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Resumo: O crescente desenvolvimento do sistema capitalista nas últimas décadas no Brasil teve como 
consequência uma crescente onda de competividade e desigualdade social entre as camadas mais 
vulneráveis dentro da economia capitalista. Há um crescente desenvolvimento econômico no Brasil, 
mais a distribuição de renda é realizada de forma desigual perante a população, desencadeando uma 
onda de desigualdade social em territórios menos desenvolvidos. Neste trabalho abordaremos o conceito 
e características dos Bancos Comunitários de Desenvolvimento (BCD) e as moedas sociais existente 
no Brasil. Os BCD apresentam uma nova forma de relação entre os agentes econômicos, alicerçado no 
conceito de cooperação e autogestão dos empreendimentos em busca de promover o desenvolvimento 
econômico e social das populações, disseminando as práticas das finanças solidárias. Este projeto busca 
Avaliar, a partir de estudos de caso, visitas in loco, e levantamento de dados quais dos projetos em 
andamento de moedas sociais no Brasil, alcançaram o status de desenvolvimento local sustentável, 
medir qual a eficácia das moedas sociais no processo de inclusão socioeconômica das comunidades 
onde a proposta foi implantada, identificando quais os processos utilizados nesses projetos e quais foram 
proveitosos para a implantação da moeda social, permitindo, portanto, a criação de um protocolo que 
possa ser utilizado por mais comunidades.
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INTRODUÇÃO

O crescente desenvolvimento do capitalismo nas últimas décadas no Brasil desembocou numa constante 
onda de competitividade e desigualdade social entre as camadas mais vulneráveis dentro da economia capitalista. 
Há um crescente desenvolvimento econômico no Brasil, mais a distribuição de renda é realizada de forma desigual 
perante a população, desencadeando nas desigualdades sociais.

Como alternativa para a população mais afetada pela desigualdade social existente no sistema 
capitalista, a economia solidária tem como principal objetivo inserir na economia social a população 
que não faz parte do sistema financeiro, para RIGO (2014), a economia solidaria pode ser estimulada 
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ou apoiada por entidades da sociedade civil, do poder público e da comunidade local por seus próprios 
moradores.
 Um dos Instrumentos da economia solidaria são os bancos comunitários de desenvolvimento que 
atuam disseminando práticas de finanças solidárias, realizando os serviços que os bancos tradicionais não 
realizam e inserindo na economia local a população que antes não participava da economia capitalista 
de forma ativa, cada banco comunitário tem sua própria moeda local denominada de moeda social, que 
circulam dentro das comunidades.

França Filho e Silva Jr (2009, p. 103) definem Bancos Comunitários de Desenvolvimento como 
“uma prática de finanças solidárias de apoio a economias populares de territórios com baixo índice de 
desenvolvimento humano”, os autores também citam quatro ações básicas a serem desenvolvidas pelos 
bancos comunitários, sendo: o fundo de crédito solidário, moeda social circulante local, feira de produtos 
locais e fundos de crédito solidário.

No Brasil, os bancos comunitários de desenvolvimento não atuam nas localidades apenas 
desempenhando o papel econômico, que seria a disseminação e a circulação da moeda local, mas também 
tem um papel social junto às comunidades de promover maior integração entre as pessoas da localidade 
e fazer com que haja trabalho mútuo de cooperação e o desenvolvimento local. (FRANÇA FILHO, 
2007). 

 Segundo MELO (2008) os bancos de desenvolvimento comunitário assumem um papel de 
desenvolvimento local dentro das comunidades, que atua promovendo o crescimento das organizações 
comunitárias articulando a produção, a comercialização o financiamento e a capacitação dos moradores 
da comunidade local.

O Brasil conta com mais de 104 moedas sociais em funcionamento, tanto em pequenas quanto 
em grandes centros urbanos. A ideia da moeda social é relativamente nova no contexto da economia 
solidária, surge como alternativa ao escambo e possui características próprias. Trata-se de uma moeda 
não oficial, mas perfeitamente legal utilizadas por um determinado grupo para troca de mercadorias e 
serviços.

Diante do grande número de moedas sociais em circulação no Brasil, o principal objetivo 
do trabalho é investigar se as moedas sociais foram capazes de dinamizar o espaço econômico em 
redor, provocando desenvolvimento local e sustentável dentro da sua área de atuação, colaborando para 
melhorias econômicas e sociais dentro da localidade.

REFERENCIAL TEÓRICO

ECONOMIA SOLIDÁRIA

A economia solidária atua como sendo uma válvula de escape em determinadas conjunturas, 
como, por exemplo, em caso de segregação econômica, distribuição de renda desigual, que surgem, 
sobretudo, num contexto econômico de centralização financeira. Define-se economia solidária, de acordo 
com SINGER (2003, apud CARVALHO, 2012):
 

[...] como uma forma de acesso aos trabalhadores marginalizados do mercado de 
trabalho, unindo o princípio de posse e uso dos meios de produção e distribuição, 
com o princípio da socialização desses meios, gestão democrática, repartição da 
receita líquida entre os integrantes (cooperados) e destinação do excedente anual 
(sobras).

 
Partindo dessa perspectiva, fazem-se necessárias ideias que se pautem, consoante a MORAIS 
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(2011), na “busca por soluções contra a miséria, a exclusão, o desemprego e a cultura individualista 
dominante, ao que respondem com iniciativas balizadas em ideais de igualdade, cooperação e 
solidariedade”.

O meio basilar do fator economia solidária, centraliza-se na capacidade potencial de cada 
indivíduo, que, por meio da atuação conjunta e coesa – ou seja, através da integração de potenciais 
produtivos de cada componente da economia solidária -, desviam-se das disparidades econômicas. De 
acordo com POCHMANN (2004):

 
[...] tem sido buscada a sinergia coletiva, a partir do desenvolvimento de 
atividades e de saber acumulado, mesmo que vinculado, na maior parte das vezes, 
à produção e distribuição cíclica de renda dos segmentos pauperizados, como 
padarias comunitárias, artesanato local, coleta seletiva de lixo, entre outras.

 
Soma-se ao que foi exposto, o caráter democrático carregado por esse mecanismo integrativo, 

no qual possibilita formatos de gestão mais sociais e menos centralizadores. Fato esse externado por 
REYES (2011):

 
O desenvolvimento da economia solidária tem sido impulsionado pelo surgimento 
de novas formas de gestão, gestão social, que da mesma forma como mencionado 
em economia, tem sido fundamental para as formas dominantes de gestão. Gestão 
social tem gerado uma visão alternativa aos modelos de gestão ou pirâmide de 
gestão de negócios, conceitualmente e na prática são organizadas de cima para 
baixo. O conceito de pontos de gestão social, a partir de uma perspectiva crítica 
epistemológica para a organização de gestão de baixo para cima. 

 
Esse é um meio de gestão mais horizontal no que diz respeito à tomada de decisões, relacionando-

se de maneira mais harmônica e adaptável ao ambiente sociocultural (REYES, 2011). 
É de grande valia ressaltar, que o enfoque da economia solidária se sobrepuja ao contexto da 

economia capitalista, tendo em vista que, considera-se como sendo um sistema com uma perspectiva, 
singularmente, de monopólio econômico polarizado. De acordo com ESTENSSORO (2003), esse método 
financeiro possui dificuldades para fomentar uma estrutura de vida aceitável para todos. Isso tem a ver, 
segundo TAUILE (2004): “por sua virtualidade, imaterialidade e pelo desenvolvimento de formas cada 
vez mais abstratas de riqueza”. Ele ainda reitera, salientando que:

 
O retorno a um caminho sustentado do movimento de acumulação de capital 
só pode ter lugar após o declínio dessa hegemonia e apenas a partir disso se 
abre a possibilidade de um novo estágio de desenvolvimento, em um novo 
regime de acumulação, com o centro do poder econômico retornando à esfera 
da produção.

 
Soma-se a isso, também, que o intento da economia solidária, transcende as perspectivas do 

estado, bem como as suas políticas de governo, em razão de que:
 

Na maior parte das vezes, todavia, a política governamental terminou por 
reproduzir um certo assistencialismo improdutivo, pois ao operar como um 
fim em si mesmo demonstrou ser insuficiente para oferecer portas de saída 
emancipatória às angustias do conjunto dos excluídos. Poucas têm sido as 
experiências de políticas públicas articuladas e integradas a uma estratégia 
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de inclusão soberana e de caminhos associados à autonomia social, política e 
econômica coletiva. (POSCHMANN, 2004)

Com isso, para que o papel do estado, no âmbito de uma economia solidária, possa ser considera 
satisfatório ou mesmo aceitável, deve-se, anterior a isso, apoiar-se numa ótica de consolidação social, 
fazendo-se como necessário, em todo esse processo, a eliminação do engajamento eleitoreiro, isto é, da 
reciprocidade entre o mecanismo eleitoral e a atuação social-econômica.

 Percebe-se, então, que tudo que se associar à temática economia solidária bem como o 
seu contexto, tem de propiciar opções que gerem renda e fomentem a independência econômica dos 
trabalhadores, empenhando-se, sobretudo, como um dos pilares a fim da redução das desigualdades. 
(GAIGER, 2011)

FRANÇA (1999) associa a economia solidária à dádiva, pois é justamente esse fator adicional 
que remete um caráter inovador em um contexto organizacional. Além disso, de acordo com GODBOUT 
(1992, apud FRANÇA, 1999), esse modelo define-se como sendo:
 

Uma forma de circulação de bens e/ou serviços que não pertencem ao circuito 
nem do mercado nem do Estado e que se faz em nome do laço social, a dádiva 
é muitas vezes reduzida (sua existência) ao espaço das relações entre próximos, 
conhecidos: no seio da família, entre amigos [...]. Entretanto, a dádiva se faz 
também entre estranhos, desconhecidos. É o que testemunham todas as ações de 
solidariedade organizadas espontaneamente na ‘sociedade civil’ [...].

 
Já EID (2004), atribui à economia solidária como o meio responsável por atenuar as inversões 

originadas, em muitas vezes, pela própria lógica do mercado de trabalho (e a ideia de patronato), no qual, 
em diversas situações, considera o trabalhador como descartável. Em razão desse fato, o autor explana, 
em um fundamento mais global, que:
 

A partir dessa visão predadora e criminosa, associada à omissão da fiscalização 
estatal e das dificuldades de organização e controle pelo operariado, encontra-
se ao longo do século passado, a presença do emprego precário, em todas as 
regiões do país. Por outro lado, a retomada do crescimento econômico na atual 
conjuntura é fundamental, porém insuficiente para absorver os cinquenta milhões 
de brasileiros considerados pobres ou miseráveis. É nesse contexto que se coloca 
a importância de se construir uma forte e verdadeira Economia Solidária. (EID, 
2004) 

 
MOEDA SOCIAL 

A moeda social integra-se como um dos mecanismos utilizados pelos bancos comunitários, 
no qual, consoante a SOARES (s.d), “é uma forma de moeda paralela criada e administrada por seus 
próprios usuários, logo, tem sua emissão originada na esfera privada da economia”. É importante lembrar 
que ela não tem nenhuma conexão prescrita com a moeda do país, e, inclusive, atinge somente às pessoas 
que a aderem, voluntariamente.

 É uma moeda que, em contraposição às sucessivas crises econômicas, nasce com a capacidade 
de “enfrentar algumas deficiências estruturais dos sistemas monetários” (FREIRE, 2011). Isso, em 
razão de que, num contexto de crise, percebe-se uma série de fragilidades que se apresentam no sistema 
financeiro comum.

Elas são utilizadas, sobretudo, em locais em que há uma evidência maior de déficit socioeconômico 
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e, além disso, que se manifestam num contexto de menor grau de desenvolvimento humano.
A moeda possui um papel arrojada no que diz respeito à economia local, uma vez que se mobiliza 

propriamente na localidade pelo qual está inserida. Isso se dá em razão, substancialmente, da relação 
de proximidade gerada dentro da própria comunidade (característica essa, intrínseca aos objetivos da 
economia solidária). Tal menção é sustentada por RIGO (2014), no qual:
 

[...] o papel relevante da moeda social na sua condição de tecnologia social 
apropriada pela comunidade: trata-se do seu potencial em reorganizar as 
economias locais. Tal reorganização consiste na utilização das “poupanças” 
dos moradores nas próprias atividades da comunidade. Ou seja, o consumo e a 
produção acabam por ser financiados por meio do uso da moeda social, gerando 
um ciclo de dinamização da economia local.

 
Em razão desse fator, a moeda social e a sua movimentação local fomentam a construção de 

novos empreendimentos internos, o que mostra a sua eficiência na contribuição na formação de novos 
potenciais empreendedores.

Insere-se nesse contexto, o fato de haver uma nítida consolidação da própria comunidade 
em uma série de fatores que, além de instigar a geração de mais empreendimentos, contribui para: o 
estreitamento de laços de amizade; o uso da confiança nas relações comerciais; a ajuda mútua entre os 
integrantes; entre outros vários fatores.

LÓGICA DA MOEDA SOCIAL
 
Num contexto trivial, as pessoas tendem a conjeturar que há somente um tipo de moeda, contudo, 

elas podem ser subdivididas em duas particularidades, sendo uma que se direciona ao âmbito político, e 
outra ao fundamento comercial (BLANC, 2006, apud FREIRE, 2011).

Com esse raciocínio, entende-se a primeira como sendo aquelas moedas geradas por autoridades 
políticas, ou, então, por instituições que são submetidas a essas autoridades. Exemplo dessa moeda são 
aquelas emitidas pelo estado. (BLANC, 2006, apud FREIRE, 2011). E a segunda são aquelas concebidas 
por instituições empresariais com o intento de obter lucro por meio das operações comerciais. Tem-se 
como exemplo em que “os bancos administram as contas dos seus clientes ganhando crédito (dinheiro) 
com essa atividade [...]” (FREIRE, 2011).

Já a moeda social não se integra em nenhum desses padrões mencionados. De acordo com 
FREIRE (2011), a moeda social aplica-se em um modelo denominado como “cidadão”, no qual as devidas 
associações/instituições – de cunho comunitário e com enfoque, estritamente, social – responsabilizam-
se pelas emissões das moedas.  

As pessoas realizam as suas atividades comerciais e, quanto às transições financeiras:
 

Numa central, são controlados os créditos e débitos dos membros de forma que, 
para cada serviço prestado, é creditado um valor em moedas no saldo prestador e 
o mesmo valor é debitado no saldo daquele que recebeu o serviço ou produto. O 
mesmo sistema pode funcionar com moeda própria impressa, trocada diretamente 
entre os membros, ou por meio de moeda virtual, sob o controle e registro dos 
créditos e débitos.  (RIGO, 2014)

 
MOEDA ELETRÔNICA
 

O dinheiro já se passou por várias formas, materializando-se, em resposta as dimensões 
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socioculturais da civilização, isto é, aplicaram-se ao dinheiro as mais variadas formas de representação, 
segundo a ótica de valor, imposto pela sociedade. “Sal, metais semipreciosos, cascas de mariscos difíceis 
de encontrar, certos tipos de pedras, entre outros. No final do século XIX, começou-se a utilizar cédulas 
impressas”. (AVELAR et. al, 2012)

Com a intensificação da internet, bem como os meios de segurança da rede mundial de 
computadores, por intermédio, por exemplo, dos sistemas criptográficos, tornou-se possível, aliado a 
consolidação dos meios tecnológicos, o desenvolvimento de um novo tipo de moeda, conhecida como: 
moeda virtual ou cripto-moeda.

Nesse contexto, originou-se a moeda virtual denominada “bitcoin”, atrelando-se, conjuntamente, 
a esses fatores, também:
 

A ausência de um controle central mediado por um governo ou instituição 
financeira agregando seus impostos e taxas administrativas, bem como a 
manutenção da privacidade durante seu uso e o fato de serem objetos totalmente 
digitais, confere o crescente aumento de popularidade ao Bitcoin, se mostrando 
como uma alternativa as moedas convencionais e mais adequado as novas 
tecnologias da informação e comunicação. (OLIVEIRA, 2014)

 
Um novo modelo de transação econômica integrado pelo Banco Palmas (principal banco 

comunitário do Brasil) foi o “e-dinheiro”, que é uma ferramenta de operações financeiras virtuais    que 
pode corroborar para atuação da moeda social junto as comunidades.

Sua atuação alinha-se com a do Bitcoin, que:

 
[...] em poucas palavras, [...], assim como o real, o dólar ou o euro, com a diferença 
de ser puramente digital e não ser emitido por nenhum governo. O seu valor é 
determinado livremente pelos indivíduos no mercado. Para transações online, é 
a forma ideal de pagamento, pois é rápido, barato e seguro.  (ULRICH, 2014)

 
Consoante a OLIVEIRA (s.d): “O E-DINHEIRO é uma moeda social eletrônica, operacionalizada 

por meio de um celular smarthphone, preferencialmente, que possibilita, via instalação de um aplicativo 
desenvolvido especialmente para esse fim”.
Com isso, percebe-se a importância das moedas virtuais em um meio de trocas comerciais, sobretudo, 
em um ambiente (num ponto de vista global) primordialmente tecnológico, no qual, a facilidade, a 
potencialização dos processos financeiros e o favorecimento das relações mútuas econômicas precisam 
imperar. 

DISCUSSÃO

A economia solidária surge em contraposição à ideia de competitividade, e parte do princípio da 
solidariedade, alicerçado na concepção de que a economia da qual fazemos parte não é capaz de atender 
a toda população de forma igual. Dessa forma, a economia solidária visa criar um conceito que contrapõe 
alguns ideais capitalistas, construindo, sobretudo, uma economia voltada para o coletivo.

É uma economia que nasce no espaço público comunitário, a fim de proporcionar trabalho, renda 
e uma construção coletiva democrática. Segundo Miranda (2008), como conjunto de atividades para 
produção e distribuição de riquezas é definida como economia; mas é solidária por ter o objetivo de ter 
as atividades econômicas como meio para realização e consecução de outros ganhos de natureza social, 
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política e cultural.
Sendo assim, a economia solidária tem como maior intento a promoção da produção, bem como 

o acesso à informação da população mais excluída, como meio, não somente na geração de renda, mas, 
também, em outras maneiras de se projetarem relações interpessoais, e destas com o seu ambiente, 
acatando as necessidades em todos os meios possíveis, como, por exemplo: econômico, social, ambiental 
e psicológico. (SINGER, 2004).

Um dos artifícios da economia solidária é a moeda social, que busca amenizar as diferenças 
sociais existentes em regiões pobres do país. É relativamente nova no contexto da economia solidária, 
surge como alternativa ao escambo e possui características próprias dentro das localidades
 A moeda social é uma das ferramentas analisadas pela economia solidária, funcionando como 
uma moeda paralela ao real, criada e gerida pela comunidade, para que possa promover maior integração 
econômica local.
 Sua circulação é baseada na confiança mútua entre seus usuários, vem sendo considerada um 
instrumento de desenvolvimento local, uma vez que consegue incluir grupos de pessoas que antes não 
participavam da economia da localidade, a participarem de forma ativa. (SOARES, 2006).

Neste contexto, Soares (2006) ressalta que, o conceito da moeda social, não visa somente à 
inclusão social no processo econômico, mas busca conceder ao dinheiro o caráter social do processo, 
quando desmascara as relações de poder vigentes no capitalismo pós-moderno.
 De acordo com Singer2 esses bancos comunitários atuam em locais que os bancos tradicionais 
não atuam, consequentemente, criando uma nova economia denominada como social, buscando atender 
essa parcela da população que as instituições financeiras tradicionais não atendem.
  O resultado do uso da moeda social dentro das localidades é a redução da pobreza, aumento do 
consumo de produtos fabricados na própria comunidade e maior integração econômica local.

Compreendidos seus pressupostos, forma de atuação e efeitos da moeda social sobre uma 
comunidade ou grupo de pessoas; resta saber quantos dos projetos em funcionamento hoje no Brasil 
alcançaram o desenvolvimento local, redução da pobreza, aumento das trocas e inclusão social dentro 
do contexto da economia solidária, e quais foram as principais estratégias e/ou técnicas utilizadas pelos 
grupos no processo de implementação da moeda.

MATERIAL E MÉTODOS

 Para alcançar os objetivos específicos almejados pelo projeto, será realizado pesquisas e 
levantamento de dados quantitativos, identificando quais os empreendimentos de economia solidária 
estão relacionados a moedas sociais em funcionamento no Brasil; a partir dessas informações será 
possível estabelecer um roteiro de investigações para apurar todas as situações dessas moedas de 
forma mais abrangente, por meio da aplicação de questionários aos dirigentes dos projetos, visando, 
sobretudo, entender a forma de funcionamento, em diferentes grupos, e, também, verificar os resultados 
obtidos, de acordo com os métodos adotados, analisando: procedimentos técnicos; número de pessoas 
alcançadas; estratégias adotadas para capitalização e distribuição de recursos e mudanças no decorrer da 
implantação.
 A partir dos dados adquiridos será possível reproduzir todo processo de utilização da moeda através 
de ferramentas como fluxogramas, bem como para definir os níveis hierárquicos para implementação da 
moeda, por meio do organograma.
 Será executada uma coleta de dados com aplicação de questionários aos diversos atores envolvidos 
no empreendimento solidário; entrevistas com os dirigentes dos empreendimentos, comerciantes e 
autoridades dos municípios analisados. Uma análise dos dados será efetuada utilizando de estatística 
2 
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descritiva para verificar se houve alguma alteração na economia local com maior distribuição de renda e 
inclusão social.

Com o intuito de explorar mais detalhadamente todos os aspectos que interferem ou influem na 
execução de um projeto desse porte, serão feitas visitas in loco para verificar a eficiência destes projetos, 
dentro das localidades de atuação. Com isso, será possível estimular discussões e debates sobre o assunto 
com o objetivo de construir um protocolo de implantação deste programa (da moeda social) para ser 
utilizado em outras localidades que possuem as mesmas características socioeconômicas e geoestruturais 
dos projetos analisados, alvos da pesquisa.

Para a obtenção dos resultados preliminares da pesquisa já foi realizado o levantamento de dados 
quantificando o número de bancos comunitários que estão em funcionamento no Brasil, o levantamento 
foi realizado através de pesquisa com a rede brasileira de bancos comunitários, o Instituto Palmas e os 
bancos comunitários, através de ligações, e-mail e pesquisas em sites relacionados ao tema. 

O projeto está nessa fase de aplicação de questionário aos dirigentes dos empreendimentos 
para investigar e analisar os procedimentos técnicos adotados por cada banco comunitário, através desse 
questionário será possível apurar a situação que a moeda social encontra-se em cada empreendimento, as 
estratégias de desenvolvimento, crescimento e envolvimento da comunidade, a quantidade de pessoas, 
as áreas que a moeda abrange e as estratégias de distribuição de recursos adotada pelos dirigentes dos 
empreendimentos sociais. 

RESULTADOS PRELIMINARES

 Espera-se conhecer o perfil dos gestores e da população envolvidos nos projetos. Verificar se 
as práticas adotadas colaboram para uma maior inclusão socioeconômica para a população de baixa 
renda.
   Os resultados apresentados consideram-se como parciais, o projeto ainda está na etapa de coleta 
de dados. Até o momento, o questionário foi respondido por seis dirigentes de bancos comunitários 
sendo eles:

TABELA 1: BANCOS COMUNITÁRIOS

Bancos comunitários Moedas sociais Ano de Implantação Número aproximado de 
pessoas que utiliza a moeda

Banco Tupinambá Moqueiro 2009 400
Banco Jardim Botânico Orquídea 2013 800
Banco liberdade Tucumã 2011 100
Banco Ilhamar Concha 2008 300
Banco Timbaúbas Timba 2011 1000
Banco União Sampaio. Sampaio 2009 1500

 Fontes: Dados do autor, dezembro de 2015.

 
A tabela mostra o nome dos bancos comunitários e suas respectivas moedas sociais, apontando 

o ano de implantação do banco em sua região. Percebe-se que dentre os bancos analisados o mais antigo é 
o Banco Ilhamar criado em 2008 e que atende aproximadamente 300 pessoas, e o mais recente é o Banco 
Jardim Botânico implantado em 2013 e que atende aproximadamente 800 pessoas. Fazendo uma análise 
da tabela podemos notar que o número de pessoas atendidas pelos bancos não está necessariamente 
ligado à quantidade de tempo em que o banco foi criado, pois depende de inúmeros fatores, dentre 
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eles os instrumentos e metodologias usados para a divulgação dos bancos e seus benefícios para a 
comunidade. 
 

De acordo com os dirigentes dos bancos comunitários a grande maioria da população que utiliza 
a moeda social faz parte da classe D e E. Analisando o gráfico 1, observa-se que 63% ganham até um 
salário mínimo, 25% ganham entre 1 e 3 salários mínimos. Os dados, até então, mostram que os usuários 
possuem uma renda muito baixa, evidenciando o foco do projeto na parcela da população excluída 
economicamente. 
 
 De acordo com a pesquisa, 43% dos dirigentes dos bancos comunitários alegam que tiveram 
resistência quanto à implantação da moeda. O principal motivo, segundo os dirigentes, foi o medo 
do desconhecido, porque as pessoas não conheciam a moeda social, bem como o seu funcionamento. 
Segundo eles, a resistência é um processo natural do ser humano como forma de reagir a mudanças. Para 
os 57% que responderam que não houve resistência para implantar a moeda social, foi porque houve um 
esclarecimento de como funcionaria o projeto e também seus principais benefícios para a população

                                       GRÁFICO 3: Experiência De outros projetos.
                           Fonte: Dados do autor, dezembro de 2015
         
No processo de implantação dos bancos comunitários todos os dirigentes se basearam em 

algum banco comunitário. Observa-se que, de acordo com o gráfico 3, 100% se basearam na experiência 
do Banco Palmas por meio de capacitações, oficinas de implantação de bancos comunitários e visitas 
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técnicas ao Banco Palmas, a fim de conhecer o projeto.

                  
                           GRÁFICO 4: Serviços oferecidos pelos bancos.

                                           Fonte: Dados do autor, dezembro de 2015.
 

De acordo como gráfico 4, pode-se observar que o principal serviço oferecido pelos bancos 
comunitários é o fornecimento de empréstimos sem juros e com juros, totalizando-se 10 (vale lembrar 
que no questionário, nessa questão, em específico, pode-se marcar mais de uma alternativa) – nesse 
caso, dos seis bancos analisados, cincos bancos oferecem tanto o empréstimo sem juros, bem como 
com juros. O objetivo deste empréstimo solidário é estimular a população a pegar o crédito em moeda 
local e consumir dentro da comunidade para maior expansão e distribuição da moeda social. Para RIGO 
(2014) as finanças solidárias atuam dentro das localidades para tentar amenizar as diferenças sociais e 
econômicas, democratizando os recursos financeiros a parcela da população que não fazem parte do 
sistema financeiro tradicional.

 Os empréstimos com juros são concedidos a uma taxa bem menor do que a exigida no mercado 
financeiro, gira em torno de 1 a 3% ao mês. Os dados ainda mostram que, dos bancos em estudo, três 
oferecem serviços para pagamento de despesas residenciais como contas de água e luz, e outros dois 
oferecem o espaço para que possa ser realizadas trocas ou venda de produtos produzidos na comunidade, 
como a venda de artesanatos.

TABELA 2: NÍVEL DE ACEITAÇÃO DA MOEDA POR PARTE DOS 
COMERCIANTES NO LOCAL DE ATUAÇÃO DO PROJETO

Banco Nível de aceitação (%)

Liberdade 1 a 24
Jardim Botânico 50 a 74
União Sampaio 50 a 74

Timbaúbas 50 a 74
Ilhamar 75 a 99

Tupinambá 75 a 99

             Fonte: Dados do autor, dezembro de 2015.

De acordo com a pesquisa – demonstrada pela Tabela 2 -, no Banco Liberdade o nível de 
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aceitação da moeda pelos comerciantes é, em torno, de 1 a 24%. Para o Banco Jardim Botânico e o Banco 
Comunitário de Desenvolvimento União Sampaio, o nível de aceitação é de, aproximadamente, 50 a 
74%. Já para os bancos Timbaúbas, Ilhamar e Tupinambá é de 75 a 99%. Para RIGO (2014) o processo 
de aceitação da moeda pelos moradores e comerciantes depende de uma série de fatores, dentre eles a 
divulgação dos benefícios que a população terá com a circulação da moeda local. Uma estratégia que 
está sendo adotada pelos bancos comunitários é a criação de parcerias com os comerciantes, oferecendo 
descontos aos moradores que compram em moedas sociais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os dados demonstram que o número de pessoas atingidas pela moeda social varia de projeto a projeto, 
sendo entre os seis pesquisados, o menor com 400 envolvidos, e o maior com 1500. Segundo os gestores dos 
bancos comunitários, os usuários das moedas sociais são, predominantemente, da classe D e E, sendo 25% e 
63%, respectivamente. As moedas sociais têm tido níveis de aceitação satisfatórios com 57% das pessoas dos 
projetos investigados. Além disso, todos os projetos estudados foram implantados a partir da experiência do 
Banco Palmas.

Os bancos comunitários estudados apresentam uma estrutura muito parecida, oferecendo serviços extras, 
além da gestão da moeda social local, tais como: empréstimos solidários, empréstimos com cobrança de juros, 
pagamentos de despesas residenciais, venda de artesanatos, entre outros. Estes serviços prestados servem para 
capitalizar o banco e impulsionar a circulação de moeda social na comunidade.

Os resultados apresentados no presente trabalho são preliminares, soma-se a isso que, para a obtenção 
de dados efetivos, faz-se necessário um maior número de dados.
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