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RESUMO 

 

 

O presente estudo teve como objetivo identificar os efeitos da ação do Banco Comunitário de 
Desenvolvimento Ilhamar na tentativa de apoiar a proposta de desenvolvimento local que vem 
sendo fomentada pelo Projeto Ecosmar na Vila de Matarandiba, em Vera Cruz/BA. O Banco 
Ilhamar é uma das iniciativas da Rede Ecosmar, desempenhando o papel de agente sócio-
econômico no território, na busca por fortalecer a economia local. O método de pesquisa 
utilizado foi o estudo de caso qualitativo, e, em virtude do pouco conhecimento sistematizado 
sobre os BCDs e seu papel nos processos de desenvolvimento local dos territórios onde 
atuam, a presente pesquisa se caracterizou por uma natureza exploratória. As técnicas 
utilizadas foram a pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental, as entrevistas semi-
estruturadas e as conversas informais, tendo a observação como centro deste estudo. Embora 
o Banco Ilhamar desempenhe um papel de agente socioeconômico na Rede Ecosmar, 
identificamos que os efeitos gerados por este no território foram além dos resultados 
puramente econômicos ou sociais, alcançado também uma dimensão política importante para 
o processo de desenvolvimento local que está sendo fomentado em Matarandiba. Assim, 
identificamos que, apesar dos desafios encontrados, a proposta de desenvolvimento local que 
vem sendo construída em Matarandiba caminha em busca do aumento da cidadania dos seus 
moradores, na tentativa de que estes sejam atores críticos do seu próprio desenvolvimento. 

 

 

Palavras-chave: Bancos Comunitários de Desenvolvimento. Desenvolvimento Local. Redes 
Locais de Economia Solidária. Finanças Solidárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This study´s aim is to identify the effects of Banco Comunitário de Desenvolvimento 
Ilhamar´s action in an attempt to support the proposed local development that has been 
fostered by the Ecosmar Project in the village of Matarandiba, located in the Vera Cruz 
municipality, in the state of Bahia, Brazil. Ilhamar bank is one of the initiatives of the 
Ecosmar network, playing the role of socioeconomic actors in the territory, seeking to 
strengthen the local economy. A qualitative case study approach was the adopted method for 
the research, and because of little systematic knowledge about the CDBs* and their role in 
local development processes of the territories where they operate, the present study was 
characterized by an exploratory nature. The techniques used were literature review, 
documental research, semi-structured interviews and informal conversations, with the 
observation as the center of this study. Although Ilhamar bank plays a role as a 
socioeconomic agent in the Ecosmar network, we found that the effects generated by it in the 
territory were beyond   results purely economic or social by nature, also attaining an 
important political dimension to the process of local development that is being promoted in 
Matarandiba. Thus, we found that, in spite of the challenges faced, the proposal of local 
development which has being built in Matarandiba moves towards increased citizenship of its 
residents, in an effort that they become critical actors of their own development. 

 

*Community Development Banks 

 

Keywords: Community Development Banks, Local Development, Solidarity Economics 
Local Networks, Solidarity Finance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os Bancos Comunitários de Desenvolvimento (BCDs) são uma prática eminentemente 

brasileira de finanças solidárias, sendo o Banco Palmas o primeiro BCD do país, criado em 

1998 (FRANÇA FILHO e SILVA JR., 2009; MELO NETO SEGUNDO, 2010a; MELO 

NETO SEGUNDO e MAGALHÃES, 2006; PASSOS, 2008).  

Em 2006, em virtude do aumento do número dessas experiências no Brasil, a partir da 

reaplicação da metodologia do Banco Palmas, foi criada a Rede Brasileira de BCDs, que 

naquele momento contava com 13 bancos, chegando, em janeiro de 2011, a 51 BCDs, 

espalhados por nove estados do país, dos quais 37 encontram-se na região Nordeste (MELO 

NETO SEGUNDO e MAGALHÃES, 2006; PASSOS, 2008). 

A proposta dos BCDs é prestar serviços financeiros nos territórios onde atuam, 

especialmente o microcrédito, no intuito de fortalecer as economias locais, promovendo uma 

interação entre demanda e oferta, discutidas pelos próprios moradores, a partir de 

necessidades reais dos territórios (FRANÇA FILHO e SILVA JR., 2009; MELO NETO 

SEGUNDO e MAGALHÃES, 2006). Os BCDs propõem-se ainda a ser uma estratégia de 

combate à pobreza e à exclusão social nesses territórios, sendo também compreendidos pela 

Rede Brasileira como uma metodologia capaz de contribuir para a inclusão financeira dos 

mais pobres, especialmente quando atuam como correspondentes bancários em parceria com 

bancos públicos, ampliando a sua oferta de serviços financeiros nos territórios (MELO NETO 

SEGUNDO e MAGALHÃES, 2009).  

Os territórios atendidos pelos BCDs, em geral, são caracterizados por um baixo índice 

de desenvolvimento humano e por todo tipo de exclusão, inclusive financeira, sendo o seu 

público formado por pessoas que dependem de ajuda governamental para sobreviver, além de 

subempregados, assalariados e pequenos produtores (FRANÇA FILHO e SILVA JR., 2009; 

MELO NETO SEGUNDO, 2009; MELO NETO SEGUNDO e MAGALHÃES, 2005). 

A capacidade dos BCDs de atender a um público excluído do sistema financeiro 

tradicional tem sido defendida pela Rede Brasileira de BCDs em virtude da forma como estes 

operacionalizam essa oferta, colocando os princípios de confiança e solidariedade no centro 

das relações financeiras que são estabelecidas nos territórios (COELHO, 2003; FRANÇA 

FILHO e LAVILLE, 2004; MUÑOZ, 2009; PASSOS, 2008). Assim, na proposta dos BCDs, 
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essas relações se dão sob a égide das finanças solidárias, que, por sua vez, estão inseridas no 

contexto das microfinanças (FRANÇA FILHO e PASSOS, 2008). 

Para Junqueira e Abramovay (2005), as microfinanças têm como objetivo combater a 

exclusão financeira e social para atingir aqueles que não interessam ao sistema financeiro 

tradicional. Contudo, as práticas de microfinanças ainda encontram dificuldades de incluir a 

maioria das pessoas, especialmente os mais pobres (JUNQUEIRA e ABRAMOVAY, 2005; 

DIAS e SELTIZER, 2009), em virtude, sobretudo, da assimetria de informação 

(JUNQUEIRA e ABRAMOVAY, 2005) e dos custos de transação (COUTINHO ET AL., 

2009; MENEZES e CROCCO, 2009), fazendo com que as instituições convencionais, 

inclusive públicas, não queiram atender essa parcela da população, o que pode ser 

comprovado por dados recentes que revelam que o setor de microfinanças no mundo é capaz 

de atender 100 milhões de clientes, que representam apenas 10% da demanda total 

(FELTRIM, VENTURA e DODL, 2009). 

Diante desse cenário, as finanças solidárias defendem que a inclusão financeira deve 

estar pautada não apenas na democratização do acesso ao sistema financeiro tradicional, mas 

sobretudo no acesso a este pelos mais pobres, propondo ainda mudanças nesse sistema, tendo 

como foco a democracia econômica (SINGER, 2009). É nesse sentido que, no âmbito do 

movimento de economia solidária, há a busca pela criação de um Sistema Nacional de 

Finanças Solidárias, que possa apoiar, a partir de uma Política Nacional de Economia 

Solidária, iniciativas associativas e solidárias nos territórios, promovendo o desenvolvimento 

destes (CONAES, 2010; CONAES, 2006; PASSOS, 2008).  

Assim, como forma de atuar sob a lógica das finanças solidárias, a Rede Brasileira 

propõe que a atuação dos BCDs esteja baseada em três aspectos: a) na gestão comunitária, 

sendo o Banco criado e gerido pelos próprios moradores; b) no sistema integrado de 

desenvolvimento local, que se propõe a articular ações de crédito, produção, comercialização 

e capacitação no território; e c) na moeda social circulante local, criada no intuito de estimular 

o consumo local, fortalecendo as economias dos territórios (MELO NETO SEGUNDO, 2009; 

PASSOS, 2008; SILVA JR., 2007).  

Desse modo, os BCDs se propõem a apoiar uma estratégia de desenvolvimento local 

baseada no fortalecimento das economias locais, através da criação de uma rede de 

prossumidores, capaz de articular demanda e oferta, produtores e consumidores, no apoio à 

constituição de redes locais de economia solidária (RLES), caracterizadas pela articulação de 

iniciativas de economia solidária no próprio território, com o objetivo de criar um circuito 
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próprio de relações econômicas, atendendo as demandas do território (FRANÇA FILHO e 

CUNHA, 2009). Com essa proposta, os BCDs passam a atuar não apenas no combate à 

exclusao financeira, mas também no próprio fortalecimento das economias locais. 

Foi com esse intuito que, em abril de 2008, foi criado o Banco Comunitário de 

Desenvolvimento Ilhamar (BCDI), localizado na Vila de Matarandiba, uma pequena ilha do 

município de Vera Cruz/BA. Matarandiba possuía, em 2008, pouco menos de 500 habitantes, 

distribuídos em 134 famílias, das quais 15% vivem exclusivamente da pesca e da mariscagem 

(PROJETO ECOSMAR, 2008a).  

A Vila está a cerca de 40 km de Mar Grande, sede do município, estando, portanto, 

isolada do centro urbano e do circuito econômico de Vera Cruz. Para agravar esse isolamento, 

o serviço de transporte não atende às necessidades dos moradores que, para se deslocarem da 

Vila, dependem de um microônibus, que circula apenas seis vezes ao dia, saindo da Vila para 

a rodoviária de Bom Despacho, passando por Mar Grande e retornando pelo mesmo percurso.  

Esse isolamento agrava ainda o nível de educação dos moradores, já que aqueles que 

quiserem cursar o ensino médio precisam se deslocar para distritos vizinhos ou para Mar 

Grande. Diante desse cenário, apenas 14% da população têm o ensino médio completo, 

embora 45,1% estejam frequentando escolas (PROJETO ECOSMAR, 2008a). Já os serviços 

de saúde dependem de um posto médico mantido pela Prefeitura de Vera Cruz para 

atendimentos emergenciais. No caso de atendimentos mais graves, os moradores também 

precisam se deslocar para Mar Grande ou Itaparica. 

A renda per capita mensal de Matarandiba é de R$ 167,75, sendo que 37,5% da 

população recorrem a fontes de renda alternativas, através de programas de governo 

(PROJETO ECOSMAR, 2008a). Do mar e do mangue, dependem quase 15% das famílias de 

Matarandiba e as principais experiências profissionais dos moradores da Vila apontam para o 

trabalho doméstico (12,8%) e para a construção civil (6,5%). A população em idade ativa 

(PIA) é de 70%, dos quais 47,3% estão trabalhando ou buscando trabalho, 25% trabalham por 

conta própria, 14,7% são assalariados, 12% pensionistas ou aposentados e apenas 5,8% da 

população está desempregada (PROJETO ECOSMAR, 2008a). 

O comércio em Matarandiba é pouco desenvolvido, formado basicamente por alguns 

mercados de bairro, bares e lanchonetes, alguns dos quais não conseguem se manter em 

funcionamento por muito tempo, enquanto outros o fazem apenas durante a alta estação. A 

venda de mariscos, peixes e doces caseiros é feita praticamente na casa dos moradores. A 
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maior parte dos legumes, verduras e carne, e todo o pão que alimenta os moradores da Vila, é 

vendida por comerciantes que vêm de fora. Diante dessa realidade, 52,2% dos moradores 

fazem todas ou a maior parte das suas compras fora da comunidade. 

O setor produtivo em Matarandiba também é pouco desenvolvido, caracterizando-se 

pelo cultivo de frutas, legumes e hortaliças, pela produção caseira de doces e lanches, pela 

mariscagem e pesca e pela confecção de roupas. O mesmo caminho segue o setor de serviços, 

que se restringe basicamente à hospedagem, serviços de beleza, além de serviços de táxi e 

outros serviços de lazer e entretenimento (PROJETO ECOSMAR, 2008a). 

Assim como praticamente todo município de Vera Cruz, Matarandiba é vista como 

uma região turística, embora um turismo pouco intenso e sazonal, ocorrendo principalmente 

no verão, durante os meses de dezembro a março. Durante esse período, no entanto, a 

economia do lugar cresce e praticamente todos os moradores conseguem uma ocupação para 

complementar ou mesmo ter um mínimo de renda, sendo esse um período importante para os 

moradores. 

Com relação à cultura, especialmente no que tange às festividades religiosas e 

populares, percebemos que houve uma revalorização dessas tradições nos últimos dois anos, a 

partir, principalmente, do surgimento de uma associação cultural em Matarandiba. O lazer na 

Vila, por sua vez, restringe-se aos passeios de barco, ao banho de mar, às atividades 

esportivas e aos encontros nas praças e no cais de Matarandiba.  

A Comunidade não possui uma tradição associativa, de modo que uma ação coletiva 

só começou a existir na década de 80, após a chegada da empresa multinacional The Dow 

Chemical Company (Dow), que extrai sal mineral do território, sendo dona da maior parte das 

terras de Matarandiba. A atuação da empresa na Vila, iniciada em 1977, gerou um sentimento 

de revolta nos moradores, especialmente pelo fato de esta ter aterrado a Ilha, ligando 

Matarandiba à Ilha de Itaparica. Com isso, os moradores passaram a reivindicar da empresa 

melhorias para a Vila, criando com esta uma relação de dependência que se mantém até hoje, 

em virtude de os moradores verem a Dow como a responsável por todas as problemáticas 

locais, exigindo desta contrapartidas de toda natureza pela exploração de salgema do 

território. 

Em 2001, como forma de discutir e buscar soluções conjuntas para os problemas que 

afetavam o dia-a-dia da Vila, a Dow estimulou a criação do Conselho Comunitário de 

Matarandiba (CCM), formado por representantes da empresa, por moradores da Vila e pelos 
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poderes públicos, em especial a Prefeitura de Vera Cruz. Foi no âmbito dessas reuniões que, 

em 2007, a partir da solicitação dos moradores, através da Associação Comunitária de 

Matarandiba (Ascoma), a Dow convidou a Incubadora Tecnológica de Economia Solidária e 

Gestão do Desenvolvimento Territorial, da Universidade Federal da Bahia (Ites/Ufba) para 

construir uma proposta de intervenção no território capaz de atender às demandas dos 

moradores, denominada posteriormente de Projeto Ecosmar.  

O Projeto Ecosmar tem como objetivo promover o desenvolvimento local sustentável 

de Matarandiba, a partir da criação da Rede Ecosmar, que é a rede local de economia solidária 

da Vila. A Rede Ecosmar conta, atualmente, com seis iniciativas de diferentes naturezas: a 

Ascoma, o Banco Comunitário de Desenvolvimento Ilhamar (BCDI), o Infocentro 

Comunitário Infomar, a Associação Sócio-cultural de Matarandiba (Ascomat), o Grupo de 

Produção Agroecológica de Alimentos e o Fórum de Desenvolvimento Comunitário de 

Matarandiba (FDCM) (PROJETO ECOSMAR, 2009). 

Como uma iniciativa da Rede Ecosmar e membro da Rede Brasileira de BCDs, o 

BCDI surgiu com o propósito de prestar serviços financeiros solidários à comunidade de 

Matarandiba, no sentido de apoiar uma proposta de desenvolvimento local para a Vila 

baseada em uma lógica de intervenção baseada na constituição de uma rede local de economia 

solidária, a Rede Ecosmar. O BCDI surgiu como uma das primeiras iniciativas da Rede, com 

o objetivo de fomentar a constituição de uma rede de prossumidores no território, ofertando o 

microcrédito e a moeda social Concha como seus principais serviços financeiros.  

Inserido em um pequeno território, com uma economia frágil e, ao mesmo tempo, com 

uma proposta inovadora de atuação, ancorada na iniciativa de desenvolvimento local do 

Projeto Ecosmar, o presente estudo buscou, então, responder, a seguinte questão: quais os 

efeitos da ação do Banco Ilhamar na tentativa de apoiar a proposta de desenvolvimento local 

que vem sendo fomentada pelo Projeto Ecosmar na Vila de Matarandiba, de maio de 2008 a 

novembro de 2010? Assim, o presente estudo teve como objetivo identificar os efeitos da ação 

do Banco Ilhamar na tentativa de apoiar a proposta de desenvolvimento local que vem sendo 

fomentada pelo Projeto Ecosmar na Vila de Matarandiba. 

As justificativas para este estudo se dão em três sentidos. O primeiro diz respeito aos 

poucos estudos que a academia realizou sobre a temática dos Bancos Comunitários de 

Desenvolvimento e sua relação com o desenvolvimento local, embora estejamos vendo um 

crescente interesse desta nesse sentido. Isso porque, até 2009, quando esta pesquisa foi 

iniciada, havia duas dissertações e três artigos publicados sobre a temática dos BCDs, 
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chegando a três dissertações, cinco artigos e uma publicação em formato de cartilha, até 

novembro de 2011. Além disso, uma pesquisa recente1 apontou para a importância do estudo 

sobre as contribuições dos BCDs para o desenvolvimento local, o que fomentou o interesse 

neste estudo.  

Um segundo aspecto diz respeito ao aprofundamento dos estudos sobre essa temática 

como uma contribuição à própria metodologia de BCDs, o que se justifica pela expansão que 

os BCDs vêm tendo no Brasil, de modo que a metodologia tem sido reaplicada sem uma 

maior atenção à avaliação dos seus resultados. Essa reflexão sobre os resultados é importante 

não apenas para a metodologia, mas também para contribuir com as próprias comunidades 

envolvidas com essas experiências e até mesmo para embasar propostas de políticas públicas 

de finanças solidárias. 

O terceiro aspecto é referente ao interesse pessoal da pesquisadora em estudar os 

BCDs, em virtude da sua proximidade com o fenômeno, e de uma maior compreensão teórica 

dos seus resultados. A proximidade com o fenômeno se dá, inclusive, pelo fato de ter 

acompanhado a implantação do Banco Ilhamar, desde agosto de 2007 até março de 2009. 

Em virtude do próprio objeto de estudo, esta pesquisa buscou uma abordagem 

qualitativa do problema, no intuito de “compreender e explicar o fenômeno social com o 

menor afastamento possível do ambiente natural” (GODOI e BALSINI, 2010, p. 91). 

O método de pesquisa utilizado foi o estudo de caso qualitativo, caracterizado pelo 

esforço em compreender um fenômeno em sua complexidade, utilizando diferentes técnicas 

de pesquisa (GODOI, 2010). Em virtude do pouco conhecimento sistematizado sobre os 

BCDs e seu papel nos processos de desenvolvimento local dos territórios onde atuam, e pelo 

fato de a maior parte desse conhecimento ter como foco o Banco Palmas, por ser a primeira 

experiência, cujos resultados a distancia das demais (PASSOS, 2008), a presente pesquisa se 

caracteriza por uma natureza exploratória (GIL, 1999).  

O universo da pesquisa foi representado por um único banco, o Banco Ilhamar, no 

intuito de fazer uma sondagem sobre os efeitos da sua ação no território. Os motivos pelos 

quais optamos por estudar o BCDI foram dois: em primeiro lugar, pelo fato de estudar um 

banco assessorado pela Ites/Ufba, a primeira instituição de pesquisa vinculada à uma 

universidade que assessora diretamente experiências de BCDs. Além disso, a Ites/Ufba 

                                                                 
1 A pesquisa, intitulada “Estudo exploratório em bancos comunitários: conceito, características e 
sustentabilidade”, foi desenvolvida por Ósia Passos, em 2007, e consta nas referências deste estudo. 
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mantém com o Banco Palmas uma relação de parceria e tende a se especializar no fenômeno, 

através da assessoria a projetos de desenvolvimento local com foco em bancos comunitários. 

Na Bahia, essa instituição tem sido, desde 2005, a responsável por reaplicar a metodologia de 

BCDs, de forma que o Estado conta atualmente com quatro bancos em funcionamento: o 

Banco Eco-Luzia, no bairro de Santa Luzia, em Simões Filho; o Banco Ilhamar, em 

Matarandiba, Vera Cruz; o Banco Guine, no bairro de Saramandaia, em Salvador; e o Banco 

Casa do Sol, na sede do município de Cairu.  

Por outro lado, o segundo motivo da escolha do BCDI se deu justamente em função de 

este ser, dentre os quatro BCDs baianos, aquele que mantém uma maior regularidade em sua 

ação, em virtude dos apoios que tem alcançado através de algumas parcerias, especialmente 

aquelas vindas da Dow.  

Além disso, o pouco tempo para a realização da pesquisa e a facilidade para se ter 

acesso a informações também foram fatores relevantes para a escolha do BCDI, tanto pelo 

fato de a pesquisadora ter acompanhado a implantação do Banco, como pela facilidade de se 

deslocar a campo (PIRES, 2008). 

As técnicas de pesquisa utilizadas foram a pesquisa bibliográfica, a pesquisa 

documental, a observação, as entrevistas semi-estruturadas e as conversas informais. A 

pesquisa bibliográfica apoiou o aprofundamento das temáticas sobre microfinanças, finanças 

solidárias, bancos comunitários de desenvolvimento e desenvolvimento local. Já a pesquisa 

documental permitiu adentrar em documentos, sistematizados ou não, pelo Projeto Ecosmar e 

pelo BCDI, como projetos e relatórios técnicos e planilhas de resultados financeiros do Banco 

Ilhamar (LAKATOS e MARCONI, 1991). 

A observação participante foi a técnica central deste trabalho, como forma de manter 

uma aproximação maior com o fenômeno estudado (JACCOUD e MAYER, 2008; 

LAKATOS e MARCONI, 1991). Essa técnica foi bastante explorada nesta pesquisa, 

sobretudo no sentido de compreender a forma como a ação do BCDI repercute na vida dos 

seus moradores, na forma como eles chegam e saem do Banco, na maneira das agentes de 

crédito recebê-los, nas posturas dos membros nas reuniões e na forma como a moeda social 

Concha circula na Comunidade, ou nas conversas cotidianas dos seus moradores. 

As entrevistas foram realizadas com o intuito de complementar a observação, e foi 

realizada com moradores de Matarandiba, dando ênfase ao significado que essa ação do 

Banco teve para eles (GODOI e MATTOS, 2010; POUPART, 2008), mas também com 
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técnicos da Ites/Ufba, no sentido de complementar algumas informações importantes para a 

compreensão das falas dos sujeitos. As entrevistas foram realizadas com os moradores 

divididos em três categorias: a) agentes locais que atuam diretamente no BCDI, seja como 

agentes de crédito ou membros do Comitê de Avaliação do Crédito e membros da Ascoma, e 

agentes locais que não estão diretamente vinculados ao BCDI, mas que atuam em outras 

iniciativas da Rede Ecosmar; b) comerciantes de Matarandiba que aceitam a moeda social; c) 

demais moradores de Matarandiba que acessaram o sistema de crédito do Banco Ilhamar ou 

que utilizaram a moeda social Concha no período em análise. 

Embora o Banco Ilhamar desempenhe um papel de agente socioeconômico na Rede 

Ecosmar, os efeitos gerados por este no território foram além dos resultados puramente 

econômicos ou sociais, alcançando também uma dimensão política importante para o 

processo de desenvolvimento local que está sendo fomentado em Matarandiba. 

Por fim, esta dissertação está dividida em outras seis partes. No capítulo 2, 

apresentamos as temáticas das microfinanças e das finanças solidárias, destacando o fato de 

que as políticas de democratização do sistema financeiro que vem sendo fomentadas nos 

governos brasileiros não têm sido suficientes para permitir a inclusão dos mais pobres, 

especialmente em virtude de uma orientação voltada para o mercado, além de apresentarmos 

as finanças solidárias como experiências de microfinanças inseridas em um contexto 

territorial, que se propõem a ir além da inclusão financeira, ao articulá- la com propostas de 

desenvolvimento local sob o eixo da economia solidária. 

No capítulo 3, apresentamos os Bancos Comunitários de Desenvolvimento, enquanto 

práticas de finanças solidárias, fazendo uma breve apresentação da origem dessas 

experiências e da expansão da metodologia, que resultou, em 2006, na criação da Rede 

Brasileira de BCDs. Além disso, apresentamos as características dessas experiências, 

reforçando a sua natureza singular, bem como os serviços que os BCDs se propõem a oferecer 

nos territórios. Por fim, apresentamos a proposta de desenvolvimento local dos BCDs, 

caracterizada pelo estímulo à criação de uma rede de produção e consumo no território, 

apoiando a construção de Redes Locais de Economia Solidária. 

No capítulo 4, apresentamos uma breve trajetória do conceito de desenvolvimento, até 

chegarmos à ideia de desenvolvimento local, reforçando a importância de que as experiências 

de desenvolvimento local estejam ancoradas em uma proposta política mais ampla, tendo o 

Estado democrático como um ator essencial, a serviço dos interesses de toda a sociedade. 

Desse modo, tendo como foco as experiências dos BCDs, destacamos a proposta de 
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desenvolvimento solidário e sustentável que vem sendo defendido pelo movimento de 

economia solidária. 

No capítulo 5, apresentamos o caso do Banco Comunitário de Desenvolvimento 

Ilhamar, inserido em uma proposta de desenvolvimento local, sob o eixo da economia 

solidária, que vem sendo desenvolvida pelo Projeto Ecosmar, na Ilha de Matarandiba, em 

Vera Cruz/BA. Em seguida, no capítulo 6, apresentamos os efeitos da ação do Banco Ilhamar 

na tentativa de apoiar a proposta de desenvolvimento local que vem sendo fomentada pelo 

Projeto Ecosmar na Vila de Matarandiba. Por fim, apresentamos as considerações finais, 

destacando as contribuições e limitações do presente estudo, bem como as possibilidades 

futuras de pesquisa. 
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2 AS FINANÇAS SOLIDÁRIAS, NO CONTEXTO DAS MICROFINANÇAS, E A 

BUSCA POR UM SISTEMA FINANCEIRO MAIS DEMOCRÁTICO E 

SOLIDÁRIO 

 

 

Este capítulo apresenta a trajetória das microfinanças no Brasil, revelando que, apesar 

dos avanços, as políticas de democratização do sistema financeiro não foram suficientes para 

permitir a inclusão de todos os brasileiros, especialmente em virtude de uma orientação 

voltada para o mercado. Apresentamos ainda as finanças solidárias como experiências de 

microfinanças inseridas em um contexto territorial, que se propõem a prestar serviços 

financeiros baseadas nos princípios da economia solidária e articuladas a um movimento que 

busca a construção de um sistema financeiro mais democrático e solidário. 

 

 

2.1 MICROFINANÇAS: DA DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO AO CRÉDITO À 

INCLUSÃO FINANCEIRA 

 

Embora algumas práticas consideradas atualmente no âmbito das microfinanças 

remontem aos séculos XVIII e XIX, como as cooperativas de crédito na Europa (COELHO, 

2003), é a partir da década de 80 que este tema passa a ser discutido em diversos países, como 

uma alternativa à crise do trabalho, caracterizada pela “escassez de emprego formal e falta de 

oportunidade de acesso à renda” (FRANÇA FILHO E PASSOS, 2007, p. 2). Nesse sentido, 

desde a década de 80, as microfinanças passaram a ser vistas como um importante 

instrumento para a geração de trabalho e renda, tendo como foco o microcrédito (BARONE 

ET AL., 2002). 

Contudo, é nos anos 90 que as experiências de microfinanças se proliferam e 

consolidam pelo mundo, tendo como foco a inclusão financeira, sendo o Grameem Bank, 

criado em 1976, em Bangladesh, a experiência pioneira, priorizando o microcrédito para os 

mais pobres e servindo de modelo para outras experiências, ao utilizar a prática do aval 

solidário e do acompanhamento do agente de crédito como metodologia (BARONE ET AL., 

2002; JUNQUEIRA E ABRAMOVAY, 2005). 

As microfinanças visam a democratização do acesso aos serviços financeiros para 

pessoas excluídas do sistema financeiro (FRANÇA FILHO E PASSOS, 2007; JUNQUEIRA 
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E ABRAMOVAY, 2005; TOMBINI, 2009). O uso do termo “micro” sugere que os recursos 

que circularão no âmbito das microfinanças são inferiores àqueles que giram em torno do 

sistema financeiro tradicional, baseado na especulação, e cujos efeitos são a concentração e 

centralização do capital (COELHO, 2003; MUNOZ, 2009). 

Segundo Menezes e Crocco (2009), a exclusão financeira representa a precariedade ou 

ausência de acesso a serviços financeiros à população pobre, causada pelo desinteresse do 

sistema bancário de atender a um público sem garantias. 

[...] Ela decorre (...) do cálculo de risco feito pelos bancos em suas decisões de 
operações. Como as instituições financeiras assumem que o risco de prejuízo ou 
inadimplência é inversamente proporcional à renda e à riqueza de seus clientes, 
ocorre que, espacialmente, a oferta de serviços é menor em locais economicamente 
mais atrasados e para indivíduos desprovidos (MENEZES E CROCCO, 2009, p. 4). 

De acordo com Junqueira e Abramovay (2005), as microfinanças têm como objetivo 

combater essa exclusão financeira e social, por meio de organizações financeiras não-

bancárias, sendo seu objetivo principal ampliar o alcance do financiamento para atingir 

aqueles que não interessam ao sistema financeiro tradicional, e para que isso ocorra, faz-se 

necessário a utilização de metodologias, estratégias e serviços adequados à população 

excluída (DIAS E SELTZER, 2009).  

Contudo, para além de ser um problema meramente econômico ou social, alguns 

autores apontam que a exclusão financeira é um entrave para o próprio desenvolvimento, 

podendo até ser catalisador de outros processos de exclusão (COUTINHO ET AL., 2009; 

MENEZES E CROCCO, 2009; TOMBINI, 2009). 

[...] A existência de infraestrutura financeira é fundamental para o desenvolvimento 
regional, pois possibilita aos produtores incrementar sua produtividade através da 
realização de investimentos e atribui bem-estar aos indivíduos, que podem tomar 
decisões de consumo e poupança não só no curto como no longo prazo, além de 
serem mais capazes de se proteger de flutuações econômicas como recessões e 
inflação. Sem esse acesso, a conduta da vida cotidiana numa sociedade capitalista 
contemporânea é bastante problemática. Assim sendo, a exclusão financeira gera um 
processo circular vicioso, já que a falta de acesso aos serviços bancários entrava o 
desenvolvimento, o que por sua vez leva a uma posição ainda mais reticente por 
parte do sistema financeiro. O resultado é a exclusão não apenas financeira, mas 
também social e econômica (MENEZES E CROCCO, 2009, p.5).   

Para Coutinho (ET AL., 2009), assim como a exclusão financeira pode ser geradora de 

exclusão social, a inclusão financeira deve ser vista como um passo importante para a 

inclusão social, inserido as pessoas não apenas no circuito financeiro, através do acesso aos 

serviços financeiros, ou no circuito econômico, com a geração de emprego e renda, mas 

também possibilitar o acesso à educação, saúde e cidadania.  
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Contudo, uma análise rápida do setor das microfinanças no mundo revela que os 

números do combate à exclusão financeira são tão grandes quanto a própria exclusão, porém 

insuficientes para sanar o problema. Cerca de US$ 25 bilhões de dólares são operados pelo 

setor de microfinanças no mundo, capazes de atender 100 milhões de clientes, que 

representam apenas 10% da demanda total, através da ação de cerca de 10 mil instituições, 

com natureza e qualidade heterogêneas (FELTRIM, VENTURA E DODL, 2009). 

Segundo Martinez e Barone (2009), a América do Sul é a região do mundo onde os 

serviços de microfinanças alcançam resultados mais elevados, atingindo a maior parte da sua 

população, em virtude de a região abrigar três indústrias sólidas no setor das microfinanças: 

Bolívia, Equador e Peru. Com relação à América Latina, esses autores ainda afirmam que as 

instituições de microfinanças, de uma forma geral, oferecem produtos financeiros muito 

parecidos, com foco no crédito e adotando metodologias semelhantes.  

Feltrim, Ventura e Dodl (2009), por sua vez, apontam que as instituições de 

microfinanças na América Latina atuam predominantemente com foco no mercado, embora 

baseadas em um duplo interesse: um social, relativo à própria inclusão em si, e um financeiro, 

relativo à necessidade de lucro e rentabilidade das operações. De acordo com esses autores, 

esse duplo interesse faz com que as instituições na América Latina se tornem viáveis, ou seja, 

sustentáveis financeiramente, pois conseguem alcançar, ao mesmo tempo, escala (quantidade 

de clientes atendidos) e escopo (variedade de serviços financeiros).  

 

 

2.1.1 As Microfinanças no Brasil 

 

No Brasil, a origem das microfinanças é anterior à própria experiência do Grameen 

Bank, podendo, em uma abordagem mais ampla, remontar à própria origem do 

cooperativismo de crédito no país, em 1902 (FREITAS, DAMIAN E GIUSTI, 2009; ZIGER, 

2009). Contudo, em uma abordagem mais tradicional, sua gênese aponta para uma prática de 

microcrédito, iniciada em 1973, pela União Nordestina de Assistência a Pequenas 

Organizações (UNO), que oferecia crédito, assistência e capacitação a empresários informais 

do Recife e da Bahia (BARONE ET AL., 2002; DIAS E SELTZER, 2009; FELTRIM, 

VENTURA E DODL, 2009; PEREIRA ET AL., 2009).  
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Durante as décadas de 70 e 80, as organizações da sociedade civil tiveram um papel 

importante no desenvolvimento das microfinanças no país, permanecendo o Estado de fora 

dessa enseada (FELTRIM, VENTURA E DODL, 2009; PEREIRA ET AL., 2009). Na década 

de 80, as microfinanças no país contaram com o apoio da Cooperação Internacional para 

funding (FELTRIM, VENTURA E DODL, 2009).  

[...] Diferentemente de outros países da Ásia e da América Latina, a indústria das 
microfinanças no Brasil, até 1994, era praticamente inexistente. Apenas a Rede 
Ceape com treze filiadas, e o Banco da Mulher, associado ao Banco Mundial da 
Mulher, com sete filiadas, operavam no país. As altas taxas inflacionárias, a tradição 
de crédito governamental dirigido e subsidiado, as diferentes modalidades de crédito 
ao consumidor e um marco legal não propício são apontadas como as principais 
causas desse atraso (BARONE ET AL.., 2002, p.8). 

Assim, somente nos anos 90, o Brasil passou a atuar diretamente no campo das 

microfinanças, desenvolvendo um marco legal, através da Lei 9.790/99, que permitia que as 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscips) operassem o microcrédito 

(BARONE ET AL., 2002; HAUSS, 2008). As Oscips de microcrédito passaram então a ser 

vistas como entidades capazes de promover o desenvolvimento econômico e social e o 

combate à pobreza, através do apoio às atividades produtivas (HAUSS, 2008).  

Ainda em 1999, foi sancionada a lei das Sociedades de Crédito ao Microempreendedor 

(SCMs), no intuito de financiar pessoas físicas e microempresas, para viabilizar 

empreendimentos econômicos de pequeno porte (BARONE ET AL., 2002; HAUSS, 2008). 

Nesse período, houve a regulamentação do microcrédito no Brasil (FELTRIM, VENTURA E 

DODL, 2009; SINGER, 2009).  

Contudo, segundo Zouain e Barone (2008), somente a partir de 2003, o Brasil deu um 

destaque maior à inclusão financeira, ampliando a compreensão das microfinanças, pois não 

as restringiam à democratização do acesso ao crédito. Dentre as medidas adotadas pelo 

governo, encontram-se a massificação das contas simplificadas (bancarização), o estímulo à 

oferta de crédito por meio da destinação de 2% dos recursos do recolhimento compulsório 

sobre os depósitos à vista, o aperfeiçoamento do modelo de correspondentes bancários e a 

formação de cooperativas de crédito de livre associação (DIAS E SELTZER, 2009; ZOUAIN 

E BARONE, 2008).  

Em 2007, uma nova legislação criou as Sociedades de Crédito ao Micro e Pequeno 

Empreendedor (SCMEPP), substituindo as SCMs, por estas não terem conseguido cumprir o 

papel de atender a todos os públicos das microfinanças, limitando a oferta de microcrédito 

apenas aos microempreendedores. Nesse sentido, as SCMEPPs ampliaram o foco de atuação 



23 
 

para os pequenos empreendedores, atuando com micro, mas também com pequenas empresas 

(BCB, 2010; HAUSS, 2008). 

Apesar de todos esses avanços, o Brasil ocupa, atualmente, apenas o 14º lugar no 

ranking geral dos países mais desenvolvidos em microfinanças na América Latina e Caribe2, 

ficando atrás de países como Peru e Bolívia, enquanto cerca de 70 milhões de brasileiros 

ocupam a faixa de renda das microfinanças (FELTRIM, VENTURA E DODL, 2009).  

 

 

2.1.1.1 A dificuldade de inclusão dos mais pobres 

 

Desde a década de 70, as microfinanças no Brasil tiveram como foco o microcrédito, 

especialmente o produtivo, ou seja, para fins do empreendedorismo. Contudo, nos últimos 

anos, temos percebido uma ampliação na oferta desses serviços financeiros, dentre os quais se 

encontram o microcrédito produtivo, o microcrédito para consumo, as contas bancárias, os 

seguros e os correspondentes bancários, dos quais derivam diferentes produtos ofertados pelas 

instituições de microfinanças, com vistas a atender diferentes públicos (BARONE E SADER, 

2008; CARVALHO E ABRAMOVAY, 2004; ZOUAIN E BARONE, 2009). 

Referimo-nos a diferentes públicos porque entendemos que o público das 

microfinanças é uniforme apenas no discurso, mas não na prática. Assim, quando dizemos 

que as microfinanças estão voltadas para um público excluído do sistema financeiro – e esse 

discurso é feito no âmbito internacional – devemos entender que no interior dessa exclusao há 

diferentes públicos, caracterizados por diferentes fatores geográficos, econômicos, sociais, 

políticos e culturais, de forma que as pessoas excluídas do sistema financeiro na Europa não 

são as mesmas na Índia ou no Brasil. Assim, a compreensão do caminho percorrido pelo 

Estado Brasileiro no campo das microfinanças é importante para entender a que público se 

dirige quando falamos em inclusão financeira no Brasil. 

Nesse sentido, percebemos que desde as práticas da sociedade civil até o momento em 

que passou a existir no país um marco legal mais apropriado, as microfinanças no Brasil 

nasceram para fomentar o empreendedorismo, limitando-se às operações de microcrédito 

                                                                 
2 Essa avaliação se dá a partir de notas de zero a 100 (na qual 100 significa desenvolvimento total no setor) em 
três categorias, seguidas das notas do Brasil: estrutura regulatória (43,3), ambiente de investimento (53,6) e 
desenvolvimento institucional (33,3), sendo este último, no qual o Brasil encontra-se pouco desenvolvido, 
relativo aos tipos de serviços financeiros oferecidos, aos bureaus de crédito  e ao nível de competição. 
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produtivo para microempreendedores. Desse modo, essas ações tinham um público específico, 

os microempreendedores formais e informais, ou seja, pessoas que tinham um negócio ou que  

quisessem implantá- los, de forma que as microfinanças no país ficaram reduzidas às ações de 

fomento ao empreendedorismo (BARONE ET AL., 2002; COELHO, 2003; FRANÇA FILHO 

E PASSOS, 2007).  

Analisando o microcrédito como um importante instrumento de combate à pobreza 3 no 

governo Fernando Henrique Cardoso (FHC), através do Conselho Comunidade Solidária, 

Barone (ET AL., 2002) afirma que o: 

 
[...] microcrédito é a concessão de empréstimos de baixo valor a pequenos 
empreendedores informais e microempresas sem acesso ao sistema financeiro 
tradicional, principalmente por não terem como oferecer garantias reais. É um 
crédito destinado à produção (capital de giro e investimento), concedido com o uso 
de metodologia específica e que não exige garantias reais (BARONE ET AL., 2002, 
p. 11).  

 
Para Servet (2009), o microcrédito, visto apenas como uma alternativa ao desemprego, 

através do estímulo ao empreendedorismo, aponta para uma perspectiva neoliberal de 

enfrentamento dos problemas sociais. Esse ponto de vista é reforçado pela divulgação de 

casos de sucesso, vivenciados por pequenos empreendedores que tiveram uma mudança 

significativa de vida. 

[...] Apoiar as capacidades daqueles que desejarem criar merece todo apoio, por se 
tratar de uma questão de direito. Estabelecer incentivos para os economicamente 
excluídos que queiram criar representa uma política inovadora; fazer disso uma 
solução quase única é uma estratégia distorcida de desmantelamento dos sistemas 
de autodefesa dos assalariados e de interdição da usura, os quais levaram quase dois 
séculos para se consolidar (SERVET, 2009, p. 246). 

Para Servet (2009), a perspectiva neoliberal de microcrédito pode levar a uma 

precarização dos direitos do trabalho, haja vista que a criação de autoemprego, através do 

microempreendedorismo, pode ser vista como a solução mágica para os problemas de 

exclusão social. Desse modo, o microcrédito em si não pode ser visto como uma ferramenta 

central para a promoção do desenvolvimento local, mas pode ser uma alavanca para a 

ascensão deste, ao criar sinergia entre atores públicos e privados.  

                                                                 
3 Segundo Junqueira e Abramovay (2005), desde 1997, o microcrédito passou a ser visto como um importante 
instrumento no combate à pobreza, de forma que na Conferência Global sobre Microcrédito, denominada 
Microcredit Summit, realizada em Washington DC, foi proposta a meta de financiamento para 100 milhões de 
famílias pobres até 2005 em todo o mundo, sendo este definido como o ano internacional do microcrédito.  
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A partir de 2005, no entanto, o foco nas micro e pequenas empresas foi direcionado 

para o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO), criado em 2005, 

sob a coordenação do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), cujos recursos provêm do 

Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), do orçamento geral da União ou dos Fundos 

Constitucionais de Financiamento (Fundos Públicos) e de parcela dos recursos de depósitos à 

vista destinados ao microcrédito (BRASIL, 2005; FELTRIM, VENTURA E DODL, 2009; 

PEREIRA ET AL., 2009; ZOUAIN E BARONE, 2008). O PNMPO tem como objetivos o 

fortalecimento institucional e a disponibilização de recursos para o Microcrédito Produtivo 

Orientado (MPO), entendido como: 

 
[...] o crédito concedido para o atendimento das necessidades financeiras de pessoas 
físicas e jurídicas empreendedoras de atividades produtivas de pequeno porte, 
utilizando metodologia baseada no relacionamento direto com os empreendedores 
no local onde é executada a atividade econômica (BRASIL, 2005).  

 
Nesse sentido, o MPO é um crédito produtivo, para empreendedores formais ou 

informais, orientado por agentes de crédito e que visa gerar renda (BARONE ET AL., 2002). 

O MPO pode ser operado, através de recursos do FAT, pelo Banco do Brasil (BB), Caixa 

Econômica Federal (CEF), Banco do Nordeste do Brasil (BNB), Banco da Amazônia e pelo 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), e através de recursos dos 

depósitos à vista, por bancos comerciais, bancos múltiplos com carteira comercial e pela CEF, 

(MTE, 2011). As Instituições de Microcrédito Produtivo Orientado (IMPO) que podem 

participar do PNMPO são as Oscips e SCMEPPs – enquanto instituições que só podem 

trabalhar com o microcrédito – e as cooperativas de crédito singulares e agências de fomento, 

ambas habilitadas a outras operações financeiras (ZOUAIN E BARONE, 2008), incentivando 

a geração de trabalho e renda entre os microempreendedores populares (FELTRIM, 

VENTURA E DODL, 2009; PEREIRA ET. AL., 2009; ZOUAIN E BARONE, 2008). 

Contudo, de acordo com Zouain e Barone (2008), houve um importante 

aprimoramento na oferta de serviços financeiros no Brasil nos últimos anos, de forma que 

essa oferta se ampliou e, com relação ao microcrédito, houve uma mudança de entendimento 

do seu papel. O microcrédito deixou de ser visto apenas como um crédito produtivo, capaz de 

alavancar renda, e passou a ser entendido como crédito de pequeno valor, com finalidade 

produtiva ou não, capaz de gerar renda (ZOUAIN E BARONE, 2008).  

Assim, o governo estabeleceu a aplicação de recursos correspondentes a 2% dos 

depósitos à vista, captados pelos bancos comerciais, CEF e cooperativas de crédito para 

operações de microcrédito para produção e microcrédito para consumo. Os beneficiários 
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dessa medida passavam a ser pessoas físicas de baixa renda ou titulares de contas depósitos 

com saldo inferior a R$ 1.000,00 por mês, pessoas enquadradas no Artigo 3, Inciso I, da Lei 

Complementar n. 111, que dispõe sobre o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, e 

pessoas físicas ou jurídicas microempreendedoras aptas a contratarem operações com 

sociedades de crédito ao microempreendedor. As características desses créditos são: as taxas 

de juros efetivas não podem exceder 2% ao mês; o valor do crédito não pode ser superior a R$ 

600,00, quando se tratar de pessoa física, e a R$ 1.000,00 quando se tratar de 

microempreendedor; o valor máximo para a taxa de abertura de crédito não pode ultrapassar 

2% para pessoas físicas e 4% do valor do crédito concedido para os demais beneficiários; e o 

prazo da operação não pode ser inferior a 120 dias, admitido prazo menor desde que a taxa de 

abertura de crédito seja reduzida proporcionalmente (ZOUAIN E BARONE, 2008).  

Além do microcrédito produtivo e do microcrédito para consumo, o Governo também 

incentivou o crédito consignado, oferecido para os empregados do setor formal e/ou 

aposentados e pensionistas do INSS, “com baixas taxas de juros (bem menores que as 

praticadas para empréstimo pessoal no mercado), em que as prestações são descontadas 

diretamente de seus salários e/ou aposentadorias e pensões” (ZOUAIN E BARONE, 2008, p. 

1258). O valor do crédito não pode corresponder a 30% do salário do tomador e seu 

pagamento é garantido pelo INSS, que desconta as parcelas diretamente nos proventos de 

aposentados e pensionistas, e pelas folhas de pagamento das empresas privadas, prefeituras ou 

governos estaduais (ZOUAIN E BARONE, 2008).  

[...] Passa-se de uma lógica pautada em privilegiar o crédito produtivo como 
mecanismo de geração de emprego e renda para os empreendedores de baixa renda 
(governo FHC), para outra, de crédito popular, incentivando maciçamente o 
consumo e, por conseqüência, gerando demanda na economia para crescimento do 
emprego e da renda, mas não necessariamente focada no desenvolvimento de micro 
e pequenas empresas (governo Lula) (ZOUAIN E BARONE, 2008, p. 1255). 

Com vistas a alcançar o público de baixa renda, além de atuar com uma nova 

abordagem sobre o microcrédito, o Governo também enfatizou a maior oferta de outros 

serviços financeiros, como as contas correntes e as contas poupança simplificadas, através da 

bancarização (DIAS E SELTZER, 2009; ZOUAIN E BARONE; 2008). De acordo com 

Zouain e Barone (2008), essas contas apresentam baixo custo e baixo retorno para o sistema 

financeiro e conseguem atingir a população de baixa renda devido à simplificação das 

exigências para a sua abertura e manutenção, sendo estabelecido em R$ 1.000,00 os limites 

para saldo e movimentação de depósitos por mês. Além dessa simplificação nas exigências, 

conforme vimos anteriormente, essas contas conseguem alcançar a população de baixa renda 
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muito em função da sua articulação com programas de governo (FELTRIM, VENTURA E 

DODL, 2009). 

Com isso, percebemos que no Brasil o público das microfinanças, ou seja, aqueles que 

estão excluídos do sistema financeiro convencional, varia desde micro e pequenos 

empresários formais, passando pelos trabalhadores informais, até chegar à população de baixa 

renda, como os beneficiários de programas de governo (COELHO E PRANDINI, 2009; 

JUNQUEIRA E ABRAMOVAY, 2005; PEREIRA ET AL.., 2009; SINGER, 2009; ZIGER, 

2009).  

Contudo, apesar de todos esses avanços, o acesso aos serviços financeiros continua 

limitado, e o atendimento às necessidades dos excluídos também (JUNQUEIRA E 

ABRAMOVAY, 2005; DIAS E SELTIZER, 2009). Nesse sentido, Singer (2009) enfatiza a 

necessidade de atenção aos mais pobres, afirmando que: 

[...] Muitos dos excluídos são pessoas humildes, que se encontram à margem não só 
do sistema financeiro, mas de todas as instituições públicas. Seu trabalho é informal, 
sua habitação está situada em loteamentos irregulares, como favelas ou “invasões”, 
o nascimento de seus filhos não é registrado e tampouco os óbitos familiares. 
Passam a vida como “indocumentados”, integrados a comunidades em que quase 
totalidade dos membros está na mesma condição (SINGER, 2009, p. 70). 

Especialmente com relação ao acesso ao crédito, Junqueira e Abramovay (2005) 

afirmam que os bancos não atendem as demandas desse público por serviços financeiros, 

sendo o acesso ao crédito bancário caro e difícil, ao mesmo tempo em que o país apresenta 

ampla sofisticação da atividade financeira. 

[...] Em suma, o Brasil apresenta a combinação paradoxal de ampla demanda não 
atendida de crédito e financiamento com um sistema financeiro sólido e sofisticado, 
capaz de avançar e recuar em ordem diante de flutuações conjunturais, capaz de 
preservar sempre seus interesses e seus lucros e de transferir os custos dos 
ajustamentos para os setores mais frágeis. Em situações favoráveis, o sistema 
aumenta o crédito com rapidez, mas sem romper as barreiras da exclusão financeira. 
Em momentos de crise, o sistema amplifica os efeitos da instabilidade e concentra 
seus custos sobre os segmentos mais frágeis, pelo encarecimento e corte do crédito 
nas situações em que se torna ainda mais crucial obtê-lo (CARVALHO E 
ABRAMOVAY, 2004, p. 3). 

Dados do Banco Central revelam que dos 13 milhões de beneficiários do Programa 

Bolsa Família, 2,8 milhões já abriram contas de depósitos simplificadas para recebimento dos 

benefícios, dos quais cerca de 1,77 milhões utilizam esse serviço financeiro. Ao mesmo 

tempo, 7,8 milhões desses beneficiários recebem os benefícios via correspondentes bancários, 

enquanto cerca de 1,5 milhão recebe os benefícios por outros canais em agências bancárias. 

Contudo, o dado de que, até agosto de 2009, havia 10 milhões de contas-correntes 
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simplificadas no Brasil, das quais apenas 5,5 milhões estavam ativas, podem ser sinalizadores 

de que os produtos podem não estar sendo adequados aos públicos aos quais se direcionam 

(BCB, 2010). 

Carvalho e Abramovay (2004) afirmam que mesmo não tendo acesso ao sistema 

financeiro, os mais pobres utilizam serviços financeiros, especialmente crédito, poupança e 

seguros, porém, buscam fontes alternativas, que lhes são próximas, mas, em alguns casos, 

muito prejudicial. 

[...] A vida econômica das famílias situadas perto da linha de pobreza, da mesma 
forma que seus negócios, consiste num imenso esforço para atenuar os efeitos das 
variações de sua renda durante o ano, por meio da utilização de diversos serviços 
financeiros que obtêm junto a atores sociais que lhes são próximos. Se os custos do 
acesso a estes serviços são muito mais baixos que os apresentados pelas agências 
bancárias – praticamente inacessíveis – os juros pagos são tão altos que 
comprometem seriamente sua capitalização e ameaçam sua própria sobrevivência 
(CARVALHO E ABRAMOVAY, 2004, p. 17). 

No entanto, para Junqueira e Abramovay (2005), ainda permanece o preconceito de 

que os mais pobres precisam apenas de crédito e são incapazes de poupar e utilizar outros 

serviços. Segundo estes autores, a assimetria de informação é um dos mais relevantes aspectos 

que fazem com que os bancos convencionais não queiram oferecer seus serviços aos mais 

pobres, pois seus critérios são baseados em “[...] garantias patrimoniais e contrapartidas, no 

exame detalhado do projeto ao qual o crédito se destina e no recolhimento de dados objetivos 

que mostrem a história individual de cada tomador” (p. 2). 

Menezes e Crocco (2009) e Coutinho (ET AL., 2009) por sua vez, apontam que os 

custos de transação são também elementos-chave da exclusão, especialmente com relação ao 

acompanhamento e liquidação e renegociação desses créditos. Além destes, Menezes e 

Crocco (2009) citam ainda as exigências burocráticas e de garantias e as variadas taxas, como 

as de administração de contas, cartões e talões de cheques. 

Nesse aspecto, Melo Neto Segundo e Magalhães (2009) nos apresenta uma importante 

análise sobre a relação direta entre a exclusão bancária e a extrema indigência no Brasil4, 

afirmando que as regiões onde o acesso aos serviços bancários é mais baixo são aquelas que 

apresentam um maior índice de extrema indigência e vice-versa. 

                                                                 
4 Essa análise se deu cruzando dados do Mapa da Extrema Indigência no Ceará e o Custo Financeiro de sua 
Extinção, realizado pelo Curso de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal do Ceará 
(CAEN/UFC), com dados da pesquisa sobre Transformação na Indústria Bancária Brasileira e o Cenário da 
Crise, elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).  
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Maranhão, Piauí e Alagoas, em 2006, foram os três estados que, proporcionalmente, 
apresentaram maiores índices de população em condições de extrema indigência 
(consoante a pesquisa da UFC) e, também proporcionalmente, as três Unidades da 
Federação (UFs) com menor número de agências bancárias (de acordo com o 
documento do Ipea). No mesmo ano, proporcionalmente, Santa Catarina e São Paulo 
foram os dois estados com menores índices de extrema indigência (dados da UFC) e, 
também, os que possuíam mais agências bancárias (números do Ipea). Fica 
evidenciada, portanto, a importância de sistemas financeiros e bancários para a 
promoção do desenvolvimento e da inclusão social (MELO NETO SEGUNDO E 
MAGALHÃES, 2009, p. 29).  

Desse modo, entendemos que apesar de todo avanço que as microfinanças tiveram no 

Brasil desde 1999, e especialmente a partir de 2003, o Brasil ainda precisa avançar nesse 

campo, sobretudo no que se refere à população de baixa renda, que não apresenta garantias 

reais para o crédito e que precisa de instrumentos financeiros que realmente atendam às suas 

necessidades. O foco no mercado e a preocupação com a viabilidade do negócio têm sido os 

principais fatores que limitam a inc lusão financeira no Brasil, cuja ênfase ainda está na 

quantidade de operações realizadas e não na sua qualidade e nos resultados que ela gera para 

os “incluídos”. Essa ênfase no mercado torna mais difícil o combate à exclusão financeira, 

haja vista que o objetivo maior de inserir as pessoas excluídas somente se dará se essa 

inserção vier seguida de rentabilidade financeira.  

 

 

2.2 FINANÇAS SOLIDÁRIAS: SERVIÇOS FINANCEIROS NO CAMPO DA ECONOMIA 

SOLIDÁRIA 

 

De acordo com Singer (2009), o atual sistema financeiro brasileiro está dividido em 

três partes: uma capitalista, voltada para o lucro e o maior retorno do capital investido; uma 

estatal, voltada para a prestação de serviços financeiros, embora muitas vezes atue sobre a 

lógica de mercado; e uma social ou solidária que não visa o lucro, mas o atendimento das 

necessidades dos excluídos pelas duas partes anteriores. 

Assim, as finanças solidárias atuam no campo das microfinanças, no intuito de 

democratizar o sistema financeiro, porém com uma perspectiva de atuação baseada nos 

princípios da economia solidária, vista aqui não apenas como um campo teórico, mas, 

sobretudo, como um campo prático, que articula diferente atores e iniciativas (PASSOS, 

2007).  
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O conceito de economia solidária é conhecido e utilizado em diversos países, tendo 

como centro a ideia de solidariedade, em oposição ao individualismo utilitarista proposto e 

disseminado nas sociedades capitalistas, apresentando-se, portanto, como um movimento 

contra-hegemônico, em oposição ao modo de produção capitalista e como reação às 

desigualdades sociais e à exclusão social por ele geradas (ARRUDA, 2003; LAVILLE E 

GAIGER, 2009; PASSOS, 2008; SINGER, 2003).  

As práticas que deram origem ao que hoje entendemos por economia solidária se 

referem às lutas do movimento cooperativo dos séculos XVIII e XIX – surgido como 

resistência à exploração e alienação dos trabalhadores nas fábricas e às condições sociais 

criadas por esse modo de produção – bem como às formas de organização do trabalho, 

baseadas no trabalho associativo, que surgiram na França sob a denominação de Economia 

Social no século XIX (ARRUDA, 2003; FRANÇA FILHO, 2002; FRANÇA FILHO E 

LAVILLE, 2004; LAVILLE E GAIGER, 2009; SINGER, 2003). 

Segundo Singer (2003), o que motivou o movimento cooperativo dos séculos passados 

ressurge nos dias atuais, porém não mais com o nome de cooperativismo, mas de economia 

solidária, termo que somente começou a ser utilizado nos anos 90, a partir de estudos 

realizados em um centro de pesquisa em Paris5, que revelaram a emergência de uma série de 

atividades socioeconômicas diversas na França, baseadas nos princípios de cooperação, 

autonomia e autogestão, com forte senso de justiça, um ethos redistributivo e um ensejo de 

humanização (FRANÇA FILHO E LAVILLE, 2004; LAVILLE E GAIGER, 2009).  

As experiências de economia solidária nascem da realização de atividades 

econômicas, baseadas na auto-organização das pessoas, com foco no trabalho associativo e 

coletivo (FRANÇA FILHO E LAVILLE, 2004; LAVILLE E GAIGER, 2009). Contudo, o 

foco dessas iniciativas vai além dos resultados econômicos, pois estas se orientam na 

perspectiva de construção de novos caminhos para a sociedade, caracterizando-se por 

“sistemas de vida que não seccionam as relações econômicas das relações sociais e não se 

moldam segundo princípios utilitaristas” (LAVILLE E GAIGER, 2009, p. 163).  

Nesse sentido, Laville (2009) afirma que o termo econômico, que em geral é 

empregado para designar certo tipo de atividade humana, oscila entre dois pólos de signi-

                                                                 
5 As pesquisas foram realidas por pesquisadores do Centre de recherche et d'information sur la démocratie et 
l’autonomie (CRIDA), coordenados por Jean Louis Laville. 
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ficação, sendo o primeiro mais formal e próprio da economia capitalista, no qual o econômico 

é um fim em si mesmo, assegurando a ideia de escassez econômica, enquanto o segundo, de 

caráter substantivo, aponta para as relações entre os homens e entre estes e os meios naturais, 

na busca pela subsistência. Sob o segundo ponto de vista, a economia fica subordinada às 

relações sociais, diferentemente da economia capitalista, na qual o sentido substantivo fica 

oculto, em virtude desta só reconhecer a economia como de mercado, ou seja, no seu sentido 

formal (LAVILLE, 2009). 

Segundo Arruda (2003), a economia solidária tem como objetivo “[...] responder às 

necessidades sociais e humanas, ou também atender à dupla demanda da reprodução simples 

(sobrevivência) e da reprodução ampliada da vida (crescente bem-viver individual, 

comunitário e social)” (ARRUDA, 2003, p. 235). É nesse sentido que o autor nos fala em uma 

socioeconomia solidária, no intuito de dar ênfase ao sentido social da economia. 

Para Arruda (2003), o que a economia solidária se propõe fazer é pôr a economia a 

serviço da satisfação das necessidades humanas e não do lucro. Desse modo, para o autor, a 

satisfação das necessidades humanas não se dará somente através da ação do Estado e muito 

menos do Mercado, cuja “[...] lógica do capital é migrar para onde há capital e possibilidade 

de acumulação e de lucro, e não para onde há necessidades humanas a satisfazer” (ARRUDA, 

2003, p. 234). Essa satisfação das necessidades se dá também nas relações e trocas cotidianas 

entre as pessoas, através da solidariedade e cooperação. 

É nesse sentido que França Filho e Laville (2004) trabalham a idéia de economia 

plural, a partir da formulação polanyiana de que o funcionamento da economia real está 

baseado em quatro princípios do comportamento econômico: o mercado autorregulado, a 

redistribuição, a domesticidade e a reciprocidade, que, na modernidade, rearranjam-se em três 

princípios: a) uma economia mercantil, baseada no mercado autorregulado, na impessoalidade 

e no utilitarismo, cujo valor de troca está no bem em si mesmo; b) uma economia não-

mercantil, caracterizada pela redistribuição, em que a troca é verticalizada e tem caráter 

obrigatório; e c) uma economia não-monetária, baseada na reciprocidade e na dádiva (dar, 

receber, retribuir), cujo objetivo da troca é a manutenção dos laços sociais (FRANÇA FILHO 

E LAVILLE, 2004).  

A partir da ideia de economia plural, França Filho e Laville (2004) afirmam que a 

economia solidária pode ser entendida como uma articulação desses três princípios 

econômicos – economia mercantil, não-mercantil e não-monetária – e não como mais uma 

forma de economia. Segundo esses autores, ela não pretende substituir a economia mercantil 
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(Mercado) ou a economia não-mercantil (Estado), mas reconhece que há outros princípios que 

regem a ação econômica no cotidiano (economia não-monetária), articulando-os, de forma 

que “[...] o desafio é acumular as vantagens da economia monetária, fonte de liberdade 

individual pelo mercado e fator de igualdade pela redistribuição, com aquelas da economia 

não-monetária que contextualiza as trocas, retirando-as do anonimato” (FRANÇA FILHO E 

LAVILLE, 2004, p. 107). 

Dessa forma, a economia solidária é vista como a produção e distribuição de riqueza 

que não está contra o mercado, mas que se articula com ele, porém, subordinando a lógica 

mercantil a outros princípios da ação coletiva (associativa), como a cooperação, a autonomia, 

a autogestão e a solidariedade, com forte senso de cidadania (ARRUDA, 2003; FRANÇA 

FILHO E LAVILLE, 2004; LAVILLE E GAIGER, 2009; SINGER, 2003). 

A solidariedade é promovida entre os membros dessas iniciativas, que estabelecem 
entre si um vínculo social de reciprocidade como fundamento de suas relações de 
cooperação. Ao mesmo tempo, a solidariedade é estendida aos setores sociais 
expostos a maiores necessidades, principalmente via mobilização de trabalhadores 
desempregados e via serviços de atenção pres tados a pessoas em desamparo 
(LAVILLE E GAIGER, 2009, p. 162). 

Contudo, quando observamos a economia solidária no seu dia-a-dia, percebemos que 

as atividades econômicas são construídas no seio e em relação dialógica com a economia de 

mercado, incorrendo em um risco de ser engolida por esta, já que o equilíbrio entre os 

diferentes princípios econômicos é um desafio constante e difícil de ser alcançado (FRANÇA 

FILHO E LAVILLE, 2004). Nesse sentido, Laville e Gaiger (2009) afirmam que “[...] por não 

se submeter à lei férrea da acumulação ampliada, a economia solidária pode expandir-se em 

setores de baixo interesse para o mercado, mas de importância social inquestionável, como os 

serviços de proximidade e os sistemas locais de produção” (p. 167). 

Segundo França Filho e Laville (2004), esses serviços solidários são marcados por 

dois aspectos: a) a hibridação de economias ou de recursos, na medida em que articula 

diferentes princípios econômicos na sua ação – mercantil, não-mercantil e não-monetário; e b) 

a construção conjunta da demanda e da oferta, que rompe com a visão de mercado 

autorregulado, articulando demandantes e ofertantes em espaços públicos de proximidade, 

caracterizados por serem espaços de debate, organizados localmente, de forma a regular a 

vida econômica das pessoas em torno de suas reais necessidades, a partir de relações sociais 

mais solidárias, tecidas no próprio território (LAVILLE, 2009; LAVILLE E GAIGER, 2009). 

Esses debates “[...] giram em torno da questão da mediação social nos bairros, geralmente 
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vinculados à idéia de melhoria da qualidade de vida e do meio ambiente local” (FRANÇA 

FILHO E LAVILLE, 2004, p. 112). 

Nesse sentido, segundo França Filho e Laville (2004), a economia solidária tem uma 

forte inserção social e comunitária, criando serviços solidários ou de proximidade, buscando 

estabelecer uma relação de confiança com o usuário, na medida em que busca inserir a 

solidariedade no centro da ação econômica. Para Laville e Gaiger (2009): 

A solidariedade é ainda estimulada por meio do engajamento cidadão em questões 
de interesse comum. O fato conduz à criação de espaços públicos de proximidade, 
cuja autonomia em relação aos espaços de poder instituídos contribui para 
sedimentar as bases de um modelo democrático dialógico, no qual o sistema 
representativo expõe-se à pressão legítima de mecanismos constituídos de 
participação direta (LAVILLE E GAIGER, 2009, p. 162). 

Segundo França Filho e Laville (2004), as experiências de economia solidária 

propõem uma articulação entre diferentes dimensões da vida: econômica, social e política. No 

âmbito da dimensão econômica, são criadas atividades econômicas voltadas para a geração de 

trabalho e renda, de forma que o trabalho voluntário, característico da reciprocidade, não 

substitui o trabalho remunerado (FRANÇA FILHO E LAVILLE, 2004; LAVILLE, 2009). 

Com relação à dimensão social, busca-se, a partir das relações econômicas, o reforço 

às relações sociais, através de relações mais estreitas e duráveis, capazes de estabelecer 

vínculos sociais ou laços sociais. Já a dimensão política é percebida através do engajamento 

cidadão, ou seja, da participação das pessoas nos espaços públicos para discutir seus próprios 

problemas e gerar soluções, caracterizando-se, nesse sentido, por uma dimensão de cidadania, 

que qualifica  a economia solidária como promotora de uma solidariedade democrática 

(FRANÇA FILHO E LAVILLE, 2004; LAVILLE E GAIGER, 2009). 

Para Arruda (2003), a articulação dessas diferentes dimensões no interior das 

iniciativas solidárias reconstrói o sentido do agir econômico, colocando-o a serviço de uma 

reprodução ampliada da vida, que vai além das necessidades materiais, de forma que “[...] o 

agir coletivo da economia solidária, consubstanciado na autogestão, institui novos 

protagonistas no mundo de trabalho e nos embates da cidadania, em resposta a anseios de 

bem-estar, reconhecimento e vida significativa” (p. 234). 

Inseridas no âmbito da economia solidária, as finanças solidárias surgem no intuito de 

democratização do sistema financeiro, ancoradas em valores como a solidariedade, a 

democracia e a justiça social, em oposição às finanças capitalistas (hegemônicas), 
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caracterizadas pela concentração e centralização dos recursos financeiros e da riqueza 

(COELHO, 2003; MUÑOZ, 2009).  

As origens históricas das finanças solidárias remontam às experiências coletivas e 

solidárias de utilização do dinheiro, surgidas nos séculos XVIII e XIX, a partir dos sistemas 

de empréstimos de caridade para empreendedores, em Londres, dos sistemas de fundos de 

empréstimos na Irlanda, e, sobretudo, do movimento de cooperativas de crédito na Alemanha, 

Irlanda e Itália (COELHO, 2003; MUÑOZ, 2009). Atualmente, as finanças solidárias estão 

em pauta em diversas partes do mundo – Europa, América Latina, Ásia e África, visando 

atender a um público excluído do sistema financeiro tradicional, baseada em valores como a 

solidariedade, a cooperação e a autogestão (COELHO, 2003; FRANÇA FILHO E LAVILLE, 

2004; MUÑOZ, 2009; PASSOS, 2008). 

No Brasil, as finanças solidárias se caracterizam pelas práticas cotidianas das 

Cooperativas de Crédito Solidário, das Oscips de Microcrédito, dos Bancos Comunitários de 

Desenvolvimento e dos Fundos Rotativos Solidários. No âmbito do movimento da economia 

solidária, há a luta pela criação de um Sistema Nacional de Finanças Solidárias, que possa 

apoiar, a partir de uma Política Nacional de Economia Solidária, atividades econômicas 

associativas, já que estas, em geral, não conseguem acesso ao sistema financeiro tradicional, 

por não conseguirem se adequar aos critérios deste (CONAES, 2010; CONAES, 2006; 

PASSOS, 2008).  

As finanças solidárias visam atender a um público excluído do acesso aos serviços 

financeiros e das políticas públicas de desenvolvimento, fomentando uma dinâmica de débito 

e crédito com o objetivo de perpetuar as relações sociais, buscando um equilíbrio entre a 

oferta e a demanda de recursos financeiros e estabelecendo novas relações de poder, que se 

dão em espaços públicos de proximidade (SENAES, 2010). Segundo Coelho (2003), é nesse 

sentido que as finanças solidárias devem ser vistas como “[...] um processo no qual se 

acumula socialmente; mudam-se as relações de poder entre produtores, intermediários e 

consumidores; configurando novas regras e novos mercados legais” (COELHO, 2003, p. 155, 

p. 25). 

A construção de outra forma de se fazer finanças se dá, conforme as próprias 

iniciativas de economia solidária, em espaços públicos de proximidade, apresentando, 

portanto, uma dimensão de territorialidade ou comunitária em sua ação, que favorece a 

construção de laços sociais e aponta para uma dimensão política, em que a oferta de serviços 

financeiros também é pensada em espaços públicos de proximidade (COELHO; 2003; 
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FRANÇA FILHO E LAVILLE, 2004). Sobre a natureza comunitária das finanças solidárias 

Melo Neto Segundo e Magalhães (2009) afirmam que: 

[...] Essa forma de organização das finanças a partir do próprio local desponta 
enquanto uma alternativa ao modelo globalizado, excludente e especulativo, do atual 
sistema bancário mundial. Com efeito, os pobres, quando fortalecidos e 
empoderados, são portadores de soluções, e capazes de organizar seu próprio 
sistema financeiro, obedecendo à cultura local, aprofundando as relações de 
vizinhança e cooperação mútuas (MELO NETO SEGUNDO E MAGALHÃES, 
2009). 

Segundo França Filho (2010), as experiências de finanças solidárias se referem às 

formas de organização comunitária, realizadas pelos próprios atores locais, que envolvem a 

solidariedade e a confiança no centro da elaboração das atividades financeiras e que não se 

destinam à geração de lucro.  

Desse modo, as finanças solidárias participam da construção de outro tipo de relação 

com o dinheiro, voltadas para o apoio a atividades socioprodutivas e sócio-organizativas, cujo 

investimento é fundado em critérios de utilidade social e não de rentabilidade do negócio 

(FRANÇA FILHO, 2010; FRANÇA FILHO E LAVILLE, 2004; FRANÇA FILHO E SILVA 

JR., 2009). 

Segundo França Filho e Laville (2004), essa utilidade social do investimento 

financeiro implica na aplicação ética do dinheiro, através da promoção de ações que vão além 

da finalidade econômica, mas que incorporam outros valores como a luta contra a exclusão, a 

questão da preservação ambiental, a valorização da cultura, tendo como fim o próprio 

desenvolvimento local. 

Para Magalhães e Abramovay (2007), as experiências de finanças solidárias revelam 

que “duas dimensões da vida social – há muito separadas pelas ciências sociais – são 

componentes intrinsecamente relacionados na formação das organizações econômicas e dos 

mercados: ética e economia” (p. 108). Na mesma linha, Coelho (2003) afirma que: 

Finanças solidárias se constituem em formas de democratização do sistema 
financeiro ao procurar adequar produtos financeiros às necessidades básicas da 
população e ao fortalecimento do trabalho social acumulado em cada território, 
priorizando os excluídos do sistema financeiro tradicional, constituindo-se um elo de 
ligação e sustentação de uma relação mais duradoura entre economia e sociedade, 
constituída sobre a égide da ética e da solidariedade e criando condições para um 
desenvolvimento humano que necessariamente terá de ser integrado e sustentável 
(COELHO, 2003, p. 153) 

As finanças solidárias se propõem, portanto, a atender necessidades e demandas 

financeiras de pessoas inseridas em um determinado contexto local, com o objetivo de, 
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através de uma dinâmica financeira, reforçar os vínculos sociais no próprio território, o que 

lhes confere a denominação de finanças de proximidade (FRANÇA FILHO, 2010; 

JUNQUEIRA E ABRAMOVAY, 2005).  

Dessa forma, as finanças solidárias se baseiam em padrões de relacionamento 

socioaproximadores, ou seja, baseados em critérios de confiança e solidariedade (FRANÇA 

FILHO, 2010), podendo ser vistas como uma alternativa para as microfinanças, na medida em 

que a oferta de serviços financeiros se baseia em critérios capazes de atender às condições 

daqueles que estão excluídos do sistema financeiro por não terem garantias reais 

(MAGALHÃES E ABRAMOVAY, 2005). 

Para França Filho (2010), as finanças solidárias devem atuar em territórios pequenos, 

sob o risco de perder sua característica de finanças de proximidade, na medida em que o 

crescimento do seu púb lico, em uma dimensão espacial, 

[...] obriga a implantação de mecanismos de impessoalização das relações entre as 
pessoas em prol da funcionalidade do sistema, incorrendo assim em formas de 
relações sócioafastadoras no plano espacial, conduzindo a um outro tipo de agir e 
se comportar em que a prioridade deixa de ser o sujeito humano (FRANÇA 
FILHO, 2010, p. 3). 

Segundo Junqueira e Abramovay (2005), as finanças de proximidade permitem a 

intimidade nas relações interpessoais, a troca de informações baseada em recomendações e a 

participação na vida social da comunidade, visando inserir as relações comerciais num 

contexto estratégico de trocas sociais, de forma que se reduzem a assimetria de informação e 

os custos de transação, fatores considerados cruciais para que as microfinanças não cheguem 

à população de baixa renda. 

[...] O custo e a dificuldade em se diminuir a assimetria de informação nas 
atividades de crédito por meio dos métodos bancários tradicionais podem ser 
equacionados pela qualidade das ligações sociais entre os emprestadores e os 
credores nas finanças de proximidade: a densidade das relações interpessoais 
permite o acesso a informações inacessíveis num quadro de relações estritamente 
profissionais e com dados puramente “cadastrais” (JUNQUEIRA E 
ABRAMOVAY, 2005, p. 11). 

Assim, segundo Coelho (2003), justamente por se inserirem em uma lógica contra-

hegemônica, as finanças solidárias encontram uma série de desafios em sua trajetória, dentre 

as quais: a) as dificuldades de terem subsídios; b) o fato de não captarem poupança, em 

virtude da legislação brasileira não permitir; c) a baixa escala na operação, o que, em termos 

mercantis, dificulta a sua sustentabilidade financeira; d) as dificuldades em remunerar os 
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trabalhadores; e) os limites no valor dos créditos concedidos, na medida em que atuam no 

campo das microfinanças, operando recursos de pequeno valor.  

França Filho e Laville (2004), por sua vez, apontam como desafios a democratização 

do crédito e a autonomia institucional, caracterizada pela capacidade de estas experiências se 

relacionarem com outras lógicas preservando seus valores, na medida em que as práticas de 

finanças solidárias podem incorrer naquilo que França Filho e Laville (2004) chamam de risco 

liberal, ou seja, a vulnerabilidade dessas práticas em virtude da possibilidade de sua 

apropriação sob a ótica do discurso do mercado. 

A superação desses desafios, contudo, tem sido buscada no âmbito do próprio 

movimento da economia solidária, onde os interesses dos diversos atores são pautados e 

articulados. No Brasil, as resoluções da I Conferência Nacional de Economia Solidária (I 

Conaes), em 2006, já sinalizavam para a importância de o Estado valorizar as experiências de 

finanças solidárias como atores importantes no âmbito das microfinanças, através da criação 

de um Sistema Nacional de Finanças Solidárias, que visa apoiar as experiências de economia 

solidária através de um: 

 
[...] financiamento específico com controle social, como também o desenvolvimento 
de um marco legal apropriado, capaz de lidar com as questões tributárias, com o 
problema da capitalização das instituições, da captação de poupança, da cobrança, 
dentre outros (CONAES, 2006, p. 71).  
 

Em 2010, já no âmbito da II Conaes, e sem grandes avanços com relação às políticas 

públicas de finanças solidárias, o movimento de economia solidária reforçou a importância da 

criação de um Sistema Nacional de Finanças Solidárias, além da necessidade de compreensão 

da singularidade dessas experiências, no intuito de estimular políticas públicas de apoio. Essa 

singularidade das finanças solidárias, segundo seus próprios atores, está baseada em três 

aspectos: a) no seu modo de operar, baseado na autogestão e nas finanças de proximidade; b) 

nos seus objetivos, através do fomento ao desenvolvimento local e da sua relevância social ao 

atender demandas nos territórios que nem o Estado nem o Mercado seriam capazes de 

atender; e c) na sua sustentabilidade, que não deve ser entendida apenas sob o ponto de vista 

da viabilidade econômica (autofinanciamento), mas também de um apoio direto do Estado, 

através da transferência de recursos, via programas e projetos. É nesse sentido que França 

Filho afirma que: 

[...] ao inscrever-se numa lógica de economia solidária, as finanças de proximidade 
ratificam a construção de uma outra economia, cuja vocação maior é de produção, 
reprodução e preservação da vida num determinado contexto territorial, conforme o 
significado original da economia. Isto é, atividades de reprodução das condições 
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materiais de existência devendo constituir-se como um meio para a realização de 
outros propósitos humanos (que podem ser sociais, culturais, políticos, ambientais, 
etc.), mas não devendo ser tratadas como um fim em si mesmo, conforme acontece 
com uma lógica econômica de mercado (FRANÇA FILHO, 2010, p. 4).  
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3 OS BCDS E SUA PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL  

 

Este capítulo apresenta os Bancos Comunitários de Desenvolvimento, enquanto 

práticas de finanças solidárias, fazendo uma breve apresentação da origem dessas 

experiências e da expansão da metodologia, que resultou, em 2006, na criação da Rede 

Brasileira de BCDs. Além disso, apresentaremos as características dessas experiências, 

reforçando a sua natureza singular, bem como os serviços que os BCDs se propõem a oferecer 

nos territórios. Por fim, apresentamos a proposta de desenvolvimento local dos BCDs, 

caracterizada pelo estímulo à criação de uma rede de produção e consumo no território, 

apoiando a construção de Redes Locais de Economia Solidária. 

 

 

3.1 ORIGEM E PANORAMA ATUAL DOS BCDS 

 

Os BCDs são práticas de finanças solidárias cuja metodologia se iniciou no Brasil em 

1998, através da experiência do Banco Palmas, em Fortaleza/CE, que nasceu com o intuito de 

contribuir para melhorias nas condições de vida dos moradores do Conjunto Palmeiras, 

visando a geração de trabalho e renda naquele território da periferia de Fortaleza, marcado por 

uma grande exclusão social (FRANÇA FILHO E SILVA JR., 2009; MELO NETO 

SEGUNDO, 2010a; MELO NETO SEGUNDO E MAGALHÃES, 2006; PASSOS, 2008). 

O Banco Palmas é fruto do trabalho da Associação dos Moradores do Conjunto 

Palmeiras (Asmoconp), criada em 1981, após um longo processo de mobilização dos seus 

moradores, iniciado na década de 70. No âmbito das ações da Asmoconp, o Banco Palmas foi 

criado com o objetivo de estimular uma dinâmica econômica no território, oferecendo 

microcrédito através de linhas de crédito para produção e consumo, com o propósito de 

fortalecer a economia do bairro (FRANÇA FILHO E SILVA JR., 2009; FRANÇA FILHO E 

SILVA JR., 2006; MELO NETO SEGUNDO, 2010a; PASSOS, 2008; TOSCANO, 2002).  

Contudo, de acordo com França Filho e Silva Jr. (2006), o Banco Palmas extrapola as 

ações de microcrédito, sendo visto como uma experiência de organização popular e solidária 

que tem como foco o desenvolvimento local, atuando a partir de dois eixos: um social e um 

econômico.  
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O primeiro enfatiza a potencialização do associativismo local, a formação de 
socioeconomistas solidários para animar projetos de desenvolvimento econômico 
local, a sensibilização das práticas de economia solidária, estimulando produtores e 
consumidores a se organizarem, e a reintegração ao convívio social do público em 
situação de risco. O segundo orienta-se para a realização de projetos de geração de 
renda de forma coletiva, para a criação de clubes de troca com moeda social, e para 
a otimização dos serviços e recursos públicos existentes na comunidade do Conjunto 
Palmeiras (FRANÇA FILHO E SILVA JR., 2006, p. 11). 

Embora o Banco Palmas integre, atualmente, o movimento de economia solidária, 

através da sua inserção em redes e fóruns, este não surgiu sob a sua égide. Contudo, dado o 

seu caráter eminentemente comunitário e associativo, em 2000, o Banco passou a integrar 

esse movimento (PASSOS, 2007). Essa aproximação resultou, em 2003, na criação do 

Instituto Banco Palmas de Desenvolvimento e Socioeconomia Solidária, responsável pela 

gestão do conhecimento e difusão das práticas do Banco Palmas fora do Conjunto Palmeiras 

(FRANÇA FILHO E SILVA JR., 2006; MELO NETO SEGUNDO, 2010a; PASSOS, 2008).  

Em 2005, uma parceria do Instituto Palmas com a Secretaria Nacional de Economia 

Solidária (Senaes), ligada ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), possibilitou a 

reaplicação da metodologia de Bancos Comunitários de Desenvolvimento em outros 

municípios do Brasil, através do Projeto de Apoio à Organização de Bancos Comunitários 

(FRANÇA FILHO e SILVA JÚNIOR, 2009; PASSOS, 2008; SENAES, 2010). 

Segundo Silva Jr. (2007b), a parceria do Instituto Palmas com a Senaes tem sido 

importante para a consolidação da metodologia de BCDs, de forma a torná-la uma política 

pública de desenvolvimento local, baseada no financiamento para produção e consumo em um 

mesmo território. Nessa parceria, o Instituto Banco Palmas tem atuado na consultoria e 

assessoria aos novos BCDs, enquanto a Senaes financia e apóia essa ação (SILVA JR., 

2007b). Contudo, para além de difundir a metodologia de BCDs, de acordo com Melo Neto 

Segundo e Magalhães (2009): 

[...] compete ao Instituto Palmas certificar a criação de um novo Banco Comunitário 
e comunicar ao Banco Central a criação de uma nova moeda social, embora outras 
organizações integrantes da Rede Brasileira de Bancos Comunitários também 
desenvolvam ações de capacitação e assessoria em outros estados (MELO NETO 
SEGUNDO E MAGALHÃES, 2009, p.25). 

Dentre essas organizações parceiras do Instituto Palmas em outros estados encontram-

se a Associação de Artesãos Ateliê de Ideias (Artideias), representante jurídica do Banco 

Bem, em Vitória, Espírito Santo, e a Incubadora Tecnológica de Economia Solidária e Gestão 

do Desenvolvimento Territorial, da Universidade Federal da Bahia (Ites/Ufba), na Bahia, 

responsável pela assessoria ao Banco Eco-Luzia, em Simões Filho. Ambas as organizações 
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foram responsáveis pela implantação, em 2005, desses dois primeiros BCDs fora do Estado 

do Ceará (PASSOS, 2007).  

Com a criação do Instituto Palmas, a parceria com a Senaes e o apoio de outras 

organizações integrantes da Rede Brasileira, foi dado o passo inicial para a criação, em 2006, 

da Rede Brasileira de BCDs, que contava, até janeiro de 2011, com 51 bancos, conforme 

Quadro 01, divididos em nove Estados do Brasil, dos quais 28 encontram-se no Ceará, 05 em 

São Paulo, 04 no Espírito Santo, 04 na Bahia, 03 no Piauí, 02 em Minas Gerais, 01 no Pará, 

01 no Maranhão, 01 na Paraíba, 01 no Mato Grosso do Sul e 01 no Rio de Janeiro. 

N Estado Município Área de Atuação Nome do 
Banco 

Moeda Fundação 

1.  CE Fortaleza Bairro Conjunto 
Palmeiras 

Palmas Palmas 1998 

2.  CE Paracuru Bairros Boa 
Esperança e 
 Riacho doce 

Par Par 2004 

3.  CE Santana do 
Acaraú 

Sede do município Bassa Santana 2005 

4.  CE Palmacia Sede do município Serrano Palmeira 2005 
5.  BA Simões Filho Bairro de Santa 

Luzia 
Eco Luzia Trilha 2005 

6.  ES Vitoria Bairros: Morro São 
Benedito 

Bem Bem 2005 

7.  ES Vila Velha Bairro Barro 
Vermelho 

Terra Terra 2005 

8.  CE Irauçuba Distrito do Mici Bancart Ta 2006 
9.  CE Maracanau Bairro da Pajuçara Paju Maracanã 2006 
10.  CE Maranguape Sede do município Empreendedore

s 
Prata 2006 

11.  MS Dourados Sede do município Pirapirê Pirapirê 2006 
12.  PI São João do 

Arraial 
Sede do município Cocais  Cocais  2007 

13.  CE Taua Bairros de Colibri,  
Bezera e Souza 

Quinamuiu Quinamuiu 2007 

14.  CE Parmoti Todo o município Frei Diogo Paz 2007 
15.  CE Beberibe Sede do município Bandesb AB 2007 
16.  MA Alcântara Sede do município Quilombola Guara 2007 
17.  CE Taua Distrito de 

Carrapateira e 
Bairro Aldeota 

Econômico Econômico 2008 

18.  CE Fortaleza Bairro Granja 
Portugal 

RioSol Rios 2008 

19.  CE Fortaleza Conjunto CE Bandesce Horto 2008 
20.  CE Fortaleza Bairro do Pirambu Pirambu Pirambu 2008 
21.  CE Maracanau Bairro Jereissati Jaçana Maracanã 2008 
22.  CE Irauçuba Distrito do Juá Juazeiro Cactos 2008 
23.  CE Irauçuba Bairro do Cruzeiro Amizade Cactos 2008 
24.  CE Maranguape Distrito de 

Itapebussu 
Itapebussu Itapebussu 2008 

25.  CE Palhano Sede do município Artpalha Castanha 2008 
26.  CE Tamboril Sede do município Feiticeiro Acaraú 2008 
27.  CE Monsenhor 

Tabosa 
Sede do município Serra das Matas Serra 2008 
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28.  CE Madalena Distrito de Macaoca Bansol Sol 2008 
29.  CE Ibaretama Sede do município Serra Azul Ibaré 2008 
30.  CE Ocara Sede do município Ocards Tupi 2008 
31.  CE Choro Sede do município Sertanejo Sabia 2008 

32.  CE Caridade Distrito de Campos 
Belos 

Pe. Quiliano Caribelos 2008 

33.  CE Itarema Distrito de 
Almofala 

Tremembé Ita 2008 

34.  PI Cajueiro da 
Praia 

Sede do município Caju da Praia Caju 2008 

35.  PI Parnaiba Bairro Semear Semear 2008 
36.  BA Vera Cruz Vila de 

Matarandiba 
Ilhamar Concha 2008 

37.  PB João Pessoa Bairro São José Beira Rio Ribeirinho
s 

2008 

38.  ES Vila Velha Bairro Barro 
Vermelho 

Verde Vida Verde Vida 2008 

39.  ES Cariacica Todo o município Sol Girassol 2008 

40.  PA Belém Ilha de Mosqueiro Tupinambá Moqueio 2009 
41.  BA Cairu Sede do Município Casa-do-Sol Tinharé 2009 

42.  BA Salvador Saramandaia Guine Samper 2009 
43.  MG Chapada 

Gaúcha 
Todo o município Chapadense Veredas 2009 

44.  MG Uruana Todo o município Sussuarana Sussuarana 2009 
45.  SP São Paulo Zona Oeste – 

Jaguara 
Vista Linda Vista 

Linda 
2009 

46.  SP São Paulo Zona Sul- Jardim 
São Luiz 

Auto-Gestão Moradias 
em Ação 

2009 

47.  SP São Paulo Zona Sul – Campo 
Limpo 

União Sampaio Sampaio 2009 

48.  SP São Paulo Zona Norte- Jardim 
Apuana 

Apuanã Apuanã 2009 

49.  SP São Paulo Zona Leste – Inácio 
Monteiro 

Paulo Freire Freire 2009 

50.  RJ Silva Jardim Sede do município Capivari Capivari 2010 
51.  CE Bairro: Edson 

Queiroz/ 
Fortaleza 

Comunidade do 
Dendê 

Dendê Sol  2011 

 

 

Em janeiro de 2007, foi realizado o II Encontro da Rede Brasileira de BCDs, quando 

foi discutido o marco teórico analítico dessas experiências e algumas orientações e princípios 

para a Rede, dentre as quais, a importância dos BCDs: a) realizarem fóruns locais em seus 

territórios, fortalecendo a sua dimensão política; b) promoverem a capacitação dos seus 

agentes de crédito; c) incentivarem os juros justos; d) promoverem a formação e 

sistematização de informações; e) articularem-se com outras iniciativas da economia solidária, 

reforçando uma dimensão sociopolítica para além do próprio território; f) afirmarem-se 

enquanto estratégia de desenvolvimento local; g) compreenderem a sua sustentabilidade 

Quadro 1: Lista Bancos Comunitários de Desenvolvimento até janeiro de 2011 
Fonte: Elaboração Própria 
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enquanto plural; h) ampliarem a Rede e i) incentivarem o consumo consciente nos seus 

territórios de atuação (MAGALHÃES, 2007). 

Em maio de 2010, em Fortaleza, foi realizado o III Encontro da Rede Brasileira de 

BCDs, quando foi assinado, pela Senaes, o projeto “Ação de fomento às finanças solidárias 

com base em bancos comunitários e fundos solidários”. Esse projeto resultou na aprovação de 

quatro entidades regionais e uma nacional para apoiar as experiências de BCDs no Brasil, já 

que nenhuma entidade na região Sul respondeu à chamada. Assim, foram selecionadas as 

seguintes entidades: o Instituto Palmas como a entidade de Coordenação e Suporte Nacional; 

a Ites/Ufba como a entidade executora na região Nordeste; o Ateliê de Ideias executora na 

região Centro-Oeste; o Núcleo de Apoio às Atividades de Cultura e Extensão em Economia 

Solidária da Universidade de São Paulo (Nesol/USP) a entidade executora na região sudeste; e 

o Instituto Capital Social da Amazônia a executora na região Norte. Com as propostas da 

entidade nacional e das respectivas entidades regionais para os próximos dois anos, está 

prevista a criação de 43 outros BCDs e a consolidação dos 51 já existentes, através da 

contratação de agentes de crédito e de assessoria técnica, da formação e capacitação dos 

agentes locais e da estruturação e articulação institucional das respectivas redes regionais. 

De acordo com Melo Neto Segundo (2010a), a constituição de um marco legal para os 

bancos tem sido a grande prioridade da Rede Brasileira de BCDs, citando o Projeto de Lei 

Complementar – PLP, nº 93/2007, que estabelece a criação de um Segmento Nacional de 

Finanças Populares e Solidárias. O objetivo dessa Lei é criar o Conselho Nacional de 

Finanças Populares e Solidárias, que regularia a atuação dos BCDs e, ao mesmo tempo, 

ampliaria as ações destes, na medida em que permitiria, dentre outras coisas, que eles 

captassem poupança, depósitos e operassem com cartões comunitários e moedas sociais de 

forma regulada e sem depender da atuação junto a outras instituições financeiras, como ocorre 

atualmente, através dos correspondentes bancários. 

Nesse sentido, destacamos o papel político- institucional que a Rede Brasileira vem 

desenvolvendo no intuito de tornar os BCDs políticas públicas e de fortalecer a ação destes no 

movimento de economia solidária (MELO NETO SEGUNDO E MAGALHÃES; PASSOS, 

2008). 
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3.2 CONCEITO E CARACTERÍSTICAS DOS BCDS 

 

Embora, comparativamente ao Banco Palmas, os demais BCDs estejam em momentos 

distintos, todos eles nascem com um mesmo objetivo e têm características em comum, sendo 

a Rede Brasileira a grande responsável pela sistematização e difusão das práticas, 

especialmente através do Instituto Banco Palmas (PASSOS, 2008). Desse modo, esta Rede 

definiu, em seu II Encontro Nacional, em 2007, que BCDs são “[...] serviços financeiros 

solidários em rede, de natureza associativa e comunitária, voltados para a geração de trabalho 

e renda, na perspectiva de reorganização das economias locais, tendo por base os princípios 

da Economia Solidária" (MAGALHÃES, 2007, p.01).  

Dada a sua natureza associativa e comunitária, os BCDs podem ser definidos como 

“[...] uma instância associativa, envolvendo moradores num determinado contexto territorial 

que buscam a resolução de problemas públicos concretos relacionados à sua condição de vida 

no cotidiano, através do fomento à criação de atividades socioeconômicas” (FRANÇA 

FILHO, 2007, p. 118).  

Segundo Passos (2008), os BCDs apresentam uma proposta diferente de prestar 

serviços financeiros, pois a forma como isso ocorre e os objetivos por eles definidos os 

diferenciam dos bancos convencionais, de qualquer outra experiência de microfinanças e até 

mesmo de experiências de finanças solidárias, como podemos perceber nas características dos 

BCDs definidas por sua Rede: 

1) é a própria comunidade quem decide criar o banco, tornando-se gestora do 
mesmo; 2) atuam sempre com duas linhas de crédito: uma em reais e outra em 
moeda social circulante local; 3) suas linhas de crédito estimulam a criação de uma 
rede local de produção e consumo, promovendo o desenvolvimento endógeno do 
território; 4) apóiam empreendimentos em suas estratégias de comercialização 
(feiras, lojas solidárias, central de comercialização e outros); 5) atuam em territórios 
caracterizados por alto grau de exc lusão, vulnerabilidade e desigualdade social; 6) 
estão voltados sobretudo aos beneficiários de programas assistenciais 
governamentais e de políticas compensatórias; e 7) sua sustentabilidade, em curto 
prazo, funda-se na obtenção de subsídios justificados pela utilidade social (MELO 
NETO SEGUNDO E MAGALHÃES, 2006, p. 7). 

É nesse sentido que Passos (2008) pontua que a singularidade dos BCDs em relação a 

outras práticas de finanças solidárias está justamente na articulação tão consistente de 

determinadas características, como: o caráter comunitário, o uso da moeda social circulante 

local, a construção de uma rede solidária que tem por fim último o desenvolvimento local, as 

relações de confiança e de proximidade, o comprometimento com o território e o atendimento 
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a um público excluído do sistema financeiro tradicional. A autora, porém, não afirma que 

estas sejam características exclusivas dos BCDs, já que outras experiências de finanças 

solidárias podem possuí- las, mas que somente os BCDs conseguem interagir com todas essas 

características de forma expressiva (PASSOS, 2008).  

França Filho (2007), por sua vez, afirma que as características que conferem 

originalidade aos BCDs são a construção conjunta da oferta e da demanda e a hibridação de 

economias, dois conceitos que serão discutidos com mais profundidade no capítulo 3, quando 

abordarmos as finanças solidárias. Na proposta dos BCDs, a construção conjunta da oferta e 

da demanda se dá na medida em que os bancos estimulam a constituição de uma rede local em 

que produtores e consumidores se articulam livremente para discutir e debater o que o 

território demanda e o que ele precisa ofertar, denominada rede de prossumidores, cujo 

objetivo é:  

[...] a ruptura com a dicotomia habitual (em regimes de mercado supostamente auto-
regulado) entre a produção e o consumo (pelos seus efeitos danosos muitas vezes em 
temos sociais...) e o estímulo à livre associação entre produtores e consumidores (ou 
prestadores de serviços e usuários), permitindo a afirmação do conceito de 
prossumidores (FRANÇA FILHO, 2007, p. 2).  

Já com relação à hibridação de economias, França Filho (2007) destaca o fato de que a 

ação dos BCDs envolve diferentes lógicas de geração e captação de recursos (mercantil, não-

mercantil e não-monetária), a partir da noção de economia plural (FRANÇA FILHO E 

LAVILLE, 2004). 

Todas essas características integradas formam aquilo que Melo Neto Segundo (2009), 

Passos (2008) e Silva Jr. (2007) afirmam ser o tripé que sustenta os BCDs: a) a gestão 

comunitária, b) o sistema integrado de desenvolvimento local, que envolve ações de crédito, 

produção, comercialização e capacitação, e c) a moeda social circulante local. Estas 

características, por sua vez, sintetizadas, revelam aquilo que os mesmos autores definiram, a 

partir das discussões da Rede Brasileira de BCDs, como sendo o “DNA comum” dessas 

experiências: a gestão comunitária e o fomento à criação de uma rede de prossumidores 

(MELO NETO SEGUNDO, 2009; PASSOS, 2008; SILVA JR., 2007). 

De acordo com Melo Neto Segundo e Magalhães (2006), a gestão comunitária nos 

BCDs deve ser vista como o envolvimento de todos os moradores do território, já que “[...] 

engajar pessoas da própria comunidade nas atividades do BCD não é opcional, é essencial. Os 

comunitários devem estar em todos os níveis de gestão do banco: da gerência ao caixa, da 



46 
 

diretoria da organização gestora ao corpo de associados (MELO NETO SEGUNDO E 

MAGALHÃES, 2006, p. 27).  

Essa afirmação nos permite compreender que há níveis de participação da comunidade 

na gestão dos BCDs, a partir dos papéis que cada um exerce. Nesse sentido, segundo França 

Filho (2010) a atuação dos BCDs envolve a participação dos moradores de um território de 

formas variadas, seja como profissionais remunerados, como gestores do empreendimento e 

como usuários ou beneficiários diretos dos produtos ou serviços ofertados.  

Segundo Melo Neto Segundo e Magalhães (2006), devido à inexistência de um marco 

legal, os BCDs são constituídos sob a personalidade jurídica de alguma entidade comunitária 

– associações, fóruns, conselhos, sindicatos, ONGs, igrejas – supondo, “portanto, a 

constituição de uma equipe de coordenação executiva no seio da própria organização 

associativa. Sua gestão implica, desse modo, numa dimensão compartilhada, com forte 

componente de controle social local baseado em mecanismos de democracia direta” (p. 8). 

Na mesma linha, França Filho (2007) afirma que os BCDs estimulam o exercício da 

democracia nos territórios, na medida em que “os próprios moradores planejam e decidem 

sobre a oferta de produtos e/ou serviços (ou seja, a criação de atividades sócio-econômicas) 

em função (a partir) das demandas efetivas identificadas precedentemente por eles próprios” 

(p.119).  

Para Passos (2007), é no âmbito das associações ou dos fóruns locais, enquanto 

espaços públicos de proximidade, que os BCDs são geridos, sendo a sua criação uma das 

ações que a Rede Brasileira de BCDs orientou que estes incentivassem (MAGALHÃES, 

2007). Segundo França Filho (2010), os fóruns se caracterizam por serem instâncias máximas 

de deliberação das ações dos BCDs, pois se propõem a envolver toda a comunidade, através 

de representações ou de um coletivo, formados por membros de entidades locais e moradores 

(FRANÇA FILHO, 2010).  

É nesse sentido que Melo Neto Segundo e Magalhães (2006) afirmam que os BCDs 

desempenham um importante papel na formação dos moradores e lideranças locais, que 

passam a atuar diretamente na gestão de uma organização que visa o desenvolvimento 

comunitário. França Filho (2010), por sua vez, destaca a existência, em alguns casos, de uma 

cultura política personalística, em que as próprias lideranças não conseguem abrir mão do seu 

poder político, estimulando a aprendizagem da democracia local. 
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Para Silva Jr (2007b), o fortalecimento do processo de organização local, bem como o 

reforço ao associativismo e a formação das lideranças locais para conduzirem seus próprios 

programas e projetos de desenvolvimento são indicadores cruciais para o desenvolvimento 

dos territórios.  

Com relação ao seu público de atuação, França Filho e Silva Júnior (2009) defendem 

que os BCDs “[...] podem ser definidos como uma prática de finanças solidárias de apoio a 

economias populares situadas em territórios com baixo índice de desenvolvimento humano” 

(p. 31). Na mesma linha, Melo Neto Segundo e Maga lhães (2005) afirmam que, em geral, o 

público dos BCDs está situado nos degraus 1 e 2 de desenvolvimento6, em que o degrau 1 se 

refere à fase de assistência, na qual as pessoas dependem de ajuda governamental e não têm 

sequer iniciativa empreendedora, dadas as condições de vida; e o degrau 2 se refere à fase de 

subsistência, onde estão os subempregados, assalariados e pequenos produtores, que vivem de 

pequenas atividades econômicas, revelando uma incipiente iniciativa empreendedora. Esses 

dois degraus são preenchidos por pessoas que dificilmente teriam acesso ao crédito em 

instituições convencionais, haja vista não terem como comprovar renda para pagar o crédito e, 

em geral, terem seu nome com pendências em órgãos de proteção ao crédito.  

Melo Neto Segundo (2009) ainda afirma que, como forma de atingir a esse público, os 

BCDs “estão localizados em territórios caracterizados pela pobreza e pela exclusão financeira 

e bancária, em comunidades quilombolas, assentamentos, áreas indígenas, região de 

quebradeiras de coco, distritos isolados no semi-árido nordestino e periferias urbanas (p. 01)”. 

Nesses locais, em geral, os bancos convencionais não têm interesse em chegar, em virtude dos 

altos custos para se ter uma agência onde não há escala para esses serviços. Para Melo Neto 

Segundo e Magalhães (2006) “o BCD chega exatamente nestes territórios e coloca a 

comunidade como gestora desses serviços” (p.12). Partilhando das mesmas idéias, Silva Jr 

(2007) afirma que os BCDs inovam por conseguirem atuar como um “instrumento eficaz na 

geração de renda para os mais pobres, com desenvolvimento territorial e efetiva participação 

popular” (p. 3). 

 

                                                                 
6 O degrau 3 – fase de sustentabilidade, onde as famílias e os negócios já atingirem equilíbrio e possuem acesso 
ao crédito – e o degrau 4 – fase de produção em escala, onde as pessoas e empreendimentos possuem reservas de 
capital, crédito no mercado e poder para lutar pelos seus interesses junto ao governo – são as fases onde os BCDs 
não conseguem chegar, dadas as dificuldades de obter recurso para financiar pessoas e empreendimentos com 
alto volume de capital (MELO NETO SEGUNDO E MAGALHÃES, 2005). 
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3.3 OS SERVIÇOS FINANCEIROS SOLIDÁRIOS 

 

A proposta dos BCDs de atingir os mais pobres está ancorada na sua forma de prestar 

serviços financeiros, baseada nas finanças solidárias, em que a confiança e a solidariedade 

pautam a ação dos BCDs, como veremos no capítulo seguinte (FRANÇA FILHO E 

LAVILLE, 2004; LAVILLE, 2009). Dentre os principais serviços financeiros oferecidos 

pelos BCDs estão: a) o microcrédito solidário; b) a moeda social circulante local; e c) os 

serviços de correspondente bancário. 

 

 

3.3.1 Microcrédito Solidário 

 

O microcrédito solidário é utilizado pelos BCDs para o financiamento da produção e 

do consumo no território, a fim de reorganizar as economias locais, criando circuitos 

alternativos de relações econômicas (FRANÇA FILHO, 2006; MELO NETO SEGUNDO E 

MAGALHÃES, 2006). Como são créditos com valores pequenos, são definidos como 

microcrédito (FRANÇA FILHO E PASSOS, 2008), e como são pautados em uma outra lógica 

de prestação de serviços financeiros, são denominados solidários. 

Assim, como forma de democratizar o acesso ao crédito, trabalhando-o em uma 

perspectiva solidária, a Rede Brasileira definiu que o sistema de crédito solidário de um BCD 

possui as seguintes características: a) juros abaixo do mercado; b) juros proporcionais ao valor 

do crédito; c) a propriedade e o sistema de crédito devem ser da comunidade; d) o sistema 

deve alimentar uma rede local de produção e consumo; e e) a análise do crédito se baseia em 

instrumentos mais sociais que econômicos (MELO NETO SEGUNDO E MAGALHÃES, 

2006). A estas, Melo Neto Segundo (2010b) acrescenta: f) a dimensão da solidariedade, que 

precisa ser entendida e vivenciada pela comunidade, de forma a se construir no território uma 

verdadeira transformação social. 

De acordo com Melo Neto Segundo e Magalhães (2007), os recursos para a oferta de 

microcrédito solidário se dão a partir de um Fundo Solidário de Investimento Comunitário, 

que “[...] constitui-se de múltiplas fontes de recursos, entre doações de pessoas físicas e 

jurídicas, cotizações de associados (pessoas físicas e/ou jurídicas), prestação de serviços 
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mercantis não-concorrenciais e outros tipos de prestação de serviços” (p.9), revelando a 

perspectiva dos BCDs de articular diferentes lógicas econômicas (FRANÇA FILHO, 2007). 

Quando em parceria com bancos públicos, os BCDs podem acessar recursos do Programa 

Nacional do Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO), sob a coordenação do Ministério 

do Trabalho e Emprego (MTE), ampliando sua capacidade de oferecer crédito produtivo 

(MELO NETO SEGUNDO E MAGALHÃES, 2009).   

Para Melo Neto Segundo e Magalhães (2006), os BCDs são vistos como práticas de 

finanças solidárias, que vêm no microcrédito um importante instrumento, mas não o único, 

para alavancar o desenvolvimento de territórios caracterizados pela pobreza e exclusão social. 

 

 

3.3.2 Moeda Social Circulante Local 

 

Segundo Primavera (2003), as moedas sociais são criadas para enfrentar a escassez de 

dinheiro, distribuindo a riqueza, ao invés de acumulá-la e concentrá- la, ao mesmo tempo em 

que são instrumentos de conscientização e emancipação das economias populares. Embora 

tenham um cunho econômico, as moedas sociais extrapolam os seus objetivos e revelam-se 

também enquanto instrumento político, social e cultural (ALBUQUERQUE, 2003; MELO 

NETO SEGUNDO E MAGALHÃES, 2005; MENEZES E CROCCO, 2009; PRIMAVERA, 

2003; SOARES, 2009). 

Segundo Soares (2009), além de ser um instrumento de troca, as moedas sociais são 

utilizadas como uma prática de reinvenção da economia integrada a outras esferas da vida. De 

acordo com esta autora, as moedas sociais podem ser compreendidas como um:  

 
[...] reflexo de uma busca pela recolocação da economia a serviço das finalidades 
sociais e pela reintegração de seus valores à esfera sociocultural. Nesses termos, a 
moeda social deve ser percebida como uma instituição de caráter assumidamente 
normativo, à qual se associa quem compartilha os mesmos valores (SOARES, 2009, 
p. 255).  
 

No âmbito dos BCDs, a primeira moeda social, o Palmas, foi criado em 2000, pelo 

Banco Palmas, no intuito de fazer com que a renda dos moradores do Conjunto Palmeiras 

fosse usada no próprio território, fortalecendo a economia local. Nesse sentido, a moeda 

social dos BCDs é conhecida como circulante local, pois faz a moeda circular em todo um 

território (MELO NETO SEGUNDO E MAGALHÃES, 2005; PASSOS, 2008).  
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Com a moeda social, os BCDs estimulam os moradores a comprarem na localidade, 

promovendo a circulação do dinheiro no próprio território, sendo vista como o principal 

instrumento dos BCDs para promover o desenvolvimento econômico (MELO NETO 

SEGUNDO E MAGALHÃES, 2005; MENEZES E CROCCO, 2009; PASSOS, 2008), pois, 

segundo Albuquerque (2009), somente quando o dinheiro circula “realiza suas funções de 

promover intercâmbios necessários para a sustentabilidade e o desenvolvimento de um grupo, 

comunidade e/ou sociedade” (p. 200).   

As principais características das moedas sociais circulantes locais são: a) têm lastro 

em moeda nacional, sendo complementares a esta; b) são confeccionadas com componentes 

de segurança; c) circulam livremente no comércio local, geralmente oferecendo descontos 

para quem as utiliza; e d) somente podem ser trocadas por reais pelos comerciantes em caso 

de necessidade de comprar fora da comunidade (MELO NETO SEGUNDO; MAGALHÃES, 

2006). A estas acrescentamos o fato de não serem cobrados juros pelo seu uso, 

desestimulando a sua acumulação e reforçando a sua circulação e o fato do seu controle ser 

social (ALBUQUERQUE, 2003; MENEZES E CROCCO, 2009). 

O acesso à moeda social é voluntário e pode se dar através de empréstimos em moeda 

social nos BCDs, do recebimento de pagamentos em moeda social, trocando reais por moeda 

social no banco ou aceitando trocos em moeda social (MELO NETO SEGUNDO; 

MAGALHÃES, 2006).  

De acordo com Melo Neto Segundo e Magalhães (2006), o nível de organização de 

cada BCD, o histórico da comunidade e o contexto sócio-político do local são os principais 

fatores que podem afetar o sistema de moedas sociais. Nesse sentido, Menezes e Crocco 

(2009) falam da necessidade de uma aceitação social da moeda, ancorada na coesão social, 

que se traduz em um contrato de confiança, muitas vezes informal. Na mesma linha, 

Albuquerque (2003) afirma que a moeda social age como um instrumento que exige relações 

sociais baseadas na confiança, na reciprocidade e na pluralidade, construindo-se 

sociabilidades solidárias, na medida em que o dinheiro é visto como uma construção social e 

não pode ser dissociado das relações sociais. 

O dinheiro precisa ser pensado não como instrumento isolado, abstrato e pairando 
acima das relações sociais e das associações culturais, aliás estas não podem ser 
explicadas focalizando-se apenas as atividades econômicas. Nesse sentido, o 
dinheiro é significativo não apenas em termos econômicos mas também pelo que 
revela acerca do modo como se constrói a sociedade (ALBUQUERQUE, 2003, p. 
200/201).  
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Menezes e Crocco (2009) afirmam ainda que a garantia de que é possível trocar a 

moeda social pela moeda nacional, em virtude do lastro, é uma importante estratégia para 

manter a confiança no sistema. Além disso, essa relação entre a moeda social e a moeda 

oficial é fundamental também do ponto de vista do desenvolvimento econômico, já que 

muitas vezes o próprio território tem dificuldades e limites em dinamizar sua economia, pois 

não são autosufucientes, precisando se relacionar com outros territórios (outras empresas) e 

estabelecer trocas que possibilitem o seu desenvolvimento (MELO NETO SEGUNDO; 

MAGALHÃES, 2006).  

Se a moeda social apenas circula no bairro sem a possibilidade de se transformar em 
ativo monetário capaz de atrair novos investimentos, é impossível gerar 
desenvolvimento socioeconômico local. A matemática é simples! Vejamos: por mais 
que a doceira do bairro consiga vender seus produtos na comunidade, recebendo em 
troca a moeda social, ela vai precisar comprar equipamentos e insumos domésticos 
(liquidificador, por exemplo) que não é comercaializado no bairro. Do mesmo modo 
a costureira, o carpinteiro e daí por diante (MELO NETO SEGUNDO E 
MAGALHÃES, 2006, p. 26). 
 

Para além de apenas possibilitar o câmbio de moeda social para moeda oficial, a 

proposta dos BCDs aponta, como solução aos limites da economia local, o investimento, a 

partir do microcrédito produtivo, em iniciativas sócio-econômicas, criadas a partir das 

necessidades do território, criando-se, assim, uma rede de prossumidores, cujos benefícios, de 

acordo com Melo Neto Segundo e Magalhães (2005), extrapolam os econômicos, podendo 

também contribuir na formação das pessoas, na organização comunitária e no empoderamento 

da comunidade. Nesse sentido, Albuquerque ressalta os valores cultivados com esse sistema, 

na medida em que as moedas sociais estabelecem:  

 
[...] conexões mais gerais e universais com a vida das pessoas, isto é, buscam 
qualificar a cooperação e a confiança existente nos grupos pelo ato de construir um 
instrumento de mediação que permita que as atividades econômicas se diferenciem e 
sejam capazes de construir sociedades mais livres e justas (ALBUQUERQUE, 2003, 
p. 205). 
 

Melo Neto Segundo e Magalhães (2006) ainda destacam o papel da moeda social para 

a criação de um sentimento de identidade com o local, a aproximação das pessoas, a criação 

de espaços de diálogo e do sentimento de ser capaz de criar seu próprio instrumento 

financeiro.  
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3.3.3 Serviços de Correspondente Bancário 

 

Em virtude de ainda não haver um marco legal que institucionalize a atuação dos 

BCDs, e como forma de cumprir sua função de prestar serviços financeiros nas comunidades 

onde atuam, os BCDs têm se articulado com instituições públicas ou privadas para ofertar 

serviços financeiros como correspondentes bancários, compreendidos como “[...] uma gama 

de produtos e serviços financeiros disponibilizados por instituições financeiras públicas ou 

privadas e ofertados pelo BCD através do estabelecimento de uma parceria institucional” 

(FRANÇA FILHO, 2010, p.9).  

Assim, através dessas parcerias, os BCDs podem ofertar serviços como abertura e 

extrato de conta corrente, depósitos em conta corrente, saques avulso ou com cartão 

magnético, recebimento de títulos e convênios e pagamento de benefícios. Além disso, um 

pequeno valor, correspondente a cada transação que o BCD faz, fica no território e ajuda a 

constituir o Fundo Solidário de Investimento Comunitário (MELO NETO SEGUNDO; 

MAGALHÃES, 2006). 

Segundo França Filho (2010), embora deva haver por parte dos BCDs um certo 

cuidado nessas parcerias, sob os risco de perder seu foco de atuação e visando preservar a sua 

natureza singular, os benefícios são para ambos os lados: 

Para as instituições financeiras uma tal parceria permite ampliar seu público-alvo, 
aumentando sua capilaridade e penetrando em territórios antes inacessíveis, e ainda 
por cima, à um custo baixo , pelo fato de prescindir de investimento na criação de 
agência bancária própria. Para o BCD, a parceria permite o acesso da população 
local a um certo número de serviços bancários que passam a ser realizados na 
própria comunidade (FRANÇA FILHO, 2010, p. 9).  

Contudo, apesar de os benefícios serem para os dois lados, os riscos dessas parcerias 

atingem especialmente os BCDs, de forma que, em virtude de um interesse dos bancos 

públicos de expandir a metodologia dos BCDs a partir da atuação destes como 

correspondentes bancários, a Rede Brasileira destacou em um dos seus encontros: a) a 

necessidade de compreensão dos BCDs enquanto movimento social que obedece a uma lógica 

de auto-organização social, emanando da sociedade civil e não do interesse do Mercado ou do 

Estado; b) a possibilidade dos BCDs se relacionarem com essas duas instâncias, embora, dada 

a sua finalidade, de uma maneira muito mais próxima do Estado do que do Mercado; c) o 

cuidado ao se relacionar com o Mercado deveria levar em conta os riscos de não se 

comprometer a capacidade dos BCDs de gerarem resultados sociais; d) os riscos de os BCDs 
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serem engolidos pelos bancos públicos em virtude do tamanho e solidez destes com relação 

aos primeiros; e) além dos riscos do modo de agir e da cultura de gestão dos bancos públicos 

comprometerem a lógica singular dos BCDs (FRANÇA FILHO, 2010). 

 

 

3.4 A PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL DOS BCDs 

 

De acordo com Melo Neto Segundo e Magalhães (2006), o desenvolvimento do 

território é a razão de existir de um BCD, sendo este, inclusive, uma orientação da própria 

Rede Brasileira de BCDs, que definiu, em seu 2º encontro nacional, como uma de suas ações 

prioritárias “[...] afirmar os Bancos Comunitários como estratégia de desenvolvimento local 

na perspectiva da Economia Solidária” (MAGALHÃES, 2007).  

Na proposta de atuação dos BCDs, o território pode ser entendido como um 

município, um bairro de pequena escala ou uma comunidade urbana ou rural, onde as relações 

sociais, econômicas, políticas e culturais são preexistentes (FRANÇA FILHO E SANTANA 

JR, 2006; FRANÇA FILHO E SILVA JR, 2009; MELO NETO SEGUNDO E 

MAGALHÃES, 2006).  

O território é, pois, o lugar onde o BCD atua, de forma que, para a metodologia de 

BCDs, esse território não deve ser muito grande, sob pena destes perderem a capacidade de 

estabelecer vínculos sociais ao prestar serviços financeiros (FRANÇA FILHO, 2010; MELO 

NETO SEGUNDO E MAGALHÃES, 2007). 

A proposta de desenvolvimento local dos BCDs consiste na busca por “[...] promover 

o desenvolvimento de territórios de baixa renda, através da criação de redes locais de 

produção e consumo, baseado no apoio às iniciativas de economia solidária em seus diversos 

âmbitos” (MELO NETO SEGUNDO E MAGALHÃES, 2006, p. 8). Essa proposta se baseia 

na idéia de reorganização das economias locais através da formação de Redes Locais de 

Economia Solidária (RLES), definidas como sendo “uma associação ou articulação de vários 

empreendimentos e/ou iniciativas de economia solidária com vistas à constituição de um 

circuito próprio de relações econômicas e de intercâmbio de experiências e saberes 

formativos” (FRANÇA FILHO E CUNHA, 2009, p. 225).  
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De acordo com França Filho e Cunha (2009), as redes de economia solidária podem 

ser caracterizadas como a) territorial, quando várias iniciativas de diferentes naturezas atuam 

em um mesmo território; b) transterritorial, quando empreendimentos que integram uma 

cadeia produtiva se articulam em territórios diferentes, mantendo seu modo de funcionamento 

e autonomia; e c) mista, quando os níveis trans e territorial interagem, sendo esse modelo o 

mais comum (FRANÇA FILHO E CUNHA, 2009).  

As RLES se caracterizam pelo nível territorial, pois as iniciativas criadas e que as 

compõem se formam e atuam no âmbito do próprio território (FRANÇA FILHO E SILVA 

JR., 2009). Nessa proposta dos BCDs, as iniciativas são criadas a partir de um envolvimento 

dos moradores através de debates em espaços públicos, conforme vimos na gestão 

comunitária, ao destacarmos os fóruns locais. A proposta é que, nesses debates, os moradores 

definam a atuação dos BCDs diante das necessidades locais, caracterizando esse processo 

como uma ação pública, ou seja, como um modo “de fazer política no seio da própria 

sociedade, na medida em que tais iniciativas voltam-se para resolver problemas públicos 

vividos coletivamente num determinado contexto territorial” (FRANÇA FILHO E 

SANTANA JR., 2006, p. 6). 

Além de estimular a criação de RLES, os BCDs também buscam fomentar no 

território uma rede de prossumidores, no intuito de associar produtores, prestadores de serviço 

e consumidores para definirem juntos sobre a oferta de produtos e serviços, a partir das reais 

necessidades do território. A idéia dessa rede é fomentar o exercício concreto da construção 

conjunta da oferta e da demanda, pressupondo a quebra da tradicional dicotomia capitalista 

entre produção e consumo (FRANÇA FILHO E SILVA JÚNIOR, 2009).  

Nesta outra economia, a competição como princípio regulador da relação entre os 
agentes perde sentido, pois a construção da oferta é articulada às demandas 
previamente colocadas em determinado contexto territorial. Os contratos e acordos 
são estabelecidos com base em princípios, valores e regras que vão muito além dos 
imperativos de rentabilidade econômica da atividade (FRANÇA FILHO E CUNHA, 
2009, p. 225) 

Essa reorganização das economias locais é, pois, a estratégia dos BCDs para promover 

o desenvolvimento dos territórios. Nesse processo, os BCDs são responsáveis por incentivar a 

criação de uma rede de prossumidores e por financiar a criação de iniciativas que venham a 

atender às demandas do território (CUNHA E SANTANA, 2010; MELO NETO SEGUNDO 

E MAGALHÃES, 2006; SILVA JR, GONÇALVES E CALOU, 2007). 
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Assim, na medida em que, segundo Passos (2008), a comercialização e o acesso ao 

crédito são os maiores desafios enfrentados pelos iniciativas de economia solidária, os BCDs 

são considerados como componentes fundamentais de uma RLES (FRANÇA FILHO E 

CUNHA, 2009), de forma que atuam: 

Num campo de atividades cujas demandas não são satisfeitas (e dificilmente 
poderiam sê-la!!) nem pelo mercado, nem pelo Estado. Portanto, o Banco 
Comunitário cria produtos sob demanda para seu público e oferta o que se precisa 
para o Desenvolvimento Socioeconômico do Território, não levando tanto em conta 
se o produto/serviço oferecido será uma linha de crédito que vai dar um retorno alto 
do investimento ou apenas cobrir os custos de operação (SILVA JR., GONÇALVES 
E CALOU, 2007, p. 5) 

As iniciativas criadas sob demanda, por sua vez, podem ser de diversas naturezas, 

sejam sócio-produtivas, através da criação de empreendimentos econômicos, sejam sócio-

organizativas, através do investimento em atividades sócio-culturais, sócio-políticas e sócio-

ambientais (CUNHA E SANTANA, 2010; FRANÇA FILHO E SILVA JR, 2009). Isso 

porque, na perspectiva das RLES, o que se consome e o que se produz, ou seja, as demandas e 

as ofertas locais não se resumem apenas à atividades econômicas, mas também dizem respeito 

às demandas culturais, sociais, políticas e ambientais nos territórios, de forma que, segundo 

França Filho e Santana Jr. (2006), a economia passa a ser vista “[...] não como um fim em si 

mesmo (como na lógica de mercado), mas como um meio a serviço de outras finalidades 

(sociais, políticas, culturais, ambientais, etc.)” (p.6). 

De acordo com França Filho e Cunha (2009), a partir da constituição de RLES, busca-

se a geração de trabalho e renda no território, a partir de uma concepção sustentável-solidária, 

que aposta na capacidade do próprio território de enfrentar o problema da falta de 

oportunidade de trabalho. Com essa perspectiva, estes autores criticam as possibilidades de 

geração de trabalho e renda baseadas na visão tradicional de inserir pessoas desempregados na 

economia de mercado (empresas privadas), seja através da capacitação seja pelo auto-

emprego, fomentando o empreendedorismo (FRANÇA FILHO E CUNHA, 2009).  

Contudo, segundo França Filho (2007): 

A economia solidária refere-se ainda a experiências onde o emprego não representa 
um fim em si mesmo. Ela parece representar muito mais um meio para a descoberta 
de sentido na elaboração em comum de projetos econômicos: ele é inserido numa 
dermaché mais global de reencastramento dentro de estruturas carregadas de 
sentido, onde o sujeito se insere em coletivos concretos (p. 122). 
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Assim, Cunha e Santana (2010) apontam para a importância de uma dimensão 

educativa para a promoção de outra economia no território, nesse processo de 

desenvolvimento local, na medida em que: 

 
[...] há a necessidade de uma mudança na forma das pessoas compreenderem essas 
relações, resgatando alguns valores e introduzindo outros novos. Da mesma forma, 
há a necessidade de uma gestão endógena desse processo, a partir de práticas 
autogestionárias, o que exige uma capacitação das pessoas para desempenharem 
determinadas funções nesse processo (CUNHA E SANTANA, 2010, p.9).  
 

Nesse sentido, os BCDs, ao mesmo tempo em que estimulam o desenvolvimento nos 

territórios, ao financiar produtores, comerciantes e consumidores, ampliam a capacidade da 

comunidade para a incorporação dos valores e princípios da economia solidária (SILVA JR., 

GONÇALVES E CALOU, 2007) 

O desenvolvimento local embasa todas as ações do banco. Seja no aspecto 
democrático e associativo, seja na concessão de crédito por meio do aval solidário e 
do controle social, todas as ações do BCD pressupõem um desenvolvimento 
endógeno, pensado pela e para a comunidade, tendo em vista não apenas suas 
necessidades materiais, mas suas vocações, suas potencialidades e, principalmente, a 
capacidade de articulação entre vizinhos em prol de um objetivo comum, a 
reprodução ampliada da vida (MATTOS, 2010, p. 70). 
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4  DESENVOLVIMENTO LOCAL: DO PROTAGONISMO COMUNITÁRIO A UM 

PROJETO POLÍTICO NACIONAL 

 

Neste capítulo apresentamos uma breve trajetória do conceito de desenvolvimento, até 

chegarmos à idéia de desenvolvimento local, visto aqui como um processo de melhoria nas 

condições de vida das populações, baseado no protagonismo comunitário. Contudo, 

reforçamos a importância de que as experiências de desenvolvimento local devem estar 

ancoradas em uma proposta política mais ampla, tendo o Estado democrático como um ator 

essencial, a serviço dos interesses de toda a sociedade. Tendo como foco as experiências dos 

BCDs, apresentamos a proposta de desenvolvimento solidário e sustentável que vem sendo 

defendido pelo movimento de economia solidária. 

 

 

4.1 UMA BREVE TRAJETÓRIA DO CONCEITO DE DESENVOLVIMENTO 

 

O conceito de desenvolvimento ganhou notoriedade no pós 1945, período de grande 

crescimento econômico para os países industrializados, o que permitiu a sua reconstrução 

após a Segundo Guerra. Sócio-economicamente, o mundo estava dividido em países 

desenvolvidos e subdesenvolvidos, e político-geograficamente, em países capitalistas e 

socialistas, dados o fim da Segunda Guerra e o início da Guerra Fria (AMARO, 2009; 

MILANI, 2004).  

Segundo Arocena (2004), até a década de 70, não se falava em desenvolvimento das 

nações industrializadas, já que estas já eram vistas como desenvolvidas. Nesse sentido, com o 

fim da Segunda Guerra e a necessidade de recuperação das suas estruturas, falava-se em 

reconstrução do primeiro e segundo mundos e desenvolvimento do terceiro, pois se entendia 

que os estragos da Guerra havia apenas causado danos nos países desenvolvidos e 

interrompido, temporariamente, o fluxo contínuo de desenvolvimento. Esse entendimento 

reforçava a idéia de desenvolvimento como um evolucionismo social, ou seja, como um 

caminho predeterminado a se chegar, o qual as nações subdesenvolvidas deveriam seguir 

(MILANI, 2004; MOURA ET AL., 2002).  

Assim, naquele contexto, um paradigma de desenvolvimento emergiu no intuito de 

países desenvolvidos passarem a ajudar as nações subdesenvolvidas a alcançar o seu grau de 
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desenvolvimento (AMARO, 2009; MILANI, 2004). Contudo, segundo Amaro (2009) essa 

ajuda não tinha uma conotação generosa e desprendida, mas política, já que, com medo da 

ameaça socialista, os países capitalistas desenvolvidos esforçaram-se para garantir o 

capitalismo no mundo, levando a sua idéia de desenvolvimento aos países subdesenvolvidos. 

Para isso, os processos de “ajuda e cooperação para o desenvolvimento” propunham 
(ou impunham, em muitos dos casos) a imitação, por parte desses países, dos 
modelos de desenvolvimento, baseados no crescimento econômico e na 
industrialização, já “testados” historicamente nos países “mais desenvolvidos”, 
levando-os a “modernizar” as suas estruturas econômicas, sociais, culturais, políticas 
e tecnológicas, abandonando os seus sistemas tradicionais, considerados um 
obstáculo ao progresso (AMARO, 2009, p. 109). 

Essa forma de pensar e construir o desenvolvimento ficou conhecida como 

“paradigma da modernização”, que tende a ver o desenvolvimento de cima para baixo ou top-

down development, já que o modelo dos países desenvolvidos era empurrado para os países 

subdesenvolvidos sem a participação dos grupos beneficiários desse processo (AMARO, 

2009; MOURA ET AL., 2005; SANTOS E RODRÍGUEZ, 2005).  

Ainda na década de 50, a Cooperação Internacional começou a perceber os 

inconvenientes e insucessos da abordagem tradicional de desenvolvimento, que visava apenas 

o crescimento econômico, e que não conseguia reduzir a desigualdade entre as nações 

(AMARO, 2009; MOURA ET AL., 2002). Segundo Amaro (2009) os principais problemas 

apontados diziam respeito à desconsideração das necessidades reais, recursos e capacidades 

das populações dos países subdesenvolvidos, ao desprezo dos seus valores, ao estímulo à 

dependência “ao que vem de fora” e à criação de novos problemas. Nesse sentido, surgiu uma 

nova perspectiva de desenvolvimento, que ficou conhecida como desenvolvimento 

comunitário, oriunda das reflexões dos técnicos das instituições internacionais e nacionais, 

intelectuais e ativistas. Essa perspectiva era orientada por três conceitos fundamentais: a) 

diagnóstico participativo; b) utilização dos recursos e capacidades da própria comunidade; c) 

abordagem integrada dos problemas e soluções, a partir das múltiplas necessidades da 

comunidade – alimentação, educação, saúde, emprego, renda, cultura (AMARO, 2009). 

A partir da década de 70, uma nova perspectiva de desenvolvimento surgiu, 

caracterizando o que Santos e Rodríguez (2005) chamam de desenvolvimento alternativo, 

visto como uma manifestação contra-hegemônica aos valores da sociedade capitalista, que se 

apresenta sob diversas óticas, com o objetivo de “criar espaços não-capitalistas que apontem 

para uma transformação gradual da produção e da sociabilidade para formas mais igualitárias, 
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solidárias e sustentáveis” (SANTOS E RODRÍGUEZ, 2005, p. 57). Segundo esses autores, o 

desenvolvimento alternativo é caracterizado por uma variedade de ações contra-hegemônicas, 

representadas por iniciativas que revelam: a) uma crítica à racionalidade econômica das 

antigas formas de desenvolvimento; b) uma proposta de desenvolvimento “de baixo para 

cima” (botton-up development); c) um entendimento do local enquanto forma de reflexão e 

ação; e, por fim, d) uma incredibilidade quanto às formas de produção baseadas em uma 

economia centralizada e planificada quanto daquelas oriundas de uma economia capitalista, 

favorecendo formas econômicas autônomas.  

Juntamente com essa idéia de desenvolvimento alternativo, nascia também a idéia de 

sustentabilidade, a partir das discussões na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente, realizada em Estocolmo em 1972, quando a questão do meio ambiente foi 

incorporada à idéia de desenvolvimento, dando início a uma abordagem que, mais tarde, em 

1987, ficou definida como desenvolvimento sustentável (MOURA ET AL., 2002; SACHS, 

2002).  

Desse modo, essa perspectiva de desenvolvimento sustentável se insere na visão de 

desenvolvimento alternativo apontada por Santos e Rodríguez (2005), já que, segundo esses 

autores, as experiências que apontam para uma perspectiva de desenvolvimento alternativo 

são: a) formas associativas de produção, através de ONGs, comunidades e setores 

governamentais; b) ações do movimento ecologista, a partir da idéia de desenvolvimento 

sustentável; c) ações do movimento feminista de valorização e inserção das mulheres no 

mundo do trabalho; d) programas de acesso ao crédito a famílias de baixa-renda; e) 

movimentos rurais e urbanos de luta pela terra e por habitação; e f) ações de revalorização do 

“local”, através de bancos comunitários, consumo no local, valorização da produção local e 

trocas de serviços no local, como estratégia de comercialização (SANTOS E RODRÍGUEZ, 

2005). Assim, percebemos que as pautas dessas experiências de desenvolvimento alternativo 

vão além da perspectiva puramente econômica ou social, permitindo inserir novas demandas 

às pautas do desenvolvimento.  

Segundo Amaro (2009), é a partir da década de 80 que surge a perspectiva de 

desenvolvimento local, cujas raízes históricas remontam ao desenvolvimento comunitário, na 

década de 50. Para Amaro (2009), o paradigma da modernização, que já estava abalado com a 

idéia de desenvolvimento comunitário, deixou de ser, portanto, a solução para os países ditos 

do terceiro mundo, pois o problema deixava de ser apenas metodológico – “como pensar o 
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desenvolvimento para países subdesenvolvidos?” – e passava a ser mais profundo, no sentido 

de questionar “que tipo de desenvolvimento se quer fomentar?”.  

Segundo Arocena (2004), a idéia de desenvolvimento local estava ancorada na 

abordagem historicista, para a qual o que importa não é o “ponto de chegada”, típico da 

abordagem evolucionista, mas o “ponto de partida”, ou seja a realidade local. 

Moura (1999), por sua vez, apresenta a idéia de desenvolvimento local a partir da 

descentralização do Estado, a partir da década de 80. Segundo esta autora, a crise fiscal dos 

Estados e o aumento substancial do desemprego naquela década foram os fatores 

preponderantes para o debate sobre a gestão local do desenvolvimento, tanto em países 

europeus e norte-americanos como na América Latina, propondo aos municípios um papel 

mais enfático na busca por soluções para os problemas sociais (MILANI, 2004; MOURA, 

1999). 

A década de 90, por sua vez, foi marcada pelo fim da Guerra Fria e o desaparecimento 

do segundo mundo, de forma que já não se podia falar em um terceiro mundo (AROCENA, 

2004). Contudo, a exclusão social continuava a ser um problema mundial, certamente mais 

grave nos países da América Latina, haja vista que esta era reforçada por altos índices de 

pobreza. Assim, a partir dos anos 90, a Organização das Nações Unidas (ONU) passou a 

reconhecer em seus relatórios do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD) o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), baseado nas idéias de Armatya Sen, 

confirmando a insuficiência da perspectiva de desenvolvimento baseada apenas na dimensão 

econômica (MILANI, 2004; MOURA ET AL., 2002).  

Nesse período, a globalização, enquanto fenômeno mundial, também aparece como 

um problema que reforça as desigualdades e aponta para a necessidade de soluções com foco 

no local (AMARO, 2009; SANTOS E RODRÍGUEZ, 2005; SINGER, 2006). Para Senhoras 

(2007): 

[...] o processo da globalização não resolveu os problemas sociais e econômicos do 
mundo contemporâneo, ao contrário, tem contribuído para aumentar ainda mais as 
diferenças entre os países desenvolvidos e aqueles em desenvolvimento, levando, 
muitas vezes, ao crescimento da pobreza e da exclusão social (p. 5).  

Nesse sentido, agravava-se mais ainda a idéia do Estado como incapaz de dar conta de 

problemas tão graves, pois “[...] não seria grande o suficiente para tratar de problemas globais, 

nem tão pequeno assim para estar próximo do cidadão e acompanhar de perto as relações que, 

gradualmente, complexificam o desenvolvimento local” (MILANI, 2004, p. 10). 
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Mais recentemente, a partir da primeira década do século XXI, vemos no Brasil a 

emergência do conceito de desenvolvimento solidário, concebido no âmbito das experiências 

de economia solidária, assumindo uma abordagem contra-hegemônica (SINGER, 2006), 

podendo ser inserida no âmbito do desenvolvimento alternativo (SANTOS E RODRÍGUEZ). 

 

 

4.1.1 O desenvolvimento local 

 

Como vimos anteriormente, o termo desenvolvimento local começou a ser empregado 

na década de 80, com fortes raízes na idéia de desenvolvimento comunitário dos anos 50, 

tendo ganhado força a partir dos anos 90, de forma que três fatores principais contribuíram 

para a ascensão e fortalecimento do tema: a) o fato de o desenvolvimento local ser 

apresentado como reação ao agravamento dos problemas sociais promovidos pelo processo de 

globalização – nesse sentido, o local seria oposição ao global (AMARO, 2009; SANTOS E 

RODRÍGUEZ, 2005); b) o fortalecimento da perspectiva de que não mais se poderia atrelar o 

desenvolvimento apenas ao crescimento econômico (AMARO, 2009; FRANÇA FILHO E 

SANTANA JR., 2006; MILANI, 2004; SANTOS E RODRIGUEZ, 2005); e c) a 

descentralização administrativa do Estado, atribuindo aos municípios um papel mais atuante 

neste processo (AROCENA, 2004; MOURA, 1999). 

Nesse sentido, diversas experiências de desenvolvimento local surgiram a partir dos 

anos 90, revelando diferentes atores, práticas e visões (MOURA, 1999). Isso implica 

considerar que as diversas experiências de desenvolvimento local surgidas no Brasil e na 

América Latina, a partir dos anos 90, muitas vezes apresentaram enfoques completamente 

distintos, dificultando a compreensão do fenômeno e, em muitos momentos, 

descredibilizando-o (FRANÇA FILHO E SANTANA JR, 2006; MOURA, 1999). 

A preocupação com o desenvolvimento local (seja no debate acadêmico, seja na 
agenda de discussão pública) aparece fortemente vinculada a uma série de 
questões/aspectos não resolvidos pelos mercados e pela tradição das políticas 
desenvolvimentistas (incapacidade de generalizar bem-estar, necessidade de 
conectar os locais a processos/espaços dinâmicos, de potencializar a produção e de 
otimizar a comercialização). Neste sentido, o debate sobre desenvolvimento local 
surge como uma espécie de solução mágica para os problemas anteriores advindos 
da idéia de desenvolvimento. Não sem razão, o conceito tende a angariar certa 
unanimidade e, ao mesmo tempo, desconfiança no sentido da sua importância 
teórica-prática. Atualmente, ele vem assumindo os contornos próprios de uma 
espécie de conceito guarda-chuva, que alçado à condição de panacéia, acaba por 
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induzir uma variedade de processos de intervenção (FRANÇA FILHO E 
SANTANA JR., 2006, p. 2). 

Segundo França Filho e Santana Jr (2006), as visões, as práticas e os atores do 

desenvolvimento local são variados, podendo enfatizar o mercado, o estado, as parcerias entre 

o estado e a sociedade civil ou até uma combinação desses aspectos. Ainda de acordo com 

estes autores, “se por um lado o conceito de desenvolvimento local permitiu um avanço 

significativo no sentido de deslocar o foco de atenção na resolução dos problemas públicos 

para o território, por outro lado, o problema ou a questão do como agir no território 

permanece” (p. 2). 

Segundo Moura (1999), as diferentes visões e práticas de desenvolvimento local 

podem apontar para duas abordagens: uma social, que tem o combate à exclusão social como 

eixo norteador e o foco em pequenos empreendimentos e em segmentos à margem do 

mercado; e outra competitiva, cujo foco se encontra na inserção competitiva do local (cidade, 

região) no mercado e cujas ações se dirigem, preferencialmente, para grandes e médios 

empreendimentos. Contudo, segundo a autora, embora possam apontar para abordagens 

diferentes, em geral, as experiências de desenvolvimento local reforçam a importância de 

envolver no processo a capacitação para mobilização, a participação da comunidade, a 

cooperação e construção de parcerias, uma visão abrangente e integrada de desenvolvimento, 

que considere aspectos econômicos, sociais, políticos, culturais e ambientais, além da idéia de 

monitoramento e avaliação do processo (MOURA, 1999). 

Percebemos, a partir da visão de Moura (1999), que as experiências de 

desenvolvimento local têm uma forte ênfase na criação de atividades produtivas, colocando o 

econômico no centro das propostas de intervenção. Contudo, para França Filho e Santana Jr. 

(2006), as práticas de desenvolvimento local devem se revelar como “experiências que 

buscam uma relação mais equilibrada entre práticas econômicas e práticas sócio-culturais, 

sócio-políticas e sócio-ambientais” (p. 2), como forma de superar o economicismo comum 

nas abordagens do desenvolvimento local.  

Essa percepção também é defendida por Sachs (2002) quando o autor trabalha a noção 

de desenvolvimento sustentável, entendido como um desenvolvimento endógeno, cujas 

soluções são pensadas a partir do local, tendo como foco as necessidades e não a ação do 

mercado. Sachs (1995) ainda defende que o desenvolvimento deve ser pensado em harmonia 

com a natureza e aberto à mudanças institucionais, ressaltando o exercício efetivo, 
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especialmente aos mais excluídos, de todos os direitos: humanos, políticos, sociais, 

econômicos, além do direito coletivo ao meio ambiente.  

Nesse sentido, segundo Moura (ET AL., 2002), o conceito de sustentabilidade 

requalifica o conceito de desenvolvimento, podendo o sustentável estar associado a duas 

noções: a) à idéia de preservação ambiental, ou seja, de utilização dos recursos ambientais 

para satisfação das necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das gerações 

futuras fazê- lo; ou b) à sustentabilidade das comunidades, indicando a capacidade de atender 

necessidades imediatas e de planejar seu próprio desenvolvimento.  

Desse modo, Moura (ET AL., 2002) nos apresenta o conceito de desenvolvimento 

local sustentável, afirmando que esse desenvolvimento é um processo de longo prazo, que 

deve ser definido pela comunidade e livre das pressões imediatistas, em prol de resultados e 

produtividade, tendo como único compromisso a “comum-unidade”. Segundo essa autora, as 

experiências de desenvolvimento local sustentável devem levar muito mais em conta a noção 

de empoderamento e de educação integral do que a noção de participação e capacitação.  

Contudo, ao trabalhar a idéia de desenvolvimento sustentável, Sachs (1995) critica a 

ênfase nos adjetivos atrelados ao termo desenvolvimento, defendendo uma atenção maior ao 

conteúdo deste e à sua proposta.   

O desenvolvimento aparece assim como um conceito pluridimensional, evidenciado 
pelo uso abusivo de uma série de adjetivos que o acompanham: econômico, social, 
político, cultural, durável, viável e, finalmente, humano, e não citei todos. Está mais 
do que na hora de deixar de lado tais qualificativos para nos concentrarmos na 
definição do conteúdo da palavra desenvolvimento, partindo da hierarquização 
proposta: o social no comando, o ecológico enquanto restrição assumida e o 
econômico recolocado em seu papel instrumental (SACHS, 1995, p. 43/44). 

Para Amaro (2009), o desenvolvimento local deve ser entendido como um processo de 

mudança que leve à melhoria do bem-estar e das condições de vida da população. Embora dê 

ênfase ao protagonismo comunitário e ressalte a articulação de vários atores, protagonistas e 

instituições locais, o autor acredita que o desenvolvimento pode mobilizar atores de fora para 

trabalhar no local, bem como articular recursos exógenos para mobilizar e fertilizar os 

recursos endógenos, mas não para substituí- los ou inibi- los. Nesse sentido, o autor afirma que 

o desenvolvimento local deve ser visto como uma proposta de valorização do local, podendo 

ser entendido como um:  

“[...] processo de satisfação de necessidades e de melhoria das condições de vida de 
uma comunidade local, a partir essencialmente das suas capacidades, assumindo a 



64 
 

comunidade o protagonismo principal nesse processo e segundo uma perspectiva 
integrada dos problemas e das respostas” (AMARO, 2009, p. 110). 

Por sua vez, Milani (2006b) afirma que uma perspectiva de desenvolvimento local só 

terá futuro se atrelada a uma proposta política nacional. Para o autor, “[...] a estratégia de 

desenvolvimento local proposta implica a construção de um “projeto político de 

transformação social situado histórica e geograficamente, com tempos e espaços específicos, 

sendo sempre e necessariamente consciente, coletivo e inclusivo” (MILANI, 2006b, p. 2).  

 

 

4.1.1.1 Definindo a noção de local 

 

Embora quando se fale em local não se possa perder de vista o global (CUNHA, 

2007), a análise da realidade global não é suficiente para dar conta da realidade como um todo 

(AROCENA, 2004). Assim, as discussões a respeito da idéia do espaço onde o 

desenvolvimento local vai acontecer, não levam em conta o local dissociado do global, mas 

onde a realidade pode ser melhor entendida e as ações melhor realizadas (AMARO, 2009; 

AROCENA, 2004). O próprio desenvolvimento comunitário, já na década de 50, reforçava a 

dificuldade de generalização e universalização do processo de desenvolvimento. Os 

insucessos da adoção de um modelo de desenvolvimento único revelaram a necessidade de 

reconhecer que as realidades são diferentes e que, portanto, universalizar não é a melhor saída 

(AMARO, 2009). 

No entanto, o aspecto mais importante para a compreensão do local, na perspectiva do 

desenvolvimento, é não entendê- lo como uma subdivisão que represente uma escala de poder 

de um Estado, como uma gradação em que se partiria de municípios, estados, regiões, países, 

até chegar a uma escala global, referindo-se o local ao município, ou seja, à idéia de 

descentralização política (AROCENA, 2004). Isso não significa que o desenvolvimento local 

não possa ocorrer em nenhuma dessas escalas, mas que não é a unidade geográfica que vai 

definir o limite do local (AMARO, 2009).  

Assim, para Moura (1999), “[...] ao se falar de desenvolvimento local, alude-se à 

práticas que têm como palco a localidade - vista enquanto uma região, cidade, ou outras 

unidades menores” (p. 2). Nesse sentido, o local pode até ser entendido com uma unidade 

territorial menor, no entanto, o aspecto geopolítico não é determinante. Essa mesma 
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compreensão pode ser estendida à idéia de território, que, em abordagens menos tradicionais, 

pode ganhar o sentido de localidade (AMARO, 2009). Nesse sentido, Amaro (2009) afirma 

que o desenvolvimento local deve estar centrado numa comunidade territorial de pequena 

dimensão, definida pela existência (real ou potencial) de uma identidade comum, capaz de 

mobilizar solidariedades de ação (coletiva) e com pretensões a uma autonomia de afirmação 

do seu destino. 

Na mesma linha, Coelho (2003) defende que a noção de território está baseada na 

idéia de pertencimento e de construção de identidades, que podem ser caracterizadas a partir 

de três elementos: as relações de vizinhança, a história comum do lugar e as relações de 

proximidade. Segundo o autor, o território é um espaço econômico diferenciado, na medida 

em que apresenta diferentes tipos de ambiência produtiva, com cadeias produtivas específicas, 

formas diferenciadas de integração vertical e horizontal e distintas correlações de forças 

locais. Desse modo, Coelho (2003) afirma que “pensar o território significa identificar as 

formas distintas de organização econômica, de relações próprias entre sistemas urbanos e 

agrários, as imposições em termos de mobilidade de trabalho, a história do lugar, sua cultura. 

Ou seja, significa pensar a sua construção social” (p. 163). 

Para Arocena (2004), a compreensão do local pode ser entendida no sentido do que o 

autor chama de “sociedade local”, um espaço onde as relações ocorrem em dois níveis: 

socioeconômico e cultural. No nível socioeconômico, as relações sociais ensejam relações de 

poder, na medida em que a geração de riqueza em um território qualquer tende a levar os 

grupos a terem influência sobre o controle do excedente. Já o nível cultural diz respeito à 

identidade coletiva de um território, com uma história própria e sistema de valores bem 

definidos. Assim, na perspectiva historicista de Arocena (2004), a sociedade local é o ponto 

de partida para o desenvolvimento, em oposição ao ponto de chegada da abordagem 

evolucionista. 

Segundo Santos e Rodríguez (2005), no entanto, as iniciativas locais no âmbito do 

desenvolvimento alternativo muitas vezes têm dificuldade de alcançar seus objetivos pelo fato 

de estarem amarradas à idéia de “local”, restringindo-se a espaços isolados, como se fossem 

ilhas, não avançando para outras escalas. Segundo esses autores, o objetivo de se traçar 

escalas maiores para o alcance das propostas de desenvolvimento alternativo é justamente o 

de ganhar forma para ir de encontro aos efeitos negativos do capitalismo e do neoliberalismo 

e, conseqüentemente, das formas tradicionais de desenvolvimento (SANTOS E 

RODRÍGUEZ, 2005). 
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4.1.2 O desenvolvimento sustentável e solidário 

 

Neste momento, apresentaremos a proposta de desenvolvimento sustentável e 

solidário que tem sido debatida e defendida pelo movimento de economia solidária no Brasil, 

especialmente através das Conferências Nacionais de Economia Solidária (Conaes), mas, 

sobretudo, pelas ações concretas das diversas iniciativas de economia solidária que vêm sendo 

desenvolvidas no Brasil, inclusive os Bancos Comunitários de Desenvolvimento (CONAES, 

2006; CONAES, 2010; SENAES, 2010). 

Embora as experiências de economia solidária já desenvolvessem experiências de 

desenvolvimento local desde a década de 90 (SINGER, 2006), esse debate foi iniciado 

formalmente no Brasil em 2006, quando o movimento de economia solidária se articulou em 

torno da I Conferencia Nacional de Economia Solidária (I CONAES), afirmando a economia 

solidária como estratégia e política de desenvolvimento, definindo diretrizes e prioridades 

para a formulação e execução de políticas públicas para o seu fortalecimento (CONAES, 

2006).  

Já em 2010, após alguns avanços conquistados no âmbito da Secretaria Nacional de 

Economia Solidária, criada em 2003, foi realizada a II Conaes, que contou com a participação 

de mais de 20.000 atores da economia solidária, incluindo os participantes das conferências 

microrregionais e territoriais. No âmbito da II Conaes, os atores deliberaram sobre a 

necessidade da luta pelo reconhecimento da economia solidária como direito de cidadania, 

baseado na institucionalização de políticas públicas, apresentando como principais pautas a 

criação do Ministério da Economia Solidária, que substituiria a Senaes, a criação de um 

Fundo Nacional de Economia Solidária para financiar os empreendimentos solidários e a 

criação de um Sistema Nacional de Economia Solidária, que visa articular as iniciativas de 

economia solidária propostas no âmbito governamental (municipal, estadual e federal) e da 

sociedade civil, integrando-as (CONAES, 2010). 

A proposta de desenvolvimento sustentável e solidário, no âmbito deste movimento, 

se apresenta como uma crítica ao modelo de desenvolvimento capitalista e neoliberal, ao 

mesmo tempo em que se coloca como uma alternativa clara de desenvolvimento, que emana 

da sociedade civil, especialmente daqueles que, no seu cotidiano, estão envolvidos em 

experiências de economia solidária (CONAES, 2006; CONAES, 2010; SENAES, 2010). A 

crítica ao modelo de desenvolvimento capitalista e neoliberal se dá justamente em virtude 
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deste não ser includente, primando pela distribuição desigual dos recursos e dos resultados 

produtivos e devido ao estímulo à forma degradante como a humanidade estabelece relações 

com o meio ambiente, conforme Araújo (2006) salienta, afirmando que o capitalismo: 

“[...] é muito bom como forma de organizar a vida social para promover avanço 
tecnológico, para fazer crescer a produção, para aumentar a produtividade, nisso ele 
tem se revelado muito bom. Mas é muito ruim para envolver a todos nesse processo, 
para bem distribuir os frutos desse os avanços que ele mesmo constrói” (p. 41).  

Para Pochmann (2006), o modelo de desenvolvimento atual é inviável por estar 

baseado nos bens de consumo duráveis, sendo impossível de ser alcançado por todos, não 

apenas por conta das dificuldades de inserir todas as pessoas nesse padrão, mas, sobretudo, 

pela agressão ao meio ambiente. Desse modo, como resultados desse processo, temos a 

promoção da pobreza, a degradação ambiental e a insegurança social e política (ARAÚJO, 

2006; SENAES, 2010; SINGER, 2006). 

As resoluções apresentadas pelo movimento de economia solidária durante o II 

Conaes afirmam que o desenvolvimento solidário se apresenta como uma proposta cuja 

finalidade principal é a redução das desigualdades de renda e de riqueza e a inclusão de todas 

as pessoas nesse processo, por estar baseado na cooperação e na solidariedade, em detrimento 

da individualidade e competição do modelo capitalista. Ainda segundo essas resoluções, o 

desenvolvimento solidário é sustentável porque considera “[...] a natureza como fonte de vida 

e não como objeto ou fonte de lucros, em contraposição aos elevados custos ambientais, 

sociais e culturais provocados pela grande produção capitalista” (CONAES, 2010, p. 15). 

De acordo com Singer (2006), esse desenvolvimento solidário, que hoje se apresenta 

como uma proposta política nacional, tem como base as experiências de comunidades em 

várias partes do Brasil, que desde a década de 90 vêm promovendo localmente um 

desenvolvimento não-capitalista, o qual o autor chama de desenvolvimento solidário ou 

includente. 

O que foi feito depois disso foi um esforço de teorização sobre essas experiências e 
daí surge essa nova teoria do desenvolvimento comunitário, do desenvolvimento 
solidário, isto é, um desenvolvimento que inclui a todos e eu acredito que, talvez, o 
nome mais expressivo disso seja desenvolvimento includente. É um 
desenvolvimento que não deixa ninguém de fora, que não divide a sociedade entre 
ganhadores e perdedores. Esse desenvolvimento exige um esforço coletivo, 
democrático e talvez o início desse desenvolvimento seja a conscientização de toda a 
comunidade e a criação, na própria comunidade, de comissões, de conselhos, de 
órgãos coletivos que encaminhem uma proposta de mudança (SINGER, 2006, p. 
39). 
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Desse modo, a proposta de desenvolvimento sustentável e solidário se apresenta em 

dois níveis: um comunitário, baseado nas experiências de economia solidária em diversas 

comunidades do país, e um nacional, caracterizado por uma proposta política mais ampla, 

envolta nas ações do movimento da economia solidária (CONAES, 2006; CONAES, 2010; 

SENAES, 2010; SINGER, 2006). 

No nível comunitário, esse desenvolvimento está baseado em três elementos 

fundamentais: a territorialidade, a sustentabilidade e a solidariedade (SENAES, 2010), no 

qual a territorialidade deve ser entendida para além da definição de territórios da cidadania7 

mas também por elementos culturais, ambientais, geográficos, pelas potencialidades 

econômicas e pelos problemas desse espaço sócio-econômico (CONAES, 2010). Assim, no 

nível comunitário é estimulado o desenvolvimento local sustentável solidário (SENAES, 

2010), baseado em esforços endógenos e em um processo no qual todos são donos e 

beneficiários dos resultados alcançados, pois são estimuladas experiências sócio-produtivas e 

sócio-organizativas baseadas no trabalho associado, na cooperação, na autogestão e na 

propriedade coletiva dos meios de produção (CONAES, 2010). 

Contudo, segundo Singer (2006), esse desenvolvimento local ainda é muito frágil, em 

virtude de ser estimulado em comunidades pobres e excluídas, que dificilmente terão acesso à 

capital e mercados, inclusive pela própria limitação da sua renda per capita. Nesse sentido, o 

desenvolvimento local sustentável solidário precisa ser apoiado pelo poder público, não como 

uma política pública emergencial ou como uma ação de governo (ARRUDA, 2003), mas 

como um projeto político de desenvolvimento sustentável e solidário, pensado no intuito de 

fortalecer as experiências locais (SENAES, 2010). É nesse sentido que Arruda (2003) aponta 

que o desenvolvimento solidário deve se mover de baixo para cima, tendo o Estado 

democratizado como seu referencial mais abrangente. 

No âmbito nacional, contudo, a construção de uma estratégia de desenvolvimento 

sustentável e solidário aponta para a necessidade de reconhecimento institucional da 

economia solidária, além do apoio e fomento que historicamente os empreendimentos 

capitalistas tiveram.  

                                                                 
7 Territórios da cidadania é um programa do governo federal, criado em 2008, com o objetivo promover o 
desenvolvimento econômico e universalizar programas básicos de cidadania por meio de uma estratégia de 
desenvolvimento territorial sustentável. A definição desses territórios, por sua vez, leva em conta o índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH), de forma que são priorizados os territórios com menor IDH. 
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Sem as condições fundamentais de acesso diferenciado ao financiamento, infra -
estrutura, incentivos tributários e fiscais, assessoria técnica adaptada às suas 
especificidades e ao conhecimento e tecnologia, os empreendimentos de economia 
solidária estão fragilizados e impossibilitados de manifestar plenamente estas 
vantagens comparativas que implicam em perspectivas diferenciadas de 
desenvolvimento (CONAES, 2010, p.11).  

Desse modo, o reconhecimento da economia solidária e o apoio necessário à 

concretização de sua proposta de desenvolvimento, seja no nível local ou nacional, exige, de 

um lado, o fortalecimento da economia solidária, enquanto movimento, através das suas redes 

e fóruns, e, por outro lado,  o acesso a fundos públicos que possam apoiar e incentivar as 

experiências de economia solidária (CONAES, 2010). 

Faz-se necessário, portanto, construir um padrão diferente do atual, que propicie o 
desenvolvimento efetivo com sustentabilidade ambiental, justiça socioeconômica e 
cultural, consolidação de um modelo de consumo justo e consciente, superação da 
cultura do individualismo, e radicalização da democracia em todas as esferas, 
incluindo o âmbito econômico e o respeito à diversidade sexual, às diferenças 
étnicas e às relações de gênero (CONAES, 2010, p. 13). 

Nesse sentido, Pochmann (2006) afirma que a proposta de desenvolvimento 

sustentável e solidário se apresenta mais do que como uma alternativa ao modelo vigente, mas 

como um questionamento ao status quo. Segundo esse autor, para que o desenvolvimento 

solidário de fato aconteça, a economia solidária deve conseguir tencionar o modelo atual e 

fazer um enfrentamento a este na busca por acesso aos privilégios que o sistema capitalista 

sempre teve.  

Ainda segundo Pochmann (2006), a economia solidária precisa ser capaz de mudar o 

sistema licitatório para que os empreendimentos solidários possam assegurar espaços de 

comercialização, acessar fundos públicos para financiamento de pesquisas na área da 

economia solidária, garantir apoio técnico para execução das suas atividades, haja vista que, 

em geral, os participantes dessas experiências terem uma bagagem escolar, técnica e 

profissional muito baixa, e, sobretudo, acessar crédito em grande escala, que possa financiar 

as experiências de economia solidária, na medida em que o atual sistema financeiro não 

consegue atingir esse grupo.  
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5 O BANCO COMUNITÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ILHAMAR E SUA 

NATUREZA SOCIO-ECONÔMICA NA REDE ECOSMAR 

 

Neste capítulo, apresentamos o caso do Banco Comunitário de Desenvolvimento 

Ilhamar, inserido em uma proposta de desenvolvimento local, sob o eixo da economia 

solidária, que vem sendo desenvolvimento pelo Projeto Ecosmar, na Ilha de Matarandiba, em 

Vera Cruz/BA. Essa proposta de desenvolvimento local está ancorada na constituição da Rede 

Ecosmar, a rede local de economia solidária que está sendo construída no território. 

 

 

5.1 ALGUNS OLHARES SOBRE VILA DE MATARANDIBA 

 

5.1.1 Um breve olhar geográfico-social 

 

A vila de Matarandiba é uma pequena ilha do município de Vera Cruz, localizada na 

Ilha de Itaparica, que abriga os municípios de Vera Cruz e Itaparica, ambos pertencentes à 

Região Metropolitana de Salvador (RMS). A Ilha de Itaparica foi descoberta em novembro de 

1501 por Américo Vespúcio, juntamente com a Baía de Todos os Santos, durante as 

expedições de reconhecimento das terras brasileiras pelos portugueses. Em 1833, a Ilha se 

emancipou de Salvador, tendo Itaparica como a principal província. Em 1962, Itaparica foi 

elevada à cidade, e Vera Cruz se emancipou de Itaparica (PREFEITURA, 2011). 
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Com uma população estimada em 37.587 habitantes, dos quais quase 94% vivem na 

zona urbana, o município de Vera Cruz ocupa 87% do território da Ilha de Itaparica, em uma 

área de 299 km², tendo Mar Grande como sede do município (IBGE, 2010). Vera Cruz está 

divida em 04 distritos (Mar Grande, Barra do Gil, Jiribatuba e Cacha Pregos), 17 vilas (Ilhota, 

Gamboa, Gameleira, Penha, Taipoca, Coroa, Baiacu, Berlinque, Conceição, Barra Grande, 

Matarandiba, Jiribatuba, Tairu, Aratuba, Barra do Pote, Cacha Pregos e Barra do Gil) e 06 

povoados – Juerana, Porrãozinho, Ponta Grossa, Campinas, Catu e Porto Sobrado 

(PREFEITURA, 2011). 

Com um Produto Interno Bruto (PIB) per capita de R$ 4.959,76, a economia de Vera 

Cruz depende basicamente do setor de serviços (60%), seguido pela indústria (30%) e a 

agricultura (10%) (IBGE, 2008), sendo que o setor industrial é formado por uma única 

indústria, The Dow Chemical Company (Dow), localizada na área de Matarandiba, que 

responde por parcela significativa do PIB de Vera Cruz. 

O município de Vera Cruz tem sua economia voltada para o turismo, especialmente 

em virtude da sua localização litorânea, cercada pelo bioma da Mata Atlântica, o que reforça a 

sua característica eminentemente urbana (IBGE, 2010). Em Mar Grande e distritos próximos 

se concentra a maior parte da oferta de serviços do município, o que torna as dema is 

localidades dependentes da sede.  

Figura 1: Mapa da Ilha de Itaparica com os Municípios de Vera Cruz e Itaparica. 
Fonte: Wikipedia 
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Os serviços de educação são oferecidos também nas vilas, mas a única escola pública 

de ensino médio se encontra em Mar Grande, não havendo escolas de ensino superior em 

Vera Cruz. Já os serviços de saúde são oferecidos, principalmente, a partir dos 17 postos 

municipais (IBGE, 2010). 

Os serviços bancários são oferecidos por duas únicas agências, uma do Banco do 

Brasil e outra do Bradesco, sendo que esta última começou a funcionar apenas em 2009. 

Ambas, juntas, realizaram, até 2009, 12 milhões e 232 mil operações de crédito, 6 milhões 

544 mil poupanças e 17 mil obrigações de recebimento (IBGE, 2010). 

Diante desse cenário, o índice de pobreza de Vera Cruz é de 64,89%, maior que o de 

Salvador (35,76%) no mesmo período, e o índice de Gini é de 0,45, menor que o de Salvador 

no mesmo período (IBGE, 2003). Por sua vez, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

de Vera Cruz é 0,704, menor que Salvador (0,805) no mesmo período (PNUD, 2000). 

 

 

5.1.2 Um olhar sobre a formação da Vila 

 

A Vila de Matarandiba se insere no contexto sócio-geográfico do município de Vera 

Cruz, conforme podemos observar na Figura 2. 
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Contudo, não há muito conhecimento escrito sobre a origem da Vila até os dias atuais, 

fazendo com que um panorama mais geral dessa história nos tenha sido apresentado a partir 

de relatos de seus moradores mais antigos8, que conseguem contar um pouco da história da 

Vila a partir do início do século XX (PROJETO ECOSMAR, 2008b).  

Segundo esses moradores, naquela época, a Vila era formada por fazendas e roças 

cercadas de mato, cujas casas eram feitas, em sua maioria, de taipa, não havendo água 

encanada ou energia elétrica. As pessoas pegavam água nas fontes de Matarandiba, como a 

Fonte do Cavalo, a Fonte do Landir, a Fonte do Caminho e a Fonte da Quarta. Como a água 

                                                                 
8 Esses relatos foram dados pelos moradores mais antigos de Matarandiba, especialmente, os que moravam há 
mais tempo na Vila, tendo sido realizados em agosto de 2007, no âmbito da Pesquisa Histórico-Cultural, 
realizada pelo Projeto Ecosmar. Dentre os entrevistados pela equipe do Projeto, a moradora mais antiga nasceu 
na Vila em 1923, a partir de quando a história de Matarandiba pôde ser melhor compreendida. 

Figura 2: Mapa da Ilha de Matarandiba na Ilha de Itaparica 
Fonte: Blog Veja Matarandiba. 
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era escassa, às vezes os moradores precisavam fazer fila para encher suas vasilhas, ou até 

mesmo dormir na fonte, esperando a água chegar. A necessidade de água, porém, resultou 

também em momentos de diversão e festa, como o fato de que às sextas-feiras, os moradores 

costumavam se confraternizar nas fontes, levando comida para ser partilhada entre eles, 

costume que deu origem à Lavagem da Fonte, uma das tradições culturais de Matarandiba. 

No início do século XX, o transporte da Vila para outras localidades era feito através 

de navios, especialmente o João das Botas e o Visconde de Cairu. Estes paravam próximos à 

Vila, e iam para Nazaré ou Jaguaripe, a cada três dias. Para chegar até os navios, os 

moradores precisavam pegar canoas, por onde os passageiros subiam e desciam das 

embarcações.  

Contudo, os navios não eram apenas meio de transporte, mas também de 

comercialização, pois levavam para a Vila mercadorias para serem vendidas, cujo comércio 

era feito nas próprias embarcações, quando alguns moradores encostavam suas canoas nos 

navios e ali mesmo compravam produtos de sua necessidade, enquanto outros pegavam os 

navios para vender seus produtos em Salvador e outras cidades próximas. Isso porque do mar 

e do solo dependia o sustento da maioria das famílias que habitava a Vila naquela época. A 

pesca, a mariscagem, a produção de farinha e o cultivo em roças – onde se plantava aipim, 

mandioca, milho, batata-doce, arroz e tomate – eram a base da economia da Vila.         

Os moradores produziam para consumir e o que restava era comercializado fora da 

Vila. No caso dos mariscos, como não havia como congelá- los, estes eram salgados até que os 

saveiros com gelos chegassem para levá-los e serem vendidos. O trabalho coletivo era 

comum, especialmente na pesca, quando alguns pescadores se juntavam, tomavam uma rede 

emprestada e depois dividiam o pescado, inclusive com o dono da rede. Quando havia pesca 

de peixe grande, este era separado para ser vendido fora, sendo o dinheiro repartido entre 

todos.  

A cultura da Vila era rica em festividades populares e religiosas, dentre as quais se 

destacavam o Terno das Flores, o São Gonçalo, o Boi Janeiro, a Festa de Santo Amaro, a 

Lavagem do Cruzeiro e a Lavagem da Fonte (PROJETO ECOSMAR, 2008b), cuja descrição 

apresentamos no quadro 1. 
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FESTIVIDADE DESCRIÇÃO 

Terno das Flores 

(nome dado ao Terno de Reis do 
local) 

O terno de reis da comunidade que acontece sempre no mês de 
janeiro. 

São Gonçalo Festividade de origem portuguesa, trazida para Matarandiba 
quando esta ainda pertencia ao município de Itaparica. Ocorria 
nos dias 24 e 25 de dezembro, quando os moradores 
caminhavam pela vila carregando a imagem do santo e sendo 
saudados pelas casas por onde passavam. 

Boi Janeiro Ocorre no dia seis  de janeiro. Faz-se uma armação de pau 
forrada com um chitão e enfeites parecidos com os do bumba 
meu boi. Vai nas portas das pessoas ao som dos cânticos e o 
dono da residência quanto quer da carne do boi enquanto a 
diversão acontece. 

Festa do Cajueiro Quando chegava a época do caju as pessoas retiravam galhos 
de caju, normalmente depois do Boi Janeiro, as pessoas saiam 
dançando e cantando. O homem que segurava o galho do caju 
se vestia como um pierrot. 

Lavagem do Cruzeiro No dia 15 de janeiro, faziam a lavagem do cruzeiro. O pessoal 
carregava água pra lavar tudo, depois a tia Cecília, que era 
parteira, fazia luminárias de bambu pra iluminar o cruzeiro, 
pois na época não havia iluminação. Rezavam, acendiam velas 
e deixava tudo lá, ao escurecer dava pra ver a luminosidade de 
alguns pontos da vila. 

Cordão de Carnaval O Bloco das Nigrinhas, formado por homens vestidos de 
mulher e mulheres vestidas de homem que saem na rua 
cantando e dançando. 

Festa de Zé do vale Festividade que relembra a história de Zé do Vale, um  
cangaceiro que foi preso e por isso sua mãe saia pelas ruas 
cantando músicas de lamentação, pedindo que soltassem seu 
filho. 

Terno da Saloia Samba, acontecia normalmente depois do Zé do Vale. 
Algumas vezes já saiu independente. Como um cordão de 
carnaval, onde as pessoas cantavam e dançavam sambas. 

Aruê Acontece em todo reveillon, onde as pessoas saem com folhas 
de palmeira na mão e cantando para saudar a chegada do ano 
novo. 

Festa de Santo Amaro Festa religiosa em homenagem a este santo, juntamente com 
terno de reis, missa, festa de largo e ocorre sambas. Há um 
cortejo de canoas até Cações levando a imagem do santo. A 
noite acontece na praça uma festa pra o povo da vila, 
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representa a festa do padroeiro. 

Santa Mazorra Após a festa de Santo Amaro, os homens da Vila saem pelas 
ruas com uma boneca dentro de uma caixa de sapatos pedindo 
esmolas aos moradores. Com as esmolas, preparam um 
banquete e convidam toda a comunidade. O que sobra é doado 
às famílias carentes. 

Festa da Jega com caçola Ocorria sempre após o carnaval. Os moradores da Vila 
vestiam uma caçola nem uma jega e saiam pelas ruas 
cantando, Era a ressaca de carnaval. 

Lavagem da Fonte Após as festas juninas, as lavadeiras iam para a fonte com 
suas roupas levavam lanches e bebidas e após a lavagem das 
roupas, faziam a lavagem da fonte. Após a lavagem, saiam 
pelas ruas fazendo batuques. 

 

 

Outro aspecto relevante com relação à cultura de Matarandiba diz respeito à história 

do nome da Vila, que, segundo alguns moradores mais antigos, deve-se ao fato de uma índia, 

chamada Diba, ter sido morta por portugueses naquelas terras. Assim, dos gritos de “mataram 

Diba”, nasceu o nome da Vila. Apesar dessa versão ser contestada por outros moradores, ela 

continua a ser contada, fazendo parte do imaginário popular. 

A história da Vila de Matarandiba começou a mudar, contudo, a partir de 1977, 

quando a The Dow Chemical Company (Dow) – companhia química multinacional com sede 

nos Estados Unidos – descobriu depósitos de salgema em Vera Cruz, em áreas da Vila. Após 

ter sido beneficiada pelo direito de lavra, concedido pelo governo federal, a Empresa foi aos 

poucos comprando fazendas e roças de alguns moradores, expandindo a exploração de sal 

mineral em minas subterrâneas de Matarandiba, o que tem sido feito até hoje pela Empresa 

(DOW, 2007). 

Para alguns moradores, a forma como a Dow entrou na Vila e como estabeleceu 

relação com os moradores desde o início da sua chegada – alguns, inclusive, afirmam que a 

empresa queria expulsá- los das terras – tem sido marcada por conflitos. Dentre esses 

conflitos, destacamos, por exemplo, a construção pela Empresa, no início da sua atuação no 

território, de uma guarita na entrada da vila, às margens da BA 001, cujo acesso à 

Matarandiba ficava restrito aqueles que tivessem uma carteira de identificação fornecida pela 

Dow. Segundo alguns moradores, essa situação gerou vários constrangimentos para aqueles 

Quadro 2: Principais Manifestações Culturais de Matarandiba. 
Fonte: Projeto Ecosmar, 2008b 
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que não tinham ou esqueciam de carregar consigo sua carteira, ficando impedidos de ter 

acesso à Vila. Outros moradores citam um conflito gerado em virtude de a Dow ter aterrado o 

canal que separava a Vila do município de Vera Cruz, pela BA 001. Segundo esses 

moradores, essa ação gerou um sentimento de revolta na Comunidade e uma grande 

preocupação com os possíveis danos ambientais que podem ter sido causados com essa 

atuação, danos estes que, até o momento, não foram medidos nem pela Empresa nem pelos 

órgãos de fiscalização ambiental, mas que também não foram citados pelos moradores 

(FREITAS, 2010). 

Contudo, ainda segundo relatos dos seus moradores mais antigos, com a chegada da 

Dow em Matarandiba, houve algumas melhorias nas condições de transporte e na 

infraestrutura da Vila, já que a instalação da Empresa no território demandou condições 

mínimas de infraestrutura para início das suas atividades (PROJETO ECOSMAR, 2008b).  

 

 

5.1.3 Um olhar sócio-econômico-cultural da Vila 

 

A população de Matarandiba foi estimada, em 2008, em pouco menos de 500 

habitantes, que representa menos de 1% da população de Vera Cruz. A população da Vila, da 

qual a maioria é formada por mulheres (53, 4%), está distribuída entre 134 famílias. A média 

de idade dos moradores é de 30,6 anos, sendo que os jovens de até 15 anos representam 

27,4%, número inferior ao do Brasil em 2006 (29,7%) e superior ao de Salvador em 2000 

(26,1%). A razão de dependência do bairro é de 50,2%, revelando que Matarandiba tem um 

número maior de pessoas inativas em relação às ativas. Esse número supera os de Salvador 

em 2000 (44,3%) e do Brasil em 2006 (49,4%) (PROJETO ECOSMAR, 2008a). 

Dessa população, 63,9% dos moradores são da própria localidade e os demais foram 

morar na Vila por conta de parentes, sendo comum vermos os jovens irem embora de 

Matarandiba por não conseguirem trabalho. Esse fato é interessante pois, em 2007, no âmbito 

de uma pesquisa realizada no território9, alguns moradores manifestavam preocupação com o 

fato de os jovens terem de deixar Matarandiba para conseguirem algo melhor para suas vidas. 

                                                                 
9 Essa pesquisa refere-se à Pesquisa Histórico-cultural, realizada pelo Projeto Ecosmar em agosto de 2007, como 
parte da metodologia de incubação da Incubadora Tecnólogica de Economia Solidária e Gestão do 
Desenvolvimento Territorial da Universidade Federal da Bahia (Ites/Ufba). 
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Nos últimos dois anos, contudo, em virtude do tráfico de drogas na Vila e do aumento do seu 

consumo pelos jovens, percebemos que essa preocupação ganha outros contornos, de modo 

que, em alguns casos, sair da Vila tem sido vista como uma solução aceitável pelas famílias.  

As condições de infraestrutura de Matarandiba revelam que, apesar de 86,7% dos 

moradores terem água encanada e 99,2% possuírem energia elétrica em suas residências, os 

serviços de comunicação e transporte são precários. Apenas 31,6% das residências possuem 

telefone fixo, enquanto 50% têm ao menos um aparelho celular, havendo poucos telefones 

públicos para uso dos moradores. Além disso, é comum os telefones – fixos, públicos e 

móveis – ficarem sem sinal, o que prejudica a comunicação dentro e fora da Vila, e agrava o 

acesso à internet, cuja oferta é baixa e sem previsão de melhoria, já que a demanda também é 

baixa: apenas 5,9% das famílias têm computador e acesso à internet (PROJETO ECOSMAR, 

2008a).  

Outra situação agravante é a do serviço de transporte, apontado pelos moradores como 

uma das principais problemáticas locais. Isso porque além de poucos moradores possuírem 

carro ou motocicleta próprios, o meio de transporte utilizado pela maioria dos moradores é o 

microônibus, subsidiado em parte pela Dow, para reduzir o valor da passagem, e atualmente 

gerenciado pela associação de moradores, após um longo processo de discussão na 

Comunidade. O microônibus sai da Vila para a rodoviária de Bom Despacho, passando por 

Mar Grande, três vezes ao dia (06:00, 10:40 e 14:00) e retorna, pelo mesmo percurso, outras 

três vezes (09:40, 12:00 e 17:00). Assim, a maioria dos moradores questionam a pouca 

freqüência com que o ônibus sai e retorna para Matarandiba, especialmente pelo fato de não 

haver nenhum horário à noite: o último carro deixa a Vila às 14:00 e só retorna de Bom 

Despacho às 17:00; desse horário até às 06:00 do dia seguinte nenhum transporte coletivo 

entra ou sai da Vila, a não ser que seja especialmente contratado para tal. Além disso, o trecho 

de 8 km de Matarandiba até a guarita montada pela Dow, às margens da BA 001, é 

praticamente uma estrada de barro, cheia de buracos, o que impede que outras linhas de 

ônibus acessem o local, devido aos prejuízos causados pelas más condições da estrada. 

Os serviços de educação dependem de duas escolas públicas, a Escola Hilton 

Rodrigues, do maternal à alfabetização, que conta com o apoio da Dow para doação de 

material escolar, e a Escola Juvenal Galvão, com turmas de 2º a 5º ano. A Prefeitura é 

responsável pela manutenção do espaço, pela merenda dos alunos e pelo pagamento dos 

professores de ambas as escolas, além do material didático da Escola Juvenal Galvão. Da 

quinta série em diante, os alunos precisam se deslocar para outros distritos de Vera Cruz, onde 
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há escolas de nível fundamental e médio. Toda essa situação se reflete no nível educacional 

de Matarandiba: apenas 14% da população têm 2º grau completo, embora 45,1% estejam 

freqüentando escolas (PROJETO ECOSMAR, 2008a). 

Com relação à saúde, a Vila de Matarandiba possui um posto médico com uma 

enfermeira da comunidade, que atende cinco dias da semana, e um médico que atende apenas 

uma vez na semana, ambos remunerados pela Prefeitura de Vera Cruz. Já para o atendimento 

odontológico, a Dow, em convênio com a CESE, mantém uma dentista que atende duas vezes 

por semana, sendo que a Prefeitura remunera uma assistente, moradora da Vila.   

Os problemas de infrestrutura, no entanto, não escondem a beleza e a tranquilidade de 

Matarandiba. Cercada por paisagens naturais e por um clima bucólico, a Vila é vista como 

uma região turística, embora um turismo pouco intenso – a maioria dos turistas é de filhos de 

filhos da terra que foram morar fora e que aproveitam as férias para descansar e rever a 

família. Desse modo, o turismo em Matarandiba é sazonal, ocorrendo principalmente no 

verão, durante os meses de dezembro a março. Nesse período, no entanto, a economia do 

lugar cresce e praticamente todos os moradores conseguem uma ocupação para complementar 

ou mesmo ter um mínimo de renda, sendo esse um período importante para os moradores, 

haja vista que a renda per capita mensal de Matarandiba é de R$ 167,75, sendo que 37,5% da 

população recorrem a fontes de renda alternativas, através de programas de governo 

(PROJETO ECOSMAR, 2008a).  

Do mar e do mangue dependem quase 15% das famílias de Matarandiba, embora 

percebamos que a mariscagem e pesca são atividades praticadas por quase todos os 

moradores, seja por lazer ou até mesmo para complementar a sua renda. As principais 

experiências profissionais dos moradores da Vila, além da pesca e da mariscagem, apontam 

para o trabalho doméstico (12,8%) e para a construção civil (6,5%). A população em idade 

ativa (PIA) é de 70%, dos quais 47,3% estão trabalhando ou buscando trabalho, 25% 

trabalham por conta própria, 14,7% são assalariados, 12% pensionistas ou aposentados e 

apenas 5,8% da população está desempregada (PROJETO ECOSMAR, 2008a). 

O comércio em Matarandiba é pouco desenvolvido, formado basicamente por alguns 

mercados de bairro, bares e lanchonetes, alguns dos quais não conseguem se manter em 

funcionamento por muito tempo, enquanto outros o fazem apenas durante a alta estação. A 

venda de mariscos, peixes e doces caseiros é feita praticamente na casa dos moradores. A 

maior parte dos legumes, verduras e carne, e todo o pão que alimenta os moradores da Vila é 

vendido por comerciantes que vêm de fora.  
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Diante dessa realidade, 52,2% dos moradores fazem todas ou a maior parte das suas 

compras fora da comunidade, sendo os principais motivos para isso o preço alto dos produtos 

(50,7%), a falta de produtos necessários (32,4%) e a ausência de facilidades de pagamento das 

compras, como o uso do cartão de crédito e crediário (15,4%) (PROJETO ECOSMAR, 

2008a). 

O setor produtivo em Matarandiba também é pouco desenvolvido, caracterizando-se 

pelo cultivo de frutas, legumes e hortaliças, pela produção caseira de doces e lanches, pela 

mariscagem e pesca e pela confecção de roupas. O mesmo caminho segue o setor de serviços, 

que se restringe basicamente à hospedagem, serviços de beleza, além de serviços de táxi 

(feitos por alguns moradores que têm carro) e outros serviços de lazer e entretenimento, como 

locação e limpeza de mídias, lan house e espaços para jogos de vídeo-game (PROJETO 

ECOSMAR, 2008a).  

Com relação à cultura, especialmente no que tange às festividades religiosas e 

populares, percebemos que houve uma revalorização dessas tradições nos últimos dois anos, a 

partir, principalmente, do surgimento de uma associação cultural em Matarandiba. O lazer na 

Vila, por sua vez, restringe-se aos passeios de barco, ao banho de mar, às atividades 

esportivas e aos encontros nas praças e no cais de Matarandiba.  

 

 

5.1.4 Um olhar sobre o campo político-comunitário da Vila 

 

Sendo uma vila pequena, onde todos os moradores se conhecem, as relações sociais 

em Matarandiba são de vizinhança e cordialidade. Contudo, não percebemos, por parte da 

maioria dos moradores, uma tradição associativa, embora o associativismo na Vila tenha 

origem no início da década de 1980, com a criação do Clube das Mães, que contava com o 

apoio da Prefeitura de Vera Cruz, da Dow e da Igreja Católica local. O Clube das Mães 

oferecia cursos de bordado, corte e costura e pintura para as mães da comunidade, além de 

cultivar uma horta comunitária e realizar confraternizações na Vila, cujas atividades eram 

realizadas na sede do Clube, construída pela Prefeitura (FREITAS, 2010). 

Na década de 1990, contudo, o Clube das Mães, sem muito apoio dos parceiros e com 

o afastamento de suas antigas lideranças, deixou de existir, de forma que o associativismo em 

Matarandiba ficou por conta da Sociedade Beneficente Amigos de Matarandiba (Sobema), 
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fundada em 1987, que passou a utilizar o espaço do Clube das Mães, que hoje corresponde ao 

Centro Comunitário de Matarandiba.  

A Sobema foi fundada pelos moradores mais antigos e teve como liderança um dos 

filhos da antiga liderança do Clube das Mães. Seus membros se articulavam com o intuito de 

reivindicar melhorias para a Vila, tanto junto aos poderes públicos quanto à Dow (FREITAS, 

2010). Nesse sentido, a Sobema foi responsável por estabelecer uma relação mais próxima 

dos moradores da Vila com a Empresa, buscando parcerias para alcançar melhorias para 

Matarandiba, iniciando, assim, uma relação que, segundo a fala de alguns moradores, revela 

certa dependência da Comunidade em relação à Dow, na medida em que estes atribuem à 

Empresa a responsabilidade pela maior parte das problemáticas da Vila. 

Diante dessa situação, em 2001, durante a gestão da Sobema – que já se encontrava 

com um novo presidente, a Dow estimulou a criação do Conselho Comunitário de 

Matarandiba (CCM), formado por representantes da Empresa, por moradores da Vila e pelos 

poderes públicos, como a Prefeitura de Vera Cruz, como forma de discutir e buscar soluções 

conjuntas para os problemas que afetavam o dia-a-dia de Matarandiba.  

Na condução das reuniões bimestrais do CCM está a Dow, que mantém algumas ações 

e projetos na comunidade, os quais a Empresa atribui à sua política de responsabilidade 

social, mas que os moradores vêem como um dever desta, ou seja, como uma forma de 

compensar a Comunidade pela exploração de salgema no território. Em virtude dessa 

percepção, a Dow estimula a participação do poder público nas reuniões do CCM, como 

forma de mostrar aos moradores da Vila que há responsabilidades e obrigações que cabem 

mais ao poder público do que à própria Empresa. Um exemplo claro dessa situação é referente 

ao asfaltamento da estrada de 8 km que liga a guarita na entrada de Matarandiba, às margens 

da BA 001, à Vila de Matarandiba. 

Em virtude das péssimas condições da estrada, que é de terra e esburacada, a Dow 

asfaltou apenas um pequeno trecho, que liga a empresa a poucos metros da entrada da Vila. 

Para os moradores, a Empresa deveria asfaltar todo o trecho, não apenas o da entrada da 

empresa, enquanto para a Dow essa tarefa é da Prefeitura de Vera Cruz e cabe aos moradores 

cobrar por ela. Esse é apenas um dos tantos exemplos que se tem. 

Com o CCM estimulando as discussões a respeito das problemáticas locais, a partir de 

2003, a Sobema teve um papel muito mais reduzido, voltando-se para a intermediação da 

relação entre a Dow e a Comunidade, através do acompanhamento de projetos e algumas 
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ações que a Empresa desenvolvia na comunidade. Ao mesmo tempo, a Sobema começou a 

ficar descredibilizada na comunidade, em virtude de boatos de uma má gestão dos recursos 

dos projetos em parceria com a Dow (FREITAS, 2010). 

Assim, a partir de 2005, no âmbito do CCM, novas lideranças surgiram, questionando 

tanto a forma como a Sobema vinha trabalhando, como a forma como a Dow vinha 

conduzindo as reuniões do Conselho. Desse modo, em janeiro de 2007, foi fundada a 

Associação Comunitária de Matarandiba (Ascoma), propondo-se a ser uma interlocutora da 

Comunidade junto à Dow e aos poderes públicos. À medida que a Ascoma assumia esse papel 

junto à Dow e à Comunidade, a Sobema ia, aos poucos, deixando de atuar.  

Desse modo, a Ascoma começou a ter acesso aos projetos articulados pela Sobema, 

quando, em meados de 2007, a Dow propôs um contato da Ascoma com a Incubadora 

Tecnológica de Economia Solidária e Gestão do Desenvolvimento Territorial, da 

Universidade Federal da Bahia (Ites/Ufba) para desenvolver um projeto de desenvolvimento 

local sustentável para a Vila. O convite da Dow a Ites/Ufba se deu em virtude de a Empresa 

ter conhecimento sobre um outro projeto que a Ites/Ufba vinha desenvolvendo na comunidade 

de Santa Luzia, em Simões Filho/BA, cujas problemáticas pareciam ser semelhantes às de 

Matarandiba. Assim, dessa parceria entre a comunidade de Matarandiba, através da Ascoma, 

a Dow e a Ites/Ufba, foi iniciado, em 2007, o Projeto Ecosmar. 

 

 

5.2 REDE ECOSMAR: UMA PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL SOB O 

EIXO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA 

 

O Projeto Ecosmar – Economia Solidária e Sustentável de Matarandiba – teve início 

em agosto de 2007 e, inicialmente, teve previsão de durar até dezembro de 2009, estendendo-

se até os dias atuais, com o objetivo de: 

[...] promover o desenvolvimento local sustentável da vila de Matarandiba, através 
da geração de trabalho e renda, tendo como base a criação de emp  reendimentos 
coletivos solidários voltados para a produção, consumo e gestão de serviços públicos 
locais, na perspectiva de institucionalização de uma rede de economia solidária 
(PROJETO ECOSMAR, 2007, p. 10).  
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O objetivo do Projeto Ecosmar de promover o desenvolvimento local sustentável de 

Matarandiba teve como foco a criação de uma Rede Local de Economia Solidária na Vila, 

denominada Rede Ecosmar. A proposta do Projeto em sua concepção era estimular a criação 

de empreendimentos e iniciativas de diversas naturezas – social, política, cultural, econômica 

e ambiental – que pudessem contribuir para uma reorganização da economia local, gerando 

trabalho e renda no território, especialmente a partir da criação de iniciativas coletivas 

baseadas nos princípios da economia solidária (PROJETO ECOSMAR, 2007). 

Isto implica supor que a geração de trabalho e renda neste projeto vincula-se à 
resolução dos problemas locais enfrentados pela sua população. A título de exemplo, 
considera-se neste projeto que é através tanto da oferta de serviços voltados para a 
melhoria da infra -estrutura local, quanto de produtos necessários ao consumo diário 
daquela população que alguns trabalhos podem ser gerados. Da mesma forma, é 
ativando um circuito de comercialização entre produtores e consumidores na própria 
comunidade que pode-se também almejar um combate a exclusão social (PROJETO 
ECOSMAR, 2007, p.6). 

Para execução dessa proposta, o Projeto Ecosmar se propunha a articular a 

Comunidade de Matarandiba, a Ites Ufba, responsável para assessorar a sua execução, e a 

Dow, a quem coube o financiamento das atividades do Projeto. Tendo em vista essa 

articulação, o Projeto Ecosmar foi previsto para ser realizado em três fases, tendo iniciado, 

contudo, em setembro de 2010, a sua quarta etapa, prevista para ser finalizada em 2013 

(PROJETO ECOSMAR, 2007).  

Na primeira fase, que durou de agosto de 2007 a maio de 2008, foram feitos um 

diagnóstico e um planejamento do processo de construção da rede de economia solidária de 

Matarandiba. Essa fase contou com três objetivos: a) mobilização comunitária e estruturação 

associativa, através de um seminário de mobilização para apresentação da proposta do Projeto 

à toda a comunidade e de oficinas de reestruturação associativa, que resultou na estruturação e 

legalização da Ascoma; b) um mapeamento da produção e do consumo local, pesquisa 

Figura 3: Logomarca do Projeto Ecosmar. 
Fonte: Projeto Ecosmar. 
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realizada para compreender a realidade sócio-econômica de Matarandiba, feita por jovens da 

Vila, após um treinamento específico; e a c) constituição de duas iniciativas, inicialmente em 

fase experimental, o Banco Comunitário de Desenvolvimento Ilhamar (BCDI), responsável 

por financiar a produção e o consumo na Vila e por assessorar as iniciativas produtivas 

financiadas pelo Banco; e o Infocentro Comunitário Infomar, cuja finalidade foi apoiar a 

realização da pesquisa de mapeamento, além de potencializar a capacidade de 

desenvolvimento da rede local através de sua conexão com outras redes fora do território, 

além de permitir a realização da gestão da informação na Rede Ecosmar, por meio da 

articulação com o BCDI, propondo-se a ser também um espaço fundamental de promoção de 

um processo de inclusão digital na comunidade, através de formação e capacitação de 

moradores (PROJETO ECOSMAR, 2007). 

A segunda etapa do Projeto ocorreu de junho de 2008 a março de 2009, propondo-se a 

implantar a Rede Ecosmar, consolidando as experiências iniciais – Ascoma, BCDI e Infomar 

– e apoiando o surgimento de outras, como a Associação Sócio-cultural de Matarandiba 

(Ascomat), que teve um importante papel no resgate das manifestações culturais da Vila; o 

grupo de artesanato Artesoma, que logo depois se desmobilizou; e o Grupo de Produção 

Agroecológica de Alimentos, que previu a formação e capacitação técnica de moradores de 

Matarandiba em agroecologia, com o intuito de estimular no território a produção 

experimental de alguns legumes e hortaliças (PROJETO ECOSMAR, 2009). 

A terceira etapa foi iniciada em abril de 2009 e finalizada em abril de 2010, e teve o 

objetivo de fortalecer a Rede Ecosmar através da implantação da consolidando dos 

empreendimentos e as iniciativas já implantadas, estimulando a constituição de novos 

empreendimentos, dentre os quais o Fórum de Desenvolvimento Comunitário de Matarandiba 

(FDCM). O FDCM se propunha a ser um espaço de discussão das problemáticas locais e de 

articulação das diversas representações da comunidade junto a instituições parceiras 

(PROJETO ECOSMAR, 2010). 

Na composição do FDCM, há representantes da maioria das entidades e grupos de 

Matarandiba, desde aquelas que já fazem parte da Rede Ecosmar, como Ascoma, Ascomat, 

BCDI, Infomar e Grupo de Agroecologia, bem como de outros segmentos locais, como 

marisqueiras, pescadores, além de representantes das áreas de saúde, educação, comércio, 

juventude e segmentos religiosos. Também foram convidados a fazer parte do FDCM 

representações de instituições parceiras, como a Dow, a Ites/Ufba, assim como representantes 

dos poderes públicos, como a Prefeitura Municipal de Vera Cruz e a Polícia Militar 
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Ambiental da Bahia (COPA). Em virtude de a Ascoma ter iniciado uma articulação com 

outras redes fora do território, e como forma de articular a Rede Ecosmar com outras redes, a 

Rede de Ostreicultura do Baixo-Sul, da qual membros da Ascoma fazem parte, também foi 

convidada a nomear um representante para o FDCM. O primeiro Fórum foi realizado em 

novembro de 2010, com o objetivo de apresentar a estrutura do FDCM e indicar 

representantes, enquanto o segundo Fórum foi realizado em junho de 2011, dando destaque à 

temática da saúde. 

Por fim, a quarta fase do Projeto Ecosmar foi iniciada em novembro de 2010 e tem 

previsão de durar até agosto de 2013. Essa fase tem como objetivo continuar o processo de 

incubação da Rede Ecosmar, dando ênfase a três aspectos: a) o fortalecimento das iniciativas 

já existentes – Ascoma, BCDI, Ascomat, Infocentro, Grupo de Agroecologia e FDCM; b) o 

investimento em novas iniciativas de produção e serviço para geração de trabalho e renda, 

através da constituição de um grupo de ostreicultura familiar, uma padaria comunitária, uma 

mercearia comunitária, além da c) formação da comunidade numa perspectiva de cooperação 

e cidadania ampliada para o desenvolvimento local (PROJETO ECOSMAR, 2010). 

O crescimento e fortalecimento da Rede Ecosmar nesses quase quatro anos desde o 

início do Projeto Ecosmar tem se dado muito em função de outras articulações que o Projeto 

tem buscado e alcançado nesses últimos anos, especialmente através de editais públicos que a 

Ites/Ufba tem conseguido aprovar. Assim, além do apoio financeiro da Dow, que se mantém 

parceira da proposta, o Projeto Ecosmar conquistou outros parceiros para apoiar suas 

iniciativas, dentre as quais podemos citar: a Secretaria de Trabalho do Governo da Bahia e a  

Prefeitura Municipal de Vera Cruz, que apóiam as atividades do Projeto Rádio Comunitária, 

através do edital público; o Ministério da Cultura e Secretaria de Cultura da Bahia, através do 

Ponto de Leitura e do investimento no resgate das manifestações culturais da Vila; a 

Prefeitura Municipal de Vera Cruz e o Ministério do Trabalho e Emprego, através da 

contratação de duas agentes de crédito para o Banco Ilhamar; a Secretaria de Trabalho do 

Governo da Bahia, através da compra de novos equipamentos para o Infomar, Ascoma e 

BCDI; a Secretaria de Meio Ambiente e da Secretaria do Trabalho do Governo da Bahia, 

através do investimento no empreendimento de Ostreicultura Familiar; e a Faculdade de 

Arquitetura da UFBA para elaboração do Projeto Arquitetônico do Centro Comunitário de 

Matarandiba. 
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Até o momento, a Rede Ecosmar é composta por seis iniciativas, de diferentes 

naturezas – Ascoma, BCDI, Ascomat, Infocentro, Grupo de Agroecologia e FDCM – que se 

articulam com o objetivo de:  

“[...] pensar a economia local a partir das possíveis cadeias sócio-produtiva 
existentes no local, bem como admitir que um desenvolvimento sustentável só é 
possível através da articulação do econômico junto às demais esferas da vida no 
local como o social, o político, o cultural e o ambiental” (PROJETO ECOSMAR, 
2007, p.7).  

Como forma de envolver os próprios moradores na condução desse processo de 

desenvolvimento e gerar trabalho e renda, o Projeto Ecosmar atua com a participação de 

agentes locais, que recebem uma bolsa-auxílio com recursos do próprio Projeto, com exceção 

das agentes de crédito do Banco Ilhamar. Os agentes locais são, portanto, moradores da 

comunidade que estão diretamente envolvidos com as ações cotidianas do Projeto Ecosmar, 

atuando em algum empreendimento da Rede. Ao todo, são 07 agentes atuando, sendo: um 

agente de cultura local na Ascomat; um agente de Comunicação e Cultura na Ascoma; um 

agente articulador da Rede Ecosmar para integrar os empreendimentos da Rede; dois agentes 

no Infocentro; e duas agentes de crédito no BCDI.  

 

 

5.3 O BANCO COMUNITÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ILHAMAR (BCDI) NA 

REDE ECOSMAR 

O Banco Comunitário de Desenvolvimento Ilhamar (BCDI) caracteriza-se como uma 

das primeiras iniciativas da Rede Ecosmar, tendo sido fundado em 27 de abril de 2008, após 

um processo de oficinas realizadas com os moradores de Matarandiba. Durante as oficinas, 

foram definidos os principais aspectos institucionais do BCDI – nome, missão, visão e 

logomarca, a qual apresentamos na Figura 4 – bem como aspectos da gestão administrativa e 

financeira do Banco. Ao final desse processo, foram selecionadas duas agentes de crédito, 

moradoras da Comunidade, para realizarem as atividades.  
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O BCDI segue a metodologia de Bancos Comunitários de Desenvolvimento (BCDs) 

proposta pela Rede Brasileira de BCDs, com algumas adaptações que foram sendo feitas pela 

Ites/Ufba, em virtude da realidade do território e do aprimoramento do processo. Como parte 

dessa metodologia e como forma de fazer um diagnóstico socioeconômico local e apoiar as 

atividades do BCDI, paralelamente às oficinas, foi realizado, pelos próprios moradores, um 

mapeamento da produção, do consumo e dos serviços locais, após um processo de formação, 

como forma de identificar o que os moradores de Matarandiba consomem, produzem e 

comercializam, bem como onde compram e vendem seus produtos (PROJETO ECOSMAR, 

2008a).  

Os resultados desse mapeamento foram apresentados à Comunidade no dia da 

inauguração do Banco e mostraram que apenas 30% do que os moradores consomem por mês 

é comprado em Matarandiba, revelando que, para que a renda dos moradores fosse gasta no 

território, era necessário, por um lado, estimular o consumo no local, e por outro, investir em 

empreendimentos que atendessem às necessidades do território e, consequentemente, dos 

moradores (PROJETO ECOSMAR, 2008a). 

Assim, o BCDI surgiu com o propósito de prestar serviços financeiros solidários, 

especialmente o microcrédito, à comunidade de Matarandiba, no sentido de fortalecer a Rede 

Ecosmar e apoiar o processo de desenvolvimento local que vem sendo fomentado no 

Figura 4: Logomarca do Banco Comunitário de Desenvolvimento Ilhamar  
Fonte: Projeto Ecosmar, 2008b 
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território. O seu papel dentro da Rede Ecosmar está estampado em sua missão: “interagir a 

comunidade sócio-economicamente, através do oferecimento de microcrédito solidário, para 

gerar produção, consumo e serviços, criando oportunidades de trabalho e renda” (PROJETO 

ECOSMAR, 2008, p. 21).  

 

 

5.3.1 Serviços financeiros 

 

Conforme vimos em sua missão, o BCDI foca a sua atuação na oferta do microcrédito 

solidário, sendo este o principal serviço do Banco. Contudo, como seu foco é a reorganização 

da economia local, fazendo que com os moradores gastem sua renda preferencialmente na 

Vila, a moeda social Concha é o principal instrumento utilizado pelo BCDI para oferta de 

crédito, de forma a estimular o consumo no território. 

Os recursos que compõem o fundo rotativo do BCDI para oferta de microcrédito e 

lastro da Concha vieram do financiamento da Dow, como parte dos investimentos da Empresa 

no Projeto Ecosmar, sendo R$ 5 mil na 1ª etapa, R$ 10 mil na 2ª etapa, R$ 10 mil na 3ª etapa 

e outros R$ 10 mil na 4ª etapa (PROJETO ECOSMAR, 2011). 

 

 

5.3.1.1 O microcrédito solidário 

 

O microcrédito solidário é oferecido pelo BCDI a partir de quatro linhas de crédito, 

que foram definidas por moradores da Vila que participaram das oficinas de formação de 

BCDs, durante a 1ª fase do Projeto Ecosmar, sendo elas: Produção, Consumo, Reforma de 

Imóvel e Cred-Jovem. Durante as oficinas, também foram definidos os critérios para se ter 

acesso ao microcrédito solidário do Banco Ilhamar: a) Ser morador de Matarandiba; b) ser 

maior de 18 anos; c) ter disposição para integrar as atividades comunitárias de Matarandiba; 

d) em caso de necessidade, ser indicado por um morador membro da Rede Ecosmar; e) 

apresentar RG e CPF, sendo este último critério eliminado em função de o Banco trabalhar 

em um território onde todos se conhecem, evitando a burocratização das relações. Além disso, 

durante as oficinas, os moradores definiram outros aspectos do sistema de crédito do BCDI, 
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como juros e prazos, conforme apresentamos no Quadro 3, sendo a linha de crédito para 

produção é aquela que apresenta as maiores taxas de juros (até 3%) e os maiores prazos (até 6 

meses). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De maio de 2008, quando o BCDI foi inaugurado, até novembro de 2010, o Banco 

concedeu 385 créditos aos moradores de Matarandiba, perfazendo um total de R$ 43.272,60 

(quarenta e três mil reais, duzentos e setenta e dois reais e sessenta centavos), distribuídas nas 

quatro linhas de crédito acima citadas. Conforme apresentamos no gráfico 1, a linha de 

crédito para consumo foi a mais ofertada pelo BCDI, com 332 créditos, seguidos de produção 

com 40 créditos, reforma com 12 e o Credjovem com apenas 01 crédito liberado. 

PRODUÇÃO 

VALOR JUROS PRAZOS CARÊNCIA 

Até R$200,00 1,5% Até 03 meses Sem carência 

Até R$350,00 2,0% Até 04 meses Sem carência 

Até R$600,00 3,0% Até 06 meses Sem carência 

REFORMA DE IMÓVEL  

VALOR JUROS PRAZOS CARÊNCIA 

Até R$100,00 2,0% Até 01 mês Sem carência 

Até R$200,00 2,5% Até 02 meses Sem carência 

Até R$300,00 3,0% Até 03 meses Sem carência 

CREDJOVEM 

VALOR JUROS PRAZOS CARÊNCIA 

Até R$ 50,00 0,5% 01 mês Sem carência 

Até R$ 100,00 0,5% Até 02 meses Sem carência 

Até R$ 150,00 1,0% Até 03 meses Sem carência 

CONSUMO 

VALOR JUROS PRAZOS CARÊNCIA 

Até R$75,00 0,5% 01 mês Sem carência 

Até R$150,00 0,5% Até 02 meses Sem carência 

Até R$200,00 1,0% Até 04 meses Sem carência 

Quadro 3: Valores, prazos e carências de cada linha de crédito no BCDI  
Fonte: Adaptada do BCDI 
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No gráfico 2, percebemos que os anos de 2008 (maio a dezembro) e 2009 (janeiro a 

dezembro) apresentaram um volume de crédito maior, tendo este se reduzido 

consideravelmente em 2010 (janeiro a novembro), cujos motivos veremos mais a frente. 
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Até novembro de 2010, 230 moradores foram atendidos pelo BCDI, correspondendo a 

cerca de 50% da população. Contudo, fazendo essa análise do ponto de vista das 134 famílias 

de Matarandiba e de acordo com dados financeiros do Banco, podemos afirmar que 

Gráfico 2: Valores totais de créditos liberados pelo BCDI de abril de 2008 a novembro de 2009. 
Fonte: Elaboração própria 
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Gráfico 1: Quantidade de créditos liberados pelo BCDI, por linha de crédito, até novembro de 2010. 
Fonte: Elaboração própria 
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praticamente 100% delas já tomaram crédito no BCDI. No gráfico 4, apresentamos a 

quantidade de moradores atendidos pelo BCDI por ano. 
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De acordo com a proposta do BCDI, os créditos para produção visam financiar 

empreendimentos já existentes no território, através do apoio para capital de giro e compra de 

equipamentos e utensílios, bem como a criação de novos empreendimentos, com finalidade 

produtiva ou não, de forma que o foco deve ser a necessidade do território. Um dos papéis do 

BCDI, nesse sentido, é assessorar os novos empreendimentos, especialmente no que tange a 

aspectos de sua gestão financeira (PROJETO ECOSMAR, 2007).  

De maio de 2008 até novembro de 2010 foram liberados 40 créditos para produção, no 

total de 13.117,00, correspondendo a pouco mais de 10% da quantidade de créditos liberados 

no período e a cerca de 30,3% do volume total desses créditos. Estes resultaram no apoio a 

pequenas iniciativas, já existentes ou não, conforme podemos observar no quadro 3, que 

reforçaram ou complementaram a renda dos moradores atendidos, contudo, não foram 

suficientes para apoiar a criação de outros empreendimentos produtivos capazes de gerar 

novos postos de trabalho em Matarandiba. 

 

 

 

 

Gráfico 3: Quantidade de moradores atendidos por ano pelo BCDI, de abril de 2008 a novembro de 2010. 
Fonte: Elaboração própria 
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Outra linha de crédito do BCDI é a de Reforma de Imóvel, cujos créditos podem ser 

utilizados tanto para consumo, através da reforma de um imóvel residencial, quanto para 

produção, no caso de um empreendimento produtivo. Já o Credjovem é uma linha de crédito 

específica para que os jovens da Vila possam acessar o microcrédito solidário a partir dos 16 

anos, com valores, prazos e taxas de juros mais baixos, semelhantes aos de consumo. De maio 

de 2008 até novembro de 2010 foram liberados 12 créditos para reforma e apenas 01 

Credjovem.  

Por sua vez, os créditos para consumo têm como objetivo atender às necessidades dos 

moradores, ao mesmo tempo em que o BCDI os estimula a fazer a maior parte das suas 

compras no próprio território, dando preferência aos créditos em Concha, a moeda social de 

Matarandiba. De maio de 2008 até novembro de 2010 foram liberados 332 créditos para 

consumo, somadas as liberações em Real (R$) e em Concha (C$), correspondendo a 86% da 

quantidade total e a 59,3% do volume total de créditos liberados pelo BCDI no mesmo 

período.  

 

 

NATUREZA DOS CRÉDITOS QUANTIDADE 

Reposição de estoque de empreendimentos locais  14 

Compra de material de pesca 5 

Compra ou pagamento de produtos para revenda 5 

Pagamento de débito em colônia de pesca 4 

Compra de material para produção de objetos artesanais  2 

Compra de equipamento para produção 2 

Compra de material para produção de produtos de limpeza 2 

Compra de material para produção de lanches caseiros 2 

Compra de material para prestação de serviços 2 

Outros 2 

Quadro 4: Natureza e quantidade por categoria dos 40 créditos para produção liberados pelo BCDI 
Fonte: Elaboração própria 
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5.3.1.2 A Moeda Social Concha 

 

A Moeda Social Concha é a principal estratégia utilizada pelo BCDI para a oferta de 

crédito. A Concha (C$) foi implantada em Matarandiba em novembro de 2008, após um 

processo que envolveu os moradores tanto na criação da sua própria moeda – definição do 

nome, design, elementos da cultura e economia local a serem inseridos na moeda – quanto na 

formação para utilização da mesma, e, inclusive, na organização do evento de lançamento, 

que ocorreu à beira-mar, com a participação de todos os empreendimentos da Rede Ecosmar 

criados até o momento, de moradores e comerciantes e até mesmo do atual Prefeito de Vera 

Cruz – à época recém-eleito, mas não empossado – sendo este considerado um dos momentos 

mais marcantes do BCDI pelos envolvidos nas ações da Rede Ecosmar. 

Com o intuito de estimular a economia local, o BCDI incentiva os moradores a 

tomarem seus créditos em Concha, evitando que sua renda seja gasta fora da localidade 

(PROJETO ECOSMAR, 2007), e para isso o Banco não cobra juros nem realiza avaliação do 

crédito quando a solicitação for feita em moeda social. Contudo, no caso de os moradores 

solicitarem crédito para uma compra que não possa ser feita na Vila, esse crédito pode ser 

liberado em Reais (R$), porém com juros. 

A Concha é lastreada em R$ e, conforme vemos nas figuras 5, 6, 7, 8 e 9, circula nos 

valores de C$ 0,50 (cinqüenta centavos de Concha), C$ 1,00 (uma Concha), C$ 2,00 (duas 

Conchas), C$ 5,00 (cinco Conchas) e C$ 10,00 (dez Conchas), correspondendo aos mesmos 

valores em reais (R$). A sua circulação se dá a partir de empréstimos feitos no BCDI, quando 

algum morador ou visitante troca R$ por C$ no próprio Banco ou quando os moradores 

aceitam receber seus trocos em C$, mesmo quando sua compra se dá em R$. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5: Frente e verso da Concha, com imagem do Boi Janeiro, símbolo da cultura local. 

Fonte: Projeto Ecosmar, 2008b. 
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Figura 7: Frente e verso da Concha com imagem de uma marisqueira, símbolo da cultura e economia local. 
Fonte: Projeto Ecosmar, 2008b. 

Figura 8: Frente e verso da Concha com imagem de um pescador, símbolo da cultura e economia local. 
Fonte: Projeto Ecosmar, 2008b. 

Figura 6: Frente e verso da Concha com imagem de um caranguejo, símbolo da cultura e economia local. 
Fonte: Projeto Ecosmar, 2008b. 
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Contudo, para que a Concha circule não é necessária apenas a atuação do Banco e dos 

moradores, mas, sobretudo, dos comerciantes locais, que são estimulados a aderir ao Sistema 

de Moeda Social Concha, aceitando a moeda em seus estabelecimentos. Os comerciantes que 

se comprometem a aceitar a C$ são incentivados a oferecer desconto nas suas vendas, de 

forma a estimular os moradores a comprarem no próprio território. Caso não o façam, devem 

pagar uma taxa administrativa de 1% toda vez que forem ao Banco trocar C$ por R$.  

Embora o BCDI ofereça a possibilidade de o comerciante aderir ao Sistema através de 

um cadastro e da assinatura de um contrato, apenas precisam assiná- los aqueles que desejarem 

fazer trocas de C$ por R$ no Banco. Nenhum comerciante é obrigado a aceitar a moeda, mas, 

caso a aceite, deve assumir o compromisso de não trocar C$ por R$ para os moradores, para 

evitar a quebra do Sistema. Além disso, caso os comerciantes tenham necessidade de trocar 

C$ por R$, devem aguardar o prazo mínimo de 15 dias, estabelecido pelo BCDI, de forma a 

permitir que a moeda circule ao máximo na comunidade, retornando ao Banco apenas se o 

comerciante tiver necessidade de gastar seu dinheiro fora da Vila. 

Praticamente todos os 30 comerciantes, produtores e prestadores de serviços de 

Matarandiba aceitam a moeda social, desde aqueles que possuem um estabelecimento fixo – 

mercados, bares, lanchonete, sorveteria, lan house, locadora de vídeos e barbearia – até 

aqueles que não o possuem, como marisqueiras, pescadores, manicures, cabeleireiras e 

vendedoras de bijuterias e de roupas, além de moradores que vendem seus produtos em casa, 

como lanches e gás de cozinha. Dentre os empreendimentos da Rede Ecosmar, tanto o 

Infocentro Infomar quanto o serviço de transporte local, gerenciado pela Ascoma, aceitam a 

moeda social.  

Contudo, dentre esses comerciantes e prestadores de serviços, apenas aqueles que têm 

um volume de venda maior optaram por assinar contrato com o Banco, totalizando 09 

Figura 9: Frente e verso da Concha com imagem da dança do São Gonçalo, festividade da cultura local. 
Fonte: Projeto Ecosmar, 2008b 
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empreendimentos: 01 bar, 02 mercadinhos, 02 serviços de gás de cozinha, 01 sorveteria, 01 

comércio de bijuterias, além do Infomar e do serviço de transporte local. Os demais, por não 

acumularem Conchas suficientes para trocar por R$, acabam por utilizá- las no dia-a-dia, 

fazendo suas compras no próprio território. 

Além desses comerciantes, produtores e prestadores de serviços locais, recentemente, 

o BCDI firmou parceria com uma farmácia na vila de Coroa, também em Vera Cruz, próxima 

à Matarandiba, de forma a ampliar a oferta de serviços em Concha para os moradores de 

Matarandiba. Essa parceria, embora não seja adequada do ponto de vista da metodologia do 

sistema de moeda social, cuja ênfase deve ser a circulação da moeda no próprio território, 

apresenta-se como uma estratégia importante para atender às necessidades dos moradores e 

como forma de evitar que os créditos solicitados para compra de medicamentos possam ser 

utilizados para outras finalidades fora do território. 

Quanto aos descontos referentes à utilização das Conchas, estes ainda não são uma 

prática comum em Matarand iba, contudo, alguns comerciantes, produtores e prestadores de 

serviços os concedem, variando de 5% a 15%. A Farmácia da Ilha e o Infocentro Infomar são 

os empreendimentos que oferecem os maiores descontos, sendo que o primeiro oferece de 5% 

a 10% na compra de medicamentos genéricos, enquanto o Infomar oferece 15% de desconto 

no pagamento em Concha de serviços de impressão, cópia de documentos e acesso à internet.  

De abril de 2008 até novembro de 2010, foram liberados 235 créditos em moeda 

social, correspondendo a pouco mais de 61% de todos os créditos liberados pelo BCDI, dos 

quais 234 foram para consumo e apenas 01 crédito para produção. Como o BCDI não cobra 

juros pelos créditos liberados em C$ e não realiza avaliação do crédito quando a solicitação é 

feita em moeda social, há um estímulo à solicitação desses créditos em Concha, o que justifica 

a grande quantidade desses créditos. Contudo, a pouca quantidade de créditos para produção e 

a quantidade nula para reforma em C$ pode ser explicada pelo comércio pouco desenvolvido 

de Matarandiba, com pouca variedade de produtos e serviços, de modo que o território não 

consegue ofertar insumos capazes de atender às demandas de produção e reforma dos 

moradores, tampouco consegue suprir as demandas de consumo, justificando a necessidade de 

a maior parte dos recursos do BCDI precisar ser liberada em Real.  

Entretanto, quando analisamos o volume de C$ que circulou em Matarandiba a partir 

dos créditos liberados, percebemos que este corresponde a apenas 30% do total, 

correspondendo a um valor de R$ 12.707,00. Já com relação ao volume de crédito para 
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consumo liberado pelo BCDI, pouco mais de 50% deste foi feito em moeda social, conforme 

vemos no gráfico 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isso significa que apesar de a quantidade de créditos em Concha ser superior à 

quantidade de crédito em Real, o volume de crédito liberado em moeda oficial é superior ao 

volume em moeda social, o que pode ser um indicativo de que a maior parte dos recursos 

liberados pelo BCDI são utilizados fora do território. 

Desse modo, percebemos que a ação do BCDI é fortemente marcada pela circulação 

da moeda social em Matarandiba. Essa percepção pode ser comprovada não apenas pela 

quantidade de créditos liberados em C$, mas também pela observação de que houve períodos 

em que o Banco Ilhamar trabalhou basicamente com créditos em moeda social, como em abril 

e outubro de 2009 e abril de 2010. Apesar dessa situação, percebemos uma queda 

significativa na utilização da Concha no território nos últimos meses, conforme vemos no 

gráfico 5.  
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Gráfico 5: Volume de Créditos para consumo liberados em Concha e em Reais até novembro de 2010 
Fonte: Elaboração própria 
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Assim, percebemos que no primeiro ano de circulação da moeda foram liberados 183 

créditos em Concha – novembro de 2008 a outubro de 2009, caindo para 48 no segundo ano – 

de novembro de 2009 a outubro de 2010. O volume de créditos em Concha liberado entre 

janeiro e novembro de 2010 – ano em que foi percebida uma diminuição da circulação da 

moeda – foi um pouco maior do que todo volume de moeda social que circulou em 

Matarandiba, a partir dos créditos, entre novembro e dezembro de 2008, ano em que a Concha 

começou a circular. 

As duas principais razões apontadas para a queda na circulação de Concha no seu 

segundo ano são o fato de um dos principais comerciantes da Vila ter deixado de aceitar a 

moeda e as dificuldades financeiras do BCDI, que enfrentou um sério problema de 

inadimplência, chegando a 11,7% no final de 2010, de forma que o Banco ficou sem recursos 

para empréstimo, ao passo que aguardava a entrada de novos recursos para fundo rotativo, 

referentes ao apoio da Dow para a 4ª etapa do Projeto Ecosmar. 

A falta de recursos ainda se complicou pelo fato de que os juros do BCDI não são 

suficientes para garantir a sua sustentabilidade financeira, haja vista que, até novembro de 

2010, os créditos liberados pelo Banco geraram pouco mais de R$ 650,00 em juros. Além 

disso, em algumas situações de inadimplência, o Banco chegou a abrir mão dos juros por 

atraso, como forma de estimular os moradores a pagar suas dívidas, estratégia que em alguns 

casos funcionou. Desse modo, a sustentabilidade financeira do BCDI ainda fica restrita ao 

Gráfico 6: Quantidade de Créditos Liberados em Concha até 31 de Outubro de 2010 
Fonte: Elaboração própria. 
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apoio da Dow para fundo rotativo e apoio à compra de equipamentos e material de consumo, 

bem como aos recursos gerados pelos juros, o que, como vimos, é limitado.  

Como forma de fortalecer a economia local e aumentar a oferta de produtos no 

território, o BCDI está iniciando a construção de uma mercearia e uma padaria comunitária, 

onde serão vendidos pães e os principais produtos de alimentação, saúde, higiene e limpeza 

consumidos no território, bem como produtos feitos pelos próprios moradores, de forma que a 

mercearia também atuará como uma espécie de loja solidária. Os recursos para a mercearia e 

para a padaria, entretanto, vieram do apoio da Dow ao Projeto Ecosmar, haja vista o fato de o 

BCDI ainda não ter recursos suficientes para apoiar a criação de empreendimentos produtivos 

dessa natureza. 

Como forma de ampliar a oferta de serviços do Banco – hoje limitada à oferta de 

microcrédito solidário e à moeda social – e de alcançar uma maior sustentabilidade financeira, 

o BCDI tem buscado, desde 2008, atuar como correspondente bancário para poder oferecer 

outros serviços financeiros, como pagamento de contas e títulos, saques avulsos, além de 

acessar recursos para fundo de crédito. Como correspondente de crédito, o BCDI poderá ser 

remunerado por cada transação realizada, além de ter a possibilidade de aumentar o seu limite 

de empréstimo, podendo, inclusive, apoiar empreendimentos produtivos com um maior 

volume de recursos. 

No entanto, esse serviço ainda não foi introduzido no BCDI, sendo um dos objetivos 

da 4ª fase do Projeto Ecosmar, através de uma parceria deste com a CEF, em virtude da 

aproximação desta com a Rede Brasileira de BCDs e da sua atuação com programas de 

governo, como o Bolsa Família, além de ser responsável pelo repasse de aposentadorias e 

pensões, aumentando as possibilidades de receita para o Banco incrementar seu fundo rotativo 

e poder contribuir para sua sustentabilidade financeira. 

Além dos serviços de microcrédito, moeda social e acompanhamento dos créditos 

produtivos, o BCDI também oferece serviços de educação financeira, orientando os 

moradores de Matarandiba sobre a utilização dos créditos tomados, mesmo quando para 

consumo ou reforma. O Banco tem ainda uma preocupação em orientar os moradores, quando 

da solicitação e devolução dos créditos, para o papel que ele realiza no território, como forma 

de sensibilizá- los para a temática da economia solidária, apresentando-a como um modo mais 

solidário e democrático de promover o desenvolvimento do território.   
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5.3.2 Gestão e funcionamento do Banco 

 

Como um empreendimento solidário, o BCDI se propõe a envolver toda comunidade 

de Matarandiba em sua ação, estimulando a gestão comunitária. Como os Bancos 

Comunitários de Desenvolvimento não possuem existência legal própria, precisando ser 

amparados por alguma instância associativa juridicamente formalizada, a Ascoma 

desempenha esse papel no BCDI, por ser a associação que se estruturou junto com o Banco e 

que mobiliza a Rede Ecosmar.   

Se por um lado a Ascoma ampara legalmente o BDCI, por outro, a Associação 

participa da gestão do Banco, que é feita pelos próprios moradores da Vila, através de duas 

agentes de crédito – a quem cabem as decisões mais urgentes e cotidianas do BCDI; da 

Ascoma – que participa, através de dois de seus membros, do Comitê de Avaliação do Crédito 

(CAC); e dos demais moradores, que são estimulados pela Ascoma e pelo BCDI a participar 

das reuniões mensais da Associação, quando o Banco presta contas de suas ações à 

Comunidade, a mantém informada sobre seus resultados financeiros e se coloca à disposição 

desta para dúvidas, sugestões e reclamações.  

Como forma de estender a gestão do BCDI a todos os moradores, o Banco participa do 

Fórum de Desenvolvimento Comunitário de Matarandiba (FDCM), espaço que pode ser 

utilizado, inclusive, para ampliar a participação dos moradores nas atividades e decisões do 

Banco, haja vista que a participação nas reuniões da Ascoma é pequena.   

No âmbito das suas atividades cotidianas, o BCDI ocupa uma pequena sala no espaço 

no Centro Comunitário de Matarandiba, onde também se encontram o Infocentro Infomar e a 

Ascoma. Conforme vemos na Figura 10, a sala é equipada com um computador, uma mesa, 

algumas cadeiras, dois armários e um cofre, onde são guardados os principais documentos e o 

dinheiro dos créditos pagos pelos moradores, que fica no Banco até o momento que as agentes 

ou membros da Ascoma o levam até a agência do Banco do Brasil em Mar Grande, onde a 

Ascoma tem uma conta. 
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A maior parte dos equipamentos e do material de consumo é comprado com recursos 

com os quais a Dow financia o Banco, sendo que a sua última aquisição, em termos de 

equipamento, foi em 2010, quando, após dois furtos sofridos, as agentes de crédito e a 

Ascoma resolveram comprar um cofre. No primeiro furto, o prejuízo foi de cerca de R$ 

1.000,00, já no segundo foram levados R$ 4,00 e C$ 300,00. Contudo, em virtude do controle 

da liberação das moedas sociais, o Banco e a Ascoma rapidamente identificaram os números 

de série das moedas furtadas e informaram aos comerciantes para que não as aceitassem, ação 

que possibilitou que, das 300 Conchas levadas, C$ 180 fossem recuperadas, havendo um 

Figura 10: Sala equipada que o BCDI ocupa no Centro Comunitário de Matarandiba. 
Fonte: própria  
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prejuízo de C$ 120,00, que foi coberto com o lastro em R$. Embora o BCDI tenha prestado 

queixa sobre os furtos, até o momento, não foram encontrados os culpados. 

O BCDI funciona de segunda à sexta, das 8h às 11h e das 14h às 17h, tendo duas 

agentes de crédito trabalhando em turnos opostos. Contudo, na prática, vemos que não há 

muito rigor com relação aos horários, de forma que, muitas vezes, as agentes ultrapassam o 

tempo estipulado, chegando mais cedo ou saindo mais tarde. Apesar da definição dos turnos 

de trabalho, na prática, as agentes têm flexibilidade para trocá-los em caso de necessidade, 

podendo ainda solicitar a algum dos demais agentes locais – especialmente do Infomar e da 

Ascoma, que dividem o mesmo espaço – que as substituam, em caso de não poderem trocar 

turnos entre si. As agentes de crédito, por sua vez, também substituem os demais agentes 

locais em suas respectivas atividades, em caso de necessidade e se tiverem conhecimento 

técnico sobre a atividade dos outros agentes.  

As agentes de crédito são responsáveis pelo dia-a-dia do BCDI, desempenhando 

funções de atendimento ao público, controle financeiro e cobrança dos inadimplentes. 

Contudo, a maior parte do seu trabalho consiste nas atividades relativas ao microcrédito 

solidário, podendo ser sintetizadas em três: cadastrar os moradores que solicitam o crédito, 

analisar a necessidade do morador e a viabilidade do Banco para liberar o crédito solicitado, e 

liberar ou não o crédito. 

No momento em que o morador solicita o crédito, as agentes preenchem uma Ficha de 

Cadastro com dados do solicitante e uma Ficha de Análise de Crédito, na qual o morador 

informa o motivo e o valor da solicitação do crédito. Caso o crédito seja para produção, o 

morador deve dar informações para o preenchimento do Plano de Investimento, com uma 

série de dados, que dão às agentes condições para entender a sua necessidade e avaliá-la. De 

acordo com as agentes do BCDI, em geral, esse momento não se resume apenas ao 

preenchimento de fichas, mas a um conhecimento profundo da vida do morador que pede o 

crédito. As informações solicitadas acabam levando os moradores a partilharem suas 

necessidades com as agentes, de forma que aquele momento formal se torna uma conversa 

íntima entre vizinhos, facilitada pela própria postura das agentes. 

Depois de preenchidos esses instrumentos, as agentes devem aguardar a reunião do 

Comitê de Avaliação do Crédito (CAC) e levar a solicitação dos moradores ao grupo. O CAC 

se reúne duas vezes por semana para analisar os créditos solicitados pelos moradores e decidir 

se a sua liberação é ou não possível. O Comitê é formado por cinco pessoas, todas moradoras 

de Matarandiba, sendo as duas agentes de crédito, dois membros da Ascoma e um agente 
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articulador da Rede Ecosmar. O CAC também pode se reunir para tomar outras decisões 

referentes ao BCDI, como pensar alternativas para a inadimplência ou formas de incentivar o 

uso da moeda social. Percebemos, nesse sentido, que o CAC tem um papel importante na 

criação e sustentação de relações de confiança e solidariedade no território, haja vista serem 

os seus membros que decidem se os créditos devem ou não ser liberados.  

Contudo, os demais moradores também podem participar desse processo, caso as 

agentes de crédito precisem consultar um vizinho sobre a situação de vida de um morador que 

solicitou um crédito no Banco. Porém, essa relação se dá apenas como forma de confirmar as 

informações dadas pelo solicitante do crédito, e não para que um vizinho se responsabilize 

pelo crédito do outro, através da prática do aval solidário, comum em experiências de 

microfinanças. Segundo as agentes de crédito, no entanto, a consulta aos vizinhos é quase 

nula no BCDI, haja vista o fato de a Comunidade ser pequena e as agentes acabarem 

conhecendo a vida dos outros moradores.  

Durante o CAC, cada agente de crédito deve apresentar as solicitações que lhe foram 

feitas, de forma que a avaliação dos créditos por todos os membros só começa após a 

apresentação de todas as solicitações. Isso porque o grupo faz suas avaliações a partir das 

necessidades dos moradores, e como os recursos do BCDI são pequenos, os membros do 

CAC tendem a priorizar aqueles moradores cujas necessidades são mais urgentes. Em geral, 

antes de cada CAC, o grupo discute quanto o Banco tem disponível para emprestar e define 

um valor máximo semanal, de forma que os recursos possam atender às demandas de todos.  

Após a apresentação das solicitações pelas agentes, o CAC define quais as maiores 

prioridades e consensua quais solicitações devem ser atendidas totalmente, quais precisam de 

maiores detalhes, quais só podem ser atendidas parcialmente e quais não devem ser atendidas. 

Essa análise no BCDI, por sua vez, leva muito em conta a necessidade do morador, o grau de 

confiança que ele depositou no Banco, dando-lhe informações precisas sobre sua vida 

financeira e pessoal, sua relação com o Banco através do seu histórico em relação à 

inadimplência, sua capacidade de pagamento, além do seu comportamento na Comunidade e 

com as agentes de crédito durante o processo de solicitação do crédito.   

Após o CAC, as agentes devem informar aos moradores que solicitaram os créditos 

sobre as avaliações feitas em cada caso em particular. Como os moradores já sabem os dias 

que o CAC se reúne, também sabem que no dia seguinte à reunião do Comitê já podem 

retornar ao Banco para se informar sobre o resultado da sua solicitação. Os moradores que 

tiveram seus créditos aprovados recebem o valor do crédito e assinam um Recibo de 
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Liberação, instrumento financeiro do Banco para controlar toda saída de recursos. No mês 

seguinte, quando retornar ao Banco para pagar o empréstimo tomado, assina o Recibo de 

Pagamento, instrumento financeiro do Banco para controlar toda entrada de recursos.  

Ao final de um dia de trabalho, após todas as entradas e saídas de recursos do BCDI, 

as agentes devem preencher as planilhas financeiras do Banco, como o Boletim de Liberação 

(BOL), planilha na qual constam todas as informações referentes à saída de recursos do 

BCDI, quer seja para empréstimo ou não; o Boletim de Recebimento (BOR), planilha na qual 

constam todas as informações referentes à entrada de recursos no Banco; o Demonstrativo de 

Disponibilidade Diária (DDD), planilha que contém uma síntese de todas as informações 

diárias do BOL e do BOR; e a Carteira Ativa, planilha utilizada apenas para controle dos 

empréstimos feitos. 

Com relação às solicitações de crédito que não foram aprovadas ou àquelas cujas 

informações não foram suficientes, as agentes devem conversar individualmente com cada 

morador e informá-los sobre os motivos pelos quais os créditos foram negados ou quais outras 

informações o Banco precisa para atender a sua solicitação. Segundo as agentes de crédito, 

esse é o momento mais difícil para elas e para os moradores, exigindo- lhes uma postura 

compreensiva e amigável com o morador, já que as reações podem ser de todo tipo. 

Além dessas atividades referentes ao microcrédito solidário e ao controle financeiro do 

BCDI, especialmente através do controle diário das planilhas, as agentes têm ainda o papel de 

fazer a cobrança aqueles moradores que estão inadimplentes, ou seja, aqueles que se 

encontram há mais de 30 dias devendo ao Banco por não ter pago o empréstimo tomado. Essa 

atividade consiste em visitar os moradores em suas residências ou nos seus empreendimentos 

– no caso do crédito para produção – para “lembrá- los” sobre o pagamento em atraso. Quando 

a inadimplência do morador começa a se estender por muito tempo em virtude deste encontrar 

dificuldades concretas de pagar sua dívida, o Banco tenta renegociá- la, estendendo o prazo de 

pagamento, diminuindo as parcelas ou até mesmo retirando os juros por atraso.   

Além dessas atividades cotidianas do Banco, observamos ainda a participação das 

agentes em reuniões do Banco e do Projeto Ecosmar, sendo as primeiras mais informais, nas 

quais as agentes conversam sobre questões cotidianas, pendências do Banco e divisão de 

tarefas, tendo freqüência quase diária, ao passo que as reuniões do Projeto são mais formais, 

pela necessidade de mobilizar todos os agentes locais com antecedência.  
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As agentes ainda participam de momentos de formação com a equipe de assessoria da 

Ites/Ufba, que semanalmente acompanha as atividades do BCDI, monitorando e avaliando a 

situação financeira do Banco, apoiando as agentes de crédito nas suas atividades cotidianas, 

caso necessário, e mobilizando os agentes locais para refletir sobre estratégias para uma 

melhor atuação do BCDI junto à Rede Ecosmar. 
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6 EFEITOS DA AÇÃO DO BANCO ILHAMAR NO APOIO À PROMOÇÃO DO 

DESENVOLVIMENTO LOCAL DA VILA DE MATARANDIBA 

 

Este capítulo se destina a apresentar os efeitos da ação do Banco Ilhamar na tentativa 

de apoiar a proposta de desenvolvimento local que vem sendo fomentada pelo Projeto 

Ecosmar na Vila de Matarandiba. Desse modo, trata-se de identificar através de um estudo 

exploratório, os resultados que o BCDI gerou no território, resultados estes que podem ou não 

sinalizar para um apoio ao desenvolvimento do território. 

Antes de partirmos para o levantamento desses efeitos, no entanto, consideramos 

importante reforçar dois aspectos, já discutidos anteriormente, e que são cruciais para a 

compreensão desses efeitos. O primeiro diz respeito ao fato de que o Banco Ilhamar é uma 

iniciativa da Rede Ecosmar, que, no âmbito do Projeto Ecosmar, atua com uma proposta clara 

de apoio ao desenvolvimento de Matarandiba. Essa proposta, por sua vez, atribui ao BCDI o 

papel de agente sócio-econômico no território, responsável por financiar a produção e o 

consumo local para fortalecer a economia da Vila. Já o segundo aspecto, complementar ao 

primeiro, refere-se à própria ação do Banco Ilhamar no território, que, no intuito de cumprir o 

papel que lhe foi proposto, foca a sua ação em dois serviços financeiros: o microcrédito 

solidário e a moeda social Concha. Assim, compreendemos que os efeitos gerados pelo BCDI 

em Matarandiba se darão muito fortemente em função da prestação desses dois serviços. 

Ressaltamos a identificação dos efeitos da ação do Banco Ilhamar em Matarandiba se 

deu a partir de instrumentos de pesquisa variados, em especial a observação participante, 

tendo a entrevista semi-estruturada como técnica complementar. Por outro lado, em muitos 

momentos, a análise documental, em especial os relatórios financeiros do Banco Ilhamar, 

norteou esta pesquisa. Assim, em virtude do uso de técnicas variadas de pesquisa, a 

triangulação foi a base de análise desses dados, buscando-se uma convergência das 

informações.  

É importante ressaltar ainda que, ao longo da pesquisa de campo e da identificação dos 

efeitos da ação do Banco Ilhamar em Matarandiba, fomos identificando alguns desafios que o 

Banco vivenciou no território, desafios estes muitas vezes ligados aos próprios efeitos que o 

Banco conseguiu gerar. Assim, optamos por apresentar os efeitos do BCDI juntamente com 

os desafios e potencialidades que este encontrou até o término da nossa pesquisa, pois 

acreditamos que a superação destes é crucial para que o Banco Ilhamar possa ter uma atuação 
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no território capaz de apoiar o processo de desenvolvimento local que vem sendo fomentado 

em Matarandiba. 

Compreendidos esses aspectos e a estrutura deste capítulo, convém, portanto, 

apresentarmos os efe itos, bem como os desafios e potencialidades identificados na ação do 

Banco Ilhamar em Matarandiba.  

 

 

6.1 A DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO AO CRÉDITO 

 

Um dos primeiros aspectos referentes aos efeitos da atuação do Banco Ilhamar diz 

respeito à sua capacidade de democratização do acesso ao crédito em Matarandiba. Isso se 

confirma, principalmente, pelos dados financeiros gerados pelo Banco até novembro de 2010, 

revelando que praticamente todas as famílias de Matarandiba já foram beneficiadas com 

crédito no BCDI, desde aquelas que têm uma renda capaz de lhes assegurar acesso aos bens 

materiais necessários à sua sobrevivência, e que, a princípio, não precisariam tanto do apoio 

do Banco, até aquelas cuja renda não é suficiente para lhes garantir uma condição de vida 

mais digna.  

O foco do BCDI no microcrédito solidário e na moeda social revela uma atuação 

marcada pela oferta de serviços essenciais para a construção de uma rede de prossumidores, 

estimulando produção e consumo no território, ambos através do microcrédito, porém o 

consumo um pouco mais marcado pela circulação da moeda social Concha. Essa atuação do 

BCDI vai ao encontro da proposta de desenvolvimento local dos BCDs, baseada na 

construção de redes locais de economia solidária e de uma rede de prossumidores (FRANÇA 

FILHO, 2007; MELO NETO SEGUNDO, 2009; PASSOS (2008); SILVA JR., 2007). 

Considerando-se, conforme Junqueira e Abramovay (2005), que o acesso ao crédito no 

Brasil é difícil e custoso, o fato de o Banco Ilhamar ter conseguido possibilitar a 

democratização do acesso ao crédito às famílias de Matarandiba tem um significado 

importante para o território, na medida em que possibilita que pessoas de baixa renda possam 

ter acesso a recursos financeiros que as auxiliam em suas necessidades econômicas, conforme 

a fala de uma agente de crédito.  
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[...] Era tão difícil alguém da comunidade pegar o crédito, às vezes as pessoas têm 
problema lá fora, ficam com o nome sujo e não podem tomar o crédito. Com o 
Banco Ilhamar, isso mudou. E a gente se sente feliz com isso. 

Cabe-nos, então, questionarmos, quais fatores contribuíram para que o BCDI fosse 

capaz de fazer com que o crédito fosse acessível às famílias de Matarandiba. Ao nosso ver, 

compreendemos que o fato de o BCDI atuar em uma lógica de finanças solidárias, colocando 

a solidariedade e a confiança como aspectos cruciais de uma relação aparentemente 

comercial, é o principal fator para que esse efeito tenha sido gerado no território. Desse modo, 

entendemos que a democratização do acesso ao crédito, proposta pelas experiências de 

microfinanças, quando proporcionada no âmbito dos BCDs, consegue de fato se efetivar, em 

virtude de ser proporcionada através de outros valores que não aqueles trabalhados pelas 

experiências de mercado (JUNQUEIRA E ABRAMOVAY, 2005; SINGER, 2009).  

Contudo, entendemos que há uma limitação do BCDI em incluir financeiramente os 

moradores de Matarandiba, haja vista que a sua atuação ainda se restringe à oferta de 

microcrédito solidário e moeda social, e, como vimos, a inclusão financeira não se limita à 

democratização do acesso ao crédito (ZOUAIN E BARONE, 2008).  

Assim, no BCDI, outros serviços financeiros, especialmente aqueles oferecidos em 

uma atuação como correspondente bancário, ficam em segundo plano, sendo inclusive 

apontados pelos moradores como aspectos a serem trabalhados para uma melhor atuação do 

Banco na Comunidade. Esse aspecto é importante principalmente porque não há nenhuma 

agência bancária em Matarandiba ou qualquer outro espaço onde seus moradores possam 

pagar suas contas e sacar dinheiro, estando as agências bancárias mais próximas a cerca de 40 

km da Vila. Ao mesmo tempo, essa pouca oferta de serviços financeiros acaba por limitar a 

atuação do Banco no território e tem um impacto na sua sustentabilidade financeira, pois as 

receitas do Banco ficam dependentes dos juros do microcrédito que, como vimos, não são 

suficientes para manter o Banco, haja vista que, de maio de 2008 a novembro de 2010 foram 

gerados apenas R$ 650,00 em juros pelo Banco Ilhamar.  
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6.2 O ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS MORADORES 

 

Outro efeito importante a ser analisado é a capacidade do BCDI de atender 

necessidades reais e imediatas dos moradores de Matarandiba, o que pode ser confirmado pela 

grande quantidade de créditos para consumo liberada pelo Banco, que  correspondem a 86% 

de todos os créditos do BCDI no período em análise, referentes a 332 dos 385 créditos que o 

Banco liberou. Essa grande quantidade de créditos para consumo, aliada aos pequenos valores 

solicitados, ao mesmo tempo em que confirmam o baixo nível de renda da Comunidade, 

atribuem ao Banco um papel importante no território, que é relativo à sua capacidade de ser 

um parceiro com o qual os moradores podem contar em momentos de dificuldades 

financeiras, que, em geral, são de natureza emergencial, como a compra de remédios, recursos 

para viagens urgentes, pagamento de dívidas e, sobretudo, alimentação, conforme a fala de 

uma agente de crédito:  

“[...] Eu não diria assim que o Banco atende as pessoas que mais precisam, mas ele 
atua no momento de maior necessidade das pessoas, mesmo daquelas que têm uma 
condição melhor”. 

Essas demandas imediatas e emergenciais inclusive orientam a análise de crédito feita 

pelo BCDI, de forma que, na dúvida entre liberar ou não um crédito, pesa a necessidade de 

quem o solicita, ainda que este não tenha capacidade de pagamento para tal. Nesse sentido, 

observando ainda os valores dos créditos solicitados, que para consumo não podem 

ultrapassar R$ 200,00 ou C$ 200,00, percebemos que os moradores de Matarandiba 

dificilmente teriam acesso a crédito para consumo em outras instituições financeiras, 

solicitando valores tão pequenos quanto aqueles oferecidos pelo BCDI, com juros adequados 

à sua situação de vida e parcelamento condizentes com a sua necessidade, fatores que 

apontam para o caráter de utilidade social do Banco (FRANÇA FILHO, 2010). 

Assim, a democratização do acesso ao crédito quando atrelada às necessidades reais de 

consumo que os moradores de Matarandiba têm, revela que o Banco desempenha um papel 

importante no território, que é o de ser um parceiro com o qual os moradores podem contar 

quando a necessidade se impõe, conforme percebemos na fala de uma das agentes de crédito: 

[...] anteriormente, quem não tinha uma renda se preocupava muito em no fim do 
mês ter uma renda pra comer, pra se alimentar. E agora não, agora sabe que tem o 
Banco, que pode contar com o Banco. Chegando aqui, dentro dos critérios que a 
gente avalia, tem a Concha liberada ou até outros créditos. Como a gente tem outras 
linhas de crédito, facilitou mais.  
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Essa facilidade à qual a agente se refere se deve, sobretudo, ao fato de que não é 

necessária a realização de uma avaliação de crédito quando este é solicitado em moeda social, 

Isso significa que aqueles moradores que solicitam crédito em Concha têm sua liberação 

imediata, caso o Banco tenha lastro para tal. Além disso, como os créditos em moeda social 

não incorrem em juros, os moradores tendem a recorrer a ele, no caso de emergências que 

podem ser supridas no território, como as de alimentação, principalmente. Desse modo, 

percebemos que a Concha teve um papel importante na Comunidade, na medida em que 

facilitou o acesso ao crédito e apoiou a economia local, conforme a fala de dois comerciantes:  

“[...] Hoje a marisqueira às vezes manda vender o produto e não consegue, se for 
procurar empréstimo fora não consegue, vai no comerciante ele tá encalacrado e não 
pode comprar o produto, então vai ao Banco e pega Concha. E aí pode se virar até 
vender o produto” 

“[...] As pessoas vão ao banco e pedem empréstimos em Concha, depois vão lá e 
compram na mão de nós comerciantes. Isso é bom pra todo mundo!”. 

Em virtude dessas facilidades para se conseguir crédito em moeda social e também 

pela boa aceitação que a Concha teve no território, especialmente no início da sua circulação, 

a quantidade de créditos em moeda social superou os 61% de todos os créditos liberados pelo 

BCDI, correspondendo a 235 dos 385 créditos liberados no período em análise.  

Quando analisamos os créditos para consumo, percebemos que 70% deles foram em 

moeda social, correspondendo a 234 dos 332 créditos liberados para consumo de maio de 

2008 a novembro de 2010. Essa grande quantidade de créditos para consumo nos possibilita 

fazer uma observação sobre a atuação do BCDI, referente à própria natureza  dos BCDs, que é 

a de estimular o consumo nos territórios na tentativa de apoiar as economias locais. Esta 

configuração do BCDI representa, portanto, uma característica inovadora, própria dos BCDs, 

quando a comparamos a outras práticas de microcrédito e inclusão financeira, que acreditam 

que apenas o crédito para produção, com o estímulo ao empreendedorismo, é suficiente para a 

inclusão financeira. Na lógica dos BCDs, ao contrário, a produção deve ser casada com as 

reais necessidades de consumo dos moradores e, sobretudo, no âmbito das reais necessidades 

do território.  

Entretanto, com relação ao volume de crédito em C$, estes corresponderam a apenas 

30% de todo recurso liberado pelo BCDI até novembro de 2010, sinalizando que a maior 

parte dos recursos liberados pelo Banco (70%) possivelmente não foi utilizada no território. 

Do mesmo modo, quando analisamos o volume de crédito liberado para consumo, vemos que 
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pouco mais de 50% foi feito em Concha, apontando que metade dos moradores que tomam 

crédito no Banco para consumo faz suas compras fora do território.  

Esse dado, casado com o fato de que o BCDI liberou apenas 01 crédito para produção 

em Concha e nenhum para reforma, pode ser explicado pelo comércio pouco desenvolvido de 

Matarandiba, com pouca variedade de produtos e serviços, o que revela as dificuldades que o 

território tem de atender a todas as necessidades de consumo dos moradores bem como de 

ofertar insumos capazes de atender às demandas de produção e reforma destes. 

Obviamente, esses dados não explicam se houve uma maior utilização da renda dos 

moradores no próprio território, conforme a proposta do BCDI, já que estes também fazem 

compras na Vila em R$ e sem intermédio do Banco Ilhamar. Contudo, sinaliza para a 

necessidade de o BCDI reforçar a oferta de produtos e serviços na Comunidade, sob pena de 

seus créditos, ao menos em volume de recursos, continuarem sendo gastos fora da 

comunidade, como vemos na fala de um morador:  

“Hoje nós não temos uma farmácia, nós não temos um açougue, os mercados que 
temos não têm de tudo, isso é o que o Banco precisa ver”.  

Desse modo, a proposta do Banco de endogeneização da renda fica prejudicada, por 

um lado, pela baixa capacidade do território de atender às demandas locais – o que já havia 

sido comprovado no “Mapeamento da Produção, do Consumo e dos Serviços Locais” – e, por 

outro, pelas dificuldades encontradas pelo BCDI em articular e financiar essa oferta, através 

do estímulo à criação de empreendimentos produtivos. O limite do crédito para produção e as 

dificuldades na circulação da Concha em virtude do comércio pouco desenvolvido são fatores 

que atrapalham a construção de uma rede de prossumidores capaz de articular, efetivamente, a 

demanda e a oferta no território.  

Além disso, percebemos que os créditos produtivos do BCDI deram uma atenção 

muito maior a iniciativas individuais do que às reais necessidades do território, embora em 

sua proposta o Banco tenha direcionado seu foco para o financiamento das necessidades do 

território, especialmente aquelas que foram apontadas pelo “Mapeamento da Produção, do 

Consumo e dos Serviços” como as principais demandas da Vila no que tange à economia 

local, de modo que, a partir deste e das solicitações dos moradores, o BCDI deveria investir 

em empreendimentos cuja demanda é grande no território, porém a sua oferta local é 

inexistente ou atendida parcialmente, como, por exemplo, uma padaria e uma farmácia.  
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Todavia, o principal motivo para que a atuação do BCDI fosse muito mais no apoio à 

iniciativas produtivas individuais do que às reais demandas do território não se deve a uma 

mudança no foco de atuação do Banco, mas ao fato de que o crédito para produção é limitado 

ao máximo de R$ 600,00, valor considerado pequeno para se iniciar uma atividade produtiva, 

capaz de atender às necessidades dos moradores da Vila e, principalmente, do próprio 

território, além de ser suficiente para gerar trabalho e renda para os moradores.  

Ao mesmo tempo, o acompanhamento dessas iniciativas apoiadas ou financiadas pelos 

créditos para produção, outro serviço oferecido pelo BCDI, ainda não foi iniciado, em parte 

porque os próprios moradores não permitiram a intervenção do BCDI, em parte porque as 

próprias agentes ainda precisam de uma maior qualificação e formação para tal, sendo este 

último aspecto um dos objetivos da 4ª fase do Projeto Ecosmar. 

Além disso, a dificuldade do BCDI em apoiar a criação de empreendimentos locais 

reflete a sua dificuldade em criar oportunidades de trabalho e renda para os moradores de 

Matarandiba. Durante a pesquisa, identificamos que o apoio do Banco Ilhamar foi muito mais 

para atividades produtivas já existentes, reforçando a renda dos moradores e mantendo postos 

de trabalho, através do apoio aos empreendimentos existentes ou às atividades produtivas já 

desenvolvidas pelos moradores na Vila. Por outro lado, percebemos que o Banco ainda não 

teve fôlego para gerar, por si só, novos postos de trabalho na Comunidade, conforme 

verificamos na natureza dos créditos liberados para produção (ver quadro 4) e na fala de um 

dos membros da Ascoma:  

“[...] o Banco pode ter influenciado atividades produtivas, mas gerar postos de 
trabalho não. Não tem empreendimento significativo criado só pelo Banco”.  

Embora compreendamos que nas experiências de economia solidária o trabalho não 

deva ser visto como um fim em si mesmo, mas com um despertar para uma atuação coletiva 

das pessoas no âmbito do seu território (FRANÇA FILHO, 2007), não podemos deixar de 

considerar que, diante das diversas dificuldades vividas por comunidades de baixa renda e 

excluídas socialmente, a geração de trabalho nos território é um aspecto que deve ser 

priorizado nas ações dos Bancos Comunitários de Desenvolvimento, conforme destaca uma 

moradora de Matarandiba, usuária do Banco: 

É uma comunidade muito carente, a gente sabe disso. Como aqui a gente trabalha 
mais com marisco e a pesca, então a gente pensa em criar assim uma cooperativa, 
por exemplo, de marisqueiras, pescadores, outros empreendimentos nessa linha 
também, que gere renda, que tenha trabalho para as pessoas, para os jovens 
principalmente, e renda pras famílias. 
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Assim, ao mesmo tempo em que identificamos que o Banco Ilhamar consegue atender 

necessidades reais e imediatas dos moradores de Matarandiba, percebemos que ele encontra 

desafios que limitam a sua atuação no território, conforme apresentamos anteriormente. 

 

 

6.3 O FORTALECIMENTO DAS RELAÇÕES ASSOCIATIVAS NO TERRITÓRIO E O 

SURGIMENTO DE NOVAS LIDERANÇAS 

 

O fortalecimento das relações associativas no território e o surgimento de novas 

lideranças é outro efeito da ação do Banco Ilhamar que foi identificado especialmente quando 

observamos o ambiente de trabalho que envolve as atividades do Banco e das demais 

iniciativas da Rede Ecosmar. Em função disso, observamos o atendimento das agentes de 

crédito aos usuários do Banco, a forma como estes chegam e saem do Banco, as posturas dos 

membros nas reuniões do Comitê de Avaliação do Crédito e em outras reuniões, além de 

conversas informais com alguns moradores. 

 Assim, identificamos que o ambiente de trabalho que envolve as atividades do Banco 

é caracterizado por um clima que favorece as relações sociais, ao mesmo tempo em que as 

transformam, fazendo com que estas deixem de se apresentar apenas como uma relação entre 

vizinhos e se renove, construindo relações de natureza associativa, em que a coletividade 

passa a ser elemento fundamental. 

Desse modo, o senso de cooperação entre aqueles que estão direta ou indiretamente 

ligados às ações do BCDI é um elemento que fortalece a construção de relações sociais que 

resultam em vínculos associativos no interior das ações do Banco e do Projeto Ecosmar (REIS 

E MOURA, 2005). Os laços estabelecidos fortalecem, portanto, uma ação em rede, já que 

todos se sentem parte de um mesmo processo, ainda que atuem mais diretamente em uma ou 

outra iniciativa da Rede Ecosmar. 

O fortalecimento das relações associativas é ainda percebido no esforço do BCDI e da 

Ascoma em democratizar a gestão do Banco, desde o início das suas atividades. Assim, o 

Banco tem em sua estrutura de gestão um elemento importante para fomentar a participação, 

envolvendo os moradores na definição desde aspectos mais simples, como o nome e 

logomarca, até outros mais estratégicos, como suas taxas de juros, que foram definidos 
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coletivamente pelos moradores de Matarandiba que participaram das oficinas iniciais do 

Projeto Ecosmar.  

Embora em virtude da própria natureza do trabalho, as agentes de crédito sejam 

aquelas que mais se envolvem na gestão cotidiana do Banco, há espaço para que outros 

moradores também participem. Por exemplo, identificamos que os membros da Ascoma se 

envolvem mais em questões estratégicas, como, por exemplo, como lidar com a 

inadimplência, como melhorar a atuação do Banco no território, como implantar o 

correspondente bancário. Por outro lado, os demais moradores se envolvem na gestão do 

Banco quando participam das assembléias da Ascoma, de reuniões abertas do Projeto 

Ecosmar e, mais recentemente, do Fórum de Desenvolvimento Comunitário de Matarandiba, 

três momentos caracterizados como espaços públicos onde questões sobre o desenvolvimento 

da Vila são discutidas, inclusive questões estratégicas do BCDI. Além disso, esses espaços 

são aqueles em que o Banco e os demais moradores conseguem discutir questões que dizem 

respeito à sua atuação, de modo que o Banco os mantém informados sobre seus resultados 

financeiros – quantidade de empréstimos liberados, natureza dos empréstimos, inadimplência 

– e se coloca à disposição dos moradores para dúvidas, sugestões e reclamações.  

O Comitê de Avaliação do Crédito também tem sido um espaço muito favorável ao 

fortalecimento das relações associativas. Isso porque o CAC é uma instância crucial para as 

ações do Banco, especialmente em virtude de este focar a sua atuação no microcrédito 

solidário. Através dessa instância, as solicitações de crédito dos moradores de Matarandiba 

são analisadas, exigindo que o grupo seja coeso e consciente de que as suas decisões podem 

afetar a vida dos demais moradores. São justamente essa coesão e a importância dada ao papel 

de cada um no CAC que têm sido aspectos fortalecedores das relações associativas no Banco. 

Ao mesmo tempo, percebemos que há um cuidado dos membros com relação ao CAC, em 

virtude da necessidade de sigilo sobre as informações, pois qualquer informação sigilosa que 

extrapole as reuniões do grupo pode apontar para uma má conduta dos seus membros.  

Esse aspecto sinaliza para um comprometimento dos atores locais no âmbito das 

atividades internas do Banco Ilhamar, tanto por parte das agentes de crédito, como dos 

membros do CAC e da Ascoma e até mesmo dos demais agentes locais do Projeto Ecosmar 

que também apóiam as ações do Banco. Esse comprometimento é percebimento, sobretudo, 

pelo envolvimento e empenho desses atores. Com relação ao empenho nas atividades do 

BCDI, percebemos que este se dá muito mais no trabalho das agentes de crédito, por estas 

estarem diretamente envolvidas no dia-a-dia do Banco. As agentes entendem que 
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desempenham um papel importante na Comunidade, especialmente por lidarem com as 

necessidades financeiras dos moradores, e isso desenvolve nelas um sentimento de 

responsabilidade com o trabalho. 

“[...] A gente aprende a lidar com as pessoas, conhece novas pessoas, adquire 
experiências, em todos os pontos falando. A gente se integra mais à comunidade, a 
gente tem mais uma responsabilidade porque sabe que é um compromisso nosso, e 
ser agente de crédito também requer que a gente tenha uma responsabilidade, e tudo 
isso só vem somar é muito positivo”. 

Esse sentimento de responsabilidade acaba se traduzindo no empenho nas suas 

atividades e no esforço por criar condições que resultem em maiores benefícios para a 

comunidade, o que, em alguns momentos gera até mesmo certa ansiedade nas agentes. Um 

exemplo claro disso foi visto em uma das reuniões do Projeto Ecosmar, quando uma das 

agentes de crédito manifestou sua insatisfação pela demora com a Ascoma e a Ites/Ufba 

vinham lidando com a implantação da mercearia comunitária, um empreendimento proposto 

na 4ª fase do Projeto Ecosmar, com o objetivo ampliar o atendimento das necessidades de 

bens de consumo da Comunidade. Assim, enquanto os membros da Ascoma e da Ites/Ufba 

discutiam detalhes da implantação da mercearia, a agente manifestava uma grande 

preocupação com a necessidade da sua abertura imediata como forma de dinamizar a 

economia do território. 

Por outro lado, o envolvimento nas ações do BCDI pode ser percebido não apenas nas 

agentes de crédito, mas também nos demais membros do Projeto Ecosmar, especialmente os 

agentes locais e alguns integrantes da Ascoma que estão mais próximos do Banco. Esse 

envolvimento é percebido, primeiramente, quando observarmos que estes entendem e 

acreditam na proposta do Banco Ilhamar, ainda que apontem algumas limitações no processo. 

Em diversos momentos, tanto em entrevistas quanto em reuniões, observamos que os 

membros do Projeto compreendem a proposta do Banco, dividem com as agentes as suas 

preocupações e as apóiam nas suas atividades diárias, quando necessário.  

Além disso, percebemos que esses membros, além de compreenderem e acreditarem 

na proposta do Banco, também agem no sentido de fortalecê- la, especialmente quando 

conversam com os moradores sobre o Banco, explicam a sua proposta, questionam o 

comerciante sobre a aceitação da Concha, enfim, acabavam por assumir uma postura que 

reflete um envolvimento e uma ação coletiva dos membros da Rede Ecosmar. Esse 

envolvimento se dá também pelo fato de os agentes locais receberem 20% da sua 

remuneração em Concha e continuarem a fazê-lo, mesmo com a diminuição da aceitação da 
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moeda no comércio local. Alguns, inclusive, chegam a acumular moeda social, por não terem 

onde gastá- la, mas ao invés de se oporem a essa prática, apóiam as agentes no trabalho de 

sensibilização dos comerciantes para aceitação da moeda ou na busca por alternativas a essa 

situação. Além disso, alguns desses agentes, quando desenvolvem atividades de complemento 

à sua renda, são os primeiros a aceitarem a Concha e a darem descontos nos produtos 

vendidos. 

O empenho e envolvimento dos agentes locais na Rede Ecosmar parece representar, 

inclusive, uma condição para a continuidade dos agentes no Projeto, como pudemos perceber 

no desligamento de uma das agentes de crédito do BCDI no final de 2010, em virtude de os 

demais agentes acharem que ela não estava demonstrando dedicação aos seus trabalhos e 

solidariedade com os demais integrantes da Rede, cooperando com outras atividades além das 

do BCDI, e por não revelar um interesse em trabalhar para a comunidade. O afastamento da 

agente se deu após um longo processo de discussão e tentativas de reverter a situação, quando 

os agentes locais e os técnicos da Ites/Ufba avaliaram a necessidade da agente de crédito se 

desligar do Banco e trabalhar em alguma outra iniciativa da Rede. Como a agente de crédito 

não aceitou, ela se desligou do Projeto e foi substituída por outra, que naquele momento era 

agente do Infocentro Infomar, mas que foi indicada pelo grupo como uma pessoa cujo perfil 

era adequado para assumir as atividades do Banco.  

 

 

6.4 O FOMENTO ÀS RELAÇÕES DE CONFIANÇA E SOLIDARIEDADE NO 

TERRITÓRIO 

 

No âmbito das relações entre o BCDI e os moradores de Matarandiba, percebemos um 

esforço do Banco em estabelecer relações de confiança e solidariedade com os moradores de 

Matarandiba, especialmente na ação do microcrédito solidário e da moeda social. As agentes 

de crédito são as principais responsáveis por fomentar essas relações, de modo que elas se 

sentem valorizadas por assumirem um papel tão importante na Comunidade.  

“[...] É tão bom quando a gente passa na rua e vê alguém que diz que vai lá se 
justificar, se pagou se não pagou, porque não pagou, como faz pra pegar o crédito, 
então a gente se sente útil em poder ajudar”. 
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As relações de proximidade estabelecidas são consideradas aspectos fundamentais nas 

ações de finanças solidárias e, sobretudo, dos BCDs, especialmente pelo fato de as agentes de 

crédito terem que lidar com aspectos muito íntimos da vida dos moradores, quando da 

solicitação de crédito (FRANÇA FILHO, 2007; FRANÇA FILHO E LAVILLE, 2004; 

PASSOS, 2008). Essa situação faz com que as agentes se envolvem com a condição de vida 

dos moradores, demonstrando sensibilidade com a realidade de vida de cada um, 

solidarizando-se com cada história contada durante a solicitação de crédito, até mesmo porque 

os moradores que o solicitam são seus vizinhos, pessoas com as quais elas convivem há 

muitos anos e cuja situação de vida é partilhada. 

“[...] As pessoas sabem que podem contar com o Banco pra suas necessidades 
financeiras ou quando querem produzir alguma coisa. Dentro do Projeto Ecosmar a 
gente já tem essa aliança, porque você sabe que pode contar com a ajuda da gente, 
que na maioria das vezes não visa nem assim, ah, é um banco, uma instituição. Acho 
que eles avaliam mais ah, ali tem uma pessoa que vai me ouvir e que vai conhecer o 
problema dela, e que vai procurar solucionar da melhor forma possível”. 

A confiança está justamente na crença das agentes de crédito, em especial, mas 

também dos demais membros do CAC, de que as solicitações feitas revelam necessidades 

reais dos moradores e de que estes pagarão pelo crédito tomado.  

Contudo, embora haja um esforço do Banco em estabelecer relações de confiança e 

solidariedade com os moradores de Matarandiba, alguns têm dificuldade de compreender a 

sua natureza, tanto com relação às informações solicitadas, que questionam aspectos 

financeiros considerados muito íntimos da vida dos moradores, quanto ao próprio papel do 

Banco no território.  

Com relação à natureza das informações solicitadas para liberação do crédito, alguns 

moradores as questionam por acharem que são muito íntimas e que o Banco não precisa saber 

de todas elas para liberar um crédito. Para alguns, basta saber se tem condições de pagar por 

ele ou não, e, pensando assim, muitas vezes já chegam ao Banco afirmando que têm 

capacidade de pagar pelo crédito tomado ou inventando informações para serem bem 

avaliados. Essa postura dos moradores aponta para uma falta de confiança no Banco ou até 

mesmo uma dificuldade em falar da vida pessoal com as agentes de crédito que também são 

moradoras da Comunidade. Para as agentes de crédito, essa postura é inadequada, pois o 

Banco visa atender aqueles que mais precisam, e não apenas aqueles que têm condições de 

pagar por um crédito, embora esse critério também seja considerado na análise da solicitação. 

Sob esse ponto de vista, alguns moradores questionam o próprio processo de análise de 

crédito do BCDI, conforme observamos na fala de uma moradora: 
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“[...] Eu acho que o processo de análise do crédito é bom, mas só uma coisa eu não 
acho certa. Eu acho que o Banco dá uma preferência a quem não pode pagar do que 
àquelas pessoas que têm um emprego, uma renda. Eu acho que tem que olhar a 
necessidade, mas também se tem condição de pagar”. 

De fato, o Banco Ilhamar institui em seu processo de análise que a necessidade é o 

principal critério para liberação do crédito, revelando aspectos de solidariedade e justiça 

social na sua ação. A solidariedade é ainda percebida nos processos de avaliação do crédito, 

quando, em muitos momentos, percebemos os seus membros, especialmente as agentes de 

crédito, envolverem-se pessoalmente com as situações por trás de cada solicitação de crédito. 

As agentes assumem, nesses momentos, a postura de “advogadas” – termo utilizado por uma 

delas – pois se sentem atuando na defesa de uma causa quando percebem que o morador de 

fato tem uma necessidade urgente ou está enfrentando uma situação econômica difícil.  

Ao mesmo tempo, as agentes também conseguem mostrar uma postura mais dura 

quando percebem que a solicitação não deve ser atendida por não implicar em uma real 

necessidade do morador ou quando este não demonstrou sinceridade ao dar informações no 

momento da solicitação do crédito. Assim, a solidariedade na prática do BCDI é percebida 

tanto quando um crédito é liberado quando ele não o é de imediato, na medida em que não 

liberar um crédito muitas vezes significa dar a oportunidade de outras pessoas o tomar em 

outro momento, daí a importância do CAC enquanto instância que avalia as solicitações.  

Embora as avaliações de crédito sejam realizadas com cuidado e tenham a necessidade 

dos moradores como critério essencial e a solidariedade como eixo norteador, o alto índice de 

inadimplência dos moradores, que supera os 11% no BCDI, revela que nem sempre a 

solidariedade é de mão dupla. Essa situação, à primeira vista, aponta para a falta de 

solidariedade dos moradores com aqueles que têm necessidade de crédito, pois como o fundo 

do Banco é pequeno, os recursos para empréstimo são sempre limitados, e o pagamento das 

parcelas é a forma mais comum para reposição desse fundo e liberação de novos créditos, já 

que os juros não são suficientes para incrementá-lo. A inadimplência pode representar, 

portanto, falta de solidariedade dos moradores com seus vizinhos.  

Contudo, quando fazemos uma análise das causas da inadimplência percebemos que, 

no caso do BCDI, nem sempre a inadimplência pode ser entendida como falta de 

solidariedade entre os moradores. Isso porque, segundo as agentes de crédito, os 

inadimplentes variam desde aqueles que não puderam pagar seus empréstimos porque 

vivenciaram alguma situação peculiar no período de pagamento e tiveram que priorizar 

resolver a situação, mas que se preocuparam em ir ao Banco se justificar e renegociar sua 
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dívida, até aqueles que têm condição de pagar, mas não pagam porque não percebem o Banco 

como um empreendimento da comunidade, que visa apoiar o desenvolvimento local da Vila. 

Como exemplo, temos um morador que possui uma condição de vida melhor na Comunidade 

e que chegou a dizer que esqueceu que estava devendo ao Banco. Em um outro exemplo, uma 

agente de crédito nos mostra que alguns moradores entendem a ação do Banco como uma 

prática assistencialista:  

“[...] Tem morador até que diz que se é economia solidária não precisa pagar”.  

Desse modo, quando observamos a ação do BCDI em Matarandiba, percebemos que 

há uma dificuldade do Banco em ser reconhecido no território como uma prática que vai além 

da oferta de microcrédito, não o percebendo como uma prática de finanças solidárias que visa 

o desenvolvimento local de Matarandiba, conforme a fala de um agente local do Projeto 

Ecosmar: 

“[...] A comunidade ainda não fez a diferença de um banco comunitário com outros 
bancos. Ela acha assim que pode tomar um empréstimo e não pagar, mas ainda não 
teve a consciência de que se pegar um empréstimo e não pagar vai prejudicar o 
outro. As pessoas acham que é um dinheiro que veio de um projeto e que se eu pegar 
esse dinheiro e não pagar vou estar deixando de pagar ao projeto e não ao Banco”. 

De qualquer forma, a inadimplência no Banco tem sido, conforme a fala dos atores 

locais, o maior desafio para o BCDI, pois além de impactar diretamente na sua capacidade de 

continuar prestando serviços financeiros, afeta as relações entre o Banco e a Comunidade, 

pois coloca em xeque os dois principais valores da sua atuação: a confiança e a solidariedade. 

Além disso, a situação acaba se tornando pública, já que o Banco precisa justificar aos 

moradores que solicitam o crédito que não tem como atender a todos porque alguns 

moradores deixaram de pagar seus empréstimos. Ao se tornar uma questão comunitária, já 

que o próprio Banco é da Comunidade, os moradores começam a manifestar suas 

insatisfações quanto à inadimplência, embora não percebemos que essa insatisfação resulte 

em um controle social desta, conforme as falas de dois moradores: 

“[...] Na hora que a gente tem mais necessidade a gente corre a ele [ao BCDI]. E não 
é que nem os outros bancos que cobram aquela taxa absurda. E mesmo assim, tem 
gente que não paga. Ás vezes até tem o dinheiro, mas fica adiando, adiando”. 

 

“[...] Eu acho que a pessoa tem que ter a preocupação de pagar. Se você precisou, 
por que você não vai pagar? Tem outras pessoas que vão precisar daquele dinheiro 
que você tomou, não é só você que precisa. Como é que você toma um empréstimo, 
divide em três vezes e não pode pagar um juro de cinqüenta centavos? Faz até uma 
vergonha isso! Vá pro Banco do Brasil pra ver!” 
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Apesar dessas dificuldades, não podemos afirmar que os moradores não estabelecem 

com o Banco relações de confiança e solidariedade, já que não são todos que estão 

inadimplentes – ao contrário, a maioria deles não está (89%) – e não são todos que 

demonstram dificuldade de entender a natureza do BCDI, que é a de ser um banco criado por 

e para os moradores de Matarandiba e que atua com valores de confiança e solidariedade, 

visando o desenvolvimento da Vila de Matarandiba 

 

 

6.5 UMA MAIOR VISIBILIDADE DOS CAMPOS POLÍTICOS 

 

Outro efeito percebido na atuação do BCDI em Matarandiba é que este, em certa 

medida, tem dado mais visibilidade às divergências políticas no território, como conseqüência 

da sua vinculação com a Ascoma. Isso porque percebemos que algumas ações do Projeto 

Ecosmar têm sua atuação prejudicada na Comunidade em virtude dos efeitos causados pelos 

conflitos entre a Ascoma e a Sobema, associação que deixou de ter papel relevante na 

comunidade após a constituição da Ascoma.  

Como a Vila é pequena, a maioria dos moradores possui relações de parentesco com 

os antigos membros da Sobema, o que dificulta o processo de legitimidade da Ascoma no 

território e consequentemente do Banco, por este estar a ela vinculado. De acordo com um 

membro da Ites/Ufba que integra a equipe técnica do Projeto Ecosmar: 

“[...] Os campos políticos em Matarandiba se expressam de forma muito clara e eu 
acho que esse Projeto permitiu que esses campos ficassem mais visíveis ainda. De 
um lado, tem o grupo que centraliza as ações desse Projeto e do outro lado está o 
grupo que tradicionalmente ocupou a cena política da Comunidade, formado por 
famílias mais tradicionais, pessoas mais velhas. Eu acho que essa situação é 
determinante para o sucesso de qualquer atividade em Matarandiba. E eu já vi 
momentos em que as pessoas declararam abertamente uma postura contraria às 
ações do Projeto. E eu acho que a solução para isso é as ações do Projeto se 
fortalecerem, se institucionalizarem de tal forma na Comunidade, que as críticas não 
atrapalharão o processo. E eu vejo que a Ascoma tem uma estratégia muito boa para 
suprir isso que é inserir os jovens no Projeto”. 

Embora o membro da Ites/Ufba tenha se referido às críticas como aspectos que têm 

atrapalhado as ações do Projeto, percebemos que, no caso do BCDI,  a situação é mais grave, 

já que esse conflito interferiu, recentemente, na circulação da Concha no território, na medida 

em que o principal comerciante da Vila deixou de aceitar a moeda após um desentendimento 

com um dos membros da Ascoma. Esse incidente foi agravado pelo fato de o comerciante ser 
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membro da família que participou diretamente da Sobema, de forma que a recusa em aceitar a 

Concha no seu estabelecimento foi, segundo os agentes locais e membros da equipe técnica da 

Ites/Ufba, muito mais uma retaliação às ações da Ascoma do que uma afronta pessoal ao 

membro com o qual o incidente foi desencadeado.  

O destaque que a ação do BCDI, mesmo involuntariamente, deu a essas divergências 

políticas no território acaba por reforçar o distanciamento da maioria dos moradores das ações 

do Projeto Ecosmar, que apresentam dificuldade em vivenciar um processo de 

desenvolvimento local baseado em práticas que exigem um maior envolvimento de todos. A 

questão não é apenas de não entender como a proposta funciona, mas de envolver-se nela de 

fato, na medida em que essa proposta de desenvolvimento da Comunidade demanda um 

processo coletivo (SINGER, 2006). Essa tendência à não-participação é, portanto, reforçada 

pela decisão de alguns moradores de não se envolverem nas divergências políticas entre os 

dois grupos, o que, em certa medida, prejudica as ações do Projeto Ecosmar. 

Com relação ao BCDI, contudo, percebemos que, em geral, os demais comerciantes 

não têm se envolvido nessas disputas entre os campos políticos de Matarandiba, na medida 

em que estes demonstram ter boa vontade em apoiar as ações do Projeto, especialmente 

através da circulação da Concha. Contudo, apontam algumas dificuldades nesse processo, 

como o prazo da troca das Conchas como um fator que limita o apoio destes à ação do Banco. 

Segundo os comerciantes, o BCDI precisa entender que o comércio de Matarandiba é 

formado por pequenos comerciantes e que estes necessitam de capital de giro para reposição 

do seu estoque que, em sua maior parte, depende do comércio de fora de Matarandiba, que 

não aceita a Concha.  

Contudo, entendemos que as críticas de alguns comerciantes não devem ser entendidas 

como falta de solidariedade ao processo, mas como dificuldades que as pessoas enfrentam em 

virtude de não possuírem um histórico de ação coletiva ou uma tradição associativa e terem 

que vivenciar experiências que as colocam como protagonistas do seu próprio 

desenvolvimento, na busca por um processo emancipador.  
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6.6 A MOBILIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO  

 

A capacidade do BCDI de mobilizar o poder público para apoiar a proposta de 

desenvolvimento local que vem sendo fomentada pelo Projeto Ecosmar em Matarandiba é 

outro efeito importante que percebemos na ação do Banco. Essa articulação tem se dado, 

sobretudo, no apoio à manutenção de contratos de trabalho CLT das agentes de crédito do 

Banco Ilhamar, tanto com a Prefeitura Municipal de Vera Cruz, através da qual uma das 

agentes é remunerada para dedicar parte do seu tempo às atividades comunitárias, quanto com 

a Senaes/MTE, através da contratação de outra agente de crédito.  

Essa capacidade de mobilização do poder público pelo BCDI é um aspecto importante 

de ser ressaltado, em virtude de percebemos que, historicamente, a comunidade de 

Matarandiba e o poder público viveram distantes, situação que consideramos ter sido 

agravada com a chegada da Dow na Comunidade, como explicaremos adiante. 

O fato de o associativismo da Vila apenas ter sido iniciado após a chegada da Dow, 

com a fundação do Clube das Mães e posteriormente da Sobema, e de seus moradores 

atribuírem à empresa o papel de responsável pela resolução dos problemas do território, 

contribui para estes não conseguirem ver o poder público como um ator importante no 

processo de desenvolvimento. 

Por exemplo, quando questionamos os moradores sobre o que eles entendem que é 

necessário para o desenvolvimento da Vila, em geral, estes afirmam a necessidade de 

melhorias na educação, na saúde, na infraestrutura da Vila, nos serviços de transporte local, 

além da geração de trabalho e renda e da necessidade de dar oportunidades para que os jovens 

de Matarandiba consigam construir um futuro sem ter que abandonar o local onde foram 

criados. Aqueles que estão vinculados ao Projeto Ecosmar vão um pouco além e conseguem 

descrever com propriedade a idéia de desenvolvimento local proposta pelo Projeto, dando 

ênfase ao fortalecimento da economia local através do eles chamam de “ciclo”, referindo-se à 

idéia de rede de prossumidores, em que oferta e demandam se casam, tendo o BCDI como 

ator importante para financiar a produção e o consumo no território, especialmente através da 

moeda social. 

Do mesmo modo, quando questionamos esses mesmos moradores sobre de quem 

depende o desenvolvimento da Vila, todos afirmam que é de uma parceria entre a própria 

Comunidade e outros atores, como a Prefeitura e a Dow. Contudo, a forma como essa parceria 
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se dá é que difere, de modo que, em alguns momentos, a responsabilidade é direcionada à 

Empresa, como uma compensação pelo uso que esta faz do território, conforme percebemos 

nas falas de dois moradores:  

“[...] Eu acho que o desenvolvimento de Matarandiba depende de todo mundo: da 
Dow, da Prefeitura, da gente. Porque a Dow de qualquer forma ela tem esse 
compromisso, porque eles “tiram” daqui. Então é a Dow, a Prefeitura, que é o poder 
público, e da gente”.  

 

“[...] A Dow Química não faz nada! As ruas estão aí sem cuidar, sem asfaltar. O 
Conselho (referindo-se ao Conselho Comunitário de Matarandiba) precisa ir lá pra 
exigir deles. Chamar, brigar, ir lá na Prefeitura. A comunidade está toda esburacada. 
Por que a Dow ajeita Candeias e não ajeita aqui, se todo produto dela sai daqui?”. 

 Outros criticam essa postura de tudo ter que “pedir” à Dow, apontando que tem que 

saber o que pedir, conforme as palavras de uma outra moradora:  

“[...] O povo vai pra Dow pedir padrão de camisa de futebol! A gente tem coisa mais 
importante pra pedir. Temos que nos unir pra pedir alguma coisa interessante pra 
Comunidade e não ficar pedindo qualquer coisa”.  

No âmbito dos moradores vinculados ao Projeto Ecosmar, percebemos que essa 

postura com relação à Dow tem se alterado um pouco, ao mesmo tempo em que percebemos 

um discurso destes em buscar uma articulação maior com os poderes públicos, especialmente 

a Prefeitura de Vera Cruz, no intuito de apoiar as ações de desenvolvimento da Vila. Essa 

articulação tem sido pensada tanto com relação à busca de melhorias na educação, na saúde e 

na infraestrutura da Vila, conforme citamos anteriormente, até mesmo no apoio às ações de 

economia solidária propostas pelo Projeto Ecosmar.  

Contudo, embora os atores locais ligados ao Projeto Ecosmar consigam projetar uma 

articulação com os poderes públicos, especialmente com a Prefeitura de Vera Cruz, suas ações 

ainda são muito dependentes da Dow, em especial as do Banco Ilhamar, haja vista o fato de 

que a maior parte de todo recurso que mantém as atividades do Banco ser proveniente da 

Empresa, especialmente todo seu fundo de crédito, e, até alguns meses atrás, a remuneração 

das duas agentes de crédito. Em virtude disso, por algumas vezes, o Banco vivenciou 

momentos difíceis de continuidade das suas ações, aguardando a liberação de recursos para 

suas atividades. A Dow, por sua vez, tem intensificado o seu apoio ao Banco e mantém com 

este, e com as demais iniciativas da Rede Ecosmar, uma relação de parceria e cordialidade, de 

forma que não percebemos nenhuma interferência direta da Empresa nas ações e na gestão do 

Banco.  
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Assim, percebemos que a maioria dos moradores de Matarandiba não consegue 

compreender o papel dos poderes públicos em seu processo de desenvolvimento, de forma 

que somente em alguns momentos a Prefeitura apareceu como tendo um papel relevante nesse 

processo. Por outro lado, não podemos afirmar que essa ação da Prefeitura sinalize, de fato, 

para uma sensibilização desta com uma proposta de desenvolvimento baseada em valores 

solidários e para a construção de políticas públicas de desenvolvimento voltadas para a 

economia solidária, conforme ouvimos de um membro da equipe da Ites/Ufba: 

“[...] A relação do Banco com o poder público é muito tímida. Matarandiba é uma 
comunidade pequena e muito distante do centro político e econômico, de forma que 
o Projeto não chega a ser conhecido lá fora. Então o Projeto passa a ser uma 
experiência interessante para o município, mas não chega a ocupar a pauta política, 
como um objeto de política publica local. Então, para mim a relação [entre a 
Prefeitura e o Banco] ainda é muito assim de conhecer a experiência”. 

Contudo, embora essas parcerias ainda sejam incipientes, tanto com relação à 

Prefeitura de Vera Cruz quanto à Senaes/MTE, ainda assim devemos destacar a capacidade do 

BCDI e das demais iniciativas da Rede Ecosmar de mobilizar os poderes públicos, 

especialmente em virtude de essa relação historicamente ter sido quase inexistente e, 

sobretudo, pelo discurso de dependência que os moradores de Matarandiba ao longo do tempo 

criaram com a Dow, distanciando-os de uma maior atenção para o papel do poder público no 

seu processo de desenvolvimento.  

 

 

6.7 ARTICULAÇÃO COM OUTRAS INICIATIVAS DO MOVIMENTO DE ECONOMIA 

SOLIDÁRIA 

 

Outro efeito importante da ação do Banco Ilhamar em Matarandiba é a sua capacidade 

de articulação com outras iniciativas do movimento de economia solidária, a partir da 

participação de alguns moradores, em especial os agentes locais do Projeto Ecosmar, em 

espaços de articulação política do movimento de economia solidária.  

Desse modo, percebemos uma inserção política do Banco com outras experiências de 

economia solidária, como através da sua participação na Rede Brasileira de Bancos 

Comunitários de Desenvolvimento, sendo um membro reconhecido e legitimado por esta. 

Mais recentemente, percebemos uma inserção do BCDI nos Fóruns Metropolitano e Baiano 

de Economia Solidária, cuja participação se dá através das suas agentes de crédito que 
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participam das reuniões mensais, juntamente com outros membros da Rede Ecosmar, embora 

essa inserção se dê muito mais como uma representação da Rede Ecosmar. Ainda com relação 

à inserção do BCDI no movimento de economia solidária, ressaltamos a participação em 2010 

de uma das agentes de crédito na II Conferência Nacional de Economia Solidária, da I 

Conferência Temática de Finanças Solidárias e do III Encontro da Rede Brasileira de Bancos 

Comunitários de Desenvolvimento.  

Apesar dessas articulações ainda serem tímidas, percebemos que uma atuação política 

mais efetiva do Banco Ilhamar em espaços políticos da economia solidária tende a se 

fortalecer em virtude do envolvimento do BCDI na constituição da Rede Baiana de BCDs10, e 

também da sua participação na Rede Nordeste de BCDs11. Essas articulações além de 

mobilizarem os atores locais para uma maior compreensão do seu papel cidadão, contribuem 

para o fortalecimento do BCDI, em virtude da sua participação em espaços políticos da 

economia solidária, aumentando a sua capacidade de se sensibilizar os poderes públicos para 

apoiar a sua ação no território. 

Assim, entendemos que essa articulação do BCDI em redes e fóruns do movimento de 

economia solidária é importante em vitude de estes serem espaços onde podem ser pensadas e 

buscadas políticas públicas de apoio às práticas de economia solidária. Além disso, esses 

espaços políticos são também favoráveis à troca de experiências e podem ser vistos, inclusive, 

como forma de se evitar os isolacionismos comuns em projetos de desenvolvimento que se 

propõem a ser contra-hegemônicos (SANTOS E RODRÍGUEZ, 2005), além de fortalecer a 

atuação dos atores locais no território, ao mesmo tempo em que fortalecem a economia 

solidária enquanto um projeto político de desenvolvimento (MILANI, 2005). 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
10 A constituição Rede Baiana de BCDs tem sido articulada através de uma parceria da Ites/Ufba com a 
Fundação de Amparo à pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB), no sentido de consolidar as práticas de BCDs na 
Bahia. 

11 A Rede Nordeste de BCDs se insere no âmbito do Projeto Rede Nordeste de BCDs, em uma parceria da 
Ites/Ufba com a Secretaria Nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego 
(Senaes/MTE). 
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6.8 O SENTIMENTO DE IDENTIDADE COM O LOCAL 

 

O sentimento de identidade com o local é outro efeito que identificamos na ação do 

Banco Ilhamar, especialmente a partir da circulação da moeda social Concha. Esse efeito se 

dá, em parte, pelo fato de a Comunidade ter uma moeda própria, o que cria um sentimento nos 

moradores de ser capaz de criar seu próprio instrumento financeiro (MELO NETO 

SEGUNDO E MAGALHÃES, 2006), conforme a fala de uma moradora: 

“[...] Eu utilizo a Concha pelos descontos que eu recebo nas mercearias, pra comprar 
o gás, e pelo valor que ela representa na Comunidade. Ela representa muito mais 
para as pessoas que não têm dinheiro pra comprar o gás, porque a gente pode pedir 
empréstimo no Banco, sem juros”. 

O valor ao qual a moradora se refere vai além do sentido monetário, fazendo com que 

a moeda social revele também um significado de orgulho e identificação dos moradores com 

o território. Esse aspecto é reforçado nos moradores pelo reconhecimento de atores externos, 

especialmente visitantes e turistas que demonstram interesse em conhecer a moeda, conforme 

a fala de um comerciante: 

“[...] Todo mundo quer conhecer a Concha e nós estamos de parabéns porque, eu 
particularmente, sempre pergunto ao pessoal que vem comprar aqui: você já conhece 
a nossa moeda? Então, é um motivo de orgulho para os moradores”. 

Além disso, o destaque que a Concha dá a símbolos culturais de Matarandiba também 

reforça esse sentimento de identidade com o local. Isso porque, dos cinco elementos 

escolhidos pelos moradores para representarem a sua Comunidade, dois têm relação direta 

com a cultura local, o Boi Janeiro e o São Gonçalo, sendo que os demais, o pescador, a 

marisqueira e o caranguejo, embora tenham uma ligação maior com a economia local, 

também representam símbolos da cultura de Matarandiba. Além disso, a própria concha, que 

dá nome à moeda, é um elemento facilmente encontrado nos mangues e nas praias de 

Matarandiba. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O termo desenvolvimento local começou a ser empregado na década de 80, com fortes 

raízes na idéia de desenvolvimento comunitário dos anos 50, mas também na própria noção de 

descentralização dos Estados. Contudo, é a partir dos anos 90 que o termo e as práticas se 

difundem, muitas vezes apresentando enfoques completamente distintos, aspecto que, até os 

dias atuais, dificulta a compreensão do fenômeno e, em certa medida, até o descredibiliza 

(FRANÇA FILHO E SANTANA JR, 2006; MOURA, 1999). 

As dificuldades de compreensão do fenômeno e o seu descrédito muita vezes estão 

associados ao fato de que as suas visões, práticas e atores são variados, podendo enfatizar o 

mercado, o estado, as parcerias entre o estado e a sociedade civil ou até uma combinação 

destes aspectos (FRANÇA FILHO E SANTANA JR, 2006). Ao mesmo tempo, o fato de as 

experiências de desenvolvimento local apresentarem finalidades diversas também contribui 

para essa indefinição do termo. Isso porque, segundo Moura (1999), as diferentes visões e 

práticas podem apontar tanto para uma abordagem social, baseada na idéia de combate à 

exclusão social e com o foco em pequenos empreendimentos e em segmentos à margem do 

mercado, quanto para uma abordagem competitiva, com foco na inserção competitiva do local 

no mercado e em grandes e médios empreendimentos. 

Entendemos que a proposta de desenvolvimento local apresentada no presente 

trabalho, proposta pelo Projeto Ecosmar e que baseia a ação do Banco Comunitário de 

Desenvolvimento Ilhamar na Vila de Matarandiba se caracteriza por uma abordagem social e 

supera, em parte, esta indefinição das experiências de desenvolvimento local, na medida em 

que está pautada em uma proposta clara de desenvolvimento, que tem como base os valores 

da economia solidária e a própria proposta dos BCDs. 

Nesse sentido, entendemos que a definição de desenvolvimento local que ampara a 

proposta do Projeto Ecosmar gira em torno da idéia de um processo de melhoria das 

condições de vida das pessoas que vivem em territórios de baixa renda, marcados, conforme 

Sachs (1995) salienta, por todo tipo de exclusão, inclusive financeira, e cujas economias não 

são fortes o suficiente para atender às demandas locais e gerar trabalho e renda (FRANÇA 

FILHO E SILVA JR., 2009).  

Embora o Banco Ilhamar desempenhe um papel de agente socioeconômico na Rede 

Ecosmar, os efeitos gerados por este no território foram além dos resultados puramente 
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econômicos ou sociais, alcançado também uma dimensão política importante para o processo 

de desenvolvimento local que está sendo fomentado em Matarandiba.  

Assim, identificamos claramente que a sua proposta foi muito além da inclusão 

financeira das pessoas, ao mesmo tempo em que entendemos que muitos desafios vivenciados 

pelo Banco no território de Matarandiba se deram em função da própria fragilidade da 

economia local. No âmbito da inclusão financeira, percebemos que o BCDI conseguiu 

proporcionar a democratização do acesso ao crédito a praticamente 100% das famílias de 

Matarandiba, e acreditamos que isso se deve ao fato deste atuar em uma lógica de finanças 

solidárias, colocando a solidariedade e a confiança como aspectos cruciais de uma relação 

aparentemente comercial.  

Por outro, percebemos também a sua limitação em incluir financeiramente essas 

famílias, pois, conforme Zouain e Barone (2009), a inclusão financeira não limita à 

democratização do acesso ao crédito, devendo incluir outros serviços financeiros. Em função 

disso, entendemos que o Banco Ilhamar, enquanto uma experiência de finanças solidárias e, 

consequentemente, de microfinanças, não conseguiu permitir, conforme a proposta desta 

última, o acesso dos moradores de Matarandiba ao sistema financeiro tradicional, mas, antes, 

criou o seu próprio sistema, baseado em outros valores e outra metodologia. Essa situação, a 

nosso ver, deve-se, principalmente, ao fato de o BCDI ainda não conseguir acessar recursos e 

produtos oferecidos pelo próprio sistema financeiro, haja vista que as experiências de BCDs 

ainda estão em um processo incipiente de institucionalização e reconhecimento, não havendo 

um marco legal que as ampare. 

Contudo, entendemos que, embora o BCDI ainda não esteja conseguindo acessar o 

sistema financeiro como atualmente alguns BCDs já conseguem fazer ao atuar como Oscips 

de Microcrédito, como o Banco Palmas, em Fortaleza/CE, e o Banco Bem, em Vitória/ES, 

percebemos que este tem se esforçado em realizar o seu papel de instituir em Matarandiba 

uma outra forma de fazer finanças, conforme a própria proposta das finanças solidárias. Isso 

porque estas, para além de democratizar o acesso ao sistema financeiro, ancoradas em valores 

como a solidariedade e a confiança, visam a construção de um sistema financeiro mais 

democrático, inseridas em uma dado contexto territorial, baseando-se em relações de 

proximidade (COELHO, 2003; JUNQUEIRA E ABRAMOVAY, 2005; MUÑOZ, 2009).  

Nesse sentido, compreendemos que é, a partir da sua articulação nas redes e fóruns do 

movimento de economia solidária que os BCDs conseguirão se fortalecer para a construção de 

um sistema financeiro mais justo, democrático e solidário. Assim, a articulação do BCDI nas 
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Redes Brasileira, Nordeste e Baiana de BCDs, bem como nos Fóruns Baiano e Metropolitano 

de Economia Solidária é um aspecto importante para o fortalecimento de sua ação no 

território, não apenas porque reforça a sua capacidade de mobilização dos poderes públicos, 

mas também porque ajuda a evitar os isolacionismos comuns em projetos de desenvolvimento 

alternativo (AMARO, 2009; SANTOS E RODRÍGUEZ, 2005), ao mesmo tempo em que 

fortalecem a economia solidária enquanto um projeto político de desenvolvimento (MILANI, 

2005; CONAES, 2006). 

Apesar da importância da capacidade do BCDI de mobilizar os poderes públicos e se 

articular com outras experiências de economia solidária, um aspecto primordial que ampara a 

proposta de desenvolvimento local do Projeto Ecosmar é o fato de os atores locais serem os 

protagonistas desse processo, na busca por articulá-los de forma associativa e coletiva, através 

de relações fortemente baseadas nos princípios de cooperação, solidariedade e democracia 

(AMARO, 2009; ARRUDA, 2003; COELHO, 2009; FRANÇA FILHO E LAVILLE, 2004; 

LAVILLE E GAIGER, 2009; SINGER, 2003).  

Em Matarandiba, ainda percebemos, contudo, uma dificuldade de mobilização dos 

seus moradores para um envolvimento maior nas ações do Projeto Ecosmar e do BCDI, tanto 

pelo fato de não percebemos uma tradição associativa na Comunidade quanto pelas 

divergências entre os dois campos políticos do território, fazendo com que os moradores, em 

certa medida, prefiram permanecer à parte dessa disputa. Além disso, acreditamos que o 

próprio discurso de alguns moradores de que o desenvolvimento de Matarandiba depende, em 

grande parte, da Dow contribui para essa pouca mobilização dos moradores. Esse discurso, 

inclusive, é muito comum em comunidades isoladas, que acreditam que o seu 

desenvolvimento sempre depende de um agente externo. 

Contudo, há outros desafios que o Banco Ilhamar tem encontrado e que dizem respeito 

ao seu papel de agente sócio-econômico no território, responsável por financiar a produção e 

o consumo local para fortalecer a economia da vila de Matarandiba. Assim, ao mesmo tempo 

em que identificamos que o BCDI consegue atender necessidades reais e imediatas dos 

moradores, percebemos desafios nesse processo, especialmente a partir da oferta de 

microcrédito solidário e da moeda social Concha, principais serviços do BCDI. 

Nesse sentido, percebemos que 86% de todos os créditos liberados pelo BCDI de maio 

de 2008 a novembro de 2010 fo i para consumo, correspondendo a 332 dos 385 créditos que o 

Banco liberou. Os créditos em Concha, por sua vez, corresponderam a 61% de todos os 

créditos liberados pelo BCDI e a 70% dos créditos para consumo, correspondendo a 234 dos 
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332 créditos liberados para consumo de maio de 2008 a novembro de 2010. Entretanto, com 

relação ao volume de crédito em C$, estes corresponderam a apenas 30% de todo recurso 

liberado pelo BCDI até novembro de 2010, sinalizando que a maior parte dos recursos 

liberados pelo Banco (70%) possivelmente não foi utilizada no território. Do mesmo modo, 

quando analisamos o volume de crédito liberado para consumo, vemos que pouco mais de 

50% foi feito em Concha, apontando que metade dos moradores que tomam crédito no Banco 

para consumo faz suas compras fora do território.  

Esses dados nos revelam o desafio do BCDI diante de um território com uma 

economia fragilizada, cujo comércio é pouco desenvolvido, sendo formado basicamente por 

alguns mercados de bairro, bares e lanchonetes, além da venda de mariscos, peixes e doces 

caseiros. A maior parte dos legumes, verduras e carne, e todo o pão que alimenta os 

moradores da Vila é vendido por comerciantes que vêm de fora.  

Diante deste cenário, é fácil compreender os desafios que a moeda social encontra para 

circular em Matarandiba e que o BCDI vivencia diariamente. Desse modo, de nada adianta o 

Banco ofertar crédito em moeda social se não há onde utilizá- la, já que o comércio ainda não 

consegue atender às demandas locais. 

Embora pela lógica dos BCDs a solução para esse problema pareça simples, através do 

investimento em iniciativas produtivas capazes de atender às demandas locais, criando-se, 

assim, uma rede de prossumidores, na prática do BCDI não o é. Isso porque o Banco não tem 

recursos suficientes para apoiar a criação de empreendimentos produtivos que atendam essas 

necessidades do território, não apenas porque o seu fundo de crédito é pequeno, mas também 

pelos limites de valores dos seus créditos para produção, que só pode chegar aos R$ 600,00. 

Desse modo, com esse valor, o Banco tem dificuldades em apoiar a criação de 

empreendimentos produtivos e, consequentemente, gerar trabalho no território. Sendo assim, 

percebemos que o Banco teve que optar pelo apoio a iniciativas produtivas individuais, muitas 

vezes já existentes, não tendo como investir em empreendimentos cuja demanda é grande no 

território e cuja oferta local é inexistente ou atendida parcialmente. Desse modo, a proposta 

do Banco de endogeneização da renda ficou prejudicada, por um lado, pela baixa capacidade 

do território de atender às demandas locais e, por outro, pelas dificuldades encontradas pelo 

BCDI em articular e financiar essa oferta, através do estímulo à criação de empreendimentos 

produtivos.  

Contudo, apesar das dificuldades apresentadas, o BCDI entrou no seu 3º ano de 

atuação em Matarandiba, de modo que, no âmbito da Rede Ecosmar, o Banco se encontra em 
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uma fase de consolidação e fortalecimento, especialmente no que tange à continuidade do 

processo de formação e capacitação das agentes de crédito, da expansão dos seus serviços, 

especialmente através da implantação do correspondente bancário, e do fortalecimento da sua 

relação com a Comunidade de Matarandiba, principalmente com relação à ampliação do 

Sistema de Moeda Social Concha. No âmbito das suas relações fora do território, o BCDI 

busca o fortalecimento da sua relação com a Rede Brasileira de BCD, com os demais BCDs 

da Bahia e do Nordeste, através da Rede Baiana de BCDs e da Rede Nordeste de BCDs que 

estão se constituindo, inserindo-se, aos poucos, no campo político do próprio movimento de 

economia solidária, através da sua participação nos Fóruns Baiano e Metropolitano de 

Economia Solidária. 

O fortalecimento do Banco Ilhamar tende ainda a ser reforçado devido a sua relação 

com a Rede Ecosmar, com a qual o BCDI mantém uma relação de parceria e apoio, 

especialmente através das iniciativas já constituídas – Ascoma, Ascomat e Infocentro – mas 

também com aqueles que estão se iniciando, como o grupo de Agroecologia, o FDCM, a 

Mercearia Comunitária e a Padaria. Ainda no âmbito da Rede Ecosmar, há um entendimento 

de que o Banco tem um papel importante na Rede, que é o de fortalecer a economia local, ao 

mesmo tempo em que entende que sua atuação isolada das demais iniciativas não faz sentido. 

O BCDI, por sua vez, vai se esforçando para desempenhar o seu papel dentro da Rede, e os 

efeitos que ele já conseguiu gerar no território mostram que há um potencial muito maior de 

atuação para o Banco no processo de promoção do desenvolvimento da Vila. 

Nesse sentido, apesar dos desafios encontrados, entendemos que a proposta de 

desenvolvimento local que vem sendo construída em Matarandiba caminha em busca do 

aumento da cidadania dos seus moradores, na tentativa de que estes sejam atores críticos do 

seu desenvolvimento, reconhecendo o papel do Estado nesse processo e sendo capazes de 

interferir para a sua democratização (ARRUDA, 2003; MILANI, 2004).  

Essa proposta tende ainda a se fortalecer na medida em que as ações do BCDI e do 

Projeto Ecosmar conseguem caminhar para além do território, em sua articulação com os 

poderes públicos e com outras experiências vinculadas ao movimento de economia solidária, 

na busca pela construção de uma proposta política nacional que considere as demandas desses 

atores, através de um desenvolvimento que se move “de baixo para cima” (botton-up 

development), com um Estado democratizado (AMARO, 2009; ARRUDA, 2003; SANTOS E 

ROIDRÍGUEZ, 2005). 
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Por fim, acreditamos que as contribuições deste trabalho foram tanto do ponto de vista 

do incremento das pesquisas sobre a temática dos Bancos Comunitários de Desenvolvimento, 

quanto para reflexões sobre a sua metodologia, mas, sobretudo, no sentido de mostrar que os 

desafios vividos por essas experiências não podem esconder os resultados alcançados na 

tentativa de apoiar o desenvolvimento local dos seus territórios de atuação.  

Como limitações, apontamos as dificuldades em verificar se a circulação moeda social 

resultou, de fato, em um aumento do volume de compras no território, em virtude das 

dificuldades em entrevistar os comerciantes, haja vista o receio destes em nos dar informações 

mais precisas, mas, sobretudo, pelo fato destes não terem esses dados sistematizados. Além 

disso, não conseguimos mapear a quantidade de postos de trabalho gerados no território a 

partir dos créditos produtivos, sendo esta uma limitação que afeta os resultados desta 

pesquisa, sobretudo pelo fato de o Projeto Ecosmar e, em especial, o BCDI terem como 

objetivo a geração de trabalho no território. 

Por fim, acreditamos que, para estudos futuros, é importante um maior 

aprofundamento sobre o apoio dos BCDs ao desenvolvimento local dos territórios onde estes 

atuam, haja vista que os contextos de atuação destes se apresentam diferenciados, de forma 

que não pretendemos aqui generalizar os resultados.  Além disso, acreditamos ser importante 

a realização de estudos que apontem os resultados que a Rede Ecosmar como um todo pôde 

trazer ao território de Matarandiba, de forma que estes possam orientar e fortalecer as ações 

daqueles que estão envolvidos nesse processo. 
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APÊNDICE A - ROTEIRO DE PESQUISA 

 

1. HISTÓRICO DO BCI 

a. Qual a sua finalidade. Para que ele foi criado. 

b. Como ele surgiu. 

c. Como a comunidade participou desse processo. 

d. Quais os momentos mais marcantes do BCI na comunidade. 

e. Quais os momentos mais difíceis vividos até hoje. 

f. Quais os principais problemas foram/têm sido vivenciados desde a sua criação. 

g. O BCI tem cumprido sua finalidade. 

h. Como é a relação da ASCOMA com o BCI. 

 

 

2. PRODUTOS E SERVIÇOS 

 

a. Quais as ações que o BCI desenvolve na comunidade. 

b. Que produtos e serviços o BCI oferece. 

c. Quem é o público-alvo do BCI. 

d. Por que as pessoas procuram o BCI. Quais as circunstâncias mais comuns. 

 

 

3. FUNCIONAMENTO E GESTÃO 

 

a. Como é o dia-a-dia das atividades do BCI. 

b. Como é dividido o trabalho. 

c. Como as decisões são tomadas. Quem as toma. 

d. Como é o processo de solicitação, avaliação e concessão do crédito. (descrever 

o processo) 

e. Quais fatores são preponderantes na avaliação do crédito. 

f. Que papel o financiador e a assessoria têm na tomada de decisão no BCI. 

g. O BCI tem sede própria. 

h. Os equipamentos são do BCI. 
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i. Quais as despesas do BCI. 

j. De onde vêm os recursos financeiros do BCI. 

k. Há planejamento sobre a utilização dos recursos. 

l. Quem gere esses recursos. 

m. Há prestação de contas à comunidade. 

n. A quem cabe a captação de recursos. 

o. Você se sente capacitado para a capacitação de recursos. 

p. Na sua opinião, de onde deve vir os recursos financeiros do BCI. 

q. Como o BCI avalia a sua sustentabilidade do BCDI. 

 

 

4. MICROCRÉDITO 

 

a. Qual o papel do microcrédito para o BCI. 

b. Quais as linhas de crédito e taxas de juros. 

c. Por que dar crédito às pessoas. (para criarmos mais empresas. Para reduzirmos a pobreza.) 

d. Qual o número de usuários. 

e. Qual o valor do crédito já circulado. 

f. O microcrédito é importante para as ações do BCI. 

g. O microcrédito tomado afeta o dia-a-dia na comunidade. 

h. O microcrédito tomado gera desenvolvimento. 

i. Você acha que o crédito tomado mudou a economia da Vila. 

j. Os créditos conseguem atender às necessidades dos moradores. Por quê. 

k. Os créditos liberados têm incentivado a criação e ou apoio a empreendimentos 

produtivos.  

l. Há uma preocupação dos moradores em honrar seus compromissos com o BCI 

e utilizar os créditos para os fins solicitados. 

m. Há inadimplência. Quanto é em números.  

n. Como o BCI lida com a inadimplência. 

 

 

5. MOEDA SOCIAL 

 

a. Qual o papel da moeda social no território. 
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b. Quanto já circulou em moeda social. 

c. A moeda social é importante para as ações do BCI. 

d. A moeda social afeta o dia-a-dia na comunidade. 

e. A moeda social tomado gera desenvolvimento. 

f. A moeda social aumentou o consumo no território. Isso é monitorado pelo BCI. 

g. Os moradores apóiam a circulação da MS Concha. 

h. Os comerciantes apóiam a circulação da moeda social.  

i. Como você avalia esse apoio. 

 

 

6. DIMENSÃO SOCIAL 

 

a. Quais os principais parceiros do BCI. 

b. Como o BCI se relaciona com esses parceiros. 

c. Como é a relação do BCI com os moradores. 

d. Como os moradores vêem o BCI. 

e. Como é a relação do BCI com os comerciantes. 

f. Como os comerciantes vêem o BCI. 

g. O papel dos agentes de crédito e do CAC é importante para estabelecer vínculos 

sociais com os comerciantes. 

h. Há uma preocupação dos comerciantes em apoiar as ações do BCI. 

i. Como é a relação do BCI com a assessoria. Essa relação é importante. Por quê. 

j. Como é a relação do BCI com a Dow. Essa relação é importante. Por quê. 

k. Como é a relação do BCI com o Poder público. Essa relação é importante. Por quê. 

l. Como é a relação do BCI com outros BCDs e com a Rede Brasileira de BCDs. Essa 

relação é importante. Por quê. 

m. Como é a relação do BCI com o movimento de economia solidária (fóruns). Essa 

relação é importante. Por quê. 

 

 

7. DESENVOLVIMENTO LOCAL 

 

a. Como você avalia a presença do BCDI em Matarandiba desde sua inauguração. 
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b. Que resultados (efeitos) positivos e negativos você acha que o BCDI trouxe para 

Matarandiba. 

c. Na sua opinião, o BCDI tem trazido algum benefício para Matarandiba. 

d. Que tipo de benefício você acha que ele deveria trazer. 

e. Você acredita que o BCDI está trazendo desenvolvimento para Matarandiba. Se 

sim,de que forma. Se não, por quê. 

f. As ações do BCDI conseguiram promover trabalho na comunidade. Em que nível.  

g. Como você avalia a geração de trabalho e renda a partir das ações do BCDI. 

h. Como o BCI pensa a geração de novos postos de trabalho. 

i. Como você pensa o desenvolvimento de Matarandiba. 

j. Qual o limite de ação do BCDI em prol do desenvolvimento da comunidade. 

k. Na sua opinião, esse desenvolvimento depende de quem. 

l. Há articulações políticas com outros setores da sociedade, no sentido de buscar um 

desenvolvimento que atenda problemas estruturais. 

m. Você confia na proposta do BCDI.  

n. Que desafios você enxerga para O BCDI. 

 

 

 

 

 

 

 

 


