países em desenvolvimento” 

World Bank Group “Capacitando os países mais pobres para uma recuperação resiliente”   

Instituição Financeira de Desenvolvimento (DFI)  

Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID) 

"Promover o exercício pleno do desenvolvimento, concebido como direito humano fundamental, sendo o 

combate à pobreza parte integrante do processo de construção desse direito." 

Agence Française de Développement 

(AFD) 
 "contribuir para o progresso econômico, social e ambiental de países de baixa e média renda" 

CDC Investiments work 
"usamos nosso capital continuamente para ajudar a criar empregos e estabilidade econômica que permitirão 

aos países deixar para trás a pobreza." 

European Bank for Reconstruction and 

Development (EBRD) 

"O apoio a reformas que reforcem a democracia (...) reformas democráticas e de mercado andam de mãos 

dadas" 

European Investment Bank (EIB) 
"suas atividades centram-se nos seguintes domínios prioritários: clima e meio ambiente, desenvolvimento, 

inovação e competências, pequenas e médias empresas, infraestruturas e coesão." 

FMO Entrepreneurial Development Bank 
"Focamos em três setores onde podemos ter o maior impacto: instituições financeiras, energia e 

agronegócio, alimentos e água." 

Internacional Finance Corporation (IFC) 
" ‘investir na prosperidade local’ não é importante apenas para a população local, mas também para a 

Holanda. Trabalho decente, menos desigualdade e ação climática criam estabilidade local." 

Inter-American Investment Corporation 

(IIC) 

"nosso compromisso é com o crescimento econômico e a inclusão social (...) podemos fornecer-lhes 

soluções de financiamento personalizadas e consultoria especializada" 

Kreditanstalt für Wiederaufbau - KfW 
 "está empenhado em melhorar as condições de vida econômicas, sociais e ambientais em todo o mundo em 

nome da República Federal da Alemanha e dos estados federais desde 1948" 

IDB Group – MIF IADB 

"Os investimentos (...)  são ferramentas de desenvolvimento, avaliadas não apenas pelos resultados 

financeiros, mas também pelas características de desenvolvimento. Os exemplos incluem inovação, efeito 

de demonstração, criação de empregos, transferência de tecnologia, promoção de investimento estrangeiro 

direto, desenvolvimento empresarial, fomento da cultura de propriedade acionária, mobilização de 

poupança e contribuição para o desenvolvimento e aprofundamento dos mercados de capitais." 

Obviam 
proporcionar um impacto positivo às populações locais nos países em desenvolvimento (...) contribuição 

esperada para a redução da pobreza e o desenvolvimento sustentável. 

Overseas Private Investment Corporation – 

OPIC 

O DFC também fornece financiamento para pequenas empresas e mulheres empresárias, a fim de criar 

empregos em mercados emergentes.  

Fundações 

Fundação Bill e Melinda Gates 

"Nossa fundação está se unindo a parceiros em todo o mundo para enfrentar alguns desafios difíceis: 

extrema pobreza e problemas de saúde nos países em desenvolvimento e as falhas do sistema educacional 

da América (...) novas técnicas para ajudar os agricultores em países em desenvolvimento a cultivar mais 

alimentos e ganhar mais dinheiro; novas ferramentas para prevenir e tratar doenças mortais; novos métodos 

para ajudar alunos e professores em sala de aula." 

Mastercard Foundation 
"Nosso foco é ajudar jovens desfavorecidos economicamente na África a encontrar oportunidades de tirar 

a si mesmos, suas famílias e suas comunidades da pobreza para uma vida melhor." 

Outro Doador 

  

Omidyar Network 
"corrigir os desequilíbrios de nosso tempo - para que cada um de nós tenha o poder social, econômico e 

democrático de que precisamos para prosperar ." 

Fonte: Elaboração própria.  
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APÊNDICE 2. Entrevista com Joaquim Melo, Banco Palmas (CE) 

 

Joaquim Melo, Coordenador do Banco Palmas-CE 

  6 de setembro de 2018, Fortaleza-CE 

Início: 8h Término: 8h42 

 

Primeiro eu gostaria de agradecer muito, para mim é muito importante poder falar 

com o senhor pois o senhor foi o precursor disso tudo, então o senhor tem uma 

importância muito grande, por isso o senhor é tão concorrido. Minha pesquisa é na 

área de Geografia, pelo meu conhecimento eu sou a primeira pessoa que está 

estudando bancos comunitários nesta área. Então estamos tentando realizar uma 

leitura da Geografia, como o Jeová comentou a minha preocupação, aliás são várias. 

A Geografia não pode ignorar isso pois são cento e quinze bancos e eles geram uma 

mudança nas pessoas. Apesar da Geografia ser pouco conhecida, nós estamos muito 

preocupados com a pobreza, existe um grupo de pesquisadores que estuda a 

pobreza. Especificamente, quais são os atores que estiveram envolvidos na fundação 

do Banco Palmas. Já introduzindo as minhas questões, pelo que eu estudei houve a 

criação da Associação de Moradores do Conjunto Palmeiras em 1981 certo e só em 

1988 vai surgir o Palmacard. O senhor poderia falar como surge a ideia do 

Palmacard, de quem ela surge? 

J: O Palmacard ele surge da ideia de ter um banco, primeiro se teve a ideia de ter o banco. 

 

Primeiro foi o banco então? 

J: Primeiro foi o banco, o banco surge diante de um problema que tem relação com a 

Geografia inclusive que é a própria história do Palmeiras, que se eu puder simplificar em 

duas metades é a primeira em setenta e três quando a gente é expulso, então houve o 

processo de gentrificação, a gente morava nesse hotel, o encontro nesse hotel é bem legal 

porque a gente morava aqui na Beira Mar. 

 

Ah, é? 

J: é, em setenta e três nós éramos moradores e pescadores dessa região de praia, em 

setenta e três houve uma expansão em Fortaleza  

[Pode continuar] 
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J: Modernização da cidade, enfim. Eles resolveram criar leste oeste essa avenida aqui que 

corta toda a região de praia e então expulsaram os pescadores, processo natural em muitos 

cantos e ali levaram eles para uma região longe da cidade. Fortaleza na época funcionava 

só até a BR tá o que? Uns 5 quilômetros da Beira Mar e 10 quilômetros para lá era só 

mato, não por acaso o lixão era lá. Então levaram as pessoas para lá, foi nosso primeiro 

êxodo rural, primeiro processo de gentrificação. A higienização aqui da cidade nos levou 

para lá. Então lá começou o processo de mutirões comunitários ao longo dos anos, em 

setenta e três as pessoas foram chegando, a gente considera que setenta foi a década da 

chegada, oitenta foi a década da mobilização e organização comunitária, a gente cria a 

associação, a creche comunitária, escolas comunitárias, as igrejas, as sedes, enfim uma 

série de ...e se mobiliza muito a comunidade segundo pelos serviços.  A década de noventa 

é considerada a década de implantação do bairro, é quando a gente começa a fazer os 

grandes multirões do bairro. Então setenta é a década da chegada, oitenta a década das 

grandes mobilizações e organização social e noventa é a década da construção do bairro, 

quando a gente começa a fazer o canal de drenagem, a praça, pontes, enfim com dinheiro 

basicamente da Alemanha, de um projeto da GTZ que é a Agencia de Cooperação Técnica 

Alemã numa modelagem econômica muito interessante, os alemães impuseram ao 

governo do estado e a prefeitura que cada qual optasse por 25%, 25% do governo do 

estado e 25% do governo da prefeitura 50 do governo alemão e com a metodologia de 

todo esse dinheiro vir para a comunidade, então não ser o gerenciamento do Estado ser o 

gerenciamento da comunidade, aí se começa a desenhar o embrião do banco. Então ao 

longo dos anos noventa a gente faz basicamente com esses recursos todo processo de 

urbanização do Conjunto Palmeiras, e no final da década de noventa, em 1997, a gente 

decide iniciar uma nova era porque o grande desafio até lá era urbanizar o Palmeiras 

porque não tinha água, não tinha luz, não tinha nada, era ou fazer isso ou morria todo 

mundo. Quando o bairro começou a ter minimamente os aspectos urbanos resolvidos, 

rede água, rede de luz, a pobreza era muito grande. Aí que nasce o banco, com a pobreza.  

As casas melhoram, o aspecto físico, o valor das casas aumentou por que quem queria 

comprar uma casa dentro de um bairro alagado né, só que a economia não tinha 

aumentado, tinha aumentado o aspecto urbano. O que acontece que é muito comum é que 

as pessoas vendem suas casas que agora tem comprador e vai montar as favelas.  Foi esse 

fenômeno de que as pessoas começaram a ir embora do Palmeiras que motivou a gente 

pensar em um projeto que não mais de urbanização, mas um projeto de desenvolvimento 

econômico que vai caracterizar a próxima década que é a década da economia solidária. 
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E esse projeto, o desenho desse projeto, aí veio toda a história das pesquisas que a gente 

fez que descobriu que as pessoas compravam fora do bairro tal, esse desenho do projeto 

leva-se a criar o Banco Palmas em janeiro de 1998 com a resposta para essa deficiência 

do consumo local, o Palmacard é um dos primeiros produtos do banco, mas primeiro veio 

o banco.  

[primeiro veio o banco] 

J: primeiro veio o banco, tanto é que o nome é Palmacard que já era do Banco Palmas. O 

Palmacard é uma coisa fantástica, surgiu dentro de um processo extremamente 

participativo, extremamente dentro de uma governança democrática. Para criar o banco 

foram noventa e seis plenárias, em ruas, nas escola e isso faz pensar como seria esse 

projeto?  E talvez o Palmacard até inspirado em criar o banco, porque foi numa reunião 

muito simples com uma mulher do povo muito pobre que dizia assim “por que a gente 

não tem aqui” - a gente tava nessa discussão que as pessoas compravam fora do bairro - 

e ela disse “por que aqui não tem que nem tem por aí” os cartões estavam começando, 

“aqueles cartão que o pessoal compra?” Rapaiz um cartão que o pessoal compra. Achou 

aquilo ali fantástico, depois da reunião tinha um grupo que era da Associação. Por que a 

gente não podia criar um cartão aqui para nós, só para funcionar aqui no bairro? O segredo 

era para comprar ali, daí isso evoluiu para a ideia, quem é que administra cartão? Tem 

que ser um banco, todo cartão tem um banco,  então nós não vamos criar um cartão, 

vamos criar um banco. Aí foi a loucura toda né imagina? Aí criou o banco e o primeiro 

produto do banco foi o cartão. 

Tá, o cartão então vai anteceder o Método de Bônus de Fomento que era o 

pagamento dos funcionários com a moeda, para construção do prédio? 

J: É, tem toda aquela história lá, a moeda ela é basicamente o melhoramento do 

Palmacard porque qual era a nossa estratégia? A estratégia que a gente definiu? Teria que 

estimular a produção e estimular o consumo.  Estimular a produção era fácil, era o método 

tradicional: crédito. Não tem outro jeito, você regula emprestando dinheiro. Como é que 

estimulava o consumo local? Esse era o grande problema, como é que eu obrigo que a 

pessoa compre no bairro? 

 

Daí surge o Palmacard? 

J: Daí surge o Palmacard. O Palm Card tinha várias vantagens,  foi um empoderamento 

da comunidade, autoestima de você ter um cartão de crédito imagina! 

 Tipo um cartão de crédito mesmo? 
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J: Era até parecido com um cartão de crédito, só que era de papelão e a gente fazia no 

mimiógrafo. 

 

Eu vi que tinha umas assinaturas em uma foto. 

J: É, porque o problema é que como não era digital, eu dava ali um crédito de vinte reais.  

 

Aí você anotava? 

J: Eu anotava no cartão. Ele era uma coisinha dobrada no meio, no outro lado num 

ladinho era escrito Palmacard, o valor do crédito eu botava lá vinte reais e o nome da 

pessoa. No outro lado, como é que eu sabia se esgotou ou não? Como é que o comerciante 

sabia? Quem comprava anotava numa caderneta, é como se fosse 

 

Três reais, pãozinho... 

J: Aí o cara que você vender, o outro comerciante vê se você já estourou ou não o valor 

do cartão.  Imagina como isso não era manual? 

 Total! 

J:  Total né. E a pessoa que comprava ela assinava uma faturazinha, a gente tinha uma 

faturazinha de papel que é para o comerciante ter essas faturas no final do mês e ir no 

banco receber. Isso vai crescendo, crescendo, crescendo que tinha mês que tinha três 

mil faturas, só que eu estou falando de pessoas analfabetas. 

 

E para ele... 

J:  Pois é, ele faz um dois que eu não sei se é um dois, um sete ou um oito, a mulher 

assina e eu não sei se é falsificado ou não, era uma garranchada do inferno. Enquanto era 

dez, quinze e vinte beleza. O que eu tinha que fazer pegar fatura por fatura, ver se batia 

com assinatura da mulher que eu tinha lá no banco senão o comerciante. 

 

Qualquer um poderia fazer 

J: Pois é, agora você imagina 3.000 assinaturas, umas garranchadas maior do mundo. Um 

sete que você não sabe se é um oito, se é um nove, se é um dez, uma assinatura. Isso aí a 

gente batia, eram três dias, vinte e quatro horas por dia, para bater isso aí. 

E era só você? 

J: Existia uma equipezinha cinco, seis pessoas lá do banco, voluntários todo mundo, não 

tinha um centavo. Autoestima lá em cima, o empoderamento lá em cima, a mídia lá em 



  

316 

 

cima, imagina naquela época o Jornal Nacional filmando só que era uma trabalheira 

infernal. Chegou um ponto que a gente não tem mais como, se isso aumenta a gente vai 

ter que parar de viver para fazer e conferir, e até porque agora ficou muito precário, o 

grau de erro ali era de 30%, foi a pessoa que assinou ou um terceiro que assinou, o 

comerciante faz um certo é um oito enfim.  Aí isso evoluiu para a história da moeda de 

papel era a mesma coisa, era o estímulo ao consumo local só que ao invés de eu emprestar 

o Palmaacard eu emprestava em moeda física. 

 

Entendi, e este dinheiro que você emprestava do Palmacard veio do Cearah 

Periferia? 

J:  (risos) todo dinheiro do banco, a gente começou com dois mil reais. Mas o Palmacard 

basicamente não tinha fundo e tinha a questão da inadimplência, porque me pagava no 

dia vinte e cinco de cada mês, eu te dei vinte reais no Palmazinho card, agora ela comprou, 

comprou, comprou no final do mês ela me levava esse cartãozinho eu somava as 

vendinhas dela, deu dezoito, ela me pagava os dezoito e eu renovava e dava outro cartão, 

tem um negócio todo mês eu dava um cartão novo diferente, ela riscou aquele e aí ela 

levava e lá pelo dia três do mês seguinte o comerciante vinha receber as faturas, eu só 

tinha que ter de lastro aquela inadimplenciazinha que dava, porque a maioria das pessoas 

não tinham me pago mas dado para o comerciante. 

 

 Essa primeira doação que vai possibilitar isso? 

J: É é um empréstimo. 

 

Foi um empréstimo, vocês pagaram depois? 

J:  Claro, pagamos. 

 

Do Cearah Periferia? 

J: Sim, do Cearah Periferia, demos graças a Deus porque na época não teve ninguém, 

nenhum louco acreditava que esse negócio podia dar certo no mundo. Imagina em 

noventa e oito, numa favela braba daquela um cara dizer que ia criar um banco, e num 

momento que o Brasil não falava disso, microcrédito, Brasil, economia solidária. A única 

coisa que tinha de longa era o Yunus lá em Bangladesh mas era uma coisa bem distante, 

nem era conhecido aqui. Então você disser que vai criar um banco em 1998 numa favela 

daquela ali era todo mundo dizia que isso era coisa de um mês, então ninguém emprestou 
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e imagine que o Cearah Periferia emprestou. Eu também dava uma acessoria lá, eu 

trabalhava lá com eles no Cearah Periferia e facilitou pra mim... 

 

Facilitou? 

J: Claro, eles emprestaram dois mil reais né, e depois a gente foi e pagou dois mil reais 

deles.  

 

Você falou no início sobre a GTZ que vai ajudar com 50% na melhoria do bairro, 

quem fez esse contato com a GTZ foi a prefeitura, você sabe? 

J: A GTZ é Agencia de Cooperação Técnica Alemã, uma instituição alemã um banco 

alemão, não tudo foi uma coincidência porque a GTZ estava se implantando no Brasil ela 

já tinha um projeto no Brasil de geração de renda chamado Pró-renda, não Pró-renda é o 

nosso GTZ renda alguma coisa lá, e ela queria estava chegando no Ceará não sei bem 

porque e ela estava atrás de alguns bairros pra poder implantar o projeto de 

desenvolvimento urbano né, e fez uma espécie de seleção, pelo histórico, pela 

necessidade, pela capacidade de organização do bairro, porque a GTZ primava muito essa 

história de mobilização de comunidades  e empoderamento e vários bairros concorreram, 

claro que o nosso foi uma colher de chá porque além de todo o histórico aqui da cidade 

de luta e de urbanização e nós ganhamos digamos a concorrência qu não foi um edital, 

foi uma visita tal um processo de visitas tal, então quatro bairros de Fortaleza foram 

selecionados, um deles foi o Palmeiras. A GTZ teve um processo muito pouco registrado 

em Fortaleza, injustamente até pelos técnicos que estava lá, eles montaram foi a primeira 

vez que eu vi isso em Fortaleza e depois eu nunca mais eu vi também, eles montaram um 

conselho de integração. Tinha um representante da comunidade, até na época era eu, um 

representante do estado, um representante da prefeitura, um representante da Alemanha 

do governo alemão que decidia as obras do projeto. Era extremamente participativo, 

incrivelmente. Então assim tinha um canal de, o dinheiro era repassado para a associação 

que era uma coisa muito legal, mas tinha os técnicos claro, a gente pagava a empresa, 

tinha a prefeitura mas quem decidia isso era um conselho local da obra. Aí tem uns fatos 

bem emblemáticos, uma história que ficou conhecidíssima lá que o Palmeiras era um 

bairro que não tinha esgoto, tinha uma vala a céu aberto de água do rio que cortava o 

bairro todo, essa vala muito conhecida, muitos anos o rio fez e automaticamente dragou 

e na topografia os técnicos verificaram que isso não foi feito no leito natural do rio, porque 

os moradores cavaram e desviaram leito do rio e aí... 
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Alagava. 

J: Alagava. E na topografia os técnicos traçaram o caminho que era o caminho antigo 

natural do rio, que ia ser muito mais barato muito mais... só que a comunidade durante 

trinta anos viu a vala correndo do lado de cá e eles queriam que a vala fosse pro lado de 

lá, o canal de drenagem né porque tecnicamente tem que ser por lá só que ninguém 

convencia a comunidade de que o canal tava errado. Eles explicaram bem, não foi assim 

sempre algum dia alguém desviou o percurso. Mas como eles passaram o resto da vida 

vendo o canal vindo pra direita no conselho de integração os técnicos da prefeitura, 

topógrafo explicar que o diabo era pra lá não passou! O pessoal votou que o diabo da 

água vinha pro lado de cá (risos) tô rindo porque eu fiz parte disso e ficou pro lado de lá, 

isso é a grande riqueza. Eles desviaram o canal sendo que era muito mais caro mas a 

comunidade sentiu proprietária do canal, fez e guarda e preservou que se tivesse sido pro 

lado de lá aí teria que o canal de drenagem, a macrodrenagem foi a grande obra né que 

depois do canal de drenagem possibilitou fazer as microdrenagens e tudo mais que eram 

cobertas e fechadas mas cobriram de água do canal, desculpe. Mas é que isso vai impactar 

no banco, quer dizer a gente é de espécie financeira que a gente gerenciou e tinha uma 

espécie de decidir, o conselho de integração das obras impactou muito esse banco 

comunitário participativo. Então quando vem o banco vem muito esse espírito de 

coletivo... 

 

Isso vai ajudar nessa coletividade. 

J: Muito, vai impactar muito.  

 

Esse empréstimo do Método de Bônus, vocês pagavam os funcionários com uma 

parte em moeda local para que ela pudesse começar a circular. Quem trouxe esta 

ideia para você? 

J:  É a Heloísa Primavera que está nesse encontro. Era uma coisa que eles estavam 

fazendo na Argentina não sei aonde, com uns holandeses também no meio. Então isso foi 

muito a influência da Heloísa Primavera.  

 

Você conhece ela da onde, a Heloísa? 

J:  Eu conheci a Heloísa Primavera no comecinho do banco comunitário, num encontro 

que a gente fez em Mendes no Rio de Janeiro, um encontro de cultura e economia 

solidária. Foi o primeiro encontro de cultura e economia solidária do Brasil, nós fomos 
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para lá convidados por eles, o banco estava começando ainda e a Heloísa Primavera estava 

lá, apresentou as moedas sociais da Argentina, nós convidamos ela para passar quinze 

dias no Palmeiras.  

 

E essa fundação holandesa que é a STRO, você tem alguma relação com esta 

fundação holandesa? 

J: Hoje? Hoje só e-mails, troca de carinhos muito raramente. Depois eles voltaram e 

fizeram algumas coisas lá com a cultura e tal. 

 

 Foi só no início mesmo? 

J: Só no início. 

 

Está acabando (risos). 

J: (tadinha...) 

 

A Organização Interclesiástica para Cooperação e Desenvolvimento doou um 

montante para a construção do prédio que hoje abriga a escola comunitária. Qual 

foi a contrapartida em relação a essa organização? 

J: Não entendi a pergunta, quem é? 

Organização Interclesiástica para Cooperação e Desenvolvimento. 

J: Tem alguma sigla, talvez eu conheça pela sigla. 

Não sei se é assim. Foi a organização que ajudou a construir a escola comunitária. 

O senhor lembra alguma coisa? 

J: A escola comunitária do Banco Palmas né? Eu acho que é a mesma organização da 

Strohalm não? É a mesma coisa. 

Acho que elas estão ligadas. 

J: É estão ligadas, é porque eu conheço mais a Strohalm por esse nome, deve ser alguma 

sigla dela. Sim, aí eu sei bem. Sua pergunta era? 

 

Qual foi a contrapartida? Pelo que eu entendi ela deu um montante para construir 

a escola enfim, o que ela quis em troca? 

J:  Financeiramente não, a Strohalm estava testando uma metodologia. 

 

Testando uma metodologia? 
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J:  Imagino eu é muito simples, eles deram trinta mil reais e a gente transformou isso em 

moeda social no método de bônus, pegou os trinta mil deles e emprestou de crédito para 

os comerciantes e pagou os operários em bônus. O que acontecia? Esses operários 

compraram desses comércios, eles pagavam empréstimo em bônus aí dobrou o dinheiro, 

então acho que era uma coisa que eles estavam fazendo em outras partes do mundo talvez, 

não tenho bem certeza e eles queriam fazer no Conjunto Palmeiras como teste para 

começar a estimular. Porque o objetivo era nem fazer a escola, a escola era um pretexto, 

o objetivo disso era... 

 

Testar? 

J: Testar e começar a pedagogicamente o povo entender que podia ter uma moeda social, 

que na hora que os funcionários começaram a pegar aquele dinheiro, que não era dinheiro 

era moeda social de papel e comprar no comércio, o comércio pegou naquilo e veio no 

banco e pagou e essa brincadeira deu certo e funcionou aí eles imaginaram, realmente 

esse negócio é pra valer pode ser aceito também né, então a Strohalm era quase que...por 

isso que o nome do projeto era projeto fomento que era para fomentar a ideia de se criar 

um circuito de moeda social. Tanto é verdade que na sequência a gente engata, justiça 

seja dita, com o próprio dinheiro deles o primeiro lote de moeda social do Palmeiras, 

depois teve outras coisas, mas o primeiro bloco de moeda social foi pago pela Strohalm 

que depois disso a gente aprendeu o circuito, como funciona, os comerciantes e a 

comunidade entendeu como funciona direitinho, eles bancaram mais de cem mil reais de 

cédula de papel, foi feito até na Argentina por questão de segurança tudo mais e as nossas 

primeiras cédulas de papel  

 

A criação da moeda foi na Argentina, é isso? 

J: É, o primeiro lote foi. 

 

E esses cem mil foi um empréstimo ou eles deram este dinheiro? 

J: Eles não deram em dinheiro, eles fabricaram em moeda. Eles sabiam que era um lote 

de moeda.  

 

Mas você teria que ter um lastro, não? 

J: É, um lastro. Aí aos pouquinhos quando eu ia conseguindo o lastro eu ia emitindo né.  
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Como você conseguia este lastro? 

J: Das formas mais variadas, cooperação internacional.  Oxfam, (inaudível), Sesi, várias 

pequenas ONGs, cooperaram, pequenos fundos de 10 mil, 15 mil, 20 mil, bingo, rifa, tudo 

aquilo que a comunidade que não tem dinheiro faz. Pra quantidade de dinheiro que a gente 

tinha, a gente ia lastreando. Depois nossos os nossos próprios convênios quando a gente 

conseguiu o projeto pra fazer alguma coisa, uma creche, uma reforma de prédio, a gente 

ia fazendo na moeda social. A partir dai tudo acontecia... 

 

Era em moeda? 

J: Já ia fazendo na moeda social pra ir criando volume né. 

 

Tá, então cê citou agora outras organizações internacionais. 

J: Várias. 

 

Que você conseguiu essa colaboração, você pode citar algumas delas pra mim? 

J:  Posso, é importante dizer e registrar aqui que em 2005 o governo brasileiro foi contra 

o Banco Palmas. Essa ideia de banco foi perseguida ferozmente pelo governo brasileiro. 

Quem segurou isso foi a cooperação internacional. Então CESI *(CESEEP) que é o 

serviço ecumênico de serviço que é uma entidade que capta recurso das igrejas no mundo 

todo, bastante igrejas evangélicas. A Miserior da Alemanha, Oxfam da Inglaterra, próprio 

Strohalm da Holanda. Eu acho que ficaria com esses com as que mais fizeram aportes à 

nível internacional, e teve do Brasil o Rappa, a banda de música, o Rappa também fez 

aporte, Petrobrás, Avon, Boticário, Itaú, ai teve vários que foram entrando devagarzinho 

até que 2005  passa a ter realmente dinheiro público de verdade do governo brasileiro. 

 

Com a SENAES. 

J: Com a SENAES. Eu diria que primeiro, o grande problema do governo brasileiro é que 

você tem o banco central contra dizendo que isso ai é ilegal, não tem ninguém querendo 

botar dinheiro numa coisa que é ilegal. Quando o Banco Central flexibiliza e diz olha ok 

aí entrou a SENAES e aí abriu a porteira. 

 

Quando a SENAES entra neste cenário realmente diminui a participação dessas 

organizações internacionais? Por que pelo que eu entendo já não precisa sempre 

indo atrás de recurso e etc porque você tem a SENAES com um aporte muito forte 
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pro fortalecimento do banco. Você acha que diminui essa relações que você tem com 

essas organizações internacionais ou você acha que matem? 

J: As duas coisas. Diminui tanto porque agora já tem a SENAES que vai dar o dinheiro, 

então tanto a gente pede menos quanto eles se dispõe a colocar menos porque já tem o 

governo brasileiro, como também entra naquele fluxo do governo Lula que o pessoal lá 

fora fala ‘não o Brasil já tá bem’ toda essa cooperação internacional o Brasil tinha muita 

miséria e fome ´não o Brasil já está bem, tem Lula, tá fazendo as coisas’ e eles foram tudo 

pra África e pra Ásia. Coincidiu esses dois movimentos. 

 

Tá, e você sente alguma diferença com o golpe parlamentar que o Brasil vive em 

relação aos bancos comunitários e a Rede Brasileira de Bancos Comunitários? 

Mudou? 

J: Teve um golpe no Brasil? 

 Pra mim teve. 

J: Estou brincando (risos). Veja bem, eu acho que duas coisas, até 2010 eu faço diferença 

entre o governo Lula e o governo Dilma. 

 Perfeito. 

J: Até 2010 o Brasil estava muito mais aberto para essas coisas, o BNDES muito mais 

aberto a gente foi lá e conseguiu três milhões, a Caixa Economica Federal tava criando 

um modelo próprio para correspondente para bancos comunitários, o Banco Central do 

Brasil criou uma nota técnica dizendo que era possível banco comunitário que era uma 

coisa muito boa. O Lula abre o Congresso do Banco Central, o grande Fórum do Banco 

Central que ele faz um ano e ele abre com uma palestra da Sandra que tá no céu e o Lula 

diz pro Meirelles ´olha a coisa mais importante pro Brasil é isso aqui, você bate na porta 

do Banco Central bem na cara porque é disso que o Brasil precisa’ quer dizer, coisas que 

o Lula fazia que levava as instituições a seguirem. Quando o Lula sai e entra a Dilma, 

Dilma tem uma coisa muito mais técnica, o BNDES se retrai e começa a fazer dez mil 

perguntas para fazer um empréstimo, a Caixa Economica desiste de fazer um 

correspondente para banco enfim, tudo muda de cenário, o cenário muda muito no 

governo Dilma que ela impõe o rigor técnico, ela impõe um ritmo muito mais burocrático, 

as instituições que vinham naquele em relação aos bancos comunitários naquela 

ascendência começam a retroagir a partir daí. Com o golpe em 2016 é a pá de cal, acabam 

enterrando a SENAES e nem SENAES tem mais, então houve um retrocesso mas pra 

registrar de que as coisas começaram a piorar já em 2010 quando troca de governo Lula 



  

323 

 

para Dilma. Não porque a Dilma não seja ideologicamente boa mas que ela tem um 

modelo menos corajoso, menos desafiador que tinha Lula, então as instituições começam 

a se fechar. Uma coisa é a relação do Banco Palmas com o BNDES no governo Lula, uma 

coisa é a relação com o governo Dilma. A relação com o BNDES no governo Dilma foi 

um horror, no governo Lula a gente conseguiu furar pela primeira vez o empréstimo. Uma 

coisa é a relação com a Caixa no governo Dilma, é um horror, chegou uma burocracia 

uma coisa é do governo Lula, então pra dizer isso que seguinte que é regatar uma história 

do ponto de vista mais criterioso cientificamente há de se fazer esse recorte, que as coisas 

começaram a piorar já na mudança de governo. 

 

Pela questão da burocracia que você acha que empatou o andamento das coisas. 

J: É eu faço uma leitura empírica sem nenhum fundo de dizer que a Dilma tinha um perfil 

mais técnico, não é que o banco diz vocês não prestam, agora você tem que cumprir esse 

e esse critério porque lá de cima estão dizendo que a gente tem que aumentar a segurança, 

o BNDES vai dizer eu preciso ter lucro, a ordem agora é ter lucro, o risco não pode ser 

tão corrido, olha a Caixa Economica também prima por um modelo de gestão mais 

eficiente e vem essa história toda.  

 

Pra finaliza a questão do e-dinheiro, que é algo completamente inovador que vocês 

estão trazendo agora. São duas questões: por que o e-dinheiro é uma moeda social? 

Por que vocês chamam o e-dinheiro de moeda social? Qual você acha a importância 

do e-dinheiro para a Rede Brasileira de Bancos comunitários? 

J: Eu simplificaria, pra dar uma resposta curta. Moeda social é um conceito, moeda social 

não é outro dinheiro, moeda social é um conceito que leva esse nome, esse dinheiro passa 

a ser chamado de dinheiro social quando ele tem duas características básicas: primeiro 

ele está sobre a gestão da comunidade, é o banco comunitário que manipula, que paga,  

que recebe, que transaciona e segundo que ele está circunscrito aquela determinada 

comunidade embora possa ter relações por fora mas a base dele é limitada. Esses dois 

conceitos é que dá o conceito de moeda social, mas ela é dinheiro, faz cambio 

naturalmente. Então você compra e vende, então o e-dinheiro continua sendo uma moeda 

social como era de papel porque ele tem as duas características, ele continua sendo 

gestionada pela comunidade, pelo banco comunitário e ele se fecha a um circuito 

econômico local, prioritariamente embora ele possa essa coisa maravilhosa que é buscar 

recursos de fora para dentro. Há que se discutir modelos, o modelo do banco comunitário 
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é muito legal, ele sempre diz o seguinte: gerando o dinheiro aqui que a gente desenvolve 

e isso é verdade, agora se a pobreza for muito grande? É uma coisa que a gente não tem 

estudo. Qual é o tamanho da pobreza que é capaz de desenvolver gerando só 

internamente? Qual o tamanho? Tudo bem, eu tenho uma comunidade que tem um 

consumo igual ao Palmeiras de seus milhões de reais, a gente fala assim, se todo mundo 

comprar aqui a gente se desenvolve. Tá, e se a comunidade tiver só cem mil? É possível? 

Então há de se pensar que em algum momento você precisa trazer recursos de fora, nem 

sempre o que a tese dos bancos comunitários que o desenvolvimento cem por cento 

endógeno pode resolver. Então a moeda digital tem isso, além de fazer o corredor 

comercial entre um banco e outro. A segunda questão, eu perdi...qual era a segunda 

questão? 

 

A importância desta nova moeda para a rede brasileira, para os bancos que estão 

aí. 

J:  De chapa, de cara, a primeira grande importância é que com a moeda de papel o acordo 

com o Banco Central é que ela não tinha nenhuma lucratividade para ela não ser 

confundida com dinheiro, ela não podia ser um dinheiro que gera dinheiro que é a função 

do dinheiro.  O digital não, com o digital primeira grande vantagem a gente caiu no marco 

regulatório real do país com a lei das moedas digitais, segundo com o digital a gente pode 

ter lucratividade, quando a gente faz as nossas transações a gente cobra aquele percentual 

tal o que nos dá uma luz no fim do túnel, é a única possibilidade que a gente tem não só 

de sustentabilidade do próprio banco como da gente fugir do sistema financeiro 

tradicional. Como a gente não é banco a gente não tem poupança, como é que a gente 

consegue dinheiro para empréstimo na banca tradicional? Isso tem uma vantagem porque 

alavanca mas também é um inferno porque a gente tem que se submeter as regras deles. 

O digital pela primeira vez, é possível a gente dizer, é possível a gente ter dinheiro para 

quê? Para crédito e aí o Banco Mumbuca vem pra isso, o Banco Mumbuca tem um 

rendimento dele não tô falando de convênio com a prefeitura, tem o rendimento dele hoje 

de quarenta cinquenta mil reais mês com o que? Com compra no comércio local e aí criou 

um fundo de crédito próprio dele a juros zero, completamente livre da banca financeira. 

Então ele tem essa vantagem, uma sustentabilidade do banco, dois criar fundos de crédito 

sem precisar da banca financeira tradicional, gestão que é um grande terror dos bancos 

comunitários, então a Plataforma Digital que dá imensa capacidade de gestão tá tudo 

digitalizado, além de criar esse corredor comercial. Eu tô aqui ou no Rio de Janeiro, 
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quando estou em Maricá eu compro com meu e-dinheiro, sou filiado ao Banco Palmas, 

associado lá como o e-dinheiro é universal eu posso comprar lá e deixo 2%, fazendo um 

grande corredor comercial entre os pobres entre os bancos comunitários, um pode 

comprar do outro quando um tá no território do outro, isso pra mim é uma coisa muto 

fantástica. Além da gama de serviços, pagamento de funcionário, pagamento de boletos 

que a moeda social de papel não podia fazer.  

 

Eu fui ao Palmas e a Otaciana me disse que as pessoas não procuravam muito mais 

a moeda social palmas, vocês tiram a moeda social de papel de circulação e deixam 

apenas o e-dinheiro. E aquelas pessoas extremamente pobres que precisava de cinco 

palmas para comprar um leite, café e um pão, como essa pessoa extremamente pobre 

vai acessar o crédito no banco? Porque esse dinheiro do pão não é produtivo. 

J: É o crédito de consumo.  

 

Mas ele deixa de ter esse crédito de consumo? 

J: Não, por causa do digital? Qual a diferença que tem? 

 

Quando eu perguntei eu entendi é que a pessoa não pode mais emprestar o dinheiro 

do consumo, não foi a Otaciana perdão, foi a Nayara, ela me explicou que não existe 

mais crédito de consumo. Então se a pessoa quiser emprestar dez reais pra colocar, 

por exemplo, no e-dinheiro não existe mais essa possibilidade. Pensando nessa 

pessoas extremamente pobre, que acessava essa moeda social anteriormente, como 

que fica esta nesse novo modelo? 

J:  No tocante a empréstimo, crédito e uso da moeda não muda nada, tanto faz ser de 

papel como ser digital. O e-dinheiro tem hoje cartão, formato papel digital, cartão sal 

cimento então é a mesma coisa é só o modelo que muda, só a ferramenta que muda. O 

crédito de consumo que tinha na moeda de papel palmas é patente digital, nem eu sei. 

Você está dizendo que ela disse que não tem mais o crédito para o consumo. 

 

Sim, pelo que eu entendi a pessoa tem que ter os dez reais pra ela por no celular, 

carregar, pra poder fazer as transações no comércio, certo? 

J: Sim, certo. 

 

Se ela não tem esses dez reais? 



  

326 

 

J: Como ela fazia antigamente no papel? 

 

Ela emprestava do banco. 

J: Certo, ela chegava lá e dizia “eu quero dez reais”, o banco dava dez cédulas de papel 

né, um belo de um comerciante vinha resgatar isso. O banco.. era um empréstimo! O 

banco pegava da sua reserva de crédito e emprestava e pagava o comerciante, no final do 

mês ela pagava. É a mesma coisa, não muda nada. Ela chaga lá e diz “eu quero dez reais 

emprestado”, eu posso dar em papel como eu posso dar no celular para ela ou no cartão, 

ela vai e compra. No final do mês ou no dia seguinte, o banco vem. Se, eu lhe juro que eu 

não sei, vou te dar a resposta. Se o banco não tá dando crédito para consumo deve ser 

porque ele teve problema de escassez de dinheiro para emprestar, a tecnologia em zero 

em nada ... 

 

A ideia é que isso não aconteça na verdade.  

J: Não porque não interfere em nada, a tecnologia nesse sentido não interfere em nada. 

Tanto faz ser de papel, de cartão, digital, já teve uma época que o dinheiro foi de sal, de 

cimento.  

 

Contando que ela tenha acesso ao crédito não faz diferença. 

J: É, se o banco hoje não está emprestando, eu não sei dizer, vou até verificar. Não está 

emprestando pro consumo não é por conta da tecnologia, é porque deve ter problema de 

lastro, de liquidez. Porque a tecnologia não muda nada. 

 

Entendi, não é a questão da mudança.  

J: Não, você entende que não muda nada? Quer dizer, ela pegava no papel ela pega no 

digital, ou no cartão se ela não tive o celular que diferença que tem. De qualquer forma o 

banco para emprestar no papel ou no celular ele tem que ter liquidez, o comerciante vai 

ter que resgatar esse dinheiro e ele vai ter que pagar o comerciante. O banco pode 

emprestar o que ele tem 

 

 Lógico. 

J: Logicamente. 

Tá ótimo. E você acha que vocês, é a última questão, um pouco mais ampla. Você 

acha que os bancos comunitários seriam uma resposta ao sistema financeiro que nós 
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vivemos hoje ao capitalismo? Vocês têm a capacidade de propor uma nova economia 

para as pessoas mais pobres? E quais suas perspectivas para os próximos anos? 

J:  Eu acho que o banco comunitário é uma alternativa para pobre e para rico, o sistema 

financeiro como está ele é insustentável, se você é da classe média e você quer botar seu 

dinheiro lá você bota e “ah eu vou ganhar muito com isso” mas saiba que você está 

acabando com o mundo, com o planeta, acabando com tudo depende de sua vontade. 

Claro que para os pobres têm efeito mais imediato porque os pobres não têm alternativa 

nesse sistema que ta aí, eu acho que ele é um instrumento da economia solidária, ele é 

realmente uma alternativa, eu acho que para a gente acabar com o cartel do banco, o Brasil 

tem um cartel de cinco bancos que dominam tudo, pra gente acabar com o cartel a gente 

não pode empregar uma campanha contra os bancos, vamos quebrar tocar fogo. Eu acho 

que tem que pulverizar os tipos de banco, como é que se quebra com um monopólio? 

Criando alternativas. Eu acho que os bancos comunitários é uma alternativa ao sistema 

financeiro troglodita que a gente tem, eu na minha opinião, nosso candidato mais 

progressista são muito tímidos a dizer isso, eles querem regular esses bancos né, que eu 

acho uma bobagem. Não é uma bobagem, é importante taxar juro tal, agora é importante 

você se afirmar e criar outros modelos de banco, e esse é um. Têm outros tipos, similares 

a nós, cooperativas, fintechs tudo mais. O que cabe a nós agora é cada vez mais ter uma 

capacidade de gestão, uma capacidade de dar uma resposta tecnicamente viável, 

sustentável, que tenha credibilidade no setor público e privado também. Hoje eu acho que 

tem uma disputa que a gente tem que fazer muito forte com política pública, não pra 

governo fazer edital mas que use o nosso serviço, esse é o segredo de Maricá . O segredo 

de Maricá é porque é um município que usa o banco  

 

Por exemplo, se o bolsa família chegasse pelo e-dinheiro seria o ideal? 

J: O ideal pra todo mundo! Primeiro para o governo, o governo tem um problema 

gravíssimo que é pagar o bolsa família. 

 

E usa o correspondente que está no banco. 

J: Usa o correspondente que está no banco que são pouquíssimos. A metade dos 

municípios do Brasil não tem sequer um correspondente bancário, 70% dos municípios 

do Ceará não tem um correspondente. As pessoas migram, parecem uns marimbondos, 

uns imigrantes atrás de um banco. E os bancos comunitários digitais podem fazer isso, 

ele faz um convênio, como é o caso de Maricá com os benefícios, no dia do pagamento a 
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pessoa, amanhece o dia a pessoa olha no celular tá lá o dinheiro dela, então é uma solução 

para o governo, para pagar aposentado do bolsa família, tudo mais. É melhor para os 

comércios, que nós temos uma modelagem econômica que é um preço mais confortável 

para os comerciantes que recebem, e ainda por cima o dinheiro é retroalimentado 

sustentando essa pequena cadeia de bancos locais, pequenos bancos comunitários porque 

as taxas são revertidas, voltam para os bancos comunitários. Então acho que é um modelo 

fantástico, eu acho que tem... 

 

Vocês estavam fazendo esta discussão do bolsa família não é? 

J: Muito! No governo Lula no governo Lula. Depois a Dilma achou que tinha que fazer. 

Eu acho que os bancos comunitários estão num momento difíceis frágeis, mas o melhor 

momento da nossa vida. Nós temos uma tecnologia eficiente, embora não seja a melhor 

do mundo mas é bastante satisfatória, e o Brasil tem um momento de crise do sistema 

financeiro, cada vez tem menos banco por diversos motivos, e o que a gente tem que fazer 

agora é se a gente recuperar a democracia do país porque do jeito que tá não dá pra fazer 

nada, é mostrar como isso é uma solução boa para todo mundo, para os consumidores, 

para o mercado, para as empresas, para o mercado que é importante, para as pessoas e 

para o poder público, é mais barato, mas eficiente, chega de deslocar....meu futuro?  

 

A gente tem que pensar que é na crise que a gente tem as melhores ideias. 

J: Com certeza! E o futuro é a gente realmente ser grande. Posso falar assim “o Banco 

Central tem uma regra que é aquela regra dos quinhentos milhões de usuários, não, dois 

milhões de usuários e quinhentos milhões de reais, depois disso tem que virar um banco, 

tem que ter um código de banco. Se pergunta “o que você quer?” eu quero ser um banco, 

solidário, popular, sem mexer na metodologia que a gente tem. E é possível? Claro que 

é? 

 

Dentro do sistema formal? 

J:  Pode ser, pode ser. Se a gente chegar a quinhentos milhões de pessoas, eu quero 

chegar. 

 

Você quer chegar, essa é a meta. 

J: Claro! Se a gente chegar nisso, vamos ter que registrar um banco? Vamos registrar! O 

fato de eu ter um registro ou não, não impede de eu manter a minha tecnologia, minha 
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metodologia, descentralizado, poder local, alta governança. ‘Ah você vai se vender?’ Se 

alguém tem essa prática de quando é grande se venda, que se venda. Eu não, eu sei muito 

bem quem eu sou, pra onde eu quero ir e onde eu quero chegar. Eu não posso querer ser 

pequeno, eu quero ser grande e descentralizado, com poder local, para quê? Para poder 

atender milhares de pessoas do Brasil, metade do povo brasileiro não tem conta em banco 

ou tem aquelas contas de passagem, que é uma conta que só serve para pagar o bolsa 

família tal. Então a gente tem que se desafiar, crescer grande e se preparar pra isso de 

forma popular, com governança colaborativa e participativa, mas sendo grande.  

 

Mesmo porque o mesmo trabalho para ser grande é o mesmo para ser pequeno... 

J:  Então tem que trabalhar grande eu acho. 

 

Muito obrigada. 

J: Eu que agradeço.   
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APÊNDICE 3. Entrevista com Marivaldo Vale, Banco Tupinambá (PA) 

 

Marivaldo Vale, Coordenador do Banco Tupinambá-PA 

 5 de setembro de 2018, Fortaleza-CE 

Início: 17h50 Término: 18h38 

 

C- Como e quando foi criado o Banco Tupinambá? 

M- Primeiro eu preciso de contar onde o Tupinambá se encontra. O Tupinambá se 

encontra numa ilha, chamada Ilha de Mosqueiro em Belém do Pará. É uma ilha que fica 

distante da capital por uns 60 quilômetros, para chegar na ilha você passa por quatro 

municípios, mas é Belém, por incrível que pareça. Essa discussão de bancos comunitários 

chegou lá em 2008 em meados de 2008, no segundo semestre de 2008, quando a gente 

fez uma visita aqui em Fortaleza e conversou com o coordenador do banco, o Joaquim e 

a Sandrinha na época, Sandra Magalhães e ele fez uma pergunta histórica se nós 

queríamos implementar uma experiência de bancos comunitários na região Norte que até 

então não tinha. A partir do segundo semestre de 2008 em agosto até dezembro de 2008 

nós passamos por um processo de formação da comunidade. A formação que eu digo é a 

mobilização da comunidade, seminários, o nome do banco e o nome da moeda social. 

 

C-  O senhor fez primeiro a formação aqui e depois foi para lá e levou para eles? Ou 

o Joaquim foi para lá? 

M- Eu vim aqui e fiz essa formação no Palmas, mas foi uma equipe do Palmas lá nesses 

seis meses, eles foram umas três ou quatro vezes...a equipe do Palmas lá. Então em janeiro 

de 2009 nós inauguramos o primeiro banco comunitário do Amazonas.  

 

C-Existe alguma instituição envolvida com a criação do Banco, além do Banco 

Palmas? 

M- Não, na criação não. Na realidade o banco o Tupinambá surgiu como fruto de um 

convênio da SENAES com o Instituto Palmas pra implantação e expansão da experiência 

de bancos no Brasil. Como não tinha nenhuma experiência de bancos, a única 

região...aliás uma das regiões que não tinha essa experiência era a região Norte do Brasil. 

Então o Palmas usou alguns critérios para colocar os bancos, como critério local, um 

grupo de pessoas para tocar o banco e também uma entidade que tivesse CNPJ....uma 

atividade jurídica. E nós tínhamos uma entidade jurídica que era uma rádio comunitária 
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e nós estávamos com ela desativada. Então para implementarmos nós reativamos a rádio 

em 2009 para dar sequência no processo. Em 2011 a gente saiu da rádio comunitária e 

criamos o instituto, que foi o Instituto Tupinambá que é a entidade gestora do banco 

comunitário.  

 

C- Da onde vieram os recursos do banco no momento de sua criação? 

M- Eu já respondi né, da SENAES. Ele veio do convênio do Instituto Palmas com a 

SENAES.  

 

C- E hoje? De onde vocês retiram fundos? 

M-Hoje nós temos um convênio com a Caixa Econômica, nós temos um correspondente 

caixa. Nós trabalhamos com o e-dinheiro e tem outros projetos que nós estamos tocando. 

Na realidade quando nós criamos o Instituto Tupinambá é o guarda-chuva, mas dentro 

deste Instituto nós temos o Banco Comunitário Tupinambá e outros projetos. 

Trabalhamos com mulheres, o projeto Ceci. Toda nossa linguagem é indígena. 

 

C- Ceci é o que? 

M- Significa “mãe suprema” em tupi-guarani. É um trabalho lindo com as mulheres. Você 

tem alguma outra pergunta em relação a isso?  

 

C- Sim, tem. Quais as demais atividades que o banco faz além dos serviços 

financeiros? 

M - Vou me deter nesta pergunta. Daí que nós tiramos a sustentabilidade do banco. Como 

todos os bancos comunitários existe a dificuldade se nos manter nós também temos, há 

quase dez anos é uma luta diária, todo dia a gente mata um leão e um elefante juntos. Mas 

a gente tem um grupo de pessoas que acreditam e confiam, nós temos uma comunidade 

inteira que praticamente depende do banco comunitário para fazer suas transações e seus 

empreendimentos, enfim.  

 

C- Para finalizar esta questão, hoje o recurso vem da Caixa Econômica através do 

correspondente bancário, do uso do e-dinheiro e dos projetos. 

M- Dos projetos que nós administramos. 

 

C- Por exemplo, o Ceci? 
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M- Não, tem o Projeto Ceci. Nós participamos de três projetos do fundo social da Caixa 

que trabalha com o Ceci. O Projeto Ceci Mulheres é um grupo de mulheres que se reúnem, 

tem uma feira e tem um restaurante, e inclusive é um projeto premiado pelo Consulado 

das Mulheres, eles ganharam vários equipamentos da Consul....geladeira, fogão. E elas 

fizeram...passaram três anos incubadas no Instituto Tupinambá dentro da sede do instituto 

e depois elas saíram para empreender um próprio restaurante, então elas têm hoje um 

restaurante de mulheres, o nome do restaurante se chama Moqueá. 

 

C- Elas conseguiram implementar este restaurante pelos prêmios que receberam ou 

não? Foi apenas uma das coisas? 

M- O prêmio ajudou com os equipamentos. O espaço é alugado onde elas fizeram o 

restaurante delas lá.  

 

C- Quais os outros dois que o senhor falou? 

M- O outro projeto que estamos trabalhando é de patos regionais onde estão trabalhando 

seis famílias.  

 

C- Para quê o pato, para comer? 

M- Para comercializar. Belém tem uma característica diferente das outras cidades. Nós 

temos uma gastronomia muito exótica, uma das coisas é pato do tucupi. Nós estamos no 

período “pré sírio de Belém”. 

 

C- Que é uma festa? 

M- Sim, na segunda semana de outubro. O Sírio é uma espécie de natal dos paraenses, 

reúne a família e vem muita gente do interior e de fora e um dos pratos é o pato do tucupi. 

Então tem uma saída estrondosa. E além disso têm os restaurantes que trabalham com 

comidas regionais. Então nós fizemos toda esta cadeia com o pato, já temos para quem 

escoar a produção e estamos trabalhando com venda já garantida.  

 

C- E o outro? 

M- De horta comunitária. 

 

C- Quantas famílias estão envolvidas neste? 



  

333 

 

M- Estes vão ser de dez famílias. Todos esses projetos que eu falei aqui tem o viés de 

trabalhar as mães do programa, então a maioria são mulheres ou 90% é (sic) mulheres.  

 

C- Vocês fazem o uso da moeda social, qual o nome da moeda? 

M- O nome é moqueio. 

 

C- Tem taxa de juros sobre a moeda? 

M- Não tem taxa de juros, é zero. Ela tem uma taxa de administração que a cada dez 

moqueio ele deixa dez centavos para a taxa de administração. Essa taxa é para repor 

moeda e uma reserva técnica. 

 

C- Como o senhor avalia a procura da moeda social pelas pessoas? 

M- Qual o objetivo do banco comunitário? O objetivo do banco comunitário é 

desenvolver o território né, é fazer com que as pessoas não saiam o território para fazer 

suas atividades econômicas fora. Por isso que nós colocamos o correspondente bancário, 

para o pessoal não sair da nossa comunidade para ir para outras comunidades fazer seu 

pagamento, recebimento e tudo mais. A moeda social moqueio ajuda neste 

desenvolvimento local, ela permite com que as pessoas tenham acesso ao consumo. É 

para as primeiras necessidades mesmo, a moeda social é para as primeiras necessidades 

quando falta o gás, quando falta o pão, quando falta o café, enfim. E nós temos um público 

diferenciado no uso da moeda social moqueio, que são as mães do Programa do Bolsa 

Família. As mães do Programa Bolsa Família têm um crédito especial com a gente, não 

é de muito que nosso lastro não é muito né, nós temos pouco lastro.  

 

C- Qual é o lastro? 

M- Nosso lastro está em torno de oito mil.   

 

C- Isso só em moeda? 

M- É, só em moeda social. Esse é nosso lastro. E nós pagamos em torno de quatrocentas 

mães do bolsa família pelo correspondente. Então essas mães têm um crédito conosco, 

esse crédito é de trinta moqueios. Pra quê trinta moqueios? Na teoria esses trinta moqueios 

é pra não falta o pão diariamente na mesa das famílias. É um real o pão por dia em trinta 

dias dá trinta moqueios.  
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C- Para eu entender: esses trinta moqueios que vocês oferecem é para empréstimo 

em moeda local e é opcional.  

M- É opcional, mas muitos pegam. 

 

C- Quantas mulheres? São quatrocentas que vocês pagam, normalmente quantas 

por mês pegam este empréstimo? 

M- Geralmente pegam umas trinta, quarenta mães do programa por mês. Em média trinta 

mulheres. Até tem outro público né, além das mães tem os aposentados que pegam e tem 

a comunidade em geral. Então o empréstimo em moqueio ele varia de trinta moqueio que 

é o mínimo até cento e cinquenta moqueios. Agora quando tem feira a gente disponibiliza 

uma quantia maior para as mães que estão trabalhando na feira, aí vai duzentos, trezentos 

dependendo. Esse é só para as mulheres da feira, do Projeto Ceci que elas têm a feira né. 

A feira delas são mensalmente e sazonalmente quando é o mês de julho que é muita gente 

na ilha que é férias, carnaval, semana santa e réveillon, enfim. 

 

C- Então a procura pela moeda é relativamente alta né, você tem trinta mulheres 

somente do programa, os aposentados mais as demais pessoas. Aproximadamente 

em média quantas pessoas procuram a moeda social por mês? 

M- Olha, dá um entorno de cem pessoas mais ou menos. 

 

C- E em moedas que você empresta? 

M- No último mês foi mil e quinhentos em média. 

 

C- Qual o serviço mais procurado pelo banco em ordem? 

M- O serviço mais procurado é o correspondente bancário, por que....vou fazer um 

mapinha aqui rapidinho. A nossa ilha ela é quarenta por cento do território de Belém, é 

grande. De uma ponta a outra da ilha dá uma hora de carro, então a ilha é dividida no 

meio que a gente chama de zona rural e zona urbana. Nós vivemos na zona rural e é a 

parte onde as políticas públicas nunca chegou (sic) então na comunidade onde o banco tá 

não tinha nenhum correspondente, não tem banco, não tem nada. Então as pessoas para 

pagar a conta teriam que atravessar o outro lado para pagar.  

 

C- Elas atravessam como, de carro? 
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M- De carro, com isso existia uma evasão de recursos grande, muito grande. Imagine 

você saindo quatrocentas pessoas...estou falando só da bolsa todo mês pra pagar isso aqui 

o comércio fica “reglado”, então na pesquisa que a gente fez em 2009 no início do banco 

ela apontou que apenas 2% da comunidade comprava localmente, por que 2%? Por que o 

comércio não tinhas os produtos, era pouco comércio e não tinha os produtos que eles 

queriam, não aceitava cartão de crédito porque não tinha maquinazinha para o cartão de 

crédito e os produtos por ser escassos, não ter era muito caro. Então as pessoas preferiam 

pra Belém fazer compra do que comprar no comércio local. 

 

C- Por que era caro também né? 

M- É. Porque quando elas iam pra Belém elas já iam receber seu pagamento, a conta já 

traziam tudo de volta. Ou também do outro lado da ilha. Então a gente fez essa pesquisa 

que 2% comprava localmente. Hoje já está em torno de mais de 90%, porque as pessoas 

não precisam... 

 

C- Mas e o preço, acabou diminuindo? 

M- Diminuiu porque a procura foi muito maior. 

 

C- Porque aí você traz mais mercadoria, consegue comprar mais barato.... 

Já pega o cartão....aquilo outro. Então essa deficiência que nós temos das pessoas saírem 

pra você ter uma ideia a gente queria dimensionar quanto que a comunidade economizava 

pelo simples fato de ela ir lá no banco naquele correspondente pra pagar a sua luz que 

custa três reais. A economia dela na nossa cabeça era de R$3,60...não R$6,60 que era o 

transporte que ela fazia. A gente colocou isso na pesquisa, quem fez a pesquisa foi uma 

ONG chamada Aisec, é uma ONG internacional que traz jovens universitários, eles têm 

em mais de cem países...pra trabalhar em ONG no mundo todo. Então teve uma menina 

da ONG que veio e ela era do Chile e ela fez a pesquisa e a gente provocou esta discussão 

pra ver quanto a comunidade economizava. Como ela tabulou a pesquisa até achei muito 

alto né e eu quis perguntar porque que saiu essa valor, ela apontou na pesquisa dela na 

tabulação dela que a comunidade economizava trinta reais em média comprando dentro 

da comunidade não saindo de lá. 

 

C- É muito né? 

M- É muito, eu achei muito.  
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C- Porque se for para pensar só nas mulheres que recebem o bolsa família... 

M- Porque não são só as mulheres, tem os empreendimentos que passam boleto né, eles 

vão todo dia no banco. E ela falou que é porque tem pessoas que vai todo dia, tem 

empreendimento que tem que pagar boleto todo dia. Então se ele pegasse um ônibus ou 

colocasse gasolina no carro ou na moto vai gastar em média trinta reais. Se multiplicarmos 

trinta reais pelo volume de movimentação que nós fazemos que hoje está em torno de três 

a quatro mil...quatro a cinco mil. Vamos colocar trinta mil assim porque...vai fazer duas 

transações...paga uma água e uma luz, vamos colocar em média trinta....três mil....três 

vezes seis dá noventa mil, então são mais de cem mil reais que a comunidade economiza 

só o fato da pessoa ir no banco entendeu? Pra onde vai esses cem mil reais? Hoje? Para 

dentro...o reflexo disso é o empreendimento crescendo. 

 

C- Empregou mais gente? 

M- Muita gente, muita gente. Pra você ter uma ideia, pra gente comprar uma carne....uma 

carne...nós temos que ir pegar ônibus em outro bairro. Não tinha nenhum açougue. Hoje 

a gente tem cinco açougues. Padaria tinha uma....em média nasce dez empreendimentos 

anual. Olha que nós estamos em crise né.  

 

C- E padaria você falou que tinha uma... 

M- Padaria nós temos quatro padarias. Falando da geração de empregos que é um dado 

importante. O maior comércio que tinha eram três funcionários, era ele, a mulher dele e 

uma irmã dele. Hoje tem dezessete diretos funcionários.  

 

C- E era o que, padaria? 

M- Era uma padaria e vendia gêneros de (inaudível) hoje o cara distribui, é o maior 

comércio da comunidade.  

 

C- E o senhor acha que isso se deve ao consumo local em moeda local? 

M- Em moeda local. 

 

C- Em crédito produtivo? 

M- Em crédito produtivo e também da movimentação que fazem não saindo de lá. 
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C- Tá, então são três coisas: moeda, crédito produtivo que vai possibilitar a pessoas 

expandir o comércio e a população consumir localmente e o dinheiro não sair de lá.   

M- Não sai. 

 

C- Eu perguntei sobre o serviço, primeiro foi o correspondente e depois? 

M- Crédito de Consumo, depois (crédito) Produtivo. 

 

C- E o e-dinheiro?  

M- O e-dinheiro tem um papel...como nós estamos trabalhando como correspondente 

Caixa, o ele (correspondente) tem um limite, nosso limite de pagamentos de boletos é de 

até mil reais. Então, antes do e-dinheiro nós tínhamos uma dificuldade porque como o 

comércio cresceu muito, então automaticamente o comerciante ele compra muita 

mercadoria. Ele tem um boleto acima de mil reais pra pagar. 

 

C- Então ele não pode pagar lá (Correspondente da Caixa)? 

M- Então ele pegava esse dinheiro e levava para pagar no banco fora da comunidade, isso 

é um genocídio para nós. 

 

C- Isso por que tem um limite? 

M- É o correspondente tem um limite. Aí quando nós colocamos o e-dinheiro, a gente 

trouxe esse público que ia para fora para cá dentro de novo. 

 

C- Como? 

M- Porque nós pagamos boleto com e-dinheiro de até cinco mil (reais), então ele 

(comerciante) não sai mais daqui, não sai mais da comunidade.  

 

C- Então a partir disso, como ele pode pagar um boleto com o e-dinheiro que é até 

cinco mil não tem problema, pois este dinheiro não sai para fora.  

M- Não sai para fora.  

 

C- Qual o juros do empréstimo produtivo? 

M- Nós temos dois tipos de empréstimo produtivo. É o empréstimo nosso próprio que os 

juros é baixo, não chega nem a 2%. Mas como nós não temos um recurso alto para 
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emprestar próprio, nossos recursos, aliás nem temos esse recurso para emprestar, a gente 

fez uma parceria com um banco convencional. 

 

C- Que banco que é? 

M- É o Banco da Amazônia. Para fazer o empréstimo nós chamamos de “empréstimo de 

mandato” que o empréstimo de mandato a gente apenas faz a tomada... o tomador de 

empréstimo, faz o grupo que é do grupo solidário, três pessoas no máximo cinco e 

apresenta para o Banco da Amazônia. O Banco da Amazônia vem no banco comunitário, 

faz toda a entrevista com as pessoas do grupo e libera o empréstimo.  

 

C- Como falta o recurso para você conseguir fazer o empréstimo produtivo, você 

intermedia a relação entre as pessoas da comunidade e o Banco da Amazônia. 

M- O ideal seria que nós emprestássemos, mas como nós não temos. 

 

C- Qual é o fundo de vocês para crédito produtivo? 

M- Esse fundo é ilimitado como é o recurso do banco convencional ele é ilimitado.  

 

C- O seu, o que você tem para emprestar? 

M- O nosso nós não temos para empréstimo produtivo. 

 

C- Então tudo está em moeda local? 

M- Os oito mil, tudo na moeda. 

 

C- Mas deu resultado com 90% (das pessoas) consumindo no bairro? 

M- No começo do banco em 2009, como nós tínhamos um convênio com o Banco Popular 

do Brasil e o Banco Popular do Brasil tinha uma linha de crédito. Então de 2009 até quase 

no começo de 2011 a gente fez muito empréstimo (produtivo). Então muitos 

empreendimentos que cresceram graças a esse empréstimo. Temos um case, que a gente 

chama case de sucesso lá que é um menino ele vendia bombons na frente da escola, 

bombons no carrinho assim, colocava no carrinho e vendia. Nós emprestamos para ele 

R$1.500,00 reais, ele comprou um empreendimento era de madeira, reformou todinho e 

hoje é uma lanchonete, eles têm carro, a mulher dele fez faculdade. 

 

C- Como você se sente sabendo disso? 
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M- Feliz.  

 

C- Hoje como vocês não tem este crédito produtivo anteriormente era 2%, mas como 

não tem você está direcionando para o Banco da Amazônia fazendo esses fundos de 

grupo. 

M- Toda a política é com eles, o que nós fazemos? A pessoa vem no banco, a gente pega 

as pessoas, claro é uma carteira muito sadia, a gente não manda nenhum grupo que vai 

dar problema pra gente. 

 

C- Vocês fazem uma análise para o banco? 

M- É, tanto que nesse aspecto é zero. Não tem nenhum inadimplente.  Tem um grupo que 

está cinco anos juntos e já está pegando dez mil (reais). 

 

C- Como foi a implementação do e-dinheiro? 

M- Nós estamos trabalhando com o e-dinheiro com duas modalidades. Uma (é) 

pagamento de boletos... 

 

C- Que foi o que você me contou? 

M- É, e o outro é recarga de celular. Agora a gente vai partir para o e-dinheiro ser uma 

moeda local porque há uma resistência grande das pessoas usarem isso aqui ó  

 

C- Celular? 

M- Celular.  

 

C- Tem muita procura o e-dinheiro? Para pagamento de boleto eu imagino que sim? 

M- Tem. Nós pagamos com quatro dias úteis este mês. 

 

C- Hoje é dia 5... 

M- Vou te mostrar aqui, hoje é dia 5 então nós estamos com três dias úteis.  

 

C- É isso aqui, total de depósito? 

M- Isso, esse mês. 

 

C- Só em três dias úteis? Meu Deus, no final do mês dá quanto? 
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M- Dá...mês passado deu mais de quinhentos mil né em movimentação de agosto.  

 

C- E de celular? 

M-Inclui tudo aqui. 

 

C- O pagamento de boleto e celular é junto? 

M-Aham.  

 

C-O senhor tem na mão para conseguir fazer este controle também né? 

M- É. 

 

C- O senhor acha que houve alguma mudança no funcionamento do Banco 

Tupinambá nos últimos anos? 

M- Sim. A gente tem uma...tudo é aprendizado, tudo a gente aprende. Eu sempre falo na 

comunidade “eu aprendo muito com a comunidade mas também eles aprendem muito 

conosco”, porque para implementar um projeto desse, você vai lidar com dinheiro e 

colocar na cabeça das pessoas isso é um pouco complicado. Então você precisa ter muita 

paciência de ensinar, aprender é claro, mas também ensinar essa nova de lidar (com o) 

dinheiro, que não é uma forma de o dinheiro ser o lucro pelo lucro, mas o lucro pode ser 

revestido dentro da comunidade e isso possa gerar emprego e renda, possa trazer os 

eventos locais. Então houve uma evolução muito grande desses nove anos do banco 

comunitário neste aspecto, de as pessoas entenderem que aquele banco é dela. Não é um 

banco que as pessoas estão só trabalhando ali, é tudo junto. Isso acontece muito no 

período que nós estamos pagando do bolso, a gente paga o que a gente recebe. Então há 

uma ajuda mútua dos empreendimentos. Eu digo para o empreendimento: Olha tá 

faltando dinheiro no caixa, você tem boleto pra pagar, se você tem nos mande para gente 

pagar a bolsa. Aí os empreendimentos mandam. Por que eles mandam? Porque eles 

sabem que as mães do Bolsa (Bolsa Família) recebendo o Bolsa ali ela vai comprar no 

comércio que tem ali.  

 

C- E quantos são os comércios cadastrados em moeda local? 

M- Nós somos noventa e cinco empreendimentos cadastrados. Tá uma defasagem aí, 

porque este último de noventa e cinco faz uns três ou quatro anos que fizemos isso. Tem 

que refazer de novo porque como eu te falei, a cada ano aumenta dez empreendimentos. 
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É muito mais. No mês de julho inaugurou um empreendimento, um comércio, tá com 

duas semanas inaugurou mais um, uma lan house bem do lado do banco então tá defasado 

nós precisamos refazer este levantamento.  

 

C- Você acha que nesses anos foi uma mudança positiva, das pessoas entenderem o 

papel do banco e que o banco é delas? 

M- Exatamente. Não foi fácil, foi uma luta assim ferrenha. 

 

C- Mas por que não foi fácil? Você tem muita gente usando a moeda local e isso é 

muito difícil. O que vocês ali fizeram para ter esta diferença em relação aos demais? 

M- Primeiro que para implementar a moeda social a gente começou com os segmentos. 

Primeiro com p comerciante porque é ele que vai aceitar, então essa foi a fala inicial e se 

você pegar o nosso moqueio, é uma falha minha não trazer pra cá, você pode ir em 

qualquer comércio mesmo não cadastrado e eles aceitam, eles aceitam a moeda social. 

Bom então o comerciante aceita. Qual era a resistência? A resistência estava no 

comunitário, no usuário, nas pessoas que elas diziam que era papel, que não valia nada. 

Então nós fizemos um trabalho pedagógico e didático de explicar para as pessoas qual 

importância que aquela moeda social tinha para a comunidade. A gente foi nas escolas, 

nas igrejas, fizermos várias reuniões com grupos de mulheres do bolsa família. Quando 

elas vinham receber o Bolsa Família nós dizíamos assim: Olha vamos fazer uma palestra 

aqui sobre a moeda social, a gente enchia com trinta quarenta mulheres e a gente falava 

da importância sobre a moeda social. Então com isso as pessoas começaram a ter o hábito 

de usar a moeda. Pra você ter uma ideia, eu fui comprar um peixe, nossa comunidade é 

pesqueira, fui comprar o peixe e tinha um grupo de pessoas jogando baralho aí quando eu 

olhei tinha uma moeda lá na mesa né (risos), não era o objetivo da moeda social estar ali. 

Mas é como ela é a mesma coisa que o real vamos usar, eu achei muito massa isso daí. 

 

C- Aí você percebe que existe a confiança... 

M- Sim, sim.  

 

C- Tem mais uma questão, o senhor usa algum software, algum aplicativo no banco 

além do e-dinheiro? 

M- Não. 
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C- E os clientes do banco da onde eles são, somente do bairro? 

M- Não, não só do bairro. O banco ele abrange...como eu te falei a nossa comunidade é 

uma ilha, e no outro lado tem um rio, do outro lado do rio tem um município que são os 

ribeirinhos. Então nós atendemos esses ribeirinhos do outro lado e estamos atendendo as 

comunidades que estão nas adjacências do banco. 

 

C- E quantos são os clientes? 

M- Em média, quatro mil clientes que transitam pelo banco mensalmente.  

 

C- Olha, você está me convencendo a ir lá. 

M- (risos) Olha uma das dificuldades que nós temos é não ter sede própria, essa é uma 

dificuldade incrível. Então a gente já sofreu dois assaltos, os caras foram lá e assaltaram 

a gente, mesmo tendo uma comunidade pacata o pessoal que vem de fora e tal nos 

assaltaram duas vezes. O último assalto em 2016 a gente resolveu fechar o banco, porque 

o assalto levou algum recurso e era o recurso da Caixa, a  Caixa não perdoou a gente, quis 

que a gente pagasse, estamos pagando o sinistro que os ladrões levaram.  

 

C- Desculpa perguntar, mas foi muito? 

M- Foi muito. Na época estava tendo greve dos bancos, nós íamos depositar mas ficou no 

caixa esse dia, nós tentamos depositar no outro dia. Parece que eles prestaram atenção 

nisso. Foi setenta e cinco mil. Só quem tem os juros da Caixa e foi lá para cento e poucos 

mil reais. Então a gente resolveu que íamos fechar o banco e nós estávamos pagando 

aluguel e tudo. Aí o empreendimento disse: não vocês não vão fechar, não pelo aluguel. 

Eu vou aqui ceder um espaço no meu empreendimento para vocês por três anos. Aí a 

gente falou: a gente não tem como adequar o espaço. Ele disse: não se procupe, eu vou 

adequar tudinho pra vocês. Ele adequou e nós estamos cedidos por três anos lá.  

 

C- Do que é o empreendimento? 

M- É um empreendimento de móveis local.  

 

C- E essa dívida, vocês estão pagando como? 

M- Nós pagamos dois mil cento e dezessete por mês.  

 

C- Por isso que vocês não conseguem ter fundo também né. 
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M- É, exatamente. 

 

C- Mas você vê como positivo ou negativo o correspondente? 

M- Ele tem suas vantagens né porque as pessoas não saem daqui. A ideia nossa é (sic) 

uma das desvantagens é porque toda política e regras são do correspondente, da Caixa. A 

gente se submete a regra deles, a regra que você fala são das mais absurdas possíveis. Ter 

crachá, ter o emblema da Caixa, enfim. E nós não, nós vamos assim, de jaqueta, de 

camiseta e tudo mais, a gente discute essa regra com eles. Então a ideia nossa é ter nosso 

próprio sistema, o e-dinheiro está caminhando para isso.  

 

C- As pessoas se usarem podem pagar contas inclusive e não vai mais precisar de 

um correspondente Caixa por exemplo. É uma ideia? 

M- É uma ideia. Uma das desvantagens é porque a Caixa ela paga os benefícios sociais, 

paga a bolsa, FGTS. 

 

C- O ideal seria pagar o Bolsa Família pelo e-dinheiro? 

Aí isso era uma discussão que nós estávamos tendo na época da Dilma, saiu a Dilma e 

infelizmente voltou a estaca zero porque nós estávamos com uma discussão pesada com 

o MDS pra o MDS permitir, porque é exclusividade da Caixa pagar Bolsa, permitir que 

nós pudéssemos pagar a bolsa via e-dinheiro, estava uma conversa bastante adiantada 

com a equipe econômica da Dilma, mas aí aconteceu essa tragédia e voltou a estaca zero. 

Mas assim, é uma pauta que não está esquecida.  

 

C- E sobre a SENAES? 

M- Teve dois Editais, o segundo Edital nós ajudamos a implementar os bancos na 

Amazônia. 

 

C- E hoje existe alguma atuação de vocês em relação a esses bancos ou não? 

M- A gente nunca corta o cordão né, a gente tenta acompanhar eles.  

 

C- Existe mas é um acompanhamento... 

M- Mais online.  
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C- Quantos foram? 

M- Foram vinte e três. Alguns não estão funcionando, não estão ativos não tiveram perna, 

mas alguns estão batalhando, na luta. 

 

C- Você achou que mudou alguma coisa no seu banco com a saída da Dilma? 

M- Em que aspecto? 

 

C- Por exemplo, existia esse projeto da SENAES eles pagavam um funcionário por 

exemplo... 

M- Teve uma queda sim tremenda. As finanças solidárias perderam nesse período do 

Temer dezoito milhões de reais, as finanças solidárias. Que ontem o rapaz da SENAES 

falou que vai ser feito um edital para repor esses dezoito milhões. Eu tenho minhas 

dúvidas. 

 

C- Você sentiu com a saída? 

M- Sim, muito porque nós não temos mobilidade, recursos para acompanhar os outros 

bancos.  

 

C- Muito obrigada pela entrevista.  
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APÊNDICE 4. Entrevista com Nelsa Inês Fabiano Nespolo do Banco Justa Troca (RS) 

 

Nelsa Inês Fabiano Nespolo (gestora)  

Banco Justa Troca (Fundação 2016) 

Data: 6/9/2018  

Local: Fortaleza (CE) 

 

N: “Na verdade ele tem uma inspiração de fato no Banco Palmas, eu sou da Justa Trama 

e a gente fez muitas ações junto com a Sandrinha e com o Joaquim. Eram tantos desafios 

que o banco não conseguia ser a nossa prioridade pra tocar porque tinha toda questão de 

fortalecer e consolidar a Justa Trama que é essa cadeia do algodão orgânico. Mas ao 

mesmo tempo tinha aquele desafio como se tivesse ficado guardado numa gaveta, uma 

hora vamos abrir a gaveta e tocar o banco aqui. O NEGA as Universidade Federal, 

conversou com a gente ‘ó vamos tocar o banco’ e veio também o Instituto Federal junto 

na primeira reunião. Reunimos algumas pessoas e passamos a pensar a ideia do banco 

comunitário. A Universidade Federal através do NEGA que é o núcleo de gestão da 

UFRGS eles nos acompanham até hoje, todo esse processo a gente teve junto. Então 

começamos a conversar e reunir pessoas da comunidade, fizemos reuniões abertas pra ver 

se as pessoas achavam que isso poderia ser algo bom. 

As pessoas iam nas reuniões? 

N: Sim, as pessoas sempre foram só que o núcleo pensante do banco foi se alterando com 

o tempo [...] porque o banco ele tem um nome sabe, o banco as pessoas ficam pensando 

que vão tem que fechar sua conta no banco tradicional pra poder abrir uma conta, então 

até a gente desconstutuir o tema e construir o novo, não é isso é outra forma, é uma 

caminhada que inclusive eu já falei pro Joaquim, a gente devia chamar de outro nome 

sabe. 

Por que você acha isso? 

N: “ele remete pro sistema tradicional e o que a gente quer é algo novo, algo inovador, 

outra forma de lidar com a moeda e aí a gente teve todo um processo legal de participação 

pra definir o nome do banco, que o Banco é o Justa Troca. A moeda foi a mais discutida 

porque a gente ... Justa Troca quando juntou os nomes foi assim é esse nome, ele reflete 

o que a gente está pensando. Mas o nome teve muita sugestão, esgotou tudo, fizemos uma 

votação” 

Qual era o outro, por curiosidade? 
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N: Tinha Pila, tinha Sarandi, tinha outros nomes e aí ficou o nome da moeda Justo. E aí 

começamos a construir essa moeda também sabe, cada moeda ela expressa algo da nossa 

comunidade. Nós somos uma vila de quatro mil habitantes que ela têm pontos que 

chamem atenção. Na verdade era uma região plana onde plantava muito arroz e foi uma 

vila que foi ocupada a quase quarenta anos do dia para a noite assim ‘poft’, e aí depois 

começou a vir toda a questão da infraestrutura e veio  mesmo com o orçamento 

participativo, hoje ela tem toda a infrestrutura básica de saneamento, de pavimentação 

mas a gente continuava tendo o nome das ruas com Rua Sete, Rua Oito, Rua A, Rua B, e 

o processo de decisão dos nomes da rua é que foi uma democracia muito grande que teve 

na comunidade. Primeiro a gente passou pela rua e pediu a sugestão de nome, aquele 

nome que aqueles moradores daquela rua sugeriram, depois a gente voltou e as pessoas 

botaram. Então na nossa moeda aparece as plaquinhas com nomes da ruas porque é um 

símbolo de muita participação e democracia” 

 

Qual o nome do bairro? 

N: É a Vila Nossa Senhora de Aparecida, fica no bairro Sarandi em orto Alegre 

 

A Professora Mercedes disse antes que era Caiu do Céu? 

N: Porque foi isso que eu te falei, não tinha nada e do dia pra noite “Caiu do Céu”, o 

pessoal ao longo do tempo achou muito ruim porque não foi caído do céu, a gente 

construiu e trocou por Nossa Senhora de Aparecida. 

 

E o ano do início? 

N: O processo do orçamento participativo pra nós é algo que marca muito a comunidade, 

marca toda história de luta desse lugar, porque foi por causa do orçamento que a gente 

começou a construir a cooperativa de costureiras que está dentro desta vila, composta 

com 25 mulheres que nós vivemos do trabalho da confecção. Foi também com o processo 

disso, dessa participação que depois a gente criou outra cooperativa Nova Geração, que 

é uma cooperativa de nove educadoras, hoje atendem 56 crianças da nossa comunidade, 

então depois a Justa Trama também tem sua sede do lado da cooperativa, então tem esse 

processo de participação sempre dentro da economia solidária.  

 

Quais são as principais pessoas e instituições que estão envolvidas na criação do 

banco? 
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N: Na criação são pessoas da comunidade, a Cooperativa Univens, a Cooperativa Nova 

Geração e o apoio do NEGA da UFRGS. O que nos motivou sabe? No fim das contas 

agora é o momento do banco. Nossa Vila, a gente estava nesse processo, numa cadeia a 

nível nacional, a gente indo para vários lugares do mundo sabe pra dizer que de fato a 

economia solidária é possível, a gente pode tocar, ter uma roupa orgânica sem 

atravessador no processo e que cuida do meio ambiente. Mas a nossa Vila, ao mesmo 

tempo, todas nós estávamos morando lá num período de muita violência, uma violência 

sobretudo pelo crack, mas foi sobretudo uma disputa de território e teve muita morte e a 

gente achou então que o banco podia vir nesse momento para resgatar a esperança dentro 

da comunidade e até hoje é isso que nos motiva tocar o banco lá então depois que a gente 

consegiu montar, ter um nome e daí fomos fazendo a moeda a gente teve dois parceiros 

que foram fundamentais pra gente ter o primeiro fundo do banco e foram parceiros 

internacionais, que estão aqui no encontro inclusive. 

 

Quem são? 

N: É a Nexus, uma ONG da Itália ligada a central sindical da (7min 55s) romana e a 

CERAI que está aqui através do Conosude atuando que nos aportou o fundo para gente 

ter o recurso. 

 

Como você conseguiu contato com essas duas instituições? 

N: Eles já são parceiros da Justa Trama então quando falamos o que a gente estava 

fazendo eles prontamente falaram ‘não a gente quer apoiar, a gente quer ajudar’ porque 

realmente a gente teria muita dificuldade sem ter o fundo e também nos ajudou pra gente 

poder ter uma pessoa que trabalha algumas horas por semana pra poder fazer o 

atendimento ao público nas trocas do Justo e a questão de crédito. 

 

Qual o fundo de cada uma delas? 

N: Cada uma delas aportou dez mil reais que nosso fundo virou 20 mil, hoje dez mil a 

gente tem pra produção de moeda, nosso lastro e o demais a gente vem trabalhando pra 

poder remunerar essa pessoa, essa agente que está trabalhando com a gente. 

 

Os outros dez mil seria o crédito produtivo? 

N: Verdade, seria o crédito produtivo.  
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E tentando achar uma solução para pagar as horas da funcionária? 

N: Sim, a gente fez atividades também sabe, fizemos brechó, feiras, festas de São João 

para arrecadar fundos pra ir potencializando o banco. 

 

E conseguiu? 

N: Sim, por enquanto sim. E agora a gente tem alegria, tem um aporte maior dessa ONG 

chamada NEXUS que é da Itália, que a gente vai poder ter uma equipe de agentes pra 

trabalhar na comunidade. A gente tá super empolgado nesse processo que a gente vai 

viver agora, então as feiras que o banco promove com produtos orgânicos inclusive a 

gente vai poder comprar os equipamentos pra poder fazer uma feira mais legal, ter recurso 

pra gente poder trabalhar melhor a divulgação dentro da comunidade e também esse 

acompanhamento com os agentes. Então por um período de um ano a gente vai dar um 

salto extremamente positivo. 

 

Os serviços financeiros que o banco oferece? Produtivo e de Consumo, certo? Qual 

a taxa de juros que vocês usam no crédito produtivo? 

N: 1% ao mês. A moeda nada, zero porcento.  

 

Como você avalia a procura da moeda social? 

N: Então o que a gente fez. Pra gente tá super positivo trabalhar com a moeda sabe porque 

a gente queria isso, a moeda desmistifica esse deus dinheiro, esse deus Real. Ninguém 

duvida se você entregar cinco reais, será cinco reais. Então as pessoas começam a pensar 

puxa mas eu posso ter outra coisa que é equivalente a isso. Então se dá um processo na 

mente das pessoas que é muito bacana, nós caminhamos pela Vila, mapeamos tudo que 

tem de inciativa de comércio que tem na comunidade, comércio, corte de cabelo, inclusive 

profissionais, costureiras, eletricistas e sobretudo os comércios a gente perguntou se eles 

aceitariam a moeda e que desconto eles dariam na moeda. 

 

Pra estimular a pessoa a usar? 

N: Isso, estimular a pessoa a usar. Então está sendo bem legal aa gente não tem nenhum 

que diz que não quer trabalha com a moeda e só alguns que a gente não conseguiu 

trabalhar direito a questão do desconto, a grande maioria da desconto pequenos ou 

grandes. Por exemplo, a Escolinha Nova Geração dá 10% de desconto pra quem chegar 

com Justo, a escola infantil. Então os pais eles veem lá, eles pegam o Justo e eles pagam 
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a escolinha, compra a fruta na fruteira da comunidade com Justo tem desconto, compra 

no mercado também com justos.  

 

Nos mercados é quanto o desconto aproximadamente? 

N: Dois lugares são altos, a escolinha e um lugar de corte e cabelo. Os outros lugares é 

[sic] de 2%, 3% e tem inclusive um dos estabelecimentos que a partir de uma compra ‘x’ 

é que ele dá o desconto. Então cada um foi se colocando conforme seu fôlego. E é legal 

porque a gente debate e discute com o comércio o que significa as pessoas comprarem 

aqui, você está vendo que a situação tá [sic]  difícil então as pessoas precisam ter uma 

vantagem por estar comprando aqui. E é legal, hoje é difícil tu conversar e as pessoas não 

saibam o que é a moeda. E o crédito nosso era muito baixo, a gente tinha o primeiro 

empréstimo de cem reais, um segundo de cinto e cinquenta e o terceiro... 

 

De moeda local? 

N: De moeda local ou não. E o máximo se não me engano está em duzentos e cinquenta, 

o terceiro empréstimo. Ele é muito pouco pra ser o produtivo sabe, então as pessoas 

buscam muito mais o crédito de consumo. 

 

E você tem uma ideia de quantos porcento seria em crédito de consumo, existe essa 

procura? 

N:  Mais ou menos a metade, não tivemos tantos assim. Não é ali que está nosso foco 

principal, que isso nós queremos que seja 

 

Da moeda de consumo? 

N: Os dois. Pessoal sinta assim, ó eu posso contar com aqui, acho que temos cento e vinte 

empréstimos até hoje.  

Em geral. Consumo e Produtivo? 

N: Isso, e a moeda nós temos circulando nessa comunidade de quatro mil pessoas três mil 

e seiscentos Justos circulando na comunidade, que tem um potencial ainda. 

 

Estão emprestados? 

N: Estão circulando, não necessariamente emprestados. Estão circulando, passando de 

mão em mão.  
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Dos dez mil que vocês separaram pra moeda esses três mil estão circulando? 

N: Isso.  

 

Você pretende colocar o e-dinheiro? 

N: Discutimos muito isso no começo, a gente vai chegar um momento que a gente vai 

botar o e-dinheiro mas a gente queria antes viver esse processo de confiabilidade pegando 

na mão a moeda pra depois partir pro e-dinheiro. 

 

E por que você acha que precisam viver isso? 

N: Porque na conjuntura que a gente está vivendo nesse país as pessoas ficam muito 

desconfiadas da seriedade das coisas e a gente acha que dentro de algo que a gente quer 

construir a longo prazo a confiança pro sucesso de um banco comunitário é um dos 

elementos mais importantes que tem, então nosso objetivo é de chegar o e-dinehiro, então 

a gente vive numa região que é muito violenta e a gente teve um pouco de medo de 

trabalhar com o e-dinheiro começar a pagaras contas sobretudo, sabe. E pagar a conta de 

água e luz porque teria mais dinheiro circulando com a gente dinheiro mesmo.  

 

Poderia ser um empecilho por questões de assalto? 

N: Isso, o banco, a equipe toda do banco ficou com muito medo. Tinha isso e a gente 

priorizar a questão da moeda e a outra em relação a segurança. 

 

Mas você teria que deixar o dinheiro lá? 

N: Com o e-dinheiro as pessoas poderiam pagar a conta com dinheiro. Tanto que hoje, se 

ele tem um comércio que está com quinhentos Justos lá mas ele tá com uma conta mui 

grande pra pagar, ele não sabe o que fazer, ele precisa dele em reais, ele não vem até o 

banco trocar, o banco vai lá e troca. Então a gente evita fazer do banco uma referência 

onde alguém possa vir e assaltar. 

 

Quantos clientes o banco tem hoje? 

N: Sabe que a gente não fez esse levantamento? 

 

Você tem noção se a maioria dos clientes são mulheres ou homens? 

N: Com certeza absoluta são mulheres, muitas mulheres. 
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Você acha que isso se deve a quê? 

N: Se é pra tocar alguma coisa, por esse volume que a gente empresta, quem sabe fazer 

milagre com o dinheiro são as mulheres. Conseguem pegar R$150,00 e fazer virar alguma 

coisa de retorno, tem muito isso. E tem por que as mulheres também a gente está com um 

contato maior, porque quando você vai nas casas você encontra mais as mulheres. O 

homens estão mais fora da comunidade, então as informações chegam mais pra elas. O 

banco, a gente definiu que nós temos esse público como prioritário, as mulheres e a 

juventude. O próximo passo que a gente vai estar fazendo são os cursos de capacitação, 

no sentido de fomentar novos negócios e também de discutir mais esse mundo de 

protagonismo das mulheres, a gente tem isso como prioridade. 

 

Vocês fazem uso de computador, fax? Digitalizam os documentos ou é em papel 

arquivado em pastas? 

N: A gente tem as duas coisas, arquivado nas pastinhas e no computador, a gente vai 

melhorar a infraestrutura dele, mas ele vai ter uma vida própria porque quando a gente 

precisa digitalizar alguma coisa a Justa Trama está ali do lado e a gente acaba 

digitalizando, mas é legal quando ele começa a ter seu corpo próprio. A gente tem as duas 

formas e isso não nos impediu de fazer nada mesmo que não tivesse, faz com parceria. 

 

Os clientes moram onde? Há clientes de outros lugares além da Vila? 

N: Na Vila. A gente conversou muito sobre isso, ele abre duas exceções. Pra quem está 

nas cooperativas da Vila e que as vezes mora fora da Vila, então pra esses quem dá o aval 

são as cooperativas que essas pessoas fazem parte.  

 

Mesmo por que essas pessoas acabam consumindo lá... 

N: Isso, então. E outra coisa que a gente fez também a Cooperativa Univens hoje os sócios 

pegam metade dos salários em Justos, não é uma parte do salário, é um valor pequeno 

mas que é pra ir fazendo essa concepção de que isso também é dinheiro.  

 

Seriam trabalhadores? 

N: Sócios, metade dos sócios da Univens pegam uma parte do salário em Justos.  

 

O banco especificamente tem somente agente de crédito como funcionária? 
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N: Não vou dizer funcionária porque ela trabalha três horas na terça e três horas na quinta 

e depois tudo é trabalho voluntário. 

 

E você também está ali né? 

N: Eu e todo mundo, eu tô cortando roupa, recebendo alguém, tocando um telefone.  

 

Quantas pessoas estão envolvidas nesse processo? Não necessariamente que recebem 

um salário, incluindo os voluntários.  

N: Nós estamos em oito. 

 

Além da agente de crédito? 

N: Isso.  

 

Mulheres ou homens? 

N: Só tem um homem. E também essas pessoas fazem parte da associação que repsondem 

pelo banco.  

 

Juridicamente é a associação que responde? 

N: Isso, Associação Comunitária Nossa Vila Aparecida.  

 

Todos os estabelecimentos aceitam? 

N: Eu posso ver e te falo quantos são.  

 

Esses estabelecimentos são pequenos ou grandes? 

N: Tem de tudo, por exemplo aquele que o gás é super pequenininho, praticamente todos 

são familiares. Esse mercadinho maior que são de vários irmãos foi o último que a gente 

conseguiu. 

 

Foi mais difícil? 

N: Não ele achava que a gente iria querer alguma coisa em troca, tivesse que pagar. Então 

ele teve uma resistência porque a informação não chegou certa, porque ele achou que era 

tipo um cartão de crédito que ele iria ter que pagar. 

 

Tem alguma coisa nos estabelecimentos que indica que ali aceita a moeda? 
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N: Não, a gente precisa fazer isso tudo agora e a gente tá bem contente também porque 

dentro desse recurso a gente queria que fizesse algumas filmagens, porque tem a TVT 

que é a TV dos trabalhadores que agora entra ao vivo pro Brasil inteiro, a gente vai fazer 

seis matérias, a gente já fez uma da oficina de sabão e foi em rede nacional, a próxima 

agora a gente quer fazer com depoimento dos comerciantes, dizendo o que está sendo, 

qual a dificuldade. Outros a gente quer fazer com as pessoas que usam, está indo lá pra 

escolinha, o que te motivou, pagando em Justo, poder demonstrar isso e isso popularizar 

mais e o pessoal se sentir orgulhoso. 

 

Esse dinheiro das organizações internacionais, eles emprestaram ou doaram? 

N: Doaram e eles estão aqui encantados, você não faz ideia. 

 

Existe uma contrapartida, algo que vocês têm que dar em troca pra eles? 

N: Só tocar com seriedade e ano passado eles fizeram um encontro pra discutir, levar a 

experiencia do banco, eu fui, em Valencia na Espanha, em Vale do Lide eles ficaram 

enlouquecidos. Tu imagina a Europa querendo implantar um banco comunitário?  Sabe 

do modelo inspirado no Banco Palmas? E porque sempre parece uma coisa pra pobre e 

não o pessoal é um lugar simples, mas não dá pra comparar com a nossa situação aqui, 

mas eles acharam uma coisa muito legal pra promover o desenvolvimento lá. Eu fico feliz 

da gente passar uma boa ideia do que é um banco comunitário, dessa diferença, da relação 

que se pode construir com as pessoas porque eu acho que o banco mais tem de legal, 

numa comunidade geralmente, a o cara abriu um mercadinho que disputa com esse daqui, 

que se ele puder ferrar com aquele pra poder que é próprio dos sistema capitalista mesmo, 

mas a moeda parece que nos iguala, essa é a sensação. Você precisa ver, um dia dessas 

fui consertar meu celular, num lugar minúsculo, tu magina numa vila, eu falei assim ‘bah 

a gente tá com uma moeda’ ‘não da moeda eu sei tudo’ ele disse ‘eu sei que tem uma 

moeda na Vila’ um jovem, eu fico muito feliz quando a juventude que entendeu, assimilou 

aquilo como algo legal. Eu acho que tem muita expectativa com os cursos, que possam 

surgir outras iniciativas, que as mulheres possam encontrar nesse espaço um espaço de 

acolhida, porque essa situação de sobretudo de muita violência com a mulher, lá assim a 

mulher acaba sendo usada pelos próprios companheiros no tráfico e acaba assumindo 

também isso. Lá é o craque que é muito difícil as pessoas saírem, e também ele é muito 

barato então as pessoas se matam por R$5,00 pra comprar uma pedra sabe, então é tudo 
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muito. A violência e a insegurança, qualquer coisa que você roubar você consegue 

comprar uma pedra. 

 

Pensando nessa questão, você sente que a moeda traria mais segurança para os 

estabelecimentos? O tráfico vai roubar a moeda local? 

N: Deixa eu te contar então o que aconteceu. Agora há um mês atrás assaltaram a padaria 

que usa a moeda, aí eles pegaram chegaram ‘ah essa coisa aqui de criança’, jogaram toda 

a moeda no chão, levaram tudo, só não levaram a moeda social. E a gente comentou muito 

isso, reflete que não era o pessoal daqui. Você acredita que essa semana eles assaltaram 

a padaria e agora eles levaram?  

 

Mas eles se ligaram? 

N: Ou alguém da própria comunidade que indicou. 

 

Existe algum número na cédula da moeda? 

N: Sim, a gente tem o lacre.  

 

Não teria como rastrear? 

N: Muito difícil. Porque ela é uma moeda de troca é muito difícil, mas pra você ver....esse 

espaço que a gente tem, as mulheres não vão conseguir superar essa situação por si, ‘ah 

agora eu não quero mais essa minha vida’. Não ela só vai fazer isso se ela tem um lugar 

acolhedor. Não é um lugar necessariamente sabe, mas puxa um lugar que posso encostar 

minha cabeça? Alguém que vai me ouvir? Que vai me apoiar? E eu acho que é isso que 

falta, oportunizar isso fará uma grande diferença.  

 

Você acha que o banco além dos serviços financeiros teria essa responsabilidade 

social? 

N: Com certeza absoluta, inclusive quando nós formamos a associação pra poder fazer a 

gestão do banco, é sim lutar pelas condições de vida dentro da própria comunidade, é sim 

fazer processos que possa trabalhar a concepção das pessoas, uma questão de consciência. 

O banco,, não tem aquilo que me encante mais, o banco tem de potencialidade dentro de 

um núcleo de população que seja numa vila ou bairro, olha o que a gente pode fomentar 

a mudança de consciência, porque tu ta lá, é diferente sabe, diferente de você formar uma 

coperativa. 
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Por que?  

N: Porque assim, tô não precisa te envolver com teu entorno, com sindicato. O teu entorno 

pode passar totalmente a margem porque teu foco é esse aqui, o banco se ele não tiver o 

foco de cuidar daquela comunidade ele não vai existir, por isso que eu acho que o desenho 

do banco comunitário territorial é fora de série. 

Podemos dizer que o banco é um elemento para costurar esse território? 

N: Com certeza, com certeza mesmo, pra mim ele é uma celula de mudança da sociedade 

que ela vem debaixo pra cima, é lá que vai chegar o trabalhador, a domestica, a dona de 

casa, é lá que vai chegar o jovem, é lá que tá o pessoal que faz o trafico, é lá que está 

todas as mazelas da sociedade. 

 

Nesse sentido o banco ele traz uma inclusão financeira? 

N: O foco do banco é promover desenvolvimento, é de fato trazer inclusão econômica e 

financeira, mas o empréstimo simplesmente ele não vai levar a nada entendeu? Mas esse 

empréstimo orientado e discutido, que tem alguém que está lá junto pensando esse 

negócio, que é pra ele viver, mas também que ele faça esse olhar. Na área da alimentação, 

você quer fazer qualquer comida pra ganhar dinheiro? Ou dá pra pensar como a gente 

pode fazer algo mais saudável. Quem vai fazer isso é o banco, quem faz isso pra negócio 

é pra ganhar dinheiro. 

  

Existe algum caso disso que você está dizendo no Justa Troca, alguém que pegou o 

crédito e desenvolveu essa consciência política?  

N: Como a gente não teve muita oportunidade de fazer esse trabalho de acompanhar e o 

valor é muito pequeno, muito pontual, tipo assim veio o jovem pegar um dinheiro porque 

ele queria pegar um chocolate pra fazer chocolate por causa da páscoa e ele já fez quatro 

empréstimos, ele está conseguindo sustentar sua família trabalhando com o chocolate. 

 

E ele começou na Páscoa? 

N: E ele continuou, porque você não faz ideia de quanto lá está frio, e ele continuou é 

muito legal a seriedade com que ele trata o banco, agora tu imagina se nós puder ter 

alguém que vai ajudar ele a sentar, pensar esse negócio e outras possibilidades e é isso 

que a gente vai fazer com essa equipe, com certeza vou poder responder essa pergunta 

uma alegria de muitos casos que a gente vai ter.  
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APÊNDICE 5. Entrevista com Prisciano do Banco Solidário do Gostoso (RN) 

 

 

Prisciano, Coordenador do Banco Solidário do Gostoso 

Data: 19/08/2020 (Rede Whatsapp) 16h18 – 16h42 

 

Prisciano tudo bom? Você poderia me informar se a pandemia afetou as atividades 

do banco? 

P- Tudo bem sim, Afetou sim. Estamos praticamente parados. 

 

As pessoas pararam de pagar os empréstimos? 

P- Temos dificuldade de reunião. E a reunião é o que matem o banco. Um ou outro. 

 

Claro! 

P- Porque para a liberação de crédito tem que passar pelo CAC. E como não tamos 

reunindo então fica difícil a aprovação.  

 

Tem algum que você se lembre que te marcou? 

P- Marcou em que sentido 

 

Oi Prisciano, eu vou mandar um áudio que acho que é mais legal. (Áudio): Marcou 

no sentido de ser realmente alguém que precisava muito e vocês tiveram que dar um 

jeito para poder fazer o empréstimo mesmo sem ter a reunião do banco. É isso que 

você me falou, que alguns empréstimos foram feitos, que foram casos especiais, eu 

queria entender o que você está chamando de especial. 

P – Bom teve um assim. Como a gente não pode se reunir e o CAC pelo agente de crédito, 

pelo presidente da associação (inaudível) da comunidade e o outro agente de crédito, teve 

uma ocasião especial que pra casa de farinha da comunidade voltar a funcionar tinha que 

se pagar uns papel de luz e fazer alguns consertos, aí tipo eu como presidente da 

associação e também faço parte da associação da casa de farinha e todo mundo estava 

sabendo do caso, e tinha gente da comunidade querendo fazer farinhada e tal e aí o banco 

liberou esse dinheiro, de pagamento de luz e fazer alguma reforma assim, tipo pequena 

mesmo, para que a casa de farinha começasse a funcionar e esse empréstimo ia voltar 

com a compra, que a parte que a pessoa que está fazendo a farinha deixa pra casa de 
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farinha e essa parte retornaria para o banco e assim foi feito.Não sei se fui claro assim, 

mas foi isso. Mas teve a reunião do CAC, tava eu como presidente da associação, eu que 

solicitei o crédito para a casa de farinha, tava o (inaudível) da comunidade, tava o outro 

agente de crédito, tava a pessoa do comitê da entidade gestora que no caso não poderia 

ser eu porque eu estava solicitando o crédito, aí foi o vice. 

Foi super claro. Entendi, então foi esse o crédito que vocês deram durante então a 

pandemia, pelo que eu entendi um crédito produtivo certo? E outra pergunta que 

eu queria fazer é se você achou que com a pandemia as pessoas deixaram de 

procurar empréstimo no banco, porque o banco está fechado enfim, você achou que 

teve menos circulação das pessoas, mais ou menos nesse sentido que eu queria saber.  

P-  E tem, até hoje está tendo farinhada se quiser vou ali e tiro uma foto. Vou até lá tirar 

uma foto e enviar pra você que o pessoal tá fazendo farinha. Só pra demonstração mesmo, 

de boa.  

 

Ah, eu quero! 

P- Isso. Totalmente. O pessoal não estava podendo mais sair de casa e tal, aí como a gente 

não tinha como se reunir o pessoal, logo no início o pessoal perguntava sobre os 

empréstimos, eu dizia que tinha que fazer a reunião, não tinha como fazer reunião porque 

não podia se reunir e tal, aí de lá pra cá diminuiu bastante, depois que o pessoal começou 

que a pandemia era sério mesmo, não era só brincadeirinha também parou de ter procura 

porque justamente logo no começo o pessoal estava procurando o banco e a gente tava 

dizendo que não estava podendo se reunir e não tinha como liberar os créditos. O pessoal 

parou de procurar justamente por causa da pandemia e tudo que ocorreu. 

 

 Perfeito! Entendi Uma sugestão: vocês não conseguem fazer a reunião por 

whatsapp? Estou pensando em alternativas.  

(envio das fotos) 

 

Lindas as fotos. 

P- Até poderia sabe, mas tipo foi um consenso entre a associação que a gente ia esperar 

essa pandemia passar pra ver como ia ficar, o povo tava sem trabalho, sem dinheiro, teria 

que fazer visita nas casas, saber como que seria essa avaliação de crédito, como que seria 

esse retorno, a gente preferiu parar um pouco ficar com algumas atividades assim tipo 

trocar notas com comerciante, fazer algum outro crédito super especial que aparecesse, 
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algumas atividades para o banco não parar e fechar as portas de vez, mas que iria diminuir 

as ações do banco, então não se sentiu a vontade de tá lutando por uma bandeira sendo 

que a gente tá indo ao contrário daquela bandeira que a gente tava lutando. Tipo, nossa 

bandeira é pela saúde, que as pessoas permanecessem em casa, que a pandemia passasse, 

não superlotasse os hospitais e tal. Aí como a gente tá lutando por essa bandeira sendo 

que a gente tá estimulando o comércio, porque o banco comunitário existe para estimular 

o comércio, então a gente não ficava de bom tom sabe?! 

 

Certo. Achei muito interessante o ponto de vista que vocês discutiram, que vocês 

trouxeram porque realmente essa proximidade com as pessoas faz muita diferença 

nesse período de pandemia, está complicado. Infelizmente não sabemos até quando 

isso vai, e linda essas fotos, o que é farinhada? 

P- E tendo em vista toda essa polarização que está tendo na política no Brasil e todas as 

organizações, principalmente agora em tempo político aqui no nosso município e todos 

os municípios do Brasil vai estar assim. E se a gente começasse a funcionar de um jeito e 

já tava querendo misturar política, tipo agora tão querendo misturar política de novo e a 

gente tá vendo como vai lidar com essa situação.  

 

Os comércios aí de São Miguel estão todos fechados ainda? Porque de cada cidade 

está variando né um pouco a abertura do comércio se tem muito ou poucos casos 

como está o funcionamento aí? 

P- Tipo a farinhada é... tem uma cultura que é a mandioca, nossa cultura aqui que é uma 

cultura indígena o pessoal cultiva mandioca, que nem se plantasse milho e feijão e durante 

o tempo dessa maniva da mandioca, essa mandioca é trazida para a casa de farinha, é 

rapada, é processada, espremida e é decantada lá, tava espremendo lá...aquela foto que 

tem o pessoal na redinha tava espremendo, ali vai sair o caldo, aí vai decantar nos tanques 

aí no outro dia de manhã logo cedo vão tirar aquela água porque embaixo tá a goma, essa 

goma se faz goma, biju e tal. Aí tinha um rapaz imprensando a massa, aquilo é pra secar 

a massa, tirar toda a água que dali vai colocar no forno e fazer a farinha. São Miguel do 

Gostoso passou um tempo fechado, na entrada da cidade tinha barreira não entrava e nem 

saia ninguém, não era lockdown mas estava fechado, o prefeito conseguiu fechar a cidade, 

mas agora já tá liberado, já está podendo entrar turista, os comércios já estão tudo aberto, 

tudo aberto tudo funcionando. Tem aquelas limitação do governo estadual de funcionar 

cinquenta porcento, de restaurante ter a distância, o pessoal tem que andar com máscara, 
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lavar a mão com álcool em gel, restaurantes e supermercados te que ter alccol em gel à 

disposição, mas tá tudo aberto agora, voltou a funcionar há um mês mais o menos.  

 

Aqui na cidade onde eu moro no interior de São Paulo está igual.  Maravilha então 

Prisciano, obrigada pelas informações, eu estou colhendo as informações, 

conversando com os bancos que a ideia é escrever um artigo, eu te mando o que eu 

escrever, é importante registrar esse momento que é o que a pandemia está fazendo 

na vida de todo mundo e registrar a história dos bancos em relação a isso, tá certo!?E 

obrigada por ter compartilhado meu questionário, eu vi aqui que teve um banco do 

Rio Grande do Norte, que é o Banco Pureza, que eles responderam, com certeza foi 

porque você compartilhou com eles. Então eu agradeço muito, até logo. 

P- Massa, que vire um livro, um best-seller que seja muito bem vendido mas que qualquer 

dúvida eu estou a disposição, só mandar um aúdio e se eu não conseguir responder na 

hora mas com certeza eu respondo depois, e se eu não estiver online pode deixa no offline 

que eu respondo de boa, estou a disposição para tirar qualquer dúvida e esclarecimento 

que você tiver. 

 

Obrigada. As fotos ficaram massa, posso usar pra por no artigo? 

P- Claro, de boa. Mas como a cidade já abriu e a gente já voltou a se reunir também a 

gente está com uma conversa com um plano de ação, estamos planejando esse plano de 

ação e retomada. Não sei se a gente vai fazer essa ação esse ano ainda ou se a gente vai 

deixar para o ano que vem, ver como que vai estar a situação do covid, mas a gente tá 

planejando um plano de ação quando fazer uma reinauguração com algumas ações assim, 

meio de marketing de chamar a atenção de novo pra volta do banco comunitário em pleno 

vapor.  

 

Muito bacana essa ideia! Se levarem pra frente não esquece de me contar! Até logo 

e obrigada.  
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APÊNDICE 6.  Questionário Comerciantes que utilizam E-dinheiro. Banco Mumbuca 

(RJ)                         

 

N° questionário: ________________________ 

Nome do comércio:_______________________ 

Endereço:_______________________________ 

 

Este questionário não tem nenhum fim lucrativo ou de fiscalização e faz parte de uma 

pesquisa do Banco Mumbuca (RJ), Universidade de São Paulo e Universidade Federal do 

Rio de Janeiro.  

 

 

1. Sua empresa/empreendimento caracteriza-se por ser:  

a) Filial de cadeia de lojas multilocalizadas 

b) Empresa de terceiros (respondente é funcionário/gerente) 

c) Empresa própria (capital individual/local) 

d) Empreendedor individual  

e) Comércio de rua (ambulante; feirante) 

 

2. Quantos funcionários tem a empresa/empreendimento 

a) Mais de 100 

b) De 10 a 20 

c) De 5 a 10 

d) De 2 a 5 

      e) Empreendedor individual (nenhum) 

 

3. Como se dá a organização da sua empresa? (é possível assinalar mais de uma resposta) 

a) Administração burocrática (gerentes, funcionários, terceirizados) 

b) Organizada, mas pouco sofisticada 

c) Divisão do trabalho flexível: um funcionário pode exercer mais de uma função se 

necessário  

d) Ajuda de familiares sistemática 

e) Ajuda de familiares as vezes  

f) Empreendimento individual 

 

4.  Faz uso de publicidade em seu estabelecimento? 

       a)  Não 

       b)  Sim, boca a boca ou por folhetos impressos por mim 

       c) Sim, uma empresa de publicidade fez o material utilizado 

 

5. Seus funcionários são contratados através de:  

a) Carteira assinada 

b) outros regimes de contratação 

I. temporário 

II. familiar 

c) relações de confiança (sem contratos assinados/vínculos formais) 

 

6. Sua empresa/empreendimento está localizada:  

a) próximo a ponto de grande circulação de pedestres 

I. próximo a terminais de ônibus 
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II. próximo a ponto de ônibus 

III. calçadão 

b) próximo a ponto de grande circulação de automóveis 

c) área de concentração de outros comércios/serviços 

 

7. Quais os principais aparelhos utilizados no negócio? (é possível assinalar mais de uma 

resposta) 

a) Computador  

b) internet 

c) Tablet 

d) Smartphones 

e) Telefone fixo 

f) fax 

e) nenhum  

 

Se assinalou a letra E (nenhum) na pergunta anterior, não responda a questão 8 e 9:  

 

8.  A origem dos aparelhos é 

a) Compra com recursos próprios 

b) Compra financiada 

c) Aluguel 

d) Doação  

9.  Idade dos aparelhos 

                 a) Novos 

                 b) Segunda-mão (“relativamente novos”, porém usados) 

                 c) antigos 

 

 

10. O estabelecimento faz uso de redes sociais para quais funções? (é possível assinalar 

mais de uma resposta) 

            a) Comunicação com o cliente 

                  b) Comunicação interna do empreendimento 

                  c) Publicidade 

 

11. Quais as principais redes sociais que utiliza?  (é possível assinalar mais de uma 

resposta) 

a) Facebook 

b) Instagram 

c) Youtube 

d) Whatsapp 

 

12. De onde vem a maior parte de seus clientes?  

a) Vizinhança próxima 

b) Mesmo bairro  

c) Outros bairros da cidade de Maricá 

d) Outras cidades 

e) Outros estados 

 

13. De onde vem a maior parte de seus fornecedores? 

a) Vizinhança próxima 
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b) Mesmo bairro  

      c) Outros bairros da cidade de Maricá 

d) Outras cidades 

e) Outros estados 

 

14. Sua empresa/empreendimento tem relação com bancos? Se sim, assinale quais: 

a)  Itaú 

b) Bradesco 

c) Santander 

d) Banco do Brasil 

e) BNDES 

f) Caixa Econômica Federal 

g)  Banco Comunitário Mumbuca  

e) outro  

 

15. Que tipo de produtos/serviços consome dos bancos: (é possível assinalar mais de uma 

alterativa)  

a) Conta corrente 

b) Cheque especial 

c) Cartão de crédito  

d) Seguro  

I. Pessoal 

II. Do estabelecimento 

e) Financiamentos 

III. Pessoal 

IV. Capital de giro 

V. Reforma do imóvel 

VI. Linha específica voltada para pequenos empreendimentos 

VII. Outros financiamentos 

 

16. Qual o principal canal de relacionamento com o banco 

a) Agência  

b) Correspondente bancário 

c) Internet banking 

d) Aplicativos no smartphone/tablet 

 

17. Qual o faturamento mensal (bruto) da empresa?  

a) Mais de R$500.00,00 

b) De R$50.000,00 a R$100.000,00 

c) De R$5.000,00 a R$10.000,00 

d) De R$1.000,00 a R$5.000,00 

e) Menos de R$1.000,00  

f) Não sei.  

 

18. Qual o principal uso é feito com o lucro de sua empresa? 

a) Investimento financeiro (aplicações, ações) 

b) Reinvestimento no negócio 

c) Poupança 

d) Sobrevivência da família 
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19. Qual(is) a(s) principal(is) forma(s) de pagamento utilizado junto ao fornecedor?  (é 

possível assinalar mais de uma alterativa)  

a) Boleto 

b) Cartão de crédito 

c) Cheque especial  

d) Transferência bancária 

e) Dinheiro vivo 

f) E-dinheiro 

g) Fiado 

 

20.  Qual(is) a(s) principal(is) forma(s) de pagamento utilizado pelos clientes? (é possível 

assinalar mais de uma alterativa)  

a) Boleto 

b) Cartão de crédito 

c) Cheque especial  

d) Transferência bancária 

e) Dinheiro vivo 

f) E-dinheiro 

g) Fiado 

 

21. Qual a porcentagem de pagamento de fornecedores com e-dinheiro? (média) 

a) 100% 

b) 50% 

c) 25% 

d) 10%  

e) Menos de 5% 

f) não é feito pagamento em e-dinheiro 

 

22. Você acha que seus fornecedores (re)usam o e-dinheiro no próprio bairro? 

a) Sim 

b) Não  

 

23. Qual a porcentagem de pagamento de clientes com e-dinheiro? (média) 

a) 100% 

b) 50% 

c) 25% 

d) 10%  

e) Menos de 5% 

 

24. Quais as principais vantagens que o Sr./Sra. vê no uso do e-dinheiro? (é possível 

assinalar mais de uma resposta) 

a) Aumenta as vendas 

b) Fideliza o cliente 

c) Ajuda a comunidade/bairro 

d) Melhora a imagem do meu estabelecimento (mas não traz vantagens diretas) 

e) Outra|: __________________________ 

 

25. Sua empresa presta contas para (é possível assinalar mais de uma resposta):  

a) Autoridades federais através da Receita Federal por meio do imposto de renda (CNPJ) 

b) Autoridades estaduais através de Receita estadual e emissão nota fiscal 
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c) Autoridades municipais através do registro na junta comercial e pagamentos como ISS 

e IPTU 

 

(Apenas para comerciantes que realizam atividades em imóvel fixo) 

1. Condições gerais do imóvel 

a) Novo 

b) Reformado 

c) precisando de melhorias 

d) “degradado” 

 

2. Tamanho do imóvel 

a) Mais de 200 m2 

b) De 50 a 100 m2 

c) De 10 a 50 m2 

d) De 5 a 10 m2 

e) De 1 a 4 m2 

 

3. Considera que o tamanho do seu estabelecimento é apropriado para a atividade que 

realiza? 

a) Sim 

b) Não 

 

4. Origem do imóvel utilizado 

a) Propriedade do empreendedor 

b) Alugado 

c) Emprestado 

d) Doado 

 

5. Se o imóvel for alugado, qual o valor mensal?  

a) Mais de R$ 10.000,00 

b) De R$2.000,00 a R$5.000,00 

c) De R$1.000,00 a R$2.000,00 

d) De R$500,00 a R$100,00 

e) De R$100,00 a R$500,00 

 

(Apenas para comerciantes que realizam atividade na rua como feirantes e 

ambulantes)  

1. Que equipamentos usa para realizar comércio/serviço? 

a) Automóvel próprio 

b) Carreto  

c) Animal (tração animal) 

d) Carrinho 

e) Transporte público (ónibus, barca)  

 

2. Origem do equipamento de utilizado 

a) Propriedade do empreendedor 

b) Alugado 

c) Emprestado 

d) Doado 

e) Financiado 
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3. Como você  define o local em que vai se instalar 

a) próximo a ponto de grande circulação de pedestres 

I. próximo a terminais de ônibus/barca 

II. próximo a ponto de ônibus 

III. calçadão 

b) Ausência de fiscalização / polícia 

c) Autorização do poder público/comerciantes locais instalados 
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APÊNDICE 7. Maricá (RJ): Equipamentos de trabalho dos comércios cadastrados no 

Banco Mumbuca por circuito econômico. (Março de 2019) 

 
 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados coletados em trabalho de campo.  
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APÊNDICE 8. Sistematização Trabalho de Campo Banco Mumbuca (RJ). Meio Construído, Localização e Equipamentos de Trabalho 
Estabelecimentos 

cadastrados 

Mumbuca (RJ) 

Atividade 

MEIO CONSTRUÍDO  

LOCALIZAÇÃO 

(arredores)  

EQUIPAMENTOS DE TRABALHO  

Condições 

do imóvel  Tamanho  

Considera o 

tamanho 

apropriado?  

Imóvel 

alugado? 

Valor de 

aluguel 

Principais 

Equipamentos  

Origem 

dos 

aparelhos 

Idade dos 

aparelhos  

Uso de Redes 

Sociais 

(comunicação) 

Principal 

Rede 

Social  

1. Supermercado Reformado 

Mais de 

200m Sim Sim 

R$ 

25.000,00 

circulação de pedestre: 

ponto de ônibus; área 

de concentração de 

comércios 

Computador; 

Smarthphone; Tefefone 

fixo; Fax; internet 

Compra 

com 

recursos 

próprios Novos cliente e interna Whatsapp 

2. Supermercado não sabe 

Mais de 

200m Sim Não sabe não sabe 

circulação de pedestre: 

ponto de ônibus;  

terminais de ônibus; 

área de concentração 

de comércios 

Computador; 

Smarthphone; Tablet; Fax; 

internet 

Compra 

com 

recursos 

próprios 

Novos e 

Segunda 

Mão interna Whatsapp 

3. Armazém 

Precisando 

de 

melhorias 

de 10m a 

50m Sim 

Não, do 

propietário não se aplica circulação de pedestre 

Computador; 

Smarthphone; Telefone 

fixo; internet 

Compra 

com 

recursos 

próprios Novos fornecedor Whatsapp 

4. Supermercado Novo 

Mais de 

200m Sim Sim não sabe 

circulação de 

automóveis 

Computador;  Telefone 

fixo; internet não sabe Novos cliente Whatsapp 

5. 

Loja de 

Biscoito e 

Doces Novo 

De 50 a 

100m Sim Sim 

Até 

R$10.000,00 

circulação de pedestre: 

terminais de ônibus; 

calçadão 

Computador; 

Smarthphone; Tefefone 

fixo;  internet não sabe Novos cliente e interna 

Whatsapp e 

Instagram 

6. Hortifruti Novo 

De 10 a 

50m Sim Sim R$ 6.000,00 

circulação de pedestre: 

ponto de ônibus; 

Computador; 

Smarthphone; Tefefone 

fixo; internet 

Compra 

com 

recursos 

próprios Novos cliente e interna Whatsapp 

7. Supermercado Reformado 

Mais de 

200m Não Sim não sabe 

área de concentração 

de comércios 

Computador; internet; 

telefone fixo 

Compra 

com 

recursos 

próprios Novos 

cliente , interna e 

publicidade Whatsapp 

8. Farmácia Reformado 

De 10 a 

50m Sim 

Não, do 

propietário não se aplica 

circulação de 

pedestre:terminais de 

ônibus; 

Computador; 

Smarthphone; Tefefone 

fixo; internet não sabe Novos cliente e interna 

Whatsapp e 

Facebook 

9. Supermercado 

Precisando 

de 

melhorias 

Mais de 

200m Sim Sim não sabe 

circulação de pedestre: 

ponto de ônibus; 

Computador; internet; 

telefone fixo não sabe Novos Não Não 

10. Farmácia 

Precisando 

de 

melhorias 

De 50 a 

100m Sim Sim não sabe 

circulação de pedestre; 

circulação de 

automóveis 

Computador;Smarthphone; 

internet; telefone fixo 

Compra 

com 

recursos 

próprios Novos 

cliente , interna e 

publicidade Whatsapp 
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APÊNDICE 9. Sistematização Trabalho de Campo Banco Mumbuca (RJ). Formas de Organização 

 
Estabelecimentos 

cadastrados 

Mumbuca (RJ) 
Atividade 

 FORMAS DE ORGANIZAÇÃO 

Respondente Empresa Nível organizacional Publicidade Prestação de Contas 

1. Supermercado gerente 

Filial de Cadeia de Lojas 

multilocalizadas Administração burocrática 

Sim, contrata 

empresa de 

publicidade Autoridades federais através da Receita Federal 

2. Supermercado gerente 

Filial de Cadeia de Lojas 

multilocalizadas Administração burocrática 

Sim, contrata 

empresa de 

publicidade 

Autoridades federais (Receita Federal); Autoridades estaduais 

(emissão de NF); Autoridades municipais (ISS e IPTU) 

3. Armazém proprietário Empresa própria Divisão de trabalho flexível Não 

Autoridades federais (Receita Federal); Autoridades estaduais 

(emissão de NF); Autoridades municipais (ISS e IPTU) 

4. Supermercado gerente Empresa de terceiro Administração burocrática Não 

Autoridades federais (Receita Federal); Autoridades estaduais 

(emissão de NF); Autoridades municipais (ISS e IPTU) 

5. 

Loja de 

Biscoito e 

Doces gerente 

Filial de Cadeia de Lojas 

multilocalizadas Administração burocrática 

Sim, contrata 

empresa de 

publicidade 

Autoridades federais (Receita Federal); Autoridades estaduais 

(emissão de NF); Autoridades municipais (ISS e IPTU) 

6. Hortifruti gerente 

Filial de Cadeia de Lojas 

multilocalizadas 

Organizada, mas pouco 

sofisticada 

Sim, contrata 

empresa de 

publicidade 

Autoridades federais (Receita Federal); Autoridades estaduais 

(emissão de NF); 

7. Supermercado subgerente 

Filial de Cadeia de Lojas 

multilocalizadas Administração burocrática 

Sim, contrata 

empresa de 

publicidade 

Autoridades federais (Receita Federal); Autoridades estaduais 

(emissão de NF); Autoridades municipais (ISS e IPTU) 

8. Farmácia farmaceutica Empresa de terceiro Administração burocrática 

Sim, boca a boca 

ou folhetos 

impressos por 

mim 

Autoridades federais (Receita Federal); Autoridades estaduais 

(emissão de NF); Autoridades municipais (ISS e IPTU) 

9. Supermercado gerente Empresa de terceiro Administração burocrática 

Sim, contrata 

empresa de 

publicidade 

Autoridades federais (Receita Federal); Autoridades estaduais 

(emissão de NF); Autoridades municipais (ISS e IPTU) 

10. Farmácia gerente 

Filial de Cadeia de Lojas 

multilocalizadas 

Dibisão do trabalho flexível: 

um funcionário pode exercer 

mais de uma função 

Sim, boca a boca 

ou folhetos 

impressos por 

mim 

Autoridades federais (Receita Federal); Autoridades estaduais 

(emissão de NF); Autoridades municipais (ISS e IPTU) 
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APÊNDICE 10. Sistematização Trabalho de Campo Banco Mumbuca (RJ). Mercado Fornecedor e Mercado Consumidor 
Estabelecimentos 

cadastrados 

Mumbuca (RJ) Atividade 

MERCADO FORNECEDOR MERCADO CONSUMIDOR  

Origem Formas de pagamento Origem Formas de pagamento 

1. Supermercado 

Outras cidades (Rio de 

Janeiro) Boleto Vizinhança próxima e bairro 

CC; CD; CH; Dinheiro; E-

dinheiro 

2. Supermercado 

Outras cidades e 

estados não sabe informar bairro, cidade de Maricá; outras cidades 

CC; CD;  Dinheiro Vivo; E-

dinheiro 

3. Armazém 

Outras cidades;  

estados; outros bairros 

de Maricá Boleto; E-dinheiro mesmo bairro 

CC; CD;  Dinheiro; E-

dinheiro 

4. Supermercado 

Outras cidades 

(Niterói) Boleto; Dinheiro bairro, cidade de Maricá; 

CC; CD: Dinheiro; E-

dinheiro 

5. Loja de Biscoito e Doces 

Outros estados (região 

Sudeste) Boleto cidade de Maricá 

CC; CD; Dinheiro; E-

dinheiro 

6. Hortifruti 

Outras cidades (Rio de 

Janeiro) Boleto; Depósito bancário cidade de Maricá 

CC; CD; CH; Dinheiro;E-

dinheiro; Fiado 

7. Supermercado 

Outras cidades 

(Itaboraí) não sabe informar cidade de Maricá; outras cidades 

CC; CD; Dinheiro; E-

dinheiro 

8. Farmácia 

Outros estados (RJ e 

SP) Boleto bairro 

CC; CD; Dinheiro; E-

dinheiro 

9. Supermercado 

Outras cidades e outros 

estados Boleto Vizinhança próxima e bairro 

CC; CD; CH; Dinheiro; E-

dinheiro 

10. Farmácia 

Outras cidades e outros 

estados (RJ e SP) Boleto bairro 

CC; CD; CH; Dinheiro; E-

dinheiro 

 



  

370 

 

APÊNDICE 11. Sistematização Trabalho de Campo Banco Mumbuca (RJ). Mercado Fornecedor e Mercado Consumidor 
Estabelecimentos 

cadastrados 

Mumbuca (RJ) 

Atividade 

MÃO-DE-OBRA FINANÇAS 

N° funcionários 

Tipo de 

Contrato 

Relacionamento 

com bancos 

Serviços que 

utiliza dos 

bancos 

Canal de 

Relacionamento 

com bancos 

Faturamento 

Mensal Uso do Lucro 

1. Supermercado 70 

Carteira 

Assinada Santander 

Conta-corrente e 

Conta salário 

Aplicativos em 

smatphone/ tablet 

Mais de 

R$1.000.000,00 

Reinvestimento no 

negócio 

2. Supermercado 190 

Carteira 

Assinada 

não sabe 

informar não sabe informar não sabe informar 

não pode 

informar 

Reinvestimento no 

negócio 

3. Armazém de 5 a 10 

Carteira 

Assinada Santander Conta-corrente 

Agência; 

Aplicativos em 

smatphone/ tablet R$ 120.000,00 

Sobrevivência da 

família 

4. Supermercado mais de 30 

Carteira 

Assinada Santander Conta-corrente Internet banking não sabe não sabe 

5. 

Loja de Biscoito 

e Doces 11 

Carteira 

Assinada CEF Conta-corrente 

Aplicativos em 

smatphone/ tablet 100.000,00 

Sobrevivência da 

família 

6. Hortifruti 22 

Carteira 

Assinada Itaú 

Conta-corrente; 

Cartão de Crédito 

Agência; 

Aplicativos em 

smatphone/ tablet R$ 500.000,00 

Reinvestimento no 

negócio e 

Sobrevivência da 

família 

7. Supermercado 220 

Carteira 

Assinada Itaú; BB; CEF 

Conta-corrente;  

Conta salário e 

Cartão de Crédito não sabe informar 

não pode 

informar 

Reinvestimento no 

negócio 

8. Farmácia 17 

Carteira 

Assinada Itaú; Bradesco não sabe informar não sabe informar 

não pode 

informar não sabe informar 

9. Supermercado 52 

Carteira 

Assinada Bradesco 

Conta-corrente e 

Conta salário Agência 

não sabe 

informar 

Reinvestimento no 

negócio e 

Sobrevivência da 

família 

10. Farmácia 37 

Carteira 

Assinada 

Itaú; Bradesco; 

Santander; BB 

Conta-corrente;  

Conta salário e 

Cartão de Crédito 

Agência e 

Internet banking 

Mais de 

R$300.000,00 

Reinvestimento no 

negócio 
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APÊNDICE 12. Sistematização Trabalho de Campo Banco Mumbuca (RJ). Finanças E-dinheiro.  

Estabelecimentos 

cadastrados 

Mumbuca (RJ) 

Atividade 

FINANÇAS E-DINHEIRO 

Porcentagem 

de 

pagamento à 

fornecedores 

Fornecedores 

(re)usam 

Porcentagem 

de 

pagamento 

aos clientes Vantagens 

1. Supermercado 

não é feito 

pagamento não se aplica 10% 

Aumenta as vendas; Fideliza clientes; Ajuda a comunidade/bairro; melhora meu 

estabelecimento (mas não traz vantagens diretas) ; Outra: melhorou a pobreza do 

bairro, pararam de pegar comida do lixo 

2. Supermercado 

não sabe 

informar 

não sabe 

informar 

não sabe 

informar 

Aumenta as vendas; Fideliza clientes; Ajuda a comunidade/bairro; melhora meu 

estabelecimento (mas não traz vantagens diretas); 

3. Armazém 

não é feito 

pagamento não se aplica 10% Outra: diminuiu as vendas quando estabelecimentos maiores passaram a aceitar 

4. Supermercado 

não sabe 

informar 

não sabe 

informar 

não sabe 

informar Outra: por só ter um aparelho gera demora no pagamento 

5. 

Loja de Biscoito 

e Doces 

não sabe 

informar 

não sabe 

informar 

não sabe 

informar Fideliza o cliente 

6. Hortifruti 

não sabe 

informar 

não sabe 

informar 15% Aumenta as vendas; Fideliza o cliente; Outra: patrocínio 

7. Supermercado 

não pode ser 

feito não se aplica Menos de 5% Aumenta as vendas; Outra: interam com o Real 

8. Farmácia 

não é feito 

pagamento não se aplica 

não sabe 

informar Aumenta as vendas; Fideliza clientes; Ajuda a comunidade/bairro; 

9. Supermercado 

não é feito 

pagamento não se aplica Menos de 5% Outra: compras apenas quando sai o pagamento 

10. Farmácia 

não é feito 

pagamento não se aplica 12% 

Aumenta as vendas; Fideliza clientes; Ajuda a comunidade/bairro; melhora meu 

estabelecimento (mas não traz vantagens diretas); 
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APÊNDICE 13. Número de compras em e-dinheiro por mês nos estabelecimentos 

comerciais de Maricá (RJ). Período de 01/02/2019 a 01/04/2019. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir da interface administrativa da Plataforma E-dinheiro 

Brasil.  
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APÊNDICE 14. Volume de compras em e-dinheiro por mês nos estabelecimentos 

comerciais de Maricá (RJ). Período de 01/02/2019 a 01/04/2019 

 
Fonte: Elaboração própria a partir da interface administrativa da Plataforma E-dinheiro 

Brasil.  
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APÊNDICE 15. Bancos Comunitários da Região da Amazônia (2021) 

Estado 
nº por 

região 

nºpor 

estado 
  Bairro Município Nome do Banco 

Ano de 

Fundação 

Pará 

32 

15 

1 Carapuru Santa Izabel  Rio Carapuru 2014 

Pará 1 Paar Ananindeua Paar 2012 

Pará 1 Curralinho Curralinho Rio Canaticú 2016 

Pará 1 Muaná Muaná Pracaubense 2016 

Pará 1 Mosqueiro Belém Tupinambá 2009 

Pará 1 Outeiro Belém Caratateua 2013 

Pará 1 Belém Belém Cajueiro 2008 

Pará 1 Castanheira Belém Castanheira 2014 

Pará 1 
Santo Antonio do 

Taua 

Santo Antonio do 

Taua 
Tauense S.I  

Pará 1 Igarapé-Miri Igarapé-Miri Miri 2012 

Pará 1 Alto Paraíso Jacundá Paraíso 2011 

Pará 1 Marituba 1 Marituba Mari 2013 

Pará 1 S.I  S.I Aimorés S.I  

Pará 1 Marambaia Belém  Alachaster Bank   2019 

Pará 1 S.I  Gurupá Aldeinha 2011 

Acre 
2 

1 Vitória Rio Branco Vitória 2011 

Acre 1 Triângulo Novo Rio Branco Triângulo 2013 

Amapá 

3 

1 Macapá Macapá Fazendinha 2012 

Amapá 1 Centro Laranjal do Jari Farol 2011 

Amapá 1 S.I  S.I Forte  2012 

Rondônia 1 1 S.I  Porto Velho 
Cultural Solidário de 

Rondônia 
2012 

Roraima 1 1 Cerraria Guajará-Miri  Pérola do Mamoré 2012 

Amazonas 

10 

1 Manaus Manaus Colonial 2012 

Amazonas 1 Barreirinha Barreirinha Ariramba 2016 

Amazonas 1 
Boa Vista do 

Ramos 

Boa Vista do 

Ramos Boa Vista do Ramos 
S.I  

Amazonas 1 Manaus Manaus Nova Aliança 2015 

Amazonas 1 Manaus Manaus Mauá 2015 

Amazonas 1 Manaus Manaus Poraque S.I  

Amazonas 1 
Colônia Terra 

Nova II Manaus Aruak 
2012 

Amazonas 1 
Morro da 

Liberdade 
Manaus Conquista 2011 

Amazonas 1 
Colônia Antônio 

Aleixo 
Manaus Liberdade 2011 

Amazonas 1 São Benedito Parintins Parintins 2011 

Fonte: Elaboração própria. 
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APÊNDICE 16. Bancos Comunitários da Região Nordeste (2021) 

Estado 
nº por 

região 

nºpor 

estado 
  Bairro Município Nome do Banco 

Ano de 

Fundação 

Alagoas  

65 

2 
1 Zona Rural  Limoeiro de Anadia  Limoeiro de Anadia  2019 

Alagoas  1 S.I  Igaci  Olhos D´água 2016 

Bahia 

12 

1 Saramandaia Salvador  Guiné 2009 

Bahia 1 Feira de Santana (microrregião)  Ouriçangas  Fonte de Águas Frescas 2012 

Bahia 1 Cachoeira Cachoeira Quilombola do Iguape 2013 

Bahia 1 Cairu Cairu Casa do Sol 2009 

Bahia 1 Canavieiras Canavieiras Bamex 2013 

Bahia 1 Simões Filho Simões Filho Ecoluzia 2007 

Bahia 1 São Francisco do Conde São Francisco do Conde Ouro Negro 2017 

Bahia 1 Vera Cruz Vera Cruz Ilhamar 2008 

Bahia 1 Camaçari Camaçari Abrantes 2014 

Bahia 1 Uruguai Salvador  Santa Luzia  2009 

Bahia 1 S.I  Caetité Dois de Julho 2017 

Bahia 1 S.I  Guanambi Amigo do Sertão 2016 

Sergipe 1 1 Barra do Coqueiros Barra do Coqueiros Dunas 2012 

Paraíba 

5 

1 João Pessoa (São Rafael) João Pessoa  Jardim Botanico 2013 

Paraíba 1 João Pessoa  João Pessoa  Muçubank 2015 

Paraíba 1 Padre Cícero Remígio  CEPAG Cinco Lagoas 2019 

Paraíba 1 Vida Nova  Pompal Maringá 2016 

Paraíba 1 Centro Lagoa de Dentro Lagoa de Dentro 2016 
Rio Grande do Norte 

2 
1 Bebida Velha  Pureza Pureza 2016 

Rio Grande do Norte 1 São Miguel do Gostoso São Miguel do Gostoso Banco Solidário do Gostoso 2012 

Piauí 

4 

1 São João do Arraial São João do Arraial Cocais 2007 

Piauí 1 S.I  Porto Porto Marruais 2017 

Piauí 1 S.I  Esperantina Retiro 2017 

Piauí 1 Pedro II Pedro II Rede Opala 2012 

Maranhão 1 1 Alcântara Alcântara Quilombola 2007 

Ceará 

38 

1 Acarape Acarape Vale Acarape 2011 

Ceará 1 Acarau Acarau Dunas  2011 

Ceará 1 Beberibe Beberibe Bandesb 2007 

Ceará 1 Campos Belos Caridade Pe Quiliano 2008 

Ceará 1 Cascavel Cascavel Bandesc 2011 

Ceará 1 Caucaia Caucaia Potira 2011 

Ceará 1 Choró Choró Sertanejo 2008 

Ceará 1 Chorozinho Chorozinho Rio Choro 2011 

Ceará 1 S.I  Fortaleza São Cristóvão 2009 

Ceará 1 Pirambú Fortaleza Pirambu 2008 

Ceará 1 Granja Portugal Fortaleza Rio Sol 2008 

Ceará 1 Conj Palmeiras Fortaleza Palmas 1998 

Ceará 1 Sitio São João Fortaleza Sitio São João 2011 

Ceará 1 Edson Queiroz Fortaleza DendeSol 2010 

Ceará 1 Ibaretama Ibaretama Serra Azul 2008 

Ceará 1 Irauçuba Irauçuba Bancart 2006 

Ceará 1 Cruzeiro Irauçuba Amizade 2008 

Ceará 1 Juá Irauçuba Juazeiro 2008 

Ceará 1 Itaitinga Itaitinga Itasol 2011 

Ceará 1 Almofala Itarema Tremembé 2008 

Ceará 1 Timbaúbas Juazeiro do Norte Timbaubas 2011 

Ceará 1 Macaoca Madalena Bansol 2008 

Ceará 1 Maracanaú Maracanaú Paju 2006 

Ceará 1 Jereissati Maracanaú Jaçana 2008 

Ceará 1 Maranguape Maranguape Empreendedores 2006 

Ceará 1 Itapebussu Maranguape Itapebussu 2008 

Ceará 1 Mauriti Mauriti Buriti 2011 

Ceará 1 Monsenhor Tabosa Monsenhor Tabosa Serra das Matas 2008 

Ceará 1 Ocara Ocara Ocards 2008 

Ceará 1 Pacatuba Pacatuba Pacatubano 2011 

Ceará 1 Palhano Palhano Artpalha 2008 

Ceará 1 Palmácia Palmácia Serrano 2005 

Ceará 1 Paracuru Paracuru Par 2004 

Ceará 1 Paramoti Paramoti Frei Diogo 2007 

Ceará 1 Quixadá Quixadá Quixadá 2011 

Ceará 1 S.I  Santana do Acaraú  BASSA 2005 

Ceará 1 Tamboril Tamboril Feiticeiro 2008 

Ceará 1 Tauá Tauá Quinamuiu 2007 
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APÊNDICE 17. Bancos Comunitários da Região Centro-Oeste (2021) 

Estado 
nº por 

região 

nºpor 

estado 
  Bairro Município 

Nome do 

Banco 

Ano de 

Fundação 

Distrito Federal 

11 

4 

1 S.I  Ceilândia  Ceilândia 2016 

Distrito Federal 1 
Cidade 

Estrutural 

Cidade 

Estrutural 
Estrutural 2012 

Distrito Federal 1 Itapoã Itapoã Itapoã 2012 

Distrito Federal 1 Planaltina-DF Planaltina (DF) Planaltina 
sem 

dados 

Goias 1 1 Iporá Iporá Pequi 2012 

Mato Grosso do 

Sul 

3 

1 Ponta Porã Ponta Porã Ita 2012 

Mato Grosso do 

Sul 
1 Dourados Dourados Pirê 2006 

Mato Grosso do 

Sul 
1 Anastácio Anastácio Pantanal 2013 

Mato Grosso 

3 

1 Rondonópolis Rondonópolis Cerrado 2012 

Mato Grosso 1 Alta Floresta Alta Floresta Raiz 2013 

Mato Grosso 1 S.I  Cuiabá Aroeira 2012 

Fonte: Elaboração própria. 
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APÊNDICE 18. Bancos Comunitários da Região Concentrada (2021) 

Estado 
nº por 

região 

nºpor 

estado 
  Bairro Município Nome do Banco 

Ano de 

Fundação 

Espírito Santo 

36 

15 

1 Rubia Nova Venécia Kiri-Kere 2017 

Espírito Santo 1 Patrimônio da Penha Divino de São Lourenço Caparao 2017 

Espírito Santo 1 Planalto Serrano Serra ABraÇo 2011 

Espírito Santo 1 Central Carapina Serra Passarela 2013 

Espírito Santo 1 Vila Nova de Colares Serra Viver 2013 

Espírito Santo 1 Nova Palestina São Pedro Puã 2011 

Espírito Santo 1 Vista Dourada Cariacica Sol 2008 

Espírito Santo 1  S.I  Vitória 
Bem de Perto 

Andorinhas  
S.I  

Espírito Santo 1 S.I   Vitória Bem de Perto  S.I  

Espírito Santo 1 São Benedito Vitória Bem 2006 

Espírito Santo 1 Cristal do Norte Pedro Canário União 2013 

Espírito Santo 1 Nova Rosa da Penha II Cariacica Esperança 2011 

Espírito Santo 1 Ataíde Vila Velha  Verde Vida 2008 

Espírito Santo 1 Terra Vermelha Vila Velha  Terra 2007 

Espírito Santo 1 Jacaraípe Serra Mar 2013 

São Paulo 

10 

1 Carapicuiba Carapicuiba Tonato 2011 

São Paulo 1 Inácio Monteiro São Paulo Paulo Freire 2009 

São Paulo 1 Jardim Apuanã São Paulo Apuanã 2009 

São Paulo 1 Santa Eudoxia  São Carlos  Santa Eudoxia  2012 

São Paulo 1 Jardim Gonzaga São Carlos  Nascente 2011 

São Paulo 1 Jardim São Luís São Paulo  Autogestão 2009 

São Paulo 1 Jardim Maria Sampaio São Paulo  União Sampaio 2009 

São Paulo 1 Jardim Silvina São Bernardo do Campo Padre Leo Commissari 2011 

São Paulo 1 Fazendinha Santana do Parnaíba Ativa FZA 2019 

São Paulo 1 Vila Real Várzea Paulista  Orquídea 2011 

Rio de Janeiro 

7 

1 Lapa Rio de Janeiro Cultura  2018 

Rio de Janeiro 1 Cidade de Deus Rio de Janeiro Cidade de Deus 2011 

Rio de Janeiro 1 Niteroi Rio de Janeiro Fundinho 2009 

Rio de Janeiro 1 Charitas Niterói  Preventório 2011 

Rio de Janeiro 1 Silva Jardim Silva Jardim Capivari 2010 

Rio de Janeiro 1 Marica Marica Mumbuca 2013 

Rio de Janeiro 1 Niteroi Niteroi Arariboia 2021 

Minas Gerais 

3 

1 Chapada Gaúcha Chapada Gaúcha Chapadense 2009 

Minas Gerais 1 Esmeraldas Esmeraldas Esmeralda 2011 

Minas Gerais 1 Teófilo Rocha Teófilo Otoni Banclisa 2011 

Santa Catarina 

2 

1 

Serrinha Florianópolis ICOM 2020 

Chico  Mendes 

Florianópolis ICOM 2020 

Nossa  Senhora da Glória 

Novo  Horizonte 

Monte Cristo Florianópolis ICOM 2020 

Morro do Mocotó Florianópolis ICOM 2020 

Comunidade da 

Praia Florianópolis ICOM 2020 

Santa Catarina 1 Campeche  Florianópolis Costeira  2020 

Rio Grande do  

Sul 

3 

1 Sarandi Porto Alegre Banco  Justa Troca 2016 

Rio Grande do  

Sul 1 Vila  1o. De Maio Porto Alegre Banco Cascata 2016 

Rio Grande do  

Sul 1 S.I  S.I Banco Grão 2017 

Fonte: Elaboração própria. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1. Folder do evento I Encontro Global de Bancos Comunitários em 

Desenvolvimento (2018) 

 

 
Material colhido durante I Encontro Global de Bancos Comunitários em 

Desenvolvimento em 2018, Fortaleza (CE) 
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ANEXO 2. Folder E-dinheiro 

 

 
Material colhido durante I Encontro Global de Bancos Comunitários em 

Desenvolvimento em 2018, Fortaleza (CE) 
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ANEXO 3. Folder de divulgação da Plenária Natalina do Banco Palmas (2020) 

 
Fonte: https://www.facebook.com/BancoPalmas; Publicado em:11/12/2020; Acessado 

em: 25/5/2021.   
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ANEXO 4. Bancos comunitários da Amazônia  

 

Banco Comunitário em Rondônia (RO) 

 
Fonte: Facebook Banco Comunitário de Rondônia. 

https://www.facebook.com/Banco.cultural.solidario.rondonia/about_overview; 

Publicação: 9/5/2015; Acesso em: Acessado em: 28/7/2020.  

 

 

Banco Caratateua (PA) 

 

 
Fonte: Facebook Banco Caratateua. https://www.facebook.com/institutocaratateua; 

Publicação: 26/05/2015; Acessado em: 28/7/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Banco.cultural.solidario.rondonia/about_overview
https://www.facebook.com/institutocaratateua


  

383 

 

ANEXO 5. Tabela - Domicílios particulares permanentes em que havia utilização da 

Internet, por Grandes Regiões, segundo o tipo de conexão à Internet utilizado - 4º 

trimestre de 2018 

Tabela - Domicílios particulares permanentes em que havia utilização da Internet, por Grandes 

Regiões, segundo o tipo de conexão à Internet utilizado - 4º trimestre de 2018 

              

Tipo de conexão à Internet utilizado 

Domicílios particulares permanentes em que havia utilização da Internet  

Brasil 
Grandes Regiões 

Norte Nordeste  Sudeste Sul Centro-Oeste 

Valores absolutos (1 000 domicílios) 

Total (1)(2)(3) 

  56 

747   3 831   12 898   26 546   8 812   4 661 

Discada     114    13    13    39    30    19 

Banda larga 

  56 

649   3 825   12 880   26 512   8 774   4 658 

Somente banda larga 

  55 

841   3 770   12 544   26 319   8 613   4 595 

Banda larga fixa 

  43 

084   2 046   10 053   20 588   6 918   3 480 

Somente banda larga fixa 

  10 

774    375   4 436   3 928   1 466    568 

Banda larga móvel (4) 

  45 

538   3 434   8 268   22 508   7 253   4 075 

Somente banda larga móvel (4) 

  13 

216   1 754   2 728   5 812   1 763   1 160 

Banda larga fixa e móvel (4) 

  31 

973   1 655   5 441   16 584   5 397   2 897 

Somente banda larga fixa e móvel (4) 

  31 

683   1 634   5 345   16 509   5 334   2 862 

Valores relativos (%) 

Total (1)(2)(3) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Discada  0,2 0,3 0,1 0,1 0,3 0,4 

Banda larga 99,8 99,9 99,9 99,9 99,6 100,0 

Somente banda larga 98,4 98,4 97,3 99,1 97,7 98,6 

Banda larga fixa 75,9 53,4 77,9 77,6 78,5 74,7 

Somente banda larga fixa 19,0 9,8 34,4 14,8 16,6 12,2 

Banda larga móvel (4) 80,2 89,7 64,1 84,8 82,3 87,4 

Somente banda larga móvel (4) 23,3 45,8 21,1 21,9 20,0 24,9 

Banda larga fixa e móvel (4) 56,3 43,2 42,2 62,5 61,2 62,2 

Somente banda larga fixa e móvel (4) 55,8 42,6 41,4 62,2 60,5 61,4 

              

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua 2018. 

(1) Inclusive os domicílios em que não se sabia se havia conexão discada. (2) Inclusive os domicílios em que não se sabia se havia 

conexão por banda larga fixa. (3) Inclusive os domicílios em que não se sabia se havia conexão por banda larga móvel. (4) Banda 

larga móvel 3G ou 4G. 

 

Fonte: IBGE 
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ANEXO 6. Empreendimentos financiados pelo Banco Pirê (2007) 

 
 

 



  

385 

 

 
Fonte: Empreendimentos Financiados pelo Pirê - Ano: 2007 e Empreendimentos 

Financiados Pelo Banco Pirê - Ano: 2007; Acessado em: 

https://www.dourados.ms.gov.br/index.php/assistencia-social/;  

 

 

 

https://www.dourados.ms.gov.br/index.php/assistencia-social/
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ANEXO 7. Empresas conveniadas que aceitam a moeda Pirê (2007) 

 

 
Fonte: Empresas Conveniadas Aceitantes da Moeda Pira Pirê - Ano: 2007 e 

Empreendimentos Financiados Pelo Banco Pirê - Ano: 2007; Acessado em: 

https://www.dourados.ms.gov.br/index.php/assistencia-social/;  
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ANEXO 8. Encontro dos Bancos Comunitários do Mato Grosso do Sul 

 

 
Fonte: https://www.cicaf.org.br/portal/index.php/noticias/item/570-encontro-dos-

bancos-comunitarios-de-mato-grosso-do-sul; Publicado em 26/10/2013. Acessado em: 

10/5/2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cicaf.org.br/portal/index.php/noticias/item/570-encontro-dos-bancos-comunitarios-de-mato-grosso-do-sul
https://www.cicaf.org.br/portal/index.php/noticias/item/570-encontro-dos-bancos-comunitarios-de-mato-grosso-do-sul
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ANEXO 9. Rifa para arrecadação de fundos do Banco Itapoã (DF) 

 

 
Fonte: http://cmp-df.blogspot.com/; Publicado em 26/11/2014. Acessado em: 28/7/2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cmp-df.blogspot.com/


  

389 

 

ANEXO 10. Folder de Inauguração do Banco Itapoã (DF) 

 

 
Fonte: http://cmp-df.blogspot.com/2014/11/inauguracao-do-banco-comunitario-

itapoa.html; ; Publicado em 26/11/2014. Acessado em: 28/7/2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cmp-df.blogspot.com/2014/11/inauguracao-do-banco-comunitario-itapoa.html
http://cmp-df.blogspot.com/2014/11/inauguracao-do-banco-comunitario-itapoa.html
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ANEXO 11. Estabelecimentos cadastrados no Banco Mumbuca (RJ) por bairro (2019) 

 

 

 

Fonte: Relatório Mumbuca Primeiro Semestre de 2019. Colaboração junto ao Laboratório 

de Sociedade e Informática (LABIS/UFRJ) através da interface administrativa da 

Plataforma E-dinheiro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

391 

 

ANEXO 12. Documentos para solicitação de empréstimo Banco Palmas (CE) 
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Material colhido durante trabalho de campo em Maricá (RJ), março de 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


