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RESUMO 
 

 

O presente trabalho tem o objetivo de atentar para um tema ainda pouco 

investigado, a moeda local, que em uma síntese está ligada ao 

desenvolvimento de uma comunidade e sustentabilidade financeira. O intuito é 

promover a igualdade social e levar essa ideia a todas as classes sociais no 

meio e espaço em que as pessoas vivem. É notório que a importância da 

moeda social para o desenvolvimento do país, ainda é uma questão a ser 

estudada e deve ser considerada por parte das teorias econômicas do Brasil, 

uma vez que abre um leque sobre a possibilidade de direitos iguais entre as 

classes sociais. A metodologia que norteou este estudo é de cunho 

bibliográfico e utilizou-se um estudo de caso para analisar e apresentar os a 

importância em conhecer a ideia que existe uma desigualdade social na cultura 

politica brasileira. 

 

Palavra Chave: Desigualdade. Políticas. Públicas.  
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INTRODUÇÃO 

O tema abordado neste trabalho foi inspirado nas politicas públicas que 

tem o seu objetivo no combate a exclusão social e em prol do desenvolvimento. 

E colocar a desigualdade como um fator para que haja uma alternativa 

institucional numa perspectiva de classe, pois o Brasil tem um contexto de 

pobreza e falta de oportunidades igualitárias. 

É importante conhecer a ideia que existe uma desigualdade social na 

cultura politica brasileira. Pois historicamente existia um grupo dominante 

economicamente e politicamente os europeus brancos e existia também uma 

maioria escravizada que eram os índios e negros.  Foi formando assim a 

trajetória do país com uma relação de mando e subserviência nos seus 

primeiros séculos de formação. 

Havia então uma forma de dominação que para Weber era a 

probabilidade de encontrar obediência, e poder para ele era capacidade de um 

grupo impor sua vontade. Portanto, para alguém ter poder o outro precisa 

reconhecer esse poder. 

O que ocorre é que a cidadania está ligada fortemente com a não 

cidadania, pois a abolição deveria ter sido um marco para garantir 

independência e extinguir de vez essa relação de mando e obediência. Porém 

surge logo depois o coronelismo, onde o pobre livre se vê ligado aos senhores 

de terras em troca de favores, isso acontece em toda a primeira republica. 

Com a modernidade deveria ter sido uma constatação para muitos, em 

continuar acreditando numa verdade única, permanente ou perante a história. 

Mas para Bauman (1999) a modernidade só serviu para ficar nítido que o 



aumento do conhecimento não diminuiria nossa ignorância, na realidade ela 

faria o contrario, aumentaria. 

Um indivíduo transforma sua contingência em destino se chega à 
consciência de ter feito o melhor com suas possibilidades 
praticamente infinitas. Uma sociedade transforma sua contingência 
em destino se os seus membros chegam à consciência de que não 
prefeririam viver em nenhum outro lugar e em nenhuma outra época 
que não aqui e agora. (BAUMAN, pág. 247, 1999). 

 

Na verdade essa questão de verdade única, para Bauman (1999) seria 

uma forma de legitimar algum tipo de poder, de legitimar alguma superioridade 

intrínseca ao detentor da verdade. A verdade deveria ser uma relação social, 

mas serviu precisamente como um aspecto da forma hegemônica de 

dominação ou uma pretensão de dominar pela hegemonia. 

Acreditava que a queda universalista transformou a sociedade num 

conjunto de individualidades, é resultada de um momento de maior liberdade, e 

maior aceitação do diferente. Gerando então uma ambivalência, havendo mais 

tolerância. Ser diferente de todos passa a ser mais aceitável e comercialmente 

desejável. 

O que ocorre que muitos fazem dessa binômia individualidade 

tolerância uma maneira de ignorar qualquer diferença, inclusive as grandes 

misérias humanas, o olhar para a vida se torna blasé. “A solidariedade, ao 

contrario da tolerância, que é sua versão mais fraca, significa disposição para 

lutar; e entrar em prol da diferença alheia, não da própria”. (BAUMAN, pág. 

271, 1999). 

Carregamos essa contingência de hierarquização de mundo, onde o 

próprio capital faz o seu papel colocando suas próprias características. A partir 

do momento que ocorre sua expansão, as pessoas se vêm mais ligadas e 

dependentes. Essa expansão seria o próprio mercado. 

Pois o capitalismo por si só representa quase sempre uma sociedade 

desigual, colocando os valores individuais, que são exercidos em nome de uma 

suposta igualdade de condições. Mas isso é ilusório, portanto é tarefa do 



Estado humanizar esses efeitos desumanizadores das próprias instituições. A 

ideia de um desenvolvimento desigual é uma realidade social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

No referencial teórico que será apresentado no capítulo 1, buscará 

desenvolver de acordo com autores nomeados entender e compreender o tema 

abordado neste trabalho, que foi inspirado numa economia alternativa a 

tradicional em que estamos acostumados. Pois a economia solidária se 

diferencia da economia capitalista em vários aspectos. Desta forma, é de 

crucial importância externar a ideia que uma gira em torno do valor de mercado 

e a outra gira em torno de um valor moral. Porque o que está em xeque são 

relações sociais que hoje está cada vez mais enfraquecida. 

 

1 ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOEDA SOCIAL “MUMBUCA” 

A economia solidária possui valores distintos aos valores que fundam a 

economia capitalista. Pois destacam a autonomia, a democracia, fraternidade, 



igualdade e solidariedade. A racionalidade social acaba sendo mais importante 

que a racionalidade técnica.  

Tudo leva a crer, que o maior desafio para essa economia seja o fato 

de estar sendo inserida numa sociedade totalmente contraditória, pois é uma 

sociedade marcada pelas relações sociais e de produção capitalista. 

Essa nova economia baseada na solidariedade, possui um jeito de 

produzir, vender e trocar o que é preciso para a sobrevivência. Sem explorar os 

outros, sem levar vantagem, sem destruir o ambiente. Essa economia é 

baseada na cooperação, no fortalecimento do grupo, cada um pensando no 

bem de todos e no próprio bem.  

  Que é bem diferente da economia capitalista, pois tudo gira em torno 

do lucro, toda mercadoria é destinada para venda e não para o uso pessoal. O 

trabalhador recebe um salário em troca do seu trabalho. Toda negociação é 

feita com dinheiro. 

Segundo Simmel, o dinheiro acaba tendo dois papéis em na sociedade 

moderna. Um como herói e outro como vilão. Por um lado permite que as 

relações sociais se libertem da dependência, e isso se deve ao fato de ser um 

meio de troca universal. Destruindo toda especificidade, e colocando tudo 

nivelado. Mas por outro lado, a impessoalidade do dinheiro é a fonte da 

impessoalidade das relações humanas. 

Neste capitalismo moderno o próprio capital faz o seu papel de 

diferenciador, dividindo as pessoas e as classificando. A economia solidária 

vem se colocando como uma resposta a favor dessa inclusão social, como uma 

alternativa inovadora na geração de trabalho e renda. 

As moedas sociais são moedas alternativas usadas por um grupo ou 

clube, geralmente para troca de serviços ou produtos. A moeda social surge da 

economia solidária como alternativa ao escambo, e possui características 

próprias. É considerado um instrumento de desenvolvimento local, destinada a 

beneficiar o mercado de trabalho dos grupos que participam da economia da 

localidade. 



O seu uso é restrito, e circulação beneficia a redistribuição de recursos 

na esfera da própria comunidade. O aumento da quantidade de moeda social 

corresponde ao aumento das transições realizadas pelos participantes da 

economia. 

A moeda social estimula o comércio e também o consumo nos 

empreendimentos locais e faz com que o dinheiro seja notoriamente gasto 

dentro da comunidade em que se torne e retenha como moeda de troca para 

que o intuito maior seja o diferencial de ajuda.  

A moeda parte de um dos serviços oferecidos pelos Bancos 

Comunitários e no incentivo a sua adoção para uma comunidade que tenha 

dificuldades quanto à socialização. A moeda social parte de ativos de caráter 

econômico e pedagógico, uma vez que carrega consigo a inovação e a 

proposta de criação de modelos que são sustentáveis de desenvolvimento e 

erradicação da pobreza, em âmbito geral e em âmbito da Economia Solidária.  

Neste contexto econômico, a moeda social é uma maneira de 

promover a integração das pessoas com bem-estar e a justiça social. Ela não 

uma transferência de riquezas das camadas mais ricas da população para as 

mais pobres.  

1.1 A moeda social e o Banco comunitário 

Ainda, além do processo econômico e oportuno, a moeda cumpre um 

importante papel social ao transmitir os laços de cooperação entre os 

moradores das diversas cidades e comunidades que utilizam a moeda social, é 

importante salientar ainda, que novos modelos podem ser criados e 

administrados pelos próprios idealizadores e desenvolvedores que atuam 

segundo a vontade política da comunidade, enfim, de quem realmente 

desenvolveu a moeda como parte principal para o desenvolvimento sustentável 

de determinado povo, cultura, etnia, ou mesmo para quem decide e promove 

qualidade para o bem estar humano.  



Desta forma, a exemplo deste contexto econômico, no Rio de Janeiro, 

já se vê inúmeras comunidades que adquirem como experiências, dentre elas é 

possível relatar a CAPIVARI (emitida pelo Banco Comunitário Capivari, em 

Silva Jardim), SARACURUNA (emitida pelo Banco Comunitário Saracuruna em 

Duque de Caxias), PREVÊ (emitida pelo Banco Preventório em Jurujuba – 

Niterói) e o CDD (emitida pelo Banco Comunitário da Cidade de Deus, na Zona 

Oeste do RJ). 

Destarte que é importante relatar no desenvolvimento deste artigo, 

quais as características que diferenciam a moeda social que circula localmente 

da Real R$. 

Partindo desse pressuposto, na moeda oficial existem três princípios, 

sendo eles: unidade de conta, meio de troca e reserva de valor, enquanto a 

moeda social apenas presta-se como meio de troca. 

Na regulação a moeda social é apenas contratual e não há vínculo com 

o BACEN, à moeda social é uma prática monetária alternativa para 

desenvolver a sustentabilidade de determinada comunidade que não obtém 

capital suficiente para o desenvolvimento e progresso. A moeda social, ela 

complementa e tem sua criação como experimento pelas comunidades, e, 

portanto, não deve ser equiparada ao real, que faz parte da política monetária 

nacional, regulada exclusivamente pelo Banco Central (BACEN). 

Na moeda social não se vê Curso Forçado, ou seja, não há atributo da 

moeda nacional que faz dela um meio irrecusável de pagamento. Ela não 

poderá ser aceita em diversos lugares, dentro do brasileiro, isso é uma 

característica da moeda oficial, certamente que deste contexto a moeda social 

só poderá ser aceita em nível local, que seja na própria comunidade, afinal, 

esse foi o intuito da criação dessa modalidade de moeda, ela não é obrigatória 

e nem mesmo poderá ser posta a força e nenhum empreendedor ou cliente 

pode ser obrigado a participar de tal sistema de trocas por parte de fornecedor 

e cliente. 



As moedas sociais elas foram desenvolvidas para meros fins sociais e 

devem ser entendidas como uma ação voltada à democratização do crédito, 

uma vez que se torna especialmente relevante quando envolve indivíduos 

historicamente excluídos nessas comunidades carentes como do Rio de 

Janeiro, e não fazem ou possuem contato com o sistema bancário tradicional 

na cadeia produtiva, os dotando de capacidade de produção, interação e 

protagonismos dentro do espaço que utilizado essa moeda, seja ela 

comunidade ou qualquer outro tipo de situação, ela poderá ser aplicada em 

qualquer estado, uma vez que não é criada por Lei e sim desenvolvida como 

forma de aproximar a sociedade capitalista da carente. 

Outro objetivo é não perder a essência de que o Real é o maior 

significado para a economia brasileira, o que significa que para cada moeda 

social emprestada, o Banco Comunitário necessita o mesmo equivalente em 

moeda oficial em caixa, ou seja, é necessário garantir a conversão do dinheiro 

alternativo em moeda oficial e facilitar o resgate pelos consumidores que 

utilizam e necessitam dessa moeda para o desenvolvimento humanitário e 

social. 

O que é mais atencioso na jornada social dessa moeda é sua 

implantação, atualmente ela está inserida no Estado do Ceará, Rio Grande do 

Sul (RS) e no contexto das comunidades do Rio de Janeiro que estão recém-

pacificadas e possuem enorme potencial de produção e consumo. Essas 

moedas sociais podem representar uma mudança significativa aos micro e 

pequenos empreendedores que atuam em âmbito local e precisam de 

desenvolvimento sustentável, uma vez que muitos estão fora do mercado 

competitivo e não há prudência para buscar uma mudança social e efetiva do 

quantize-te da economia local. Conforme figura abaixo o maracanã é utilizado 

pelos moradores da área verde de Pajuçara, Maracanaú (CEARÁ). 

Figura 01 – Moeda Local (CE) 



Fonte: Associação dos Moradores Pajuçara (2015). 

Todavia, muito se discute ainda sobre ao funcionamento da 

aplicabilidade dessa moeda social, como: a efetividade das trocas, a 

mensuração dos reais benefícios para as comunidades, os riscos de 

concorrência desleal entre os usuários e não usuários da moeda, além da 

discriminação de preços que são um dos maiores questionados no momento 

do uso dessa moeda. 

Desta feita, é importante salientar, que desenvolver um modelo de uma 

nova moeda como a social, ainda é um desafio e como toda nova iniciativa, e 

precisa ser aprimorada, sendo necessária atuação conjunta e comprometida 

com princípios colaborativos e de cooperação de todas as classes sociais. A 

priori para o desenvolvimento e marketing, é necessário compartilhar a 

informação e começar a discutir sobre uma nova modalidade de benefícios que 

poderão futuramente alcançar o nível nacional. 

O Rio de Janeiro é o pioneiro a implantar a moeda social, uma vez que 

possui o maior conjunto de favelas do Brasil. 

O exemplo disso a Cidade de Deus, um dos primeiros bairros 

pacificados no Rio, irá lançar a sua própria moeda, o CDD. Com valor que 



equivale ao plano real, o projeto tentará conquistar o mercado consumidor que 

vive nas imediações da própria comunidade que e gasta, anualmente, em torno 

de R$ 55,5 milhões no comércio da capital. Atualmente a Cidade de Deus 

conta com 65 mil moradores, sendo que 29% consomem em outros bairros, 

esses dados partem do Instituto Palmas (2015), que parte de uma organização 

da sociedade civil para ajudar a implantar o banco solidário em comunidades 

por todo o Brasil. 

A criação de novas moedas sociais e banco comunitário deve sempre 

ter o objetivo de promover o desenvolvimento local por meio do incentivo à 

produção de bens e serviços e ao consumo deles com a moeda meramente 

local. O exemplo disso, ao se utilizar o banco comunitário, os clientes poderão 

ter descontos de até 20%. Isso fortalecerá a demanda e os preços locais 

poderão ficar mais competitivos, assim como na capital. Ainda os comerciantes 

e os produtores de serviços locais poderão baixar os preços, uma vez que 

compensará com o ganho em grande escala. 

O banco comunitário tem o objetivo de fornecer serviços de finanças 

solidárias (comunitárias) em uma rede associativa e de pouco capital de 

desenvolvimento, ele ainda é voltado para a geração de emprego e renda, 

tendo em base os princípios da Economia Solidária. As principais 

características devem estar ligadas. 

• A comunidade mesmo decide criar o banco, agindo como o seu 

próprio gerente e proprietário; 

• Sempre atua com duas linhas de crédito: uma em reais (R$) e 

outra em moeda social circulante apenas no local; 

• Suas linhas de crédito estimulam a criação de redes de consumo 

e produção locais, promovendo o autodesenvolvimento do bairro; 

• Suporta as empresas locais como uma estratégia de 

comercialização exclusivista para lojas solidárias, feiras solidárias, escritório 

central de comercialização, etc.; 

• Atua em áreas caracterizadas por exclusão e desigualdade social; 



• É destinado para um público caracterizado por vulnerabilidade 

social, em particular os beneficiários dos programas governamentais; 

• Tem a intenção de tornar-se sustentável, financeiramente, em 

curto prazo, obtendo subsídios justificados pela sua utilidade social. 

Neste contexto, a moeda social local deve ter a atuação por meio de 

pagamento (e unidade de conta) restrito à determinada comunidade, que 

através de um pacto comercial em conceder certo exclusivismo de compras na 

vizinhança, busque evitar o vazamento de poder de compra para outros 

bairros, cidades ou mesmo países. 

Há também o uso da moeda local em outros países como Argentina, 

ela é utilizada em transações de comércio de bens que envolvam o Brasil, e 

atualmente o sistema de moeda local está sendo expandido para outros 

países, como Uruguai e Paraguai. 

Segundo Carvalho (2010) 

A grande vantagem da moeda social é que remetentes e destinatários 
dos dois países têm a opção de pagar ou receber o pagamento na 
sua própria moeda local, ou seja, brasileiros só utilizam reais; 
argentinos, pesos argentinos e uruguaios, pesos uruguaios. Isso 
facilita muito a vida de pequenos produtores que até então só 
estavam acostumados a vender e comprar mercadorias em suas 
próprias moedas (CARVALHO, p. 65, 2006). 

O exemplo de que isso ocorre está no fato ligado aos pequenos 

vendedores de redes de Natal ou de biquínis de Búzios (RJ). Enquanto pode 

parecer complicado fixarem seus preços em dólares, incluindo frete e seguros 

onde o pagamento é feito pela moeda local. 

Portanto, é importante externar que é fundamental e imprescindível que 

os agentes de responsabilidades da economia, entendam a importância de se 

ter essa moeda e ainda promover confiança em sua existência, como forma de 

retratar a desigualdade social para aqueles que necessitam de uma 

perspectiva maior de vida financeira. 

De acordo com Carvalho (2010) 



Ao invés do agente racional walrasiano, suspenso no tempo e no 
espaço, os agentes econômicos em Marx têm motivações e 
comportamentos historicamente determinados, evoluindo e se 
alterando com a sucessão de formas de organização social. Por esta 
razão, conceitos como moeda, apesar de presentes em várias fases 
históricas, têm significados diferentes em cada uma delas. Para Marx, 
conceitos como produção e moeda apenas adquirem seu pleno 
potencial explicativo quando localizados historicamente (Carvalho, p. 
7, 2010). 

1.2 Projeto lei implantado no Município de Maricá 

No município de Maricá, região dos lagos do Rio de janeiro. O prefeito 

da cidade implantou um programa Municipal de Economia solidária, combate a 

pobreza e desenvolvimento econômico e social de Maricá. LEI N° 2.448, de 26 

de junho de 2013. 

A proposta dessa alternativa do governo seria através do projeto em 

estabelecer parcerias com entidades publicas ou privadas para operação do 

Banco comunitário de Maricá. Como também criar centros públicos de 

economia solidaria e incubadoras públicas de empreendimento solidário, 

centros de comercialização justas, mercados públicos de empreendimento 

econômico como feras, festivais, lojas solidarias e outros instrumentos de 

comércio justo. 

 É prioridade dessa economia solidária a formação de redes de 

colaboração, que integrem grupos consumidores, produtores e prestadores de 

serviços para a prática de finanças solidarias consumo ético, produção 

sustentável e do próprio comercio justo. 

Em seguida, cria-se um conselho Municipal de Economia Solidaria, 

combate a Pobreza e Desenvolvimento Econômico e Social de Maricá - 

ECOSOL-CPDES, órgão consultivo e deliberativo, vinculado a Secretária 

Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. 

 De acordo com o Art. 3° São atribuições do ECOSOL-CPDES: 

 I- formular diretrizes e propor ações que contribuem para a efetiva 
integração cultural, econômica, social e politica dos segmentos 
envolvimentos;  



II- definir os critérios para seleção dos programas e projetos 
financiados com recursos do Fundo Municipal criado por esta lei;  
III- analisar e encaminhar projetos selecionados, além de 
acompanha-los e fiscaliza-los em sua execução; 
 IV- definir meios para facilitar o acesso as Politicas definidas nesta 
lei;  
V- desenvolver mecanismos e formas de facilitar o acesso dos 
benefícios das Politicas definidas nesta lei a recursos públicos; 
VII- colaborar na defesa dos direitos humanos, na eliminação das 
discriminações e quaisquer formas de violência, como práticas das 
pessoas atuantes na Economia solidariam; 
VIII- propor mecanismos de incentivos fiscais para os 
empreendimentos de Economia Solidaria; 
IX- convocar Conferência Municipal de Economia Solidaria, combate 
a Pobreza e Desenvolvimento Econômico e Social; 
X- colaborar na elaboração de projetos, programas e serviços da 
Administração Pública, buscando a integração das politicas publica 
Municipais de fomento a Economia Solidaria, de combate a Pobreza 
e Desenvolvimento Econômico e Social; 
XI- acompanhar e avaliar a gestão financeira, os ganhos sociais e o 
desempenho dos programas e projetos que fazem parte das politicas 
tratadas nesta lei e os financiados pelo Fundo Municipal ora criado; 
XII- criar comissões especializadas ou grupos de trabalho para 
desenvolver estudos, projetos, debates e pesquisas relativas aos 
interesses das politicas estabelecidas nesta lei; 
XIII- manter canais de comunicação, em relação aos temas que lhe 
são afetos, com outros órgãos do poder publico; 
XIV- encaminhar propostas e sugestões da sociedade civil ou fóruns 
temáticos setoriais; 
XV- organizar plenárias e audiências publicas, quanto necessário, 
para a discursão de diretrizes e projetos relacionados as politicas 
mencionadas nesta lei; 
XVI- propiciar e garantir articulação efetiva do conselho com 
associações e demais entidades de âmbito municipal, estadual e 
federal, buscando o fortalecimento da participação social; 
XVII- elaborar seu regimento interno; 
XVIII- opinar sobre as questões pertinentes as politicas e recursos 
destinados as politicas tratadas nesta Lei durante a elaboração do 
plano plurianual, da Lei de diretrizes orçamentarias e da Lei 
orçamentaria Anual. 

 

O Conselho municipal de Economia Solidaria, combate a pobreza e 

desenvolvimento econômico e social será constituído de nove conselheiros, 

sendo cinco representantes do poder publico, e quatro representantes da 

sociedade civil. 

O Programa de Economia Solidária Combate a Pobreza e 

Desenvolvimento Econômico e Social de Maricá objetivo apoiar iniciativas 

coletivas de geração de trabalho e renda que se organizam com base na 

autogestão, cooperação e solidariedade. 



Esse programa está vinculado à estrutura administrativa da Secretaria 

Municipal de Direitos Humanos e será coordenado por esta secretaria. Será 

designada uma equipe própria multidisciplinar composta por servidores 

municipais vinculados a secretarias participantes do referido programa. 

Esse projeto conta com assessoria aos empreendimentos econômicos 

solidários, que assessora, desde o processo de formação dos grupos de 

geração de trabalho e renda e após a sua organização, propiciando conforme a 

necessidade, capacitação nas áreas conceitual, técnica e de gestão. 

A politica pública Municipal de fomento a economia solidaria, é regida 

pelos seguintes princípios: articulação e integração com enfoque no caráter 

Inter setorial e multidisciplinar, o que permite atuar de forma integralizada com 

o publico a ser atendido; participação e controle social; descentralização e 

territorialização das ações; desenvolvimento local e sustentável; autogestão, 

cooperação e solidariedade como foco das ações. 

E o objetivo seria propiciar acesso à geração de trabalho e renda na 

perspectiva da economia solidaria. Contribuir para melhoria da elevação da 

qualidade de vida pela criação de fontes de renda; incentivar a constituição de 

cadeias produtivas nessa economia.  

Como também propiciar o acesso a ações de economia solidaria, por 

meia de estruturas físicas descentralizadas e terrorizadas; apoiar o 

cooperativismo popular e solidário. Apoiar instrumentos de finanças solidaria 

bancos comunitários, moedas sociais, fundos solidários e cooperativas de 

crédito, promovendo o acesso a serviços financeiros e bancários com base 

nessa economia solidária. 

Essa politica publica Municipal de combate à pobreza, tem a finalidade 

de reduzir os índices de pobreza da população rural e urbana do município de 

Maricá, por meio da garantia ao direito humano a alimentação, acesso a 

educação, ao lazer, a saúde e a iniciativas de geração de trabalho e renda. 

Entende-se por pobreza nesse contexto, como toda situação pessoal, 

familiar ou comunitária de vulnerabilidade social, ocasionada por situação 

econômica. Ambiental ou sanitária, por falta de acesso as politicas publicas, 



pelo isolamento, por exclusão geográfica ou social, pela existência de 

necessidades alimentares ou não alimentares urgentes e imprescindíveis, a 

manutenção ou recuperação da dignidade humana. 

A implementação do programa social bolsa mumbuca, a ser paga 

através do Banco comunitário popular de maricá, voltado para a instauração de 

mecanismos de emancipação social e econômica para as populações em 

estado de vulnerabilidade social daquelas regiões e territórios nos quais o 

Município venha desenvolvendo ou não iniciativas de desenvolvimento local de 

segurança alimentar e nutricional. 

Porém o que acontece na implementação real do projeto é um pouco 

diferente de como foi mencionado acima.  Segundo a Luceli coordenadora do 

projeto moeda mumbuca, o programa está na primeira fase e no momento só 

está complementando renda. Não existem feras, festivais e nem comércio 

justo. 

As pessoas que tem acesso à bolsa mumbuca, são pessoas de baixa 

renda. Possuindo uma renda mínima de um salario mínimo. Cada família 

cadastrada no programa bolsa mumbuca, recebe 85 mumbucas, que se 

equivale a 85 reais. Assemelha-se à bolsa família em dois aspectos por ser um 

cartão de debito, que facilita o monitoramento de como o dinheiro esta sendo 

gasto, e também por ser um projeto integrador e desenvolvimentista. 

Existem ao todo 81 moedas sociais pelo Brasil, que são reconhecidas 

pelo Banco central como complemento ao real. São usados pelos bancos 

comunitários para estimular uma economia local. Mas para cada moeda social 

liberada, os bancos devem ter uma moeda em real em caixa. 

Para o cadastramento é preciso: Cópia da identidade; cópia do CPF; 

Cópia do titulo de eleitor; Cópia do PIS ou PASEP; Cópia do comprovante de 

residência atualizado; Carteira profissional (parte do contrato e dos dados); 

Cartão do INSS (auxilio doença ou aposentadoria); Cópia da carteira de vacina 

(menor de cinco anos); Cópia da certidão de nascimento dos filhos; Declaração 

escolar (maiores de cinco anos); Cópia da documentação do conjugue. 

 



 

Figura 2 -  Esquema da moeda social mumbuca. 

 

 

Fonte: http://jornal-rioniteroinoticias.blogspot.com.br/2014/02/voce-ja-conhece-

moeda-social-mumbuca-em.html 

 

 

Figura 2.1- Cartão Mumbuca 



 Fonte: http://www.institutobancopalmas.org/moeda-mumbuca/ (2015). 

 

Figura 03 – Jornais estrangeiros mostrando que a moeda Mumuba, 
primeira eletrônica do mundo. 



 Fonte: http://www.marica.rj.gov.br/?s=noticia (2015). 

1.3 A estrutura jurídica de cada moeda social circulante local 

Há 6 requisitos imprescritíveis sobre a estrutura de cada sistema de 

moeda social circulante local, que devem ser atentados, como forma de 

funcionamento e circulação, respeitando os propósitos e objetivos (regras 

livremente escolhidas pelos participantes afetados). 

(1) Requisitos de participação e regras de coordenação e 

administração do sistema.  

(2) Objetivos (propósitos) do sistema de moedas 

sociais/complementares.  

(3) Mecanismos de funcionamento do sistema:  

a) Meio de suporte pelo qual a moeda social/complementar é 

representada;  



b) Funcões da moeda social/complementar;  

c) Regras para a emissão das moedas sociais: 

• Moeda fiduciária (confiança na comunidade);  

•  Moeda mercadoria ou lastreada;  

• Sistema de crédito recíproco.  

(4) Sistema de circulação:  

a) O circuito monetário ou o modo pelo qual a moeda 

social/complementar é criada (originada), distribuída, emitida (colocada em 

circulação) e resgate (retirada de circulação);  

b) Participação da entidade emissora (criadora ou provedora) da 

moeda social complementar no circuito monetário:  

• Participação direta;  

• Participação indireta;  

• Sistema comunitário;  

c) Responsabilidade pelo resgate da moeda social.  

(5) Custo de implantação e manutenção do sistema (riscos e sistemas 

de garantias);  

(6) Forma de organização social 

1.4 As regras que definem a emissão adequada da moeda social 

É importante salientar quanto às falhas estruturais dos sistemas 

financeiros, desta forma, é importante relatar no contexto deste trabalho, as 

regras quanto a emissão correta da moeda de circulação local, ressaltando que 

ela é direcionada a um represamento de recursos na economia local (circuito 



econômico comunitário fechado) em função de um mercado financeiro da 

própria localidade. Ela está inserida em uma organização (ou reorganização) 

da produção, circulação, distribuição para que somente seja utilizada em 

âmbito de uma região, ou seja, não pode ser externada nacionalmente. Não 

pode se ter uma criação de riqueza a partir de recursos que se encontram 

disponíveis na economia real. E o aumento do potencial de arrecadação 

tributária dos municípios (NASCIMENTO, 2010). 

Essas três regras devem ser respeitadas e seguidas para que se tenha 

uma emissão adequada dessa moeda social. Sendo assim a priori: 

1. Não permitir a criação moeda com base em dívida pública, que não 

introduz nenhum produto adicional no mercado;  

2. Não permitir a criação de moeda para financiar compras de 

consumidores, que retiram produtos do mercado; 

3. Não permitir a criação de moeda para financiar a formação do capital 

no longo-prazo, que não resulta na disponibilidade imediata ou quase imediata 

de produtos e serviços no mercado. 

Partindo desse pressuposto o quadro abaixo demonstra uma 

comparação entre a moeda oficial e a moeda social, as vantagens e 

desvantagens do seu uso no território brasileiro. 

Quadro 01 – Moeda Oficial X Moeda Social 

MOEDA OFICIAL MOEDA SOCIAL 

(1) Moeda fiduciária oficial. (1) Complementar à moeda fiduciária oficial. 

(2) Três funções: unidade de conta, meio de 

troca e reserva de valor. 

(2) Não cumpre todas as funções da moeda => 

meio de troca. 

(3) Curso legal e uso obrigatório por lei, 

garantida e monopolizada pelo Estado. 

(3) Ninguém é (ou pode ser) obrigado a 

aceitar uma moeda social ou a participar de 

um sistema de moedas sociais. 

(4) Conectada diretamente com as finanças 

públicas (dívida pública e direito público) 

(4) Direito dos contratos e direito das 

obrigações (obrigações privadas e direito 

privadas) 



(5) 95% - moeda bancária privada 

(propriedade privada e dívida privada) 

Depósitos bancários Juros compostos 

Crescimento exponencial 

(5) RECIPROCIDADE, MUTUALISMO 

(propriedade comunitária) Diversos tipos de 

incentivos à circulação Evita juros compostos 

Crescimento similar ao da economia real. 

(6) Exclusão social Pessoas não bancarizadas 

Custo do crédito Concentração financeira 

(6) Inclusão Social => a atividade do sistema 

funciona de maneira anticíclica Nível de 

emprego na economia formal. Política 

monetária. Desconcentração financeira. 

Fonte: Adaptado, Carvalho (p. 110, 2010). 

1.5 O regime regulatório referente às moedas sociais 

Muitas questões legais e regulatórias referentes às moedas sociais 

permanecem abertas para discussão em quase todas as jurisdições. 

O próprio regime legal e regulatório, em virtude da variedade de 

estruturas contratuais dos diversos sistemas de moedas sociais, analisa quanto 

à moeda, no que condiz – Moeda => bancária, não bancária ou comunitária 

(moeda eletrônica), como: 

(1) Liquidação se opera dentro ou fora do sistema bancário  

(2) Criação endógena de crédito a descoberta ou de riqueza na 

economia real  

(3) Regras de emissão e conversibilidade (formas de integração)  

Os direitos dos consumidores (ou direitos dos participantes do 

sistema). Os mecanismos de solução de conflitos. Mecanismos de garantia 

relacionados com os depósitos dos provedores de moedas sociais on-line. 

Mecanismos de integração e cooperação com o sistema bancário. Conjugar o 

uso de moedas sociais com crédito e outros produtos ofertados pelas 

Instituições financeiras Mecanismos de monitoramento por parte dos bancos 

centrais/ supervisores nos casos cabíveis (moeda eletrônica). 



Todos esses mecanismos deverão estar em pauta quanto a utilização 

da moeda local, uma vez que os direitos devem estar sendo respeitados.  

1.6 Liberdade politica e Fetichismo institucional 

Seguindo a linha de raciocínio colocando a problemática da dialética 

entre estrutura e instituição, e a maneira social e politica que aborda essa ideia 

de totalidade. E se o problema está nas instituições quais seriam as 

alternativas para melhorar de alguma forma. 

Mas não da pra pensar as alternativas, sem ter uma ideia do que sejam 

essas ideias alternativas. Que seria o impulso teórico que justifica essa 

discursão. E essa proposta institucional primeiro tem que ter programas 

institucionais, e especialização disciplinar ligando uma questão mais genérica e 

totalizante, e a organização da teoria de mercado (a parte faz parte do todo). 

Mangabeira expõe as dificuldades do experimentalismo democrático, 

porém o foco do conflito está mudando. Pois a antiga oposição entre estatismo 

e privatismo, mercado e dirigismo, está sendo substituída por uma rivalidade 

mais promissora entre formas institucionais alternativas de pluralismo 

econômico, social e politico. 

Então a sua proposta era mostrar o que é o experimentalismo 

democrático. É uma interpretação da causa democrática, o mais influente de 

conjuntos de ideias e compromissos em vigor no mundo de hoje.  

Portanto seria encontrar a área de coincidência entre as condições do 

progresso prático e as exigências da emancipação do individuo. E o progresso 

prático e material inclui um crescimento econômico e a inovação tecnológica ou 

médica, com o apoio na descoberta cientifica. 

E essa emancipação do individual se refere à libertação dos indivíduos 

da prisão de arraigados papeis sociais, divisões e hierarquias, principalmente 

quando esse aparato social extrai forças de vantagens herdadas, moldando as 

oportunidades da vida dos indivíduos. 



Sendo assim, tanto o progresso prático quanto a emancipação do 

individuo dependem da capacidade de transformar o esforço social em 

aprendizado coletivo, sem se deter pela necessidade de respeitar um plano já 

estabelecido de divisão social e hierárquica, ou uma restrição de papeis 

sociais. 

Então é crucial que todos os aspectos do progresso material, e a 

relação entre cooperação e inovação. Pois a inovação exige cooperação. E 

toda forma real de cooperação permanece implantado em estruturas que  

expectativas estabelecidas e direitos adquiridos de diferentes grupos. E as 

pessoas acabam resistindo à inovação porque temem que ela ameace essas 

expectativas e direitos. 

Quando se refere ao experimentalismo democrático e as pessoas 

comuns, menciona a primeira esperança, que consiste em ocupar e preencher 

a zona de coincidência entre as condições de progresso prático e de 

emancipação do individuo.  

E a segunda esperança é que esse trabalho responda as necessidades 

e anseios sentidos pelos homens e mulheres comuns. O que torna plausível a 

segunda esperança é a característica da ação, que o autor chamou de 

dualidade.  

E essa tese de dualidade é que existem modos alternativos e 

convincentes de definir e defender os interesses de grupo. E a correspondência 

e assimetria completam esse dualismo, como a características da ação, na 

compreensão da mudança social na qual depende o experimentalismo 

democrático. E o experimentalismo democrático combina as duas esperanças 

que definem com uma prática, de ajuste motivado; sustentado e cumulativo das 

estruturas da sociedade. 

Em todo o mundo, pessoas educadas e politizadas se pretendem 

interessadas em alternativas, e criticam os partidos e políticos por sua 

incapacidade de gerá-las. E acaba que essa declaração tão difundida de 

interesse por propostas programáticas tenha gerado poucas ideias.  



E o exercício da imaginação programática exige de nós a retenção da 

ideia de mudança estrutural, ao mesmo tempo em que afirma a contingência 

básica das historias institucionais, a divisibilidade e a possibilidade de 

substituição gradual dos sistemas institucionais, e a indeterminação legal. 

Quanto ao experimentalismo democrático e ao fetichismo institucional, 

tenta demostrar as razões do enfraquecimento institucional, que estaria no fato 

dele produzir superstições hostis ao avanço do projeto democrático.  

E devemos entender a democracia como muito mais do que pluralismo 

partidário e do que responsabilidade do eleitoral do governo perante um 

eleitorado amplo. E esse projeto democrático foi o esforço de tornar a 

sociedade um sucesso prático moral, pela conciliação da busca de dois 

gêneros. 

O primeiro o bem do progresso material, nos libertando da servidão e 

da incapacidade e dando armas e asas aos nossos desejos. E o segundo da 

independência individual, nos libertando dos esquemas triturantes da divisão e 

hierarquia social. 

Para ele um dos inimigos do experimentalismo democrático é o 

fetichismo institucional, seria a crença de que as concepções institucionais 

abstratas, como a democracia politica, a economia de mercado e uma 

sociedade civil livre, tem uma expressão institucional única, natural e 

necessária. Então o fetichismo institucional é um tipo de superstição que 

permeia a cultura contemporânea. 

Traçando um panorama com relação do que foi mencionado no sentido 

do experimentalismo e do fetichismo instrucional, pois procura alternativas 

cabíveis para facilitar e desprender velhos papéis sociais. Pois é complicado 

hoje não haver uma alternativa para que famílias excluídas economicamente 

tenham acesso a tudo, desde trabalho e até uma liberdade politica.  

Porque acaba sendo um ciclo de dependência e não um ciclo de 

liberdade civil. Essas pessoas acabam sendo levadas a mudarem suas 

opiniões, ou a não tê-las para adquirir conquistas que deveria ser um mérito e 

não caridade. 



As politicas que promove esse assistencialismo trazem certas bem 

estar para a camada mais pobre, mas apenas isso não resolve o problema. 

Pois se por algum motivo essas pessoas que estão no programa deixarem de 

ganhar o beneficio, não existe uma perspectiva de melhora de condição, 

podendo essas pessoas a voltar para condição que estavam antes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – CAPITALISMO E ECOCONOMIA LOCAL 



Para entender o capitalismo, é preciso entender a dinâmica do capital. 

E para Marx o capital era trabalho dotado de uma dinâmica estranhada, que 

alheia e nos subordina. O valor é o trabalho corporificado na mercadoria. O 

trabalho tem que ser reconhecido pelo mercado, como um objeto útil. E isso 

acontece quando alguém aceitar pagar por ele. 

 Assim, trocamos os objetos que tem valor por outros do mesmo valor. 

Relacionamo-nos por meio do nosso trabalho, e trocamos esses objetos que 

representam nosso esforço diário. O trabalho é o mediador mais importante do 

mundo. 

A mercadoria apareceu-nos, inicialmente, como duas coisas: valor-
de-uso e valor-de-troca. Mais tarde, verificou-se que o trabalho 
também possui duplo caráter: quando se expressa como valor, não 
possui mais as mesmas características que lhe pertencem como 
gerador de valores-de-uso.” (pág. 63 – o capital a critica a economia 
politica). 

 

  A partir do momento que a produção deixa de crescer no capitalismo, 

chamamos de crise. A relação capitalista é a produção ou escala crescente. 

Subordinamo-nos aquilo que fazemos, porque é o modo de agir no mercado. 

A produção mercantil possui uma dinâmica que tem haver com a 

escala crescente, pois significa dizer que nessa produção de mercadorias que 

é uma forma que adquiri um papel estranho dos sujeitos. 

Com o Fetichismo da mercadoria, Marx coloca que as coisas são 

dotadas de vida própria, e não depende das nossas vontades. E essa dinâmica 

das coisas posta pela natureza, é subjetiva, estranha que subordina o sujeito, 

independe da sua vontade com relação natural. 

Essa dinâmica projeta e oculta parte do seu caráter subordinador, 

aleatório e incontrolável. A imagem oculta à dominação do sujeito, pois aquilo 

que é dominação social aparece como um fato social da nossa vida.  

A crítica é exatamente essa, porque se a realidade oculta sua 

estrutura, se revela sua constituição interna invertida. Quanto mais adequada 

mais realista, já a caracterização da imagem seria falsa. Portanto retrata a 



realidade não em sua plenitude, mas somente naquele elemento que a própria 

realidade nos permite alcançar. 

No entanto a economia politica é uma descrição possível da economia 

burguesa capitalista, como a discrição cientifica articulada da figura realmente 

projetada da economia. Sendo capaz de iluminar em meio aquela imagem. 

Trata-se de uma imagem útil, mas não verdadeira. 

Essa ciência é adequada a esse meio de produção, a economia 

politica. Entretanto também é uma ciência parcial, porque jamais indaga sobre 

a origem da imagem que se projeta perante nós. Não se pergunta do seu 

caráter histórico, e sim se constroem como um guia moral e politico que 

permite que o sujeito encontre um mundo melhor em torno de si. Então é uma 

ciência útil do capitalismo. 

O fetichismo é um elemento subjetivo dessa submissão que emprega a 

palavra estranhamento e alienação. Estaria fazendo parte dessa dinâmica do 

trabalho que nos subordina de uma forma natural. 

O estranhamento é o foco central dos textos do Marx, é preciso 

reconhecer a questão da exploração, que tem um senso politico muito forte. 

Porque foi concebido no cenário da revolução francesa, na luta pelo poder. 

As funções do dinheiro seria a medida dos valores: padrão de preços; 

meio de circulação; meio de compra; reserva de valor (tesouro); meio de 

pagamento; dinheiro mundial. O valor da venda será o mesmo comprado, 

porque está estabelecendo oferta e demanda como uma situação de 

causalidade. 

A sociedade tem como base a produção mercantil, o dinheiro faz o 

trajeto do comprador ao vendedor. É um meio de circulação por permitir esse 

permanente fluxo de mercadorias numa economia universal. Portanto um meio 

de compra que oferece ao seu possuidor acesso a qualquer produto, estando o 

dinheiro preso na esfera da circulação torna o movimento do dinheiro à forma 

visível da própria circulação da mercadoria. 



Pode-se afirmar com o dinheiro fora da circulação dá corpo a uma 

realidade social que subordina a circulação que torna um elemento secundário 

e mediador de outra forma de circulação capitalista. E nela está apresentado 

três novas funções do dinheiro. 

O Marx demostra que o dinheiro vaza para fora da produção, à 

contradição temporariamente incerta porque não se sabe quanto tempo. E 

materialmente incerto da produção e venda. Entre uma produção destinada à 

venda e marcada pela incerteza que entra em contraste com as necessidades 

de quem produziu. Onde a produção individual não escapa do produtor. 

Existe uma necessidade de entesourar para prevenir a carência 

quando a venda não é possível, ou quando a venda não chegou ao seu 

momento final. Significa que podemos reconhecer que o dinheiro é um objeto 

de desejo. 

A produção capitalista de mercadoria generalizada é dotada de uma 

riqueza imanente, vai brotar a preservação do dinheiro como riqueza, como 

tesouro. Apesar de que a riqueza entesourada não cresce. 

Dessa forma um homem que tira seu dinheiro do mercado e empresta 

alguém, gera especulação. Essa pessoa paga de volta, e com isso não perde o 

dinheiro. Dinheiro de usura nada mais é, que especulação por dinheiro. 

Especulação por mercadoria 

D – M 

M – D 

(M = mercadoria) 

(D = Dinheiro) 

Quando se lida com a função do dinheiro como reserva de valor. O 

capital se pode efetivamente ser entendido como capital de circulação. Do 

ponto vista formal o capital financeiro e o capital mercantil tem valor em 

expansão. É quase obvio para Marx que o capital é o resultado da produção.  



Por outro lado capital não é patrimônio, nem soma de dinheiro, e sim 

valor em movimento. Capital é a categoria da produção, quando ele surge 

desperto um conjunto de relações sociais. Todos os elementos são 

reconhecidos como esfera do valor, muito antes da produção ter se tornado 

capitalista. 

Circulação mercantil simples 

 

M – D – M 

 

(Mercadoria – Dinheiro – Mercadoria) 

 

Circulação capitalista 

 

D – M –D 

(Dinheiro – Mercadoria – Dinheiro) 

 

D – M = Compra 

M – D = Venda 

 

É imprescindível que nos detenhamos às categorias, pois é muito 

importante para o Marx. Percebemos quando o dinheiro na forma original do 

capital se encaixa no processo de circulação simples, que abre caminho para 

os produtores. Quando guardamos dinheiro em baixo do colchão, por exemplo, 

não é capital. Pois o dinheiro não circula. 

Dessa forma abre a gênese da forma moderna dos juros, que vai ser 

um elemento mais importante entre a feudal e a economia capitalista, por uma 

realidade nova. Os juros é a promessa de pagamento de dinheiro a mais, é a 

forma moderna que resolve a contradição no aumento da riqueza por 

intermédio da circulação. 

A gênese da categoria juros está associada ao credito; divida; devedor 

e credor. Na separação da venda e o ato de pagamento, a explicação tem base 

na complexidade numa economia que escapa os próprios produtores. 



Contudo o capital é globalizante, não há limites que trave o seu ciclo. O 

intuito dos produtores é acumular riqueza, então basta retirar a mercadoria de 

circulação para que tenha sempre mais valor, a partir de uma soma de valor. 

Trata-se de, a tendência a ampliação da riqueza. A expansão do capital tem 

uma finalidade em si mesma, que é a expansão do valor.  

O fato de a produção capitalista ser a única forma que se materializou 

na logica, todas as formas são dotadas da satisfação das necessidades. Em 

termos mais rigorosos, a produção capitalista tem dois propósitos que seria 

produzir uma mercadoria que tenha valor superior e a produção não somente 

de valor, mas de mais valor. 

Primeiro, quer produzir um valor-de-uso que tenha um valor de troca, 
um artigo destino a venda, uma mercadoria. E segundo, quer produzir 
uma mercadoria de valor mais elevado que o valor conjunto das 
mercadorias necessárias para produzi-la, isto é, a soma dos valores 
dos meus de produção e força de trabalho, pelos quais antecipou seu 
bom dinheiro no mercado. “Além de um valor-de-uso, quer produzir 
mercadoria; além de valor-de-uso, valor, e não só valor, mas também 
valor excedente (mais-valia)”. (pág. 220). 
 

                Mas a jornada de trabalho é o tempo necessário para produção de 

mercadorias, ou melhor, uma grandeza variável, tendo uma de suas partes 

determinada pelo tempo de trabalho necessário e outra pela duração do 

trabalho excedente. O tempo de trabalho necessário é a parte do dia na qual 

sucede a reprodução da força de trabalho. 

A mais-valia ou o mais valor é a diferença entre o valor produzido pela 

força de trabalho e o valor da força de trabalho (todo tempo de trabalho 

excedente, além do tempo para subsistência do trabalhador).  

A parte do capital, portanto, que se converte em meios de produção, 
isto é, em matéria-prima, materiais acessórios e meios de trabalho 
não muda a magnitude do seu valor no processo de produção. 
Chama-o, por isso, parte constante do capital, ou simplesmente 
capital constante. (pág. 244) 

 

É parte do capital convertida em força de trabalho, ao contrario, muda 

de valor no processo de produção, reproduz o próprio equivalente e, além 

disso, proporciona um excedente, o mais-valor, que pode variar ser maior ou 

menor. “Está parte do capital transforma-se continuamente de magnitude 



constante em magnitude variável. Por isso, chamo-a parte variável do capital, 

ou simplesmente capital variável”. (pág. 244). 

No entanto a taxa de mais-valia é a razão entre a mais-valia e o, capital 

variável, o capital materializado na força de trabalho. Mede a taxa de 

exploração, em outras palavras, o grau em que o capitalista foi bem sucedido 

em extrair mais valor do trabalhador. Se o trabalho necessário é de quatro 

horas, e o trabalho excedente também são quatro horas, então a taxa de mais-

valia é de 100%. 

A mais-valia absoluta é o método de extração da mais-valia baseado 

na alteração da jornada de trabalho (limite de 24horas por dia). Já a mais-valia 

relativa é o método de obter mais-valia baseado na alteração de produtividade 

no trabalho, para aumentar o tempo de trabalho excedente sem alterar a 

jornada de trabalho deve-se diminuir o tempo de trabalho necessário.  

E a massa de mais-valia é produzida a mais-valia por um conjunto de 

trabalhadores. O trabalhador não ganha valor total da sua força de trabalho, 

pois uma parte é apropriada pelo capitalista, gerando o esse mais valor.  

Acima esbocei alguns pensamentos do Marx sobre o capitalismo e com 

isso fazer uma ponte com a economia atual. Então o capitalismo tende a 

transformar tudo em mercadoria para atender o mercado e movimentar a 

economia, passando tudo a ser comercializado desde educação até cultura.  

E hoje a economia está com uma energia instável em decorrência da 

disseminação global da produção, dos mercados e das finanças. Pode se dizer 

que as pessoas tenham que se reinventar e se especializar a todo mundo 

momento para conseguir a acompanhar os empregos, e as transformações do 

mercado. E o próprio consumo está tomando dimensões próprias, 

condicionando as relações sociais do cotidiano e até politica. 

 A economia do Município de Maricá está tendo um maior 

desenvolvimento, justamente pelo fluxo do dinheiro está localizado aqui. 

Porque quando a economia de um país, estado ou cidade é altamente 

centralizada, seus habitantes são prejudicados, pois o dinheiro que deveria 

circular entre eles fica concentrado nas mãos de poucos.  



Por isso é importante que haja uma circulação dos recursos locais, da 

poupança e do investimento dos recursos disponíveis no próprio território. Isso 

faz com que a economia local seja saudável, trazendo benefícios para pessoas 

que vivem ali. 

Para que seja possível ativar e dinamizar a economia local, é 

necessário que ocorra tanto uma diversificação da produção, como uma 

qualificação e consolidação dos postos de trabalho existentes. Como 

complemento, são necessárias ações. 

Entretanto os bancos comunitários são serviços solidários em rede, de 

natureza associativa e renda na perspectiva de reorganização das economias 

locais, tendo por base os princípios da economia solidaria. 

Além disso, ajuda a promover o desenvolvimento de território de baixa 

renda, através do fomento a criação de redes locais de produção e consumo 

baseado no apoio a iniciativa de economia solidaria em diversos âmbitos como: 

empreendimentos sócios produtivos, prestação de serviços, de apoio à 

comercialização (padarias, mercadinhos, lojas etc.), e organização de 

consumidores. 

A estrutura de gestão do banco comunitário de desenvolvimento são 

geridos no interior das estruturas de organização de caráter comunitário (como 

associações, fóruns, conselhos) ou outros tipos de iniciativas da sociedade civil 

que estejam inseridas na comunidade (sindicatos, Ongs e igrejas).  

Seu funcionamento supõe, portanto, a constituição de uma equipe de 

coordenação executiva no seio da própria organização associativa. Sua gestão 

implica no seio da própria organização associativa. Contudo sua gestão implica 

desse modo numa dimensão compartilhada, com forte componente de controle 

social e local baseado em mecanismo de democracia direta. 

Esse banco se mantem através da capacitação de recursos públicos e 

da constituição de um fundo solidário de investimento comunitário. Este fundo 

se constitui de muitas fontes de recursos entre doações. 



Dessa forma os bancos comunitários oferecem produtos e serviços, 

como: Moeda social circulante local; 

1.  Crédito solidário através de concessão delegada junto a agentes 

financeiros e/ou através de fundo solidário (como Banco Popular do Brasil CEF, 

Caixa Econômica, BNDES, etc.); 

2.  Crédito para financiamento de empreendimentos solidários; 

3.  Crédito para o consumo pessoal e familiar, sem juros; 

4.  Cartão de crédito popular solidário; 

5.  Abertura e extrato de conta corrente; 

6.  Depósito em conta corrente; 

7.  Saque avulso ou com cartão magnético; 

8.  Recebimento de títulos; 

9.  Recebimento de convênios (água, luz, telefone, etc.); 

10.  Pagamento de benefícios; 

11.  Crédito habitacional. 

2.1 – Banco Palmas  

O banco palmas foi o banco que abraçou o projeto que foi implantado 

pela Prefeitura de Maricá, com o intuito de ajudar a melhorar a qualidade de 

vida da população da cidade e junto melhorar a economia.  Pois ele é 

responsável pela promoção do desenvolvimento econômico e pela execução 

dos serviços financeiros da comunidade. 

Oferecendo desta forma um credito produtivo que é concedido em reais 

e apoiar a ampliação ou criação de novos empreendimentos, nos ramos da 

indústria, comércio ou serviços. O Banco Comunitário pode criar diversas 

linhas de crédito produtivo dependendo da realidade da comunidade.  



Por exemplo: crédito para artesãos, crédito para feirantes, crédito para 

iniciantes de pequenos empreendimentos, crédito para ampliação de 

empreendimentos, crédito para grupos de empreendimentos da Economia 

Solidaria. O importante é contemplar vários segmentos da comunidade. 

Contudo, é importante começar “devagarzinho” e aos poucos ir aumentando a 

oferta de produtos. 

Também oferece um fundo solidário para compras conjuntas, esse 

fundo foi criado para atender grupos de pessoas que trabalham no mesmo 

ramo de atividade. Por exemplo, confecção, beleza, alimentação e outros. 

Esses grupos fazem uma lista de compras e o Banco Palmas compra direto no 

fornecedor. Os empréstimos são pagos ao banco, em 06 parcelas, sem juros. 

Proporcionando também crédito para consumo que é realizado em 

moeda social, tem como objetivo maior estimular o consumo local. É 

recomendável iniciar o Banco Comunitário com uma linha de crédito em moeda 

social com limites baixos (até 80 reais), evoluindo aos poucos. Também pode 

ser feita a troca direta de reais por moeda social. Normalmente se orienta o 

comércio local a dar descontos para quem compra com a moeda social para 

estimular o uso da moeda por parte dos moradores. 

Sempre é bom começar o banco com poucos comércios aceitando a 

moeda para que se possa, com mais facilidade visualizar o volume de vendas, 

estimulando a aceitação dos outros comerciantes. Aos poucos se amplia o 

número de comércios que aceitam a moeda. 

O banco também oferece palmas micro seguro, que é um seguro de 

Vida destinado à população de baixa renda. O valor do prêmio é de RS 35,00 

ao ano. Cobertura: auxílio funeral (RS 1.000,00); indenização por morte natural 

ou acidental (RS 3.000,00); sorteio mensal pela Loteria Federal (RS 5.000,00).  

Quem compra acima de três certificados pode parcelar em até seis 

vezes. Este seguro de vida também serve como um seguro para o 

empreendimento, pois em caso de falecimento do empreendedor, a família 

recebe uma indenização de R$ 3.000,00. Esse pode ser um fator decisivo para 



o pequeno empreendimento não “quebrar” com os gastos naturais decorrentes 

de um óbito na família. 

Além de outros serviços como a poupança que é uma experiência bem 

recente do Banco Palmas. A prática da poupança está muito ligada à educação 

financeira e ao consumo consciente. Aprender a poupar de forma coletiva é um 

passo decisivo para se organizar um sistema local de finanças solidárias. 

Temos que ficar atentos para a legislação brasileira que não permite aos 

bancos comunitários a prática da poupança, devendo, para isso, buscar a 

intermediação de um banco. 

O correspondente bancário que permite ao Banco Comunitário realizar 

pagamentos e recebimentos próprios dos bancos comerciais (público e 

privados). É de grande utilidade para a comunidade local e colabora para a 

circulação do dinheiro na própria comunidade.  

Embora de grande importância, conforme destacado cada comunidade 

deve decidir (a partir da necessidade do local e da disposição e capacidade de 

gestão da própria equipe do Banco Comunitário) se deseja ou não operar como 

correspondente bancário.  

Deve-se ter claro que o correspondente aumenta em muito o volume 

de recursos no Banco Comunitário e em igual proporção a complexidade na 

gestão do banco e os riscos de sinistros. 

A educação se sincroniza em várias modalidades pedagógicas de um 

Banco Comunitário: cursos de capacitação, oficinas, formação de longo prazo, 

sessões de trabalho, reuniões formativas e outras.  

Fundamental é entender que o processo educativo é parte integrante 

de um Banco Comunitário e deve ser realizado para vários segmentos: para os 

trabalhadores e voluntários do banco, para os gestores do banco, para os 

empreendimentos locais, para os parceiros, para a própria comunidade 

envolvida de forma geral. Deve-se estabelecer um sistema de 

capacitação/formação progressiva e continua. 



Trabalhando com rede local de prosadores o banco comunitário 

trabalha na perspectiva de formar no território uma grande rede de 

prosumatores, isto é, cada morador possa ser simultaneamente produtor, 

consumidor e ator social de transformação.  

Desta forma é necessário articular em rede, comprando e vendendo 

um para o outro, criando várias conexões econômicas (compras coletivas, 

feiras, cooperativas e outros), além de organizar lutas sociais por direitos e 

políticas públicas. A criação da rede é uma meta a ser construída no dia a dia e 

conquistada a médio e longo prazo. 

Figura 04 - Esquema de Produtos e Ações de um Banco Comunitário 

 

 

Fonte: http://www.institutobancopalmas.org/o-que-e-um-banco-comunitario/ (2015). 

Figura 05 – Esquema de como funciona o banco comunitário 



Fonte: http://www.institutobancopalmas.org/moeda-mumbuca/ (2015). 

Figura 06 – Esquema de como funciona o banco comunitário  



  Fonte: http://www.institutobancopalmas.org/moeda-mumbuca/ (2015). 

 

Figura 07 - Logotipo do banco palmas  

     Fonte: http://portal.aprendiz.uol.com.br/arquivo/2013/03/19/livro-apresenta-desafios-da-

economia-solidaria-no-brasil/  (2015).  



 

 

 

 

 

2.2 - A crise no Brasil e o desfecho para uma reinvenção. 

O momento não anda um dos melhores para o país, com a crise 

econômico sendo um grande fator. Tanto para as reclamações da massa, 

como para uma solução de desenvolvimento do ponto de vista do Estado. 

Segundo o Ministro de assuntos estratégicos Roberto Mangabeira 

Unger, que é um dos intelectuais mais importantes do país, defende uma 

agenda nova para Brasil. Pois alega que a crise econômica, ao invés de um 

problema, passa a se tornar uma oportunidade para o Brasil dar um salto de 

desenvolvimento e se reorganizar para viver num momento para que haja uma 

educação de qualidade e de maior produtividade. 

De fato estamos passando por um processo, esteja vindo de período 

histórico em que as duas bases do desenvolvimento eram, de um lado, a 

massificação do consumo, e de outro lado, a produção e exportação de 

commodities, produtos primários transformados.  

Porém o que ocorreu foi que essa estratégia passou a não ser mais 

utilizada pelas circunstâncias na economia mundial. Pois o preço das 

commodities desabou e a China que era o nosso principal mercado, deixou de 

crescer como crescia. Passando assim a ser inviável a continuação dessas 



estratégias, ficou patente uma limitação que ela tinha desde o inicio, que era 

conviver com um nível muito baixo de produtividade na economia brasileira. 

Essa baixa produtividade passa também a ser uma categoria moral 

segundo Unger, significa haver condenado a maioria dos nossos cidadãos a 

viver vidas pequenas. Porque isso é o que significa estar empregado em 

modelos de baixíssima produtividade. E este modelo chegou ao fim. E a crise 

nada mais é, que a limitação fiscal do Estado. Mas na profundidade é o 

esgotamento de todo um modelo de desenvolvimento. 

Então o que esta tentando mostrar é que o Brasil precisa urgentemente 

de um novo modelo, e esse modelo tem que se basear mais na produção e na 

oferta, do que no consumo e na demanda. A democratização da demanda 

pode ser feita apenas com dinheiro, enquanto a democratização da oferta 

precisa de inovação na economia e no próprio Estado. 

O que esta sendo colocado além da crise, é que existem outras três 

fontes de descontentamento no Brasil. A primeira é a estagnação econômica, 

que só vai resolver com novas estratégias de desenvolvimento.  

A segunda fonte de descontentamento é a falta de qualificação dos 

serviços públicos, de saúde, educação e segurança. Pois a nova classe média 

ganhou acesso ao consumo, e descobriu que não é suficiente para levar uma 

vida decente se não for combinado com acesso a serviços públicos de 

qualidade. 

E nesse contexto enfrenta-se um risco de ciclo vicioso, porque precisa 

de crescimento para financiar os serviços públicos de qualidade para organizar 

uma nova dinâmica de crescimento. A terceira fonte de descontentamento é 

com a corrupção, e a corrupção de um foco no País. 

No entanto o Unger afirma que o Brasil não é um país sistemicamente 

corrupto. Sendo muito menos corrupto que outros grandes países. Coloca que 

temos um problema focado de corrupção, grave, porém focado, em que maior 

fonte do problema é o financiamento eleitoral e a relação entre o dinheiro e 

politica, que é aproveitada por alguns indivíduos para o enriquecimento 

pessoal.  Temos que enfrentar esse quadro, é um dos elementos fundamentais 



é construir um projeto de país. E não permitir que o urgente ocupe lugar do 

importante. 

Em uma reunião a presidente Dilma Rousseff afirmou que 1% do PIB 

vai cair, entrando nessa questão do ajuste fiscal. O Unger colocou em pauta 

que agora que estamos saindo de um modelo falido, temos que organizar uma 

estratégia baseada em capacitação e produção. E, portanto é uma travessia 

impossível se não houvesse uma queda econômica e uma retração fiscal. 

Pois volta a mencionar que mudanças estruturais não acontecem em 

nenhum lugar do mundo em tempos de bonança. E nesse momento a 

necessidade é a mãe da invenção. Por haver crise pode haver transformação, 

e nesse sentido temos que entender o papel do ajuste fiscal. 

Outro ponto importante do ajuste fiscal é perder o medo da 

desvalorização cambial, pois temos câmbio flutuante para que ele flutue. 

Porque as vantagens cambiais para produção superam suas desvantagens.  

Precisa haver liberdade de importar altas tecnologias, uma impressora 

3D não deve custar o dobro em São Paulo do que custa em Nova York, por 

exemplo. O Unger deixa claro seu ponto de vista, que se quisermos essa 

escalada de produtividade, precisa acabar com esse preconceito mercantilista 

de que exportar é bom e importar é ruim.  

Portanto um grande caminho pela frente, e uma obra que exige ideias. 

Unger insiste que não é dinheiro. Pois tem muitas coisas que podem ser feitas 

de valor fundamental que não custam nada.  

O novo currículo nacional não é uma obra de dinheiro, mas sim um 

novo desenho da cooperação federativa em educação não é obra de dinheiro. 

É claro que tem que haver investimentos depois, mas o que esta sendo 

exposto é que a obra  de valor inestimável não tem a ver com dinheiro. 

Está havendo um fenômeno importante no Brasil que é surgimento de 

uma pequena burguesia empreendedora, constituída por milhões de pessoas 

que lutam para abrir e manter pequenos empreendimentos. Que estudam a 

noite, que se filiam a novas igrejas e que abraçam uma cultura de autoajuda e 



iniciativa. E atrás deles há uma multidão ainda maior de trabalhadores ainda 

mais pobres, mas que já se converteram a essa consciência. 

O Unger está colocando em xeque, que a massa é o agente politico 

mais importante do Brasil e comanda o imaginário coletivo popular. A esquerda 

tem que evitar um grande erro da esquerda europeia, que foi identificar a 

pequena burguesia como inimiga. E depois de ter demonizado a pequena 

burguesia, ela se tornou os tentáculos da direita. Temos que abraçar a 

pequena burguesia. 

A pátria educadora que tanto almeja, é que nossa cultura é anárquica e 

criativa. Então devemos nos aproveitar disso. Mas o Brasil precisa de uma 

transformação radical na educação. Pois estamos tendo vários acessos, mas a 

qualidade é miserável. Temos uma tradição de enciclopédica e de 

memorização, uma educação canônica e dogmática, que contradiz as 

exigências da ciência que o oposto a tudo que somos. Unger menciona que é 

uma camisa de força, onde querem transformar crianças brasileiras do século 

XXI em crianças francesas do século XIX. 

O que falta no Brasil é a figura da empresa média de vanguarda, que 

em economias mais avançadas, que em economias mais avançadas ocupa um 

papel central na economia. Então precisamos inovar nas instituições para 

construir outro tipo de relação entre o governo e as empresas que supere os 

dois modelos. O modelo americano de um Estado que apenas regula as 

empresas a distancia e do nordeste asiático de formulação de uma politica 

industrial e comercial unitária, imposta de cima para baixo pela burocracia 

estatal. 

 

 

CONCLUSÃO 



O que tentei mostrar nessas paginas acima, é uma politica que bem 

implantada funcionaria. Daria emprego, renda e estrutura para famílias que não 

possuem estrutura alguma. Pois na teoria, e no projeto lei a economia solidaria 

e a moeda social servia tanto para diminuir a exclusão, como facilitar a entrada 

dessas pessoas no mercado de trabalho. 

Porém o que foi observado por mim nessa proposta, foi algo um pouco 

diferente.   Observei que o projeto está na sua primeira fase de implementação, 

e estaria só complementando a renda. O Projeto segundo a coordenadora não 

estaria finalizado, e por isso não consegui muitos detalhes de como funcionaria 

essa economia solidaria dentro de parâmetros reais, e não somente do projeto 

lei. 

Dentro de uma perspectiva, o projeto possui fatores favoráveis de 

implementação. A moeda social já implantada possui suas características que 

ajuda tanto as pessoas pobres da cidade, como beneficia o comércio local. 

Entretanto não concordo com os métodos que estão sendo utilizado. 

Primeiro é uma politica de curto prazo, e não de longo prazo. E politicas de 

curto prazo, acaba fazendo um bem rápido, não deixa uma conquista, ou 

melhor, algo duradouro caso esse projeto não vá para frente. 

Isto me faz pensar num princípio grego, que recorre à aparência e não 

a essência nos fatores sociais e nas próprias instituições politicas. Aquilo que é 

essência se mantem ao longo dos regimes. Já o que é aparência te distrai por 

algum momento, é captado pelos sentidos, mas não permanece. 

Os princípios que fundam a economia solidária não estariam ligados 

nem com publico e nem com o privado. É um espaço econômico de produção e 

distribuição de riquezas, mediante a geração de emprego, renda e 

oportunidades.  

Para que a população se envolva concretamente na construção de 

uma sociedade livre, justa e solidária, na erradicação da pobreza e na redução 

das desigualdades sociais e regionais. Haveria então uma valorização do ser 

humano, o colocando como centro sendo sujeito e o fim de uma atividade 

econômica. A economia local está sendo importante, pois ajudam tanto os 



comerciantes quantos os próprios consumidores. As pessoas acabam 

consumindo dentro da própria cidade, que antes não tinham acesso à moeda 

oficial. 

O Benjamin Franklin disse uma vez que crédito também é dinheiro. E 

que para um bom pagador os bolsos dos seus amigos vão estar sempre 

disponíveis. A questão do tempo é dinheiro. Naquela época um homem 

descobrir que credito é dinheiro, foi uma coisa impressionante. Hoje não é uma 

coisa tão impressionante assim, pois se tornou corriqueiro. 

Porém no Brasil não é todos que conseguem o direito ao crédito, muito 

menos ao microcrédito. Os bancos comunitários facilitaram o acesso às 

famílias de poder aquisitivo baixo a adquirir serviços micro financeiro. Por 

exemplo: Crédito para Produção, Comércio ou Serviço; Crédito para Inclusão 

Produtiva; Casa Produtiva e Crédito para Consumo Local. 

Concluo obtendo duas opiniões formadas a respeito deste projeto. A 

primeira é positiva, pois mesmo o projeto não estando finalizado ajuda as 

pessoas de baixa renda e melhorou a economia da cidade. A segunda é 

negativa, porque esse projeto foi implantado em 2013 e, portanto já deveria 

está totalmente concluído. 

Acredito que esse seja mais um apelativo e não uma proposta 

institucional de mudança. Se não conseguiram implantar o projeto Inicial como 

manda a decretação oficial da lei, deveria haver proposta alternativa para 

acesso ao dinheiro. Não o dinheiro dado, o dinheiro conquistado. 

A prefeitura poderia dar cursos ou capacitações para essas pessoas 

que adquirem o dinheiro. Para que assim se por via do destino esse beneficio 

acabe, as famílias não voltarem para o estado econômico que se encontrava 

antes. 

Porque segundo Gramsci nem todos os seres humanos desempenham 

papeis de intelectuais. No entanto toda e qualquer produção mesmo a mais 

modéstia, exige um trabalho especifico. 
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