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RESUMO  

A presente dissertação tem como objetivo compreender a dinâmica dos circuitos 

monetários das moedas sociais em dois territórios do Nordeste do Brasil. Para isso, 

realiza-se o estudo de dois casos enquanto unidades de análise, por meio de uma 

abordagem qualitativa, descritiva e exploratória. Para tanto, foi realizado um 

levantamento geral das experiências da região Nordeste, onde duas se mostraram 

relevantes e com grande potencial de contribuição para a pesquisa por possuírem um 

grande volume de moeda social em circulação no território: Banco dos Cocais/PI e do 

Banco Rede Opala/PI. Foram aplicados 85 questionários semiestruturados em cada 

uma das cidades escolhidas. A análise dos dados obtidos foi feita pelo mapeamento 

detalhado do circuito monetário, utilizando os softwares Ucinet e Netdraw para 

respectivamente, montagem do banco de dados e desenho das redes. Os resultados 

sugerem a confirmação do pressuposto inicial: que as moedas sociais têm o potencial 

de influenciar e dinamizar as economias locais. Dessa forma, podem ser consideradas 

como uma prática monetária inovadora, que estimula novas ações coletivas e 

recupera a capacidade dos agentes de influenciar os fluxos da economia local. 

Apontam também, que aspectos de cada território fazem com que a atuação dos 

Bancos Comunitários de Desenvolvimento (BCDs) e das suas respectivas moedas 

sociais tenham efeitos diferentes e interferiram na dinâmica dos circuitos monetários. 

Além disso, verificou-se que em um território maior, os impactos em termos de 

quantidade (se tratando de volume de moeda) são menores, o circuito é mais curto. 

Conforme os achados da pesquisa, as moedas sociais não podem ser consideradas 

apenas um meio de troca econômica. A sua metodologia está aliada ao 

desenvolvimento local mais justo, em que seus benefícios e prejuízos possam ser 

repartidos de forma mais igualitária. 

Palavras-chave: Bancos Comunitários de Desenvolvimento. Moedas Sociais. 

Território. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation aims to understand the dynamics of the monetary circuits of social 

currencies in two territories in the Northeast of Brazil. The study of two cases was 

conducted as units of analysis, through a qualitative, descriptive and exploratory 

approach. A general survey of the experiences of the Northeast region was conducted, 

where two of them were relevant and had  great potential to contribute to the research 

because of their large volume of social currency in circulation in the territory: Banco 

dos Cocais / PI and Banco Rede Opal / PI. 85 semi-structured questionnaires were 

applied in each of the chosen cities. The analysis of the obtained data was made by 

the detailed mapping of the monetary circuit, using the software Ucinet and Netdraw, 

assembling the database and drawing the networks. The results confirm the initial 

assumption: that social currencies have the potential to influence and boost local 

economies. In this way, they can be considered as an innovative monetary practice, 

which stimulates new collective actions and recovers the capacity of agents of 

influencing the flows of the local economy. They also present that the aspects of each 

territory cause the performance of Community Development Banks (BCDs) and their 

respective social currencies to have different effects and interferes in the dynamics of 

monetary circuits. In addition to that, it was found that in a larger territory, the impacts 

in terms of quantity (currency volume) are smaller, the circuit is shorter. According to 

the research findings, social currencies may not be considered just a means of 

economic exchange. Its methodology is combined with a fairer local development, in 

which its benefits and losses can be shared more evenly. 

Keywords: Community Development Banks. Social Currencies. Territory. 
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1 INTRODUÇÃO 

 O sistema capitalista tem como um dos seus princípios basilares a propriedade 

privada, geradora de capital. Esse sistema, para Singer (2004), é seletivo e 

excludente, tanto socialmente quanto geograficamente. Desse modo, não se 

consegue resolver todas as questões relativas ao desenvolvimento de uma forma 

geral e acaba polarizando a sociedade em duas classes: os donos do capital, 

proprietários do meio de produção (empregadores) e os donos da força de trabalho, 

subordinados aos empregadores (empregados) (SINGER, 2002). 

 Nesse contexto, novas alternativas vêm sendo adotadas por sociedades 

contemporâneas que estão repensando o seu modo de viver e trabalhar, uma delas é 

a Economia Solidária – ECOSOL. Para os teóricos Laville e Gaiger (2009, p. 162), a 

ECOSOL pode ser definida por um conceito amplamente divulgado e conhecido, com 

entendimentos diversos que “giram ao redor da ideia de solidariedade, em contraste 

com o individualismo utilitarista que caracteriza o comportamento econômico 

predominante nas sociedades de mercado.”.  

Partindo desse pressuposto, a economia solidária está inserida no contexto de 

práticas sociais que defendem o meio ambiente, o bem-estar dos consumidores e a 

autonomia de produtores associados e individuais (JESUS e TIRIBA, 2009; SINGER, 

2004).  O seu propósito não é somente a criação de um termo para ser executado, e 

sim um constante processo de crescimento social realizado pelos trabalhadores 

marcados pela exclusão crescente da sociedade e marginalizados da produção social 

e da fruição dos resultados da mesma (FRANÇA FILHO e LAVILLE, 2004; SINGER, 

2004). 

 De acordo com Singer (2004), o desenvolvimento solidário é 

um processo de fomento de novas forças produtivas e de instauração 

de novas relações de produção, de modo a promover um processo 

sustentável de crescimento econômico, que preserve a natureza e 

redistribua os frutos do crescimento a favor dos que se encontram 

marginalizados da produção social e da fruição dos resultados da 

mesma. (SINGER, 2004, p. 7)  

 Dessa maneira, as ações da Economia Solidária visam criar estratégias de 

organização em forma de associações, cooperativas, redes de cooperação e grupos 

informais de produção, entre outros; formando uma lógica diferente de produção, 

comercialização e finanças, cujos princípios são a propriedade coletiva e o direito à 



11 

 

liberdade individual, resultando em solidariedade (CULTI, KOYAMA e TRINDADE, 

2010; FRANÇA FILHO e LAVILLE, 2004; SINGER, 2002). 

 Dentre as experiências que envolvem essa economia, focada na geração de 

riqueza social, estão inseridos os Bancos Comunitários de Desenvolvimento (BCDs).  

Os BCDs são uma das práticas de finanças solidárias no Brasil, este campo possui 

outros dois segmentos: Fundos Solidários e Cooperativas de Crédito (RAPOSO e 

FARIA, 2009; RESGALA, 2017). Os BCDs atuam, geralmente, em territórios 

marcados pela vulnerabilidade econômica e social, nos quais grande parte dos 

moradores não possuem acesso aos serviços bancários tradicionais (FRANÇA FILHO 

e SILVA Jr., 2009; RAPOSO e FARIA, 2009). 

O objetivo desses bancos é, de acordo com Melo Neto Segundo e Magalhães 

(2009, p. 21), “promover o desenvolvimento de territórios de baixa renda, através do 

fomento à criação de redes locais de produção e consumo, baseado no apoio às 

iniciativas de economia solidária”. Para a Rede Brasileira de BCDs, um dos critérios 

determinantes para a filiação do BCD à rede é a adoção de uma moeda social, que 

se constitui como um elemento importante e necessário para o sucesso de um Banco 

Comunitário de Desenvolvimento (FOBE, 2013).  

 Nessa conjuntura, as moedas sociais proporcionam desenvolvimento do 

comércio local, trabalho e renda, via circulação na própria comunidade, aumentando 

o fluxo da economia local, além de fomentar questões identitárias e culturais 

(RAPOSO e FARIA, 2009; RIGO e FRANÇA FILHO, 2017; MELO NETO SEGUNDO 

e MAGALHÃES, 2009). Dessa maneira, as moedas sociais são um dos pilares para o 

processo de intervenção territorial dos BCDs, estimulando o consumo dentro de 

determinados territórios (um município, um bairro ou uma região) (RAPOSO e FARIA, 

2009; RIGO e FRANÇA FILHO, 2017). Elas podem, na maioria dos casos, ter dois 

grandes significados: 

1) “meio de troca” alternativo ou complementar, capaz de gerar 

melhores condições de vida aos aderentes; e/ou 2) prática de 

reinvenção da economia, almejando reconstruí-la em moldes 

responsáveis e participativos, de forma integrada com as outras 

esferas da vida. (SOARES, 2009, p. 255).  

 Em qualquer das ações, as moedas sociais buscam revelar e evidenciar a 

existência de sistemas monetários complementares ao sistema tradicional. O nome 

“moeda social” se baseia na ideia de transformação social que esse mecanismo pode 
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trazer para os seus beneficiários. Logo, a depender do seu desempenho, em tese, a 

economia local tem maiores possibilidades de se dinamizar em determinado espaço, 

promovendo um desenvolvimento socioeconômico territorializado (RAPOSO e FARIA, 

2009; RIGO e FRANÇA FILHO, 2017). 

 Diversas experiências envolvendo o fenômeno das moedas sociais existem no 

mundo, formando um amplo conjunto de moedas complementares (MENEZES, 2007; 

RIGO, 2014). Os LETS (Local Employmentand Trade Systems) foram os pioneiros na 

formulação de clubes de trocas e moedas sociais. Foram criados no Canadá, em 

1983, e já estão presentes na Inglaterra, Escócia, Noruega, Finlândia, Bélgica, 

Holanda, França, Austrália e Nova Zelândia (MENEZES, 2007; RESGALA, 2017). 

Outros exemplos estão presentes na Argentina, chamados Clubes de Trocas, e os 

SEL (Systèmes d’Échange Local), na França (MENEZES, 2007). De acordo com 

Blanc (2017), as moedas complementares e sociais, independente da sua tipologia, 

possuem objetivos comuns econômicos no sentido de estimular um conjunto 

específico de atividades para a produção e fornecimento de bens e serviços por atores 

que são coletivamente organizados para esse fim. 

 No Brasil, as primeiras moedas sociais foram de clubes de trocas, porém, as 

mais conhecidas são as moedas sociais criadas pelos Bancos Comunitários de 

Desenvolvimento (BCDs). A primeira experiência foi com o Banco Palmas, inaugurado 

em janeiro de 1998, no Conjunto Palmeira, um bairro pobre, com cerca de 30 mil 

habitantes, situado na periferia de Fortaleza/CE (FARE, DE FREITAS e MEYER, 

2015; MELO NETO SEGUNDO e MAGALHÃES, 2009). Atualmente existem 115 

BCDs no Brasil, cada um utilizando suas respectivas moedas sociais em seus 

territórios de atuação, que podem ser bairros, comunidades tradicionais (pescadores, 

agricultores, quilombolas), municípios, etc. Eles se encontram dispersos em diversos 

estados brasileiros. A maioria, 52, estão na região Nordeste; sete na região Centro-

Oeste; 26 na região Sudeste, 28 no Norte e dois no Distrito Federal (NESOL/USP, 

2015). 

 Os BCDs estão relacionados ao conceito de território ao compartilharem 

elementos ligados à noção de pertencimento, identidade e o envolvimento dos seus 

habitantes na sua gestão (FRANÇA FILHO e SILVA JR., 2009; RIGO e FRANÇA 

FILHO, 2017). Desse modo, um território não se define somente pelos seus limites 

físicos, mas também pelas suas próprias interações sociais. Milton Santos (1999) 

fortalece essa premissa quando descreve o território não apenas como categoria de 
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análise da geografia, mas como um espaço de vida, trabalho, residência, trocas 

materiais e espirituais, então, afirma que um território usado é o “chão mais a 

identidade” (SANTOS, 1999, p.10).  

 Nesta pesquisa, partimos da premissa que as moedas sociais têm o potencial 

de influenciar e dinamizar as economias locais, promovendo, assim, desenvolvimento 

territorial.  Elas se configuram como um potencial instrumento de desenvolvimento 

econômico local alternativo à lógica financeira dominante, portanto, podem ser 

consideradas como uma prática monetária inovadora que estimula novas ações 

coletivas, recupera a capacidade dos agentes de influenciar os fluxos da economia 

local e promove novos contextos de sociabilidade (RAPOSO E FARIA, 2009, 

RESGALA, 2017; SOARES, 2009).  

Sendo assim, como objeto de estudo têm-se duas experiências de BCDs no 

estado do Piauí: Banco dos Cocais, situado na cidade de São João do Arraial e Banco 

Rede Opala, em Pedro II. Esses dois casos foram selecionados após um 

levantamento realizado através de entrevistas com 21 BCDs da região Nordeste, onde 

se mostraram relevantes experiências com grande potencial de contribuição por 

possuírem um grande volume de moeda social em circulação no território. 

 Desse modo, este trabalho parte do seguinte questionamento: Como acontece 

a dinâmica dos circuitos monetários das moedas sociais nos territórios? Com o 

propósito de responder tal questionamento, o objetivo geral desta pesquisa é 

compreender a dinâmica dos circuitos monetários das moedas sociais em dois 

territórios no Nordeste do Brasil. E, para chegar ao objetivo geral do trabalho, colocam-

se como objetivos específicos:  

a) Mapear aspectos das experiências de moeda social e seus territórios na região 

Nordeste; 

b) Mapear os circuitos monetários de duas experiências de moeda social em seus 

territórios; 

c) Aprofundar o conhecimento sobre a dinâmica dos circuitos monetários nos 

territórios do Banco dos Cocais/Pi e do Banco Rede Opala/PI.  

Esta pesquisa visa contribuir e estreitar o vínculo entre dois campos que 

possuem uma relação intríseca e indissociável, as moedas sociais e os territórios,  por 
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meio de uma abordagem qualitativa, descritiva e exploratória. Embora existam 

pesquisas sobre desenvolvimento territorial e moedas sociais, a relação entre as duas 

noções propostas neste trabalho ainda é pouco estudada. Desse modo, discutir a 

economia solidária, em nível operacional de suas iniciativas, nos territórios onde 

existem experiências como os BCDs e suas moedas sociais, proporciona 

compreender as dimensões desse movimento e a sua influência na construção desses 

territórios como espaço de “mobilização, organização e luta política em favor da 

construção de relações sociais mais justas, mais cooperadas, dialógicas e 

sustentáveis.” (SAQUET, 2012, p. 171). 

Na literatura, as moedas sociais se apresentam como um fenômeno em 

construção e as discussões dessas experiências no país são fundamentais para a 

compreensão do sentido do seu desenvolvimento. Dessa forma, com o intuito de 

endossar a relevância teórica desta pesquisa, foram realizadas buscas na Biblioteca 

Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) que integra os textos completos das 

teses e dissertações defendidas nas instituições brasileiras de ensino e pesquisa. 

Neste portal, foram encontradas 13 pesquisas no campo “moedas sociais”, entre 1995 

e 2019, sendo 9 dissertações e 4 teses. Ao filtrar esses trabalhos por meio da leitura 

dos seus resumos e palavras-chave, os resultados apontam que nenhum deles se 

propõe a tratar do tema com a mesma abordagem dessa pesquisa: a relevância das 

moedas sociais de BCDs e a dinâmica dos seus circuitos monetários, relacionando-

as ao tipo de território e as características onde estão inseridas. 

A relevância prática desse estudo consiste na análise dessa dinâmica para a 

compreensão do desenvolvimento territorial, assim como avaliar a notoriedade dessas 

organizações e dos seus instrumentos de intervenção nos territórios mais fragilizados 

do país. As práticas estudadas revelam que a sociedade está participando da 

resolução dos seus problemas, mesmo que de maneira lenta e gradual. De acordo 

com Saquet (2014), há uma crescente necessidade de uma luta política em busca de 

uma sociedade mais justa e autônoma em que o homem, compreendido como ser 

histórico–social, seja capaz de refletir sobre suas práticas, pensar de maneira critíca 

e consciente sobre o seu papel na sociedade. 

A discussão proposta poderá fomentar o número de estudos sobre essa 

temática e, consequentemente, fornecer mais informações sobre as experiências 

mapeadas. Além de contribuir, com base na metodologia de BDCs e de moeda social, 

para a eficiência de intervenções futuras e direcionamento de capacitações, ou seja, 
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trabalhar questões que busquem o melhor funcionamento do seu fluxo. 

Sendo assim, o presente trabalho espera contribuir para que os BCDs adotem 

medidas que venham a melhorar sua atuação no território em que estão inseridos, por 

meio da identificação dos resultados destas práticas coletivas e da circulação das 

suas moedas socias.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 MOEDAS SOCIAIS 

Experiências alternativas de organização financeira e social ao sistema da 

sociedade capitalista tradicional ganham força com a intenção de possibilitar relações 

mais justas e combater o processo de concentração econômica e ampliar a força dos 

excluídos do circuito financeiro tradicional, em consequência desse modelo de 

produção excludente (BÚRIGO, 2001; RIGO, 2014).  

As moedas sociais ou complementares são consideradas uma dessas 

alternativas. Elas surgiram em vários países em contextos e tipologias diferentes, para 

atender propósitos específicos e foram criadas por movimentos interessados no 

funcionamento de circuitos de trocas e de novos instrumentos monetários (BÚRIGO, 

2001; RIGO 2014; SIQUEIRA E DINIZ, 2016).  

Tais experiências se constituem num amplo conjunto de instrumentos 

monetários paralelos e servem de base às situações de crise causadas pelo mercado. 

São úteis, também, como alternativa de subsistência à carência de dinheiro, com 

potencial de desenvolvimento econômico local (FERNANDES, A., 2018; RESGALO, 

2017; RIGO, 2014). Para Menezes (2007, p. 26), os aspectos mais relevantes destas 

moedas são “a) iniciam-se no terceiro setor, isto é, fora do Estado e do mercado 

capitalista; b) existe restrição do uso no espaço e c) inexistem práticas de taxas de 

juros.”. Suas variadas formas estão espalhadas e se desenvolvendo em todo o 

mundo, e, para isso, conta com o apoio de organizações como órgãos públicos, 

Organizações Não-Governamentais (ONG), associações comunitárias e movimentos 

populares (FERNANDES, A., 2018; RIGO, 2014).  

As moedas sociais e complementares mais conhecidas são os Local Exchange 

Trading Systems (LETS), criados em 1983, no Canadá, também conhecido como SEL 

(Systèmes d’Échange Local), na França (MENEZES, 2007; RESGALA, 2017; RIGO 

2014). Essas experiências são as que existem em maior número e sobre as quais se 

tem mais literatura. Estão presentes em países, na sua maioria desenvolvidos, como 

Inglaterra, Escócia, Noruega, Finlândia, Bélgica, Holanda, França Austrália e Nova 

Zelândia (MENESES e CROCCO, 2009; MENEZES 2007).  

Nesse cenário, as moedas são baseadas em escambo e “pessoas de uma 

comunidade, bairro ou mesmo região criam uma rede de trocas de serviços e produtos 

utilizando-se ou não de moeda própria (troca direta)” (RIGO, 2014, p. 48). 
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O LETS abriu espaço para outras modalidades de moedas sociais (FREIRE, 

2011; RIGO e FRANÇA FILHO, 2017). Em 1991, Nova York - EUA, foi criado o 

programa HOURS, baseado também no escambo e em horas, porém, com a 

introdução do papel moeda chamado “Horas de Ithaca”, cada unidade foi 

nominalmente valorada em dez dólares (U$10), que, em 1991, era o valor de uma 

hora salário na região (FREIRE, 2011). Esse sistema parte da premissa que a hora 

de trabalho de uma pessoa equivale ao mesmo valor de hora de trabalho de qualquer 

outra, fomentando a economia local e favorecendo pessoas desempregadas, que 

trabalham durante meio turno ou idosos que têm mais dificuldade em conseguir 

empregos.  

Na América Latina, especialmente na Argentina, a experiência mais comum e 

contemporânea são os chamados clubes de troca, criados em meados dos anos 90. 

Esse sistema visa estimular a troca de bens e serviços entre as pessoas e se 

caracteriza por se organizar em torno da troca direta (sem o uso de moeda) ou indireta 

(usando moedas sociais) de bens e serviços de modo sistemático entre os 

participantes do clube (RIGO, 2014; RIGO e FRANÇA FILHO, 2017; SOARES, 2009). 

 Outras modalidades comuns das moedas sociais são as redes de 

compensação mútua, mais frequentes na América do Norte e na Europa, e os bancos 

de tempo ou Time Dollars (TD) criados na Espanha, que podem ser encontrados 

também na Itália e em Portugal (MENEZES e CROCCO, 2009; RIGO, 2014; SOARES, 

2011).  

As redes de compensação mútua acontecem quando um “grupo de pessoas ou 

empresas se reúnem a fim de realizar intercâmbio de bens e serviços mediante uma 

unidade de conta instituída pelo grupo” (SOARES, 2009, p. 256). Já os bancos de 

tempo, baseiam-se na troca de tempo por tempo, normalmente de serviços que não 

eram reconhecidos como trabalho, como babá, assistência a idosos, aulas 

particulares e outras ações de solidariedade local (MENESES e CROCCO, 2009; 

RIGO, 2014; SOARES, 2011; SOUZA, 2003).  

Por esses exemplos, pode-se perceber que as moedas complementares 

surgem e se proliferam pelo mundo de variadas formas, reforçando a ideia de que não 

podem ser consideradas apenas um meio de troca econômica, mas também, ser 

mecanismos de conservação e ampliação de riqueza local (MENEZES; CROCCO, 

2009; RIGO, FRANÇA FILHO e LEAL, 2015).  

Os movimentos explicitados possuem diferenças operacionais, mas todos 
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possuem o propósito de combater a concentração econômica e a exclusão financeira. 

No entanto, Menezes e Crocco (2007) destacam que há notórias diferenças entre as 

experiências em países desenvolvidos e subdesenvolvidos, pois “o fenômeno sempre 

está diretamente associado à existência de depressão ou estagnação econômica.” 

(MENEZES E CROCCO, 2007, p. 385). No contexto brasileiro, os clubes de troca 

foram as primeiras experiências em moedas socais, porém, as mais conhecidas são 

as moedas sociais criadas pelos Bancos Comunitários de Desenvolvimento (BCDs), 

objeto de interesse deste estudo. 

 

2.2 MOEDAS SOCIAIS DOS BANCOS COMUNITÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO 

 

Para este trabalho, faz-se necessário destacar as moedas sociais dos Bancos 

Comunitários de Desenvolvimento, em decorrência da relevância do tema para este 

estudo. Os BCDs se apresentam como práticas de promoção do desenvolvimento 

territorial e social que atuam facilitando o acesso ao crédito, oferecendo variados 

serviços financeiros e não financeiros aos moradores de determinadas comunidades 

(RAPOSO e FARIA, 2009; RIGO e FRANÇA FILHO 2017). Eles fazem parte de um 

grupo denominado finanças solidárias, inseridos no campo da Economia Solidária. 

Singer (2004) destaca que esse campo não tem como propósito opor-se ao 

desenvolvimento realizado pelo sistema capitalista, uma vez que não questiona o 

progresso humanitário desse tipo de sistema. A pretensão do desenvolvimento 

solidário é tornar o desenvolvimento mais justo para que os seus benefícios e 

prejuízos possam ser repartidos de forma mais igualitária. 

De acordo com Resgalo (2017, p. 274), o termo ““finanças” refere-se à 

utilização do dinheiro e, em geral, a todas as atividades que conformam o fluxo 

monetário de entrada e saída ao longo do tempo”. Assim, em congruência com o 

contexto solidário, o conceito de finanças solidárias se dá “pelo fato de inscrever 

valores como solidariedade ou confiança no centro de práticas e operações 

financeiras reguladas comunitariamente” (FRANÇA FILHO, RIGO e LEAL, 2015, p. 

22).  

Os outros dois principais componentes que compõem o grupo das finanças 

solidárias no Brasil, são as cooperativas de crédito solidário e os fundos rotativos 

solidários.  Todos eles estão inseridos em contextos que envolvem desenvolvimento 
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territorial, acesso ao crédito, às políticas públicas e aos movimentos sociais 

(NESOL/USP, 2015; RAPOSO e FARIA, 2009; RESGALO, 2017). 

Os BCDs estão inseridos, geralmente, em territórios de baixa renda, marcados 

por desigualdades, vulnerabilidades e alto grau de exclusão social, que não possuem, 

ou possuem restritamente, acesso a serviços bancários tradicionais. Esses bancos 

buscam a promoção da valorização local através de um desenvolvimento endógeno 

do território (FRANÇA FILHO e SILVA JR., 2009; MELO NETO SEGUNDO e 

MAGALHÃES, 2009).  

Para tanto, realizam apoio financeiro à comunidade por meio da prestação de 

serviços bancários como: correspondentes bancários e concessão de microcréditos 

(produtivo, para consumo, habitacional), capacitação e formação aos moradores, 

atividades e ações econômicas, apoio às iniciativas de produção, comercialização e 

consumo no bairro, realização de parcerias e projetos com órgãos governamentais e 

criação da sua própria moeda social (MELO NETO SEGUNDO e MAGALHÃES, 2009; 

MENEZES e ROCCO, 2009; RAPOSO e FARIA, 2009; RIGO e FRANÇA FILHO, 

2017).  

Vale ressaltar que o correspondente bancário citado, segundo Rigo e França 

Filho (2017), pode ser considerado como uma forma de acesso aos serviços bancários 

tradicionais por meio dos Bancos Comunitários, em territórios onde não existem 

bancos tradicionais ou existem de modo insuficiente. Esse serviço tem um importante 

papel para a formação de fundos de crédito e lastro dos BCDs. 

Atualmente, o território brasileiro conta com 115 Bancos Comunitários, como 

pode ser observado na Figura 1.  Esses bancos atuam em vinte estados. A maioria 

está no estado do Ceará (36), em seguida no Pará (13), Espírito Santo (11), Amazonas 

(10), Bahia e São Paulo (09), Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro (03), 

Acre, Amapá, Paraíba e Piauí com somente dois e Goiás, Maranhão, Rio Grande do 

Norte, Roraima e Sergipe com apenas um BCD cada.  
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Fonte: NACE/NESOL-USP (2015). 

 A primeira experiência de BCD no Brasil é o Banco Palmas, fundado em 1998 

e localizado no Conjunto Palmeiras, em Fortaleza (CE). O banco possui a moeda 

social “Palma” circulando desde o ano 2000 e é considerado como referência para os 

estudos sobre o assunto no Brasil e em vários países do mundo. Em 2003, foi criado 

o Instituto Palmas com o objetivo de replicar a metodologia de BCDs no Brasil. A este 

Instituto compete certificar a criação de um novo BCD e comunicar ao Banco Central 

a circulação de uma nova moeda social (FARE, DE FREITAS e MEYER, 2015; MELO 

NETO SEGUNDO e MAGALHÃES, 2009).  

  Figura 1 – Mapa da distribuição do número de BCDs e moedas sociais por estado. 
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A iniciativa partiu da Associação dos Moradores do Conjunto Palmeira e teve 

adesão da comunidade. Eles criaram, além da moeda “Palma”, com circulação apenas 

no bairro, um sistema econômico que conta com uma linha de microcrédito alternativo 

(para produtores e consumidores), instrumentos de incentivo ao consumo local (cartão 

de crédito e moeda social circulante) e novas formas de comercialização (feiras e lojas 

solidárias), promovendo localmente a geração de emprego e renda direta e 

indiretamente (FOBE, 2013; MELO NETO SEGUNDO e MAGALHÃES, 2009).  

 As moedas sociais dos BCDs se apresentam como meios de troca, capazes de 

gerar melhores condições de vida aos seus usuários e como prática de reinvenção do 

modus operandi econômico, por meio da sua integração com as outras esferas 

sociais, fortalecendo os laços de confiança e promoção de bem-estar coletivo 

(SOARES, 2016). São complementares à moeda nacional (real) e administradas por 

seus próprios usuários com o propósito de fazer com que a riqueza local circule pela 

comunidade que a criou e objetiva promover a comercialização no território (FOBE, 

2013; MELO NETO SEGUNDO e MAGALHÃES, 2009; SOARES, 2009). 

 O uso dessas moedas tem caráter voluntário e sua circulação se restringe a um 

determinado território marcado por influências históricas, que possuem seus próprios 

costumes, relações sociais, de vizinhança, entre outros aspectos e peculiaridades. A 

adesão pelos usuários depende da confiança e estímulo ao consumo local, portanto, 

para que aconteça, é necessário que haja uma mudança da noção de pedagogia 

política, incentivando um comportamento econômico baseado na solidariedade e 

sustentabilidade (FRANÇA FILHO e SILVA JR., 2009; MELO NETO SEGUNDO e 

MAGALHÃES, 2009; RESGALO, 2017).  

Nesse sentido, a utilização e circulação da moeda social desempenha funções 

não somente econômicas, mas envolvem questões de apropriação da identidade local 

e cidadania, estimulando a produção e circulação interna e centralizada da massa 

monetária, visto que, além dos moradores em geral, todas as empresas locais, 

independente do seu porte, podem fazer uso das moedas locais (RIGO e FRANÇA 

FILHO, 2017; SOARES, 2006). 

 As moedas sociais dos BCDs apresentam algumas características e 

peculiaridades: 1. Lastro em reais: para cada unidade monetária social emitida existe, 

no banco comunitário ou em alguma instituição financeira formal, um valor 

correspondente em reais que só é retirado quando é necessário trocar a moeda social 

por reais); 2. São produzidas com componentes de segurança (papel moeda, marca 



22 

 

d’água, código de barra, número de série), para evitar falsificação; 3. Sua circulação 

é livre no comércio local; 4. A conversão de reais em moeda social é realizada sem 

restrições e a conversão no sentido contrário pode ser feita desde que observadas 

algumas imposições definidas por cada banco. Desse modo, qualquer produtor ou 

comerciante cadastrado ou não no banco comunitário poderá trocar moeda social por 

reais, caso necessite fazer uma compra ou pagamento fora do município ou bairro 

(MELO NETO SEGUNDO e MAGALHÃES, 2009; MENEZES e CROCCO, 2009)  

 Há diversas formas que garantem a chegada da moeda aos seus usuários, 

algumas são: por meio de empréstimos concedidos pelo próprio Banco Comunitário; 

trocando diretamente no BCD real por moeda social; recebendo em forma de troco 

nos empreendimentos locais e como forma de recebimento de salários (total ou 

parcialmente) por funcionários. Ao passo que as moedas estão em posse dos 

usuários, elas podem ser utilizadas como meio de pagamento nos empreendimentos 

locais ou no BCD em forma de pagamentos de contas diversas; os empreendimentos 

podem repassá-las em forma de troco, pagar contas no BCD ou comprar em outros 

estabelecimentos. Dessa maneira, acontece o fluxo monetário das moedas sociais de 

acordo com as suas especificidades locais (RESGALO, 2017; RIGO 2014) e 

“estabelece-se a rede de produtores, comerciantes, prestadores de serviços e 

consumidores que usam a moeda social no seu dia a dia complementarmente ao 

Real.” (RIGO, 2014, p. 44). A figura 2 exemplifica esse processo de circulação das 

moedas sociais a partir dos BCDs. 
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Figura 2: Representação do circuito básico da moeda social nos BCDs 

 

 

Fonte: Adaptado de Rigo (2014, p. 45) 

 

Resgalo (2007) considera as moedas socais como uma nova opção mercantil 

frente à convencional, mesmo que não estejam em confronto, pois a moeda social tem 

lastro no real. Para o autor, as primeiras possuem capacidade de ocupar os espaços 

vazios que o sistema convencional não ocupa, por interesse ou falta de possibilidade. 

O mesmo pontua que, se uma determinada comunidade delimita a área de circulação 

em uma forma de compra e venda de produtos e serviços, é sinal que o sistema 

convencional de mercado não atende às necessidades e potencialidades locais 

daquele território. 

 Portanto, as moedas sociais são uma das ações ou mecanismos de 

intervenção territorial dos BCDs. França Filho e Silva Jr (2009, p. 29) afirmam que os 

BCDs se articulam em “quatro eixos centrais de ações em seu processo de 

intervenção: fundo de crédito solidário, moeda social circulante local, feiras de 

produtores locais e capacitação em economia solidária.” (RIGO, FRANÇA FILHO e 

LEAL, 2015). Além de outros fatores, as suas vantagens, limites e desafios dependem 
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da cooperação das partes interessadas em resolver problemas comuns do território 

por meio de uma dinâmica de desenvolvimento endógeno sustentável (FARE, DE 

FREITAS e MEYER, 2015). Dessa forma, a noção de território torna-se fundamental, 

principalmente pelo fato de que o uso desse sistema está relacionado com 

desenvolvimento local.  

 

2.3 BREVE INTRODUÇÃO À NOÇÃO DE TERRITÓRIO 

 

A ideia de território modificou-se ao longo dos séculos. Mas começou a ser 

debatida adquirindo novos significados no Império Romano, século XV, vinculada as 

relações de dominação e poder de determinadas áreas de terras, limitando, assim, a 

órbita econômica de unidades governamentais (GOTTMANN, 2012; SAQUET, 2014).  

A partir desse contexto, na perspectiva de Saquet (2014), o conceito começa a 

ser estudado e trabalhado em diversas abordagens, tais como: 1) Predominantemente 

econômica, assim entendendo territorialidade como relações de produção, 

subordinação e exploração; 2) Outra materialista, esta pautada no espaço geopolítico 

de dominação e controle, ligada à atuação do Estado; 3) Fenomenológica, ligada à 

relações sociais, sentimentos, memórias, identidades, símbolos e representações; 4) 

Outra baseada em interpretações híbridas do território, que se fundamentam a partir 

das relações sociais e vida cotidiana; 5) E a última, que ganha força nos anos 1990, 

construída a partir das ideias de sustentabilidade ambiental e desenvolvimento local. 

Com base nessas concepções, é importante salientar que a quarta abordagem é a 

que se mais se aproxima do objeto deste estudo. 

De acordo com as ideias do geólogo Milton Santos (1999), um território não 

pode ser considerado apenas como um espaço geográfico em si e pelos seus limites 

físicos. Deve ser considerado, também, as próprias interações sociais, sua identidade 

e pertencimento (SANTOS, 1999). 

O território é um lugar compartilhado no cotidiano e receptáculo da memória 

coletiva; um espaço de relações, conteúdos e processos, onde se encontram relações 

de poder, econômicas e simbólicas. Nesse sentido, as sociedades, nele inseridas, são 

ao mesmo tempo produtor e produto de seus territórios (SANTOS,1999; RIBEIRO e 

LOIOLA, 2009). 
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Santos (1999) aborda o conceito de território usado e o descreve como o chão 

mais a identidade, em que “a identidade é o sentimento de pertencer àquilo que nos 

pertence e o território é o fundamento do trabalho, o lugar da residência, das trocas 

materiais e espirituais e do exercício da vida.” (SANTOS,1999, p. 8). 

Sendo assim, um território não é somente um conjunto de componentes 

materiais e naturais dentro de um espaço geográfico. Pois esses componentes são 

constantemente usados e modificados por pessoas que se organizam no seu espaço, 

segundo seus próprios interesses e objetivos que envolvem o poder, as contradições, 

as desigualdades, as demarcações, as identidades, as apropriações e dominações; 

assim desenvolvendo sua própria construção social e histórica (GOTTMANN, 2012; 

SAQUET, 2014).   

Santos (1996) destaca também essa ideia ao definir os espaços como 

conjuntos inseparáveis de sistemas, de ação e de objetos, ao mesmo tempo solidário 

e contraditório.  Assim, o espaço é constante, mas a noção de território exige a 

consideração das interações entre os sistemas, pessoas e objetos dentro dele.  

Ribeiro e Loiola (2009) apontam que “o espaço não é apenas locus de 

manifestação de relações socioeconômicas, mas também de correlações de forças, 

de interesses e de paixões locais/regionais.” (RIBEIRO e LOIOLA, 2009, p.198). Logo, 

a ideia de território está diretamente ligada ao lugar onde se vive, se cria 

relacionamentos, laços familiares e de amizade; onde se desenvolve arte, cultura e a 

vida de um cidadão, podendo ser um bairro, um município, uma comunidade urbana 

ou rural (SANTOS e SILVEIRA, 2016).  

Ainda sob a perspectiva de Santos (1999), o território é “o lugar em que 

desembocam todas as ações, todas as paixões, todos os poderes, todas as forças, 

todas as fraquezas, isto é, onde a história do homem plenamente se realiza a partir 

das manifestações da sua existência.” (SANTOS, 1999, p.7). 

Os autores Santos e Silveira (2016) e Saquet (2014) compreendem a ideia de 

territorialidade como sinônimo de área de vivência e construção junto às suas relações 

políticas de governança, ou seja, existe, além da estrutura de um Estado, processos 

econômicos e culturais vinculados a um sentimento de pertencimento. 

Portanto, de acordo com essa linha de raciocínio, pode-se afirmar que há 

possibilidades de haver territorialidade sem Estado, mas não o contrário, pois, para a 

existência de uma nação, é necessário um espaço geográfico, o seu território. Logo, 

este pode ser tanto um espaço geográfico, quanto social, político e cultural em 
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diferentes contextos e singularidades (FERNANDES, B., 2012; SANTOS, 1999).  

Dessa forma, Fernandes, B., (2012, p. 28) entende que as relações sociais e o 

território possuem vínculos indissociáveis, visto que da “mesma forma que o espaço 

e o território são fundamentais para a realização das relações sociais, estas produzem 

continuamente espaços e territórios de formas contraditórias, solidárias e conflitivas.” 

Por conseguinte, o desenvolvimento territorial é resultado desse processo de 

construção dessas relações e “impondo-se a necessidade de se repensar a relação 

entre o social e a natureza, bem como entre escalas de tempo e de espaço, as 

relações entre atores sociais e suas racionalidades.” (RIBEIRO e LOIOLA, 2009, 

p.191). 

 

2.4 DESENVOLVIMENTO DE TERRITÓRIOS E O USO DE MOEDAS SOCIAIS 

 

O conceito de desenvolvimento territorial está se tornando cada vez mais 

difundido no mundo da pesquisa e entre os atores do desenvolvimento e da sociedade 

civil (FARE, DE FREITAS e MEYER, 2015). No entanto, historicamente, a discussão 

acerca do tema privilegiou a dimensão econômica, a qual compreendia o 

desenvolvimento como processo de produção e acumulação do sistema capitalista e 

“o crescimento econômico como um processo evolucionário. Nesse processo, as 

instituições poderiam bloquear ou estimular o crescimento.” (RIBEIRO e LOIOLA, 

2009, p.196). 

A compreensão dos desdobramentos que implicam a noção de 

desenvolvimento envolve a “eficácia do sistema social de produção, a satisfação das 

necessidades elementares da população e o interesse dos grupos dominantes na 

economia na utilização dos recursos naturais.” (NEVES, KLEINMAYER,  e TOCACH, 

2007, p. 2). 

Na concepção de Fisher (2002), a construção social do desenvolvimento 

territorial pode ser considerada uma articulação entre governo local, empresas e 

organizações “dentro de uma trama singular de interesses criando modelos de ações 

coletivas, traduzidos em desenhos organizativos complexos, [...], guardadas as 

contradições desses processos e jogos de interesse dos atores” (FISCHER, 2002, p. 

23). Esse desenvolvimento também pode ser abordado através de uma perspectiva 

histórica, cuja luta por cidadania pode ser considerada a atual luta de classes, em que 
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o ser ativo – cidadão luta pelo direito à fala e à política, além de se preocupar com as 

dimensões coletivas de natureza social e cultural, em busca de estímulo à geração e 

distribuição de riqueza trabalho e renda, a fim de haver um equilíbrio dos recursos de 

um determinado território (FISCHER, 2002; OLIVEIRA, 2001). 

Portanto, o desenvolvimento territorial se dá a partir da colaboração e 

solidariedade entre os indivíduos que dividem um mesmo espaço através de parcerias 

entre a própria sociedade civil e o estado, promoção e incentivo a projetos que gerem 

novos arranjos produtivos locais, estabelecendo relações com raízes históricas, 

configurações políticas e identidades locais (ABRAMOVAY, 2000; FISCHER, 2002). 

Raposo e Faria (2009, p. 555) acreditam que o desenvolvimento territorial é 

eficaz quando “é capaz de identificar e mobilizar atores sociais, recursos econômicos, 

conhecimento cultural etc., que devem ser aproveitados e desenvolvidos em nível 

local, aumentando capital social.” Dessa maneira, um desenvolvimento local só é 

equilibrado territorialmente entre os cidadãos através de interesses coletivos que 

possam recuperar a iniciativa e a autonomia na gestão do bem comum (FISCHER, 

2002; OLIVERA, 2002).  

Os Bancos Comunitários se configuram como experiências capazes de 

fortalecer o potencial endógeno do território onde estão inseridos, criando e 

aumentando as redes de solidariedade de produtores e consumidores locais. 

Contrapondo a manutenção da lógica competitiva dos mercados que tende a acirrar 

contradições, a exclusão social e os desastres ambientais (RIBEIRO e LOIOLA, 

2009). 

Desse modo, o BCD defende a ideia de desenvolvimento endógeno, em que a 

proposta consiste em uma reestruturação na área em questão (FARE, DE FREITAS 

e MEYER, 2015; RESGALO, 2017). Tal reestruturação deve ser entendida como 

“processo que conduz à emancipação da sociedade e que modifica as tendências da 

lógica industrial – sobretudo referente à força de redução das diversidades, ou seja, 

da homogeneização do espaço abstrato.” (RESGALO, 2017, p. 280).   

A economia solidária, contexto maior que se inserem os BCDs e as moedas 

sociais, segundo França Filho (2014),  

pretende refletir sobre a realidade de uma outra economia que se 

gesta em diferentes partes do mundo a partir de iniciativas de natureza 

cooperativista e associativistas oriundas da sociedade civil e dos 

meios populares. A Economia Solidária é chamada de “outra 
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economia” por buscar a redefinição de diferentes relações 

econômicas: de produção, comercialização, crédito ou consumo [...] 

articuladas em torno do ideal de direito ao trabalho associado e 

democracia econômica. (FRANÇA FILHO, 2014, p. 54) 

Nesse cenário, a noção de território que este estudo aborda relaciona 

elementos estreitamente convergentes aos da Ecosol, “principalmente no que tange 

à equidade, à predominância das pessoas sobre o capital, ao domínio das 

comunidades sobre o seu próprio destino.” (LÉVESQUE, 2007, p. 115). Discutir a 

economia solidária em nível operacional das suas iniciativas nos territórios, onde 

existem experiências como os BCDs e suas moedas sociais, proporciona 

compreender as dimensões desse movimento e a sua influência na construção 

desses, como espaço de “mobilização, organização e luta política em favor da 

construção de relações sociais mais justas, mais cooperadas, dialógicas e 

sustentáveis. ” (SAQUET, 2012, p. 171). 

Em consequência do estímulo à circulação de recursos em determinado espaço 

e pelo fomento à autogestão e auto-organização social, o desenvolvimento local 

nesses territórios ganha novas forças produtivas que respeitam a natureza e 

favoreçam valores como igualdade e autorrealização (FRANÇA FILHO, 2007; 

SINGER, 2008).  

Nesse contexto, as moedas sociais são entendidas como uma das ações mais 

emblemáticas dos BCDs (RIGO e FRANÇA FILHO, 2017), pois possuem grande 

potencial de provocar um processo de desenvolvimento dos territórios onde estão 

inseridas, por meio do seu papel facilitador de trocas e estímulo ao consumo. Elas 

fazem com que a cadeia produtiva de um determinado local opere de modo que 

atendam às necessidades básicas e de dignidade humana daqueles que vivem, 

produzem e consomem no território. É uma questão de equilíbrio, paridade, 

solidariedade e direito ao bem-estar econômico e social, indo de encontro à 

exploração, pobreza e exclusão (RIGO e FRANÇA FILHO, 2017; SAQUET, 2012). 
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3 METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa é de natureza qualitativa por pretender compreender a dinâmica 

do circuito monetário das moedas sociais de forma a focar nos aspectos não 

econômicos e tentar buscar variadas percepções sobre o objeto de estudo, suas 

relações e significados, por meio da pesquisa empírica. Nesta abordagem privilegia-

se análises mais profundas do objeto estudado, considerando suas características 

qualitativas, onde o ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o 

pesquisador é o instrumento-chave através de um trabalho mais intensivo de campo 

(PRODANOV e DE FREITAS, 2013).  

Seu caráter descritivo e exploratório (GIL, 2008), quanto aos objetivos, está 

implícito na ideia de registrar e descrever os fatos e as características da realidade do 

objeto de estudo e de proporcionar um aprofundamento sobre os fenômenos 

estudados. Nesse sentido, o propósito é explorar e analisar informações de realidades 

específicas dos territórios, por meio do mapeamento dos circuitos, e compreender a 

importância dos BCDs e dos seus instrumentos de intervenção nos territórios. 

No que concerne aos procedimentos, foi por meio do estudo de dois casos 

enquanto unidades de análise e não enquanto estratégia de pesquisa seguindo o 

protocolo de estudo de caso. Essa decisão metodológica permitiu observar o 

fenômeno de modo mais frouxo e intuitivo, focando os circuitos monetários dos dois 

BCDs (Banco dos Cocais e Rede Opala) e seus territórios de atuação, dentro do limite 

de tempo do observador na comunidade. Sendo assim, este trabalho oferece uma 

perspectiva exploratória, descritiva e relativamente analítica do fenômeno. A coleta de 

dados ocorreu em três fases: 

 

3.1 FASE 1: LEVANTAMENTO GERAL 

Para a escolha das experiências contempladas neste estudo, aprofundamos os 

dados em 21 experiências de BCDs no Nordeste do Brasil dentre as 52 existentes 

(conforme dados de 2015 do NeSOL/USP). Estas entrevistas ocorreram nos dias 16, 

17 e 18 de agosto de 2017, durante o Encontro de Avaliação do Projeto Rede BCDs, 

realizado pela Incubadora Tecnológica de Economia Solidária e Gestão do 

Desenvolvimento Territorial (ITES/EAUFBA), na Escola de Administração da 
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Universidade Federal da Bahia - UFBA. Nesse evento, os representantes dos BCDs 

da região Nordeste avaliaram e discutiram os avanços, limitações e desafios do 

projeto Bancos Comunitários de Desenvolvimento em Rede; ocorreu também o 

segundo Curso de Certificação para Correspondente Bancário da Caixa Econômica 

para os agentes de crédito e representantes desses BCDs.  

Além disso, foi elaborado um roteiro de entrevistas e coletas de dados 

relativamente extenso (ver APÊNDICE A) subdividido nos seguintes blocos de 

questões: a) aspectos gerais; b) aspectos do território; c) caracterização do BCD e 

aspectos da gestão; d) linhas de crédito em reais e linhas de crédito em moeda social; 

e) aspectos da gestão e controle da moeda; f) opinião sobre perspectivas e desafios 

da moeda e do BCD; e g) percepção dos agentes de crédito sobre o território. As 

entrevistas foram realizadas nos intervalos do encontro e os pesquisadores estiveram 

à disposição dos entrevistados, inclusive no hotel onde os agentes de crédito e demais 

representantes estiveram hospedados. As entrevistas foram gravadas com a devida 

autorização dos entrevistados e duraram, em média, 60 minutos. Posteriormente, 

foram transcritas. 

 Dentre as questões respondidas pelos agentes de crédito entrevistados, 

algumas se mostraram fundamentais para apoiar o alcance do primeiro objetivo 

específico desta pesquisa, que define: Mapear aspectos das experiências de moeda 

social e seus territórios na região Nordeste. A partir dos relatos, duas experiências se 

destacaram: o Banco dos Cocais, com o maior volume de moeda social circulando em 

seu território (cerca de 50mil Cocais); e o Banco Rede Opala, com 24 mil Opalas em 

circulação. Ambos abrem grande margem de diferença para o terceiro colocado, o 

BCD Retiro, em Esperantina, também no Piauí, que possui cerca de 5 mil Longás 

(moeda social local) em circulação. Além das questões relativas aos volumes de 

moeda social que circulam nos territórios, considerações extraídas das entrevistas 

com os agentes de crédito tiveram grande participação na escolha dos casos.  

 De acordo o agente de crédito do Banco dos Cocais, a cidade de São João do 

Arraial possui em média 7 mil habitantes e, por mês, no banco comunitário, circulam 

cerca de 5 mil pessoas para utilizar seus serviços. Outro fator considerado foi a grande 

rede de circulação em moeda social entre os comerciantes e os moradores, todos os 

empreendimentos comerciais da cidade aceitam receber pagamentos com Cocal e os 

moradores também recebem a moeda como forma de troco. Sobre as moedas sociais 

Opalas, do BCD Rede Opala, em Pedro II/Pi, a agente de crédito sinaliza que com os 
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financiamentos e projetos os seus beneficiários tiveram melhorias perceptíveis nas 

suas necessidades básicas e no aumento das suas produtividades.  A cidade tem 

aproximadamente 37 mil habitantes e conta com um comércio grande e diversificado 

e cerca de 40% dos empreendimentos comerciais aceitam as Opalas. Sobre esse fato, 

a agente narra que eles gostam de utilizá-la em seus comércios porque traz 

segurança, além do compromisso social que envolve a circulação dessas moedas.

 Desse modo, os BCDs mencionados se tornaram relevantes experiências com 

grande potencial de contribuição para a pesquisa. Entende-se que o aprofundamento 

das análises dos circuitos monetários das moedas sociais desses BCDs será uma 

importante amostra desse universo. 

 

3.2 FASE 2: VISITAS DE CAMPO: MAPEAMENTO DOS CIRCUITOS MONETÁRIOS 

 As visitas de campo ocorreram em dois momentos. O primeiro, na cidade de 

São João do Arraial, estado do Piauí, onde está localizado o Banco dos Cocais, nos 

dias 18 a 22 de setembro de 2017. Durante esse período, foram aplicados 85 

questionários semiestruturados (ver APÊNDICES B e C), desses 85 atores 

pesquisados, 50 são moradores encontrados aleatoriamente nas proximidades da 

sede do BCD (média de 10 minutos de entrevista por morador); e 35 são 

empreendimentos de variados seguimentos comerciais (média de 20 minutos de 

entrevista por empreendimento).   

Durante a aplicação desses questionários, foram consideradas percepções e 

opiniões dos respondentes sobre a atuação da moeda social Cocal no território. 

Anotações complementares foram feitas e permitiram descrever e analisar os dados 

objetivos levantados para compor o circuito monetário mapeado. Após a visita em 

campo, os dados foram organizados em planilhas Microsoft Excel® e analisados 

cuidadosamente.  

O segundo momento e o segundo território analisado foi, também, no estado 

do Piauí, na cidade de Pedro II, localizada a 207 quilômetros da capital Teresina. Em 

Pedro II, encontra-se o Banco Comunitário Rede Opala; as visitas ocorreram nos dias 

17 a 21 de outubro de 2017. Foram aplicados 50 questionários semiestruturados com 

os moradores, também escolhidos aleatoriamente nas proximidades do BCD e 

entrevistados 35 empreendimentos de diversos segmentos na área urbana da cidade. 

As entrevistas com os moradores e empreendimentos tiveram, em média, a mesma 
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duração das entrevistas do primeiro momento, com o Banco Cocais.  

 Nesta fase, além do mapeamento, foram realizadas entrevistas e reuniões tanto 

com atores atuantes nos BCDs, quanto com lideranças locais e gestores públicos, 

especialmente municipais, na cidade de São João do Arraial. No primeiro dia de visita 

à cidade, o coordenador do Banco dos Cocais promoveu uma reunião, com duração 

de uma hora na sede do BCD, com o conselho gestor do BCD, o representante dos 

comerciantes, representante do sindicato rural e os secretários Municipais de 

Educação, Agricultura e Assistência Social. Essa reunião teve o intuito de repassar as 

propostas deste estudo, socializar e trocar informações acerca da importância do BCD 

para o território. Afinal, como se trata de um município relativamente pequeno, os 

moradores observam e questionam a presença de um pesquisador caminhando nas 

ruas e abordando as pessoas. Nesse encontro com as lideranças mencionadas, além 

de compreender suas relações com o BCD, buscamos informações pessoalizadas 

relativas ao território em si, suas especificidades, costumes e identidades.  

 No Banco dos Cocais e no Banco Rede Opala, foram realizadas entrevistas 

com o coordenador do BCD e com os agentes de crédito. Foram entrevistas 

semiestruturadas com a intenção de absorver informações desde a ideia da 

implantação do BCD até suas dificuldades presentes e planos futuros.  

 

3.3 FASE 3: ANÁLISE DOS CIRCUITOS MONETÁRIOS MAPEADOS 

 

 Nesta fase, foi empreendido o mapeamento detalhado do circuito monetário 

alternativo que foi criado em cada território selecionado. Para isso, foram testadas 

algumas ferramentas da análise de redes sociais, sendo que as que se mostraram 

mais adequadas foram os softwares Ucinet e Netdraw para, respectivamente, 

montagem do banco de dados e desenho das redes. Essas redes permitiram a 

identificação dos atores envolvidos e os sentidos dos fluxos da moeda entre eles.  

 Baseado no mapeamento de Rigo (2014) e utilizando o mesmo instrumento de 

coleta de dados, com algumas adaptações, foi realizado o levantamento de algumas 

informações sobre a “qualidade” das relações dentro desse circuito, tais como a 

frequência e volume do uso da moeda social e as relações de amizade e de 

proximidade construídas a partir do seu uso no território. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 MAPEAMENTO DOS BCDS NO NORDESTE 

 

 Segundo o Núcleo de Apoio às Atividades de Cultura e Extensão em Economia 

Solidária - (NACE/NESOL) (2015), no Brasil existem 115 Bancos Comunitários, como 

visto na figura 1. Este é o número mais atual encontrado na literatura, porém entre 

2015 e 2019 novos BCDs podem ter sido inaugurados e outros podem ter encerrado 

suas atividades. De acordo com este panorama nacional, 45% estão presentes na 

região Nordeste, 24% na região Norte, 23% na região Sudeste, 6% na região Sul e 

2% no Distrito Federal.  

 A região Nordeste se destaca no cenário nacional com o maior número de 

experiências, somando 52. Destas, 21 foram entrevistadas (como descrito no item 2.2) 

e três do estado do Ceará encerraram suas atividades, ou seja, não possuíam moeda 

social em circulação na época da pesquisa, são elas: Banco Comunitário Quixadá 

(moeda social Monólitos), Banco Comunitário Dendesol (moeda social Dendê) e o 

Banco Sertanejo (moeda social Sabiá). A tabela 1 apresenta os 18 BCDs que estão 

em pleno funcionamento e com as suas respectivas moedas sociais circulando pelo 

território: oito no estado da Bahia, quatro no Piauí, três na Paraíba, dois no Rio Grande 

no Norte e um em Alagoas. O mais antigo foi inaugurado no ano 2005, o Banco 

comunitário Eco-luzia/Ba, e os quatro mais novos foram inaugurados em 2017, são 

eles: Banco Comunitário Ouro Negro/Ba, Banco Comunitário Maringá/PB, Banco 

Comunitário Retiro/PI, Banco Comunitário Porto Marruás/PI.  

 Sobre os tipos de território em que estão inseridos, podemos perceber que 

quatro BCDs atuam em comunidades tradicionais, cinco em bairros planejados e nove 

atuam em todo território municipal. Acrescenta-se que, em apenas dois territórios há 

mais de 30.000 habitantes; a maioria, seis, possuem entre 3.001 a 10.000; cinco deles 

possuem de 10.001 a 30.000 e três até 1.000 habitantes. 
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Tabela 1 - Descrições gerais dos BCDs entrevistados que estão em funcionamento no 

Nordeste 

 

Código Nome BCD Nome 
da 
Moeda 
Social 

Início 
das 
Ativida
des 

Esta
do 

Cidade Tipo de 
território 
de atuação 
do BCD 

Nº de 
habitantes 
do 
território 

BCD01  Santa 
Luzia 

Umoja 2016 BA Salvador Bairro 
Planejado 

Até 1.000 

BCD02 Eco-luzia Trilha 2005 BA Simões Filho Bairro 
Planejado 

Até 1.000 

BCD03 Cocais Cocais 2007 PI São João do 
Arraial 

Município De 3.001 a 
10.000  

BCD04 Ilhamar Concha 2008 BA Vera Cruz Comunidad
e 
tradicional 

Até 1.000 

BCD05  Casa do 
Sol 

Tinharé 2009 BA Cairu Município De 10.001 
a 30.000 

BCD06 Quilombola 
do Iguape 

Sururu 2012 BA Cachoeira Comunidad
e 
tradicional 

De 10.001 
a 30.000 

BCD07  Rede 
Opala 

Opala 2012 PI Pedro II Município Mais de 
30.000 

BCD08 Gostoso Gostoso 2012 RN São Miguel 
do Gostoso 

Município De 3.001 a 
10.000 

BCD09  Jardim 
Botânico 

Orquíde
a 

2013 PA  João Pessoa Comunidad
e 
tradicional 

De 3.001 a 
10.000 

BCD10  Abrantes Abrante
s 

2015 BA Camaçari Bairro 
Planejado 

Mais de 
30.000 

BCD11  Olhos 
D'Água 

Terra 2016 AL Igaci Município De 10.001 
a 30.000 

BCD12  Amigos do 
Sertão 

Licuri 2016 BA Guanambi Município De 3.001 a 
10.000 

BCD13  Lagoa Tim Tim 2016 PB Lagoa de 
Dentro 

Município De 3.001 a 
10.000 

BCD14  Pureza Cristalin
a 

2016 RN Pureza Bairro 
Planejado 

De 3.001 a 
10.000 

BCD15  Ouro 
Negro 

Mangue
zal 

2017 BA São 
Francisco do 
Conde 

Comunidad
e 
tradicional 

De 3.000 a 
10.000 

BCD16  Maringá Margari
da 

2017 PB Pombal Bairro 
Planejado 

De 3.000 a 
10.000 

BCD17  Retiro Longá 2017 PI Esperantina Município De 10.001 
a 30.000 

BCD18  Porto 
Marruás 

Marruás 2017 PI Porto Município De 10.001 
a 30.000 

Fonte: Elaboração própria (2019).  
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 A tabela 2 contextualiza os BCDs em relação à quantidade de 

empreendimentos comerciais dos seus territórios de atuação e o número de 

empreendimentos que aceitam as moedas sociais. Os dados mostram que as 

porcentagens variam entre 100% e 4% de aceitação da moeda social nos 

empreendimentos. Em apenas três, dos dezoito territórios, 100% dos comerciantes 

locais aceitam as moedas sociais em seus estabelecimentos comerciais. Dentre os 

três, o território que possui o maior número de empreendimentos comerciais é o 

território do Banco dos Cocais/PI (300), seguido do BCD Lagoa/PB com 20 e o BCD 

Casa do Sol/BA com apenas 10. Por esse motivo, esses três BCDs podem possuir 

um maior potencial de atingir o território de atuação do BCD através da rede de 

aceitação da moeda.  

 Pode-se perceber também que há territórios com um número relativamente alto 

de empreendimentos comerciais, caso do Banco Solidário do Gostoso/RN. No 

entanto, somente 20% deles aceitam as moedas sociais, comprometendo o fluxo da 

moeda. Nos cinco últimos BCDs da tabela 2, que souberam responder sobre o 

assunto, a porcentagem de comerciantes que aceitam as moedas sociais também é 

baixa: Porto Marruás/PI (17%), Olhos Dágua/AL (15%), Santa Luzia/BA (15%), 

Quilombola do Iguape/BA (12%) e Abrantes/BA) (4%). 

Tabela 2 - Índice de aceitabilidade da moeda social entre os comerciantes por 
território. 

 

Nome BCD Estado Cidade 

Total Comerciantes 

do território de 
atuação do BCD 

Total 
Comerciantes que 
aceitam a Moeda 
Social 

Índice de 

aceitabilidade 
da moeda 
social entre 
os 
comerciantes 

Cocais PI 
São João 
do Arraial 

300 300 100% 

 Casa do Sol BA Cairu 10 10 100% 

 Lagoa PB 
Lagoa de 

Dentro 
20 20 100% 

 Jardim 
PA  

João 
27 19 70% 
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Botânico Pessoa 

 Retiro PI Esperantina 200 140 70% 

Ilhamar BA Vera Cruz 50 30 60% 

 Amigos do 
Sertão 

BA Guanambi 20 11 55% 

 Pureza RN Pureza 60 30 50% 

 Maringá PB Pombal 30 13 43% 

 Rede Opala PI Pedro II 500 200 40% 

 Ouro Negro BA 

São 

Francisco 
do Conde 

100 35 35% 

Gostoso RN 
São Miguel 
do Gostoso 

1.000 200 20% 

 Porto 
Marruás 

PI Porto 250 42 17% 

 Olhos 
D'Água 

AL Igaci 150 23 15% 

 Santa Luzia BA Salvador 200 30 15% 

Quilombola 

do Iguape 
BA Cachoeira 300 36 12% 

 Abrantes BA Camaçari 500 20 4% 

Ecoluzia BA 
Simões 
Filho 

Não soube responder 9   

Fonte: Elaboração própria (2019). 
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 Por fim, apresenta-se na tabela 3, dados acerca do volume de moeda social 

circulando em cada um dos dezoito territórios. Um dos respondentes, o do Banco 

Comunitário de Abrantes, não soube responder ao questionamento. O volume total, 

considerando dezessete circuitos locais, é de 108.070 moedas sociais em circulação 

e a média é de 6.357 moedas sociais, considerando 17 circuitos monetários. No 

entanto, duas experiências no estado do Piauí se destacaram por possuírem grandes 

volumes em relação aos outros, o Banco dos Cocais, com 50mil cocais em circulação 

e o Banco Rede Opala, com 24mil Opalas. O terceiro colocado, o Banco Comunitário 

Retiro, também do Piauí, possui um volume de 5.595 Longás em circulação, inclusive 

abaixo da média dos 17 territórios considerados acima.  

 

Tabela 3 - Volume de Moeda Social em circulação em cada território. 

 

Nome BCD Estado Cidade 
Volume de Moeda Social 
circulando no território 

Cocais PI São João do Arraial 50.000 

 Rede Opala PI Pedro II 24.000 

 Retiro PI Esperantina 5.595 

 Porto 
Marruás 

PI Porto 4225 

Gostoso RN São Miguel do Gostoso 4.000 

 Amigos do 

Sertão 
BA Guanambi 3655 

 Jardim 

Botânico 
PA  João Pessoa 3.500 

 Santa Luzia BA Salvador 3000 

 Olhos 
D'Água 

AL Igaci 3.000 
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 Lagoa PB Lagoa de Dentro 2000 

 Pureza RN Pureza 1.445 

Ilhamar BA Vera Cruz 1200 

 Casa do Sol BA Cairu 1.000 

 Maringá PB Pombal 750 

Quilombola 
do Iguape 

BA Cachoeira 500 

Ecoluzia BA Simões Filho 110 

 Ouro Negro BA São Francisco do Conde 90 

 Abrantes BA Camaçari  Não soube responder 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 Feita a análise, os dois BCDs identificados, pertencentes ao estado do Piauí, 

foram considerados casos relevantes para compreender a complexidade da 

circulação das moedas sociais de maneira mais aprofundada nos seus respectivos 

territórios. 

 O Piauí é um dos poucos estados onde o governo criou uma política de apoio 

à economia solidária a partir de 2004 e Pedro II, de forma semelhante, é um município 

onde existe a Lei Orgânica Municipal de Fomento à Economia Popular Solidária (Lei 

978/2007), aprovada no ano de 2007. A Lei constitui o Conselho Municipal de Fomento 

à Economia Popular Solidária, que tem como missão participar na definição dos 

programas e políticas e no controle social; prevê a criação de um Fundo Municipal de 

Fomento, a ser regulamentado em lei específica; o apoio aos EES por meio do uso de 

equipamentos municipais; tratamento privilegiado nas compras públicas; introdução 

de um selo municipal e apoio à feiras e apoio técnico (VENCER JUNTOS, 2016). 

 O Banco dos Cocais e o Banco Rede Opala estão inseridos no “Território dos 

Cocais”, que compreende uma área de 17.511,17 km2 e atende uma população de 
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374.139 habitantes, que corresponde a 12% do total da população piauiense. Cerca 

de 173.573 pessoas vivem na zona rural, configurando 46%; possui 28.724 

agricultores familiares; 6.126 famílias assentadas e oito comunidades quilombolas; 

seu IDH médio é de 0,58 (IBGE, 2019). Nesse território, encontram-se 22 municípios, 

entre eles: São João do Arraial (Banco dos Cocais) e Pedro II (Banco Rede Opala) 

(VENCER JUNTOS, 2016). O Território dos Cocais foi assim denominado por 

incorporar, em grande medida, a região dos cocais ou mata de cocais, rica em 

espécies de palmeiras (de cocos), como babaçu, carnaúba e buriti, presentes 

principalmente nos estados do Maranhão e do Piauí, configurando-se como zona de 

transição entre a floresta amazônica, a caatinga e o cerrado (VENCER JUNTOS, 

2016). 

 

4.2 SÃO JOÃO DO ARRAIAL (PI) E O BANCO DOS COCAIS 

 O município de São João do Arraial foi criado em 1997 e está situado a 186 km 

de Teresina, na região norte do Piauí, hoje denominada pelo governo estadual de 

“Território dos Cocais”, conforme indicada em vermelho na figura 3. O município 

possui uma área de 213,355 km² e uma população de 7.336 mil habitantes e 

população estimada para 2019 de 7.989 pessoas (IBGE, 2019). 
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Figura 3 - Mapa de localização da cidade de São João do Arraial 

 

Fonte: IBGE (2019). 

 

De acordo com o IBGE (2019), no que tange ao trabalho, o salário médio dos 

São Jãoenses em 2017 era de 2.0 salários mínimos. A proporção de pessoas 

ocupadas em relação à população total era de 4.7% e o percentual da população com 

rendimento nominal mensal per capita de até 1/2 salário mínimo é de 57,4%, que na 

comparação com os outros municípios do estado, ocupava a posição 186 de 224 

(IBGE, 2019). 

De acordo com o coordenador do BCD Cocais, a economia e grande parte da 

renda da cidade vêm da agricultura. As pessoas vivem do extrativismo do babaçu e 

da agricultura familiar, a atividade agrícola local é baseada na subsistência e o 

excedente é vendido no mercado. Há também grande número de moradores que 
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possuem renda restrita ao Bolsa Família, cerca de mil famílias recebem o benefício 

governamental. A prefeitura possui cerca de 200 servidores e algumas pessoas 

aposentadas recebem o INSS. Em resumo, os recursos que circulam no município 

basicamente são provenientes do Bolsa Família, dos servidores públicos municipais, 

da agricultura familiar e das aposentadorias, ou seja, a maioria da população é de 

baixa renda e, de acordo com o agente de crédito entrevistado, “a nossa população é 

muito rural” (informação verbal)1. 

 O Banco dos Cocais foi o primeiro banco comunitário a ser implantado no 

estado do Piauí, inaugurado em 12 de dezembro de 2007, data de comemoração do 

aniversário da cidade de São João do Arraial. A proposta inicial para a implantação 

do BCD foi da prefeitura, em 2006, quando o então prefeito, Francisco das Chagas 

Limma, visitou uma Feira de Economia Solidária organizada pelo Banco Palmas a 

convite do seu fundador, Joaquim de Melo Neto, no Conjunto Palmeiras, em 

Fortaleza/CE. Dessa maneira, a sua criação contou com o apoio direto da prefeitura 

na época em que foi implantado, recebendo recursos públicos municipais e também 

do Instituto Palmas, que doou uma quantia para compor o fundo inicial do BCD.  

Nesse contexto, percebeu-se a preocupação por parte do governo local com a 

construção social do desenvolvimento territorial. Como descreve Fisher (2002, p. 23), 

esse desenvolvimento é considerado uma articulação entre governo local, empresas 

e organizações “dentro de uma trama singular de interesses criando modelos de 

ações coletivas, traduzidos em desenhos organizativos.”.  

Para transformar a ideia em realidade, houve inúmeras preocupações, uma 

delas atendia a seguinte pergunta: que entidade irá gerir este novo BCD? Em 

resposta, foi criado o Centro de Organização Comunitária e Apoio a Inclusão Social, 

o Cocais. O “Centro Cocais” é uma entidade criada especificamente para a 

constituição do Banco dos Cocais, que não se vinculou a nenhuma organização 

existente no território.  

O Centro Cocais se constitui da junção de todas as entidades conhecidas na 

cidade: Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, associações 

comunitárias, vereadores, comerciantes, igrejas, mulheres quebradeiras de coco, 

grupos de produção em economia solidária, Prefeitura Municipal e Ponto de Cultura. 

É importante mencionar que todas as organizações da sociedade civil mencionadas 

 
1 Entrevista com a agente de Crédito, Banco dos Cocais, ago. 2017. 
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passaram a possuir dois representantes na gestão e controle do Centro Cocais. 

 A cidade de São João do Arraial não possui bancos convencionais. Conforme 

descrito por Melo Neto Segundo e Magalhães (2009) e França Filho e Silva Jr (2009), 

os BCDs estão inseridos, geralmente, em territórios de baixa renda, marcados por 

desigualdades, vulnerabilidades e alto grau de exclusão social e que não possuem, 

ou possuem, restritamente, acesso a serviços bancários tradicionais, que é o caso de 

São João do Arraial.  

Logo, inserido nesse contexto, o Banco dos Cocais realiza apoio financeiro à 

comunidade por meio da concessão de microcréditos solidários e prestação de 

serviços bancários, como correspondente bancário da Caixa Econômica Federal, 

prestando serviços à administração pública para pagamento de benefícios aos 

servidores municipais, além de serviços que atendem toda a comunidade. Dessa 

forma, o Banco dos Cocais é considerado um exemplo prático de alternativa de 

subsistência à carência de dinheiro e de acesso a serviços bancários tradicionais, em 

conformidade com as conceituações de Fernandes, A. (2018), Resgalo (2017) e Rigo 

(2014) trazidas neste estudo. 

 A média de circulação mensal no BCD é de 5 mil pessoas, pois “quase toda a 

população passa pelo banco ao menos uma vez por mês buscando algum tipo de 

serviço, seja para pagar um boleto bancário, seja para receber o benefício do Bolsa 

Família” (informação verbal)2. O Cocal é moeda local circulante do Banco dos Cocais, 

criada juntamente com o banco, esse mecanismo proporciona o desenvolvimento do 

comércio local, via circulação na própria comunidade e aumentando o fluxo da 

economia.  

 

 

 

 

 

 
2 Entrevista com a agente de Crédito, Banco dos Cocais, ago. 2017. 
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Figura 4 - Centro Cocais e Banco dos Cocais. 

 

Fonte: Arquivos da Pesquisa (2017). 

Figura 5 – Moeda Social Cocal. 

 

Fonte: Arquivos da Pesquisa (2017). 
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 Em relação às linhas de crédito, o Banco dos Cocais atua somente com a linha 

de crédito para produção.  Essa linha serve aos clientes que possuem algum tipo de 

produção e se encaixam no do perfil que ela oferece.  Os requisitos básicos para a 

linha de crédito são: comprovante de baixa renda, morar no município, ter um negócio 

iniciado ou, pelo menos, uma ideia do que será feito, além de buscar compreender se 

o cliente tem noções básicas de vendas. Essas informações são levantadas em 

conversa com o cliente no mesmo momento da solicitação.  

 A linha de crédito para produção pode ser ofertada nas duas moedas - o real e 

a moeda social -, a porcentagem de cada empréstimo varia de acordo com a 

necessidade do solicitante. Se a compra puder ser realizada dentro do limite territorial 

do município, onde todos os comerciantes aceitam a moeda social, seu empréstimo 

será concedido em Cocal, caso só possa ser adquirida em outro município, será 

realizada em real, ou, ainda, de forma mista (real e cocal). O limite de cada 

empréstimo é de 1000 reais e/ou cocais a cada solicitação. Essas exigências ocorrem, 

de acordo com o coordenador do Banco dos Cocais, porque existem particularidades 

de cada cliente para que o empréstimo seja concedido em moedas sociais e/ou em 

real. Por exemplo, sacoleiras precisam do real para comprar seus produtos no Ceará.  

Assim, os empréstimos são concedidos em real na sua maior parte, embora um 

percentual (que não é fixo, depende das informações levantadas no momento da 

solicitação) do valor solicitado seja concedido em moeda social. Já uma pessoa que 

trabalha com horta ou artesanato e que não precisa realizar compras fora da cidade 

recebe seu empréstimo apenas (ou na sua maior parte, depende, também, de cada 

caso) em cocais.  

 Quando o Banco dos Cocais iniciou suas atividades, o Banco Palmas fez uma 

doação para impulsionar a circulação da moeda social, cerca de mil e quinhentos reais 

foram transformados em Cocais. Para fazer o fundo circular, a princípio, os créditos 

eram apenas em moeda social. Nos três primeiros anos, apenas a linha de crédito 

para consumo funcionava no BCD. Durante esse período, problemas de inadimplência 

começaram a aparecer, as pessoas não quitavam seus empréstimos. Então, para 

melhorar a situação, o BCD, na época, optou por interromper os empréstimos para 

consumo porque entendeu que financiar uma atividade que possibilitasse o aumento 

da renda seria mais interessante. Sendo assim, surgiu a ideia de incentivar as pessoas 

a produzir, trabalhando, criando ou reativando pequenos negócios, diminuindo a 

necessidade de empréstimos emergenciais de consumo. Essa inquietação resultou 
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na criação do crédito para produção, como disse o coordenador do Banco dos Cocais 

em entrevista: 

É mais importante pra gente pegar trezentos reais e financiar um 

pequeno grupo ou um pequeno negócio que depois ele vai ter um 

retorno garantido, porque quando a gente entende que muitos clientes 

investem no emergencial, é um indicativo de um problema. Então não 

se torna vantajoso ter muitos clientes investindo no emergencial, pelo 

fato de estarem endividados ou em dificuldades em gerenciar o seu 

recurso ou até mesmo não conseguir pagar as contas no final do mês. 

Logo, é mais vantagem ter clientes que cumpram com suas 

obrigações mensais (informação verbal)3. 

 No município existe a lei municipal N.º. 114/2007 (Anexo A), intitulada Fundo 

Municipal de Microcrédito e Apoio à Economia Solidária – FUMAES, de natureza 

contábil, com o objetivo “de centralizar e gerenciar recursos orçamentários para os 

programas destinados a implementar políticas de geração de trabalho e renda 

direcionadas à população de menor renda.” (FUMAES, 2007).  

Essa lei, além de outras providências, destina parte das arrecadações 

municipais (nunca superior a 40%, conforme a lei) para o Centro Cocais, gerido por 

um conselho gestor, cuja presidência é exercida pela Secretária Municipal de 

Assistência Social e Cidadania, e composta por 22 membros com representantes do 

Poder Executivo, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, das Associações de 

Moradores Urbanas, das Associações de Moradores ou Produtores Rurais, da igreja, 

de assentamentos de reforma agrária, de grupos de produção solidária, do Ponto de 

Cultura, dos comerciantes locais e das mulheres quebradeiras de coco babaçu. 

 No que concerne aos recursos da FUMAES, estes são aplicados pelo Banco 

dos Cocais e destinados a ações vinculadas aos programas e projetos de economia 

solidária e de apoio à inclusão social de famílias de baixa renda. As suas ações 

contemplam, entre outras, as aquisições de bens e consumo de primeira necessidade, 

implantação de novos projetos comunitários, melhoria da comercialização de produtos 

obtidos em produção familiar ou comunitária. Assim sendo, de certa forma, essas 

ações ampliam o escopo de atuação do BCD. Porém, apesar dessa iniciativa, o 

município é pequeno e as arrecadações são pouco expressivas, já que não existem 

grandes empresas ou indústrias. Segundo o coordenador, em entrevista, os repasses 

são muito pequenos e devido às crises e as dificuldades financeiras internas da 

 
3 Entrevista com coordenador do Banco dos Cocais, set. 2017. 
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prefeitura, no ano de 2016, o repasse não foi uma prioridade. Para se ter uma ideia 

do que acontece, cerca de 800 reais a 1500 reais são repassados a cada 2 ou 3 

meses. 

 No ano de 2014, o então prefeito da cidade de São João do Arraial, Adriano 

Matos, em entrevista ao Portal Globo de Notícias do Estado Piauí (G1), enfatizou a 

importância do BCD, da moeda social e do FUMAES no território:  

O Banco dos Cocais estimula a economia solidária e segura o dinheiro 

no município. Por conta dessas e outras vantagens vamos continuar 

utilizando o cocal, é um benefício que atinge a todos. Além disso, a 

instituição ajuda a arrecadar dinheiro da receita da prefeitura para o 

Fundo Municipal de Apoio a Economia Solidária, que é usado como 

microcrédito. (COSTA, 2014).  

 Dessa forma, o Banco dos Cocais, atualmente, possui grande destaque em 

meio à rede de BCDs no Brasil, justamente pelo protagonismo dos líderes locais e 

pela perspectiva de construção de um território de economia solidária. Em 2012, o 

segundo Banco Comunitário de Desenvolvimento do estado do Piauí foi inaugurado 

na cidade de Pedro II, a terra das opalas, situado a 166 km de distância de São João 

do Arraial, que contempla o Banco Rede Opala. 

 

4.3 PEDRO II (PI) E O BANCO REDE OPALA 

 Fundado e emancipado por portugueses em 1854, o município de Pedro II é 

conhecido como a “Terra da Opala”, pedra semipreciosa encontrada, em níveis 

excepcionais, apenas em terras pedrosegundenses e australianas. O município 

possui uma área de 1.544,565 km², conforme indicada em vermelho na figura 6, uma 

população 37.496 habitantes e está localizada a 200 quilômetros da capital do Piauí, 

Teresina, a 150 quilômetros do litoral e a 200 quilômetros do Ceará.  
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Figura 6 - Mapa de localização da cidade de Pedro II. 

 

Fonte: IBGE (2019). 

 

Em relação a trabalho e renda, o salário médio mensal em 2017 era de 7.7 

salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era 

de 6,4% e o percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de 

até meio salário mínimo é de 55%, que na comparação com os outros municípios do 

estado, ocupava a posição 92 de 224 (IBGE, 2019). 

Aproximadamente 500 famílias vivem do garimpo e do beneficiamento da pedra 

no município, trabalhando em 30 empresas. Pedro II ainda contempla um conjunto 

arquitetônico em estilo Barroco e um rico artesanato local, com sua tecelagem de 

redes e tapetes. Suas belezas naturais fazem com que a cidade receba, em épocas 

específicas, uma visitação considerável, como é o caso do Festival de Inverno, 

realizado no mês de junho. Apesar dessa realidade, a cidade possui apenas uma via 

de acesso bastante precária e não apresenta estrutura suficiente para ser 

caracterizada como um município turístico.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Barroco
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 A criação do Banco Rede Opala se concretizou através de um convênio da 

Obra Kolping com o Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA)4 em 2009, para 

promover a comercialização de produtos da agricultura familiar e fez uma parceria 

com a Secretaria de Assistência Social e Cidadania – SASC para promover o projeto 

Potencialidade em Economia Solidária. E, no mês de junho do ano de 2012, foi 

inaugurado o segundo Banco Comunitário do estado do Piauí. A criação do Banco 

recebe apoio técnico da Kolping e da incubadora ITES/EAUFBA e introduz a moeda 

social Opala para estimular o desenvolvimento local solidário (VENCER JUNTOS, 

2016). 

  A Obra Kolping do Piauí pertence a Kolping Brasil, uma associação sem fins 

lucrativos que atua na superação da pobreza por meio da formação e do trabalho. 

Seus programas e projetos visam colaborar para a erradicação da pobreza em todas 

as suas formas no Brasil. Essa organização tem sede na capital Teresina e não possui 

filiais no estado, mas atua em 70 municípios do Piauí. A Kolping Brasil realiza 

atividades de desenvolvimento de crianças e adolescentes, combate à fome e à seca, 

promoção integral da família e desenvolvimento comunitário. Durante a criação do 

BCD, que abrange todo o município, a organização social fez um investimento inicial 

de 10 mil reais.  

 Diferentemente da cidade de São João do Arraial, Pedro II possui agências 

bancárias convencionais, como Banco do Brasil, Bradesco e Caixa Econômica 

Federal. Também conta com duas Casas Lotéricas e dois correspondentes Caixa Aqui 

(pontos de atendimento que são conectados em tempo real com a Caixa Econômica 

Federal).  Um desses correspondentes é o próprio Banco Rede Opala, que fica 

localizado no Shopping do Artesão, mais conhecido entre os moradores como 

mercado público, que consiste em um complexo de lojas de diversos seguimentos, 

como artesanato, utensílios domésticos, joalherias e restaurantes. 

 
4  O Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA) foi extinto ainda em maio de 2016 ao criar a 
Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (SEAD). 
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Figura 7 – Banco Rede Opala 

 

Fonte: Arquivos da Pesquisa (2017). 

Figura 8 - Moeda Social Opala 

 

Fonte: Arquivos da Pesquisa (2017). 
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 O Banco Rede Opala conta com 3 linhas de crédito. Essas linhas de crédito 

são liberadas somente em moedas sociais, são elas: crédito para produção (1), quintal 

produtivo (2) e kit de irrigação (3).  

 O crédito para produção – microcrédito - (1) tem um limite de 250 Opalas. De 

fato, após descontada a taxa de abertura de crédito de 3% apenas no primeiro 

empréstimo, o valor emprestado é de 242,50. Vale ressaltar que, os juros aplicados 

nessa linha de crédito se tratam de uma taxa administrativa, pois “tanto no Brasil 

quanto nos sistemas internacionais mais conhecidos de moedas complementares, 

não se aplicam juros às moedas sociais ou se aplicam “juros” negativos, uma vez que 

o intuito é promover a circulação e não a poupança.” (RIGO e FRANÇA FILHO, 2017, 

p. 93). Nessa linha, já foram liberadas 345 solicitações, o volume total liberado até a 

data da pesquisa, em 2017, foi equivalente a 86.250,00 Opalas para 136 famílias (as 

famílias podem renovar o empréstimo quantas vezes forem necessárias).  

Ainda sobre a linha de crédito para produção, esta recebeu, inicialmente, da 

Comunidade Kolping, 10.000,00 reais (que serviram de fundo para confecção de 

10.000 Opalas) para iniciar e contemplar a produção de artesanatos, como redes e 

tapetes, produção animal e produção de alimentos (caseiros ou em restaurantes). A 

forma de empréstimo dessa linha de crédito é apenas em moedas sociais. No entanto, 

o BCD é o responsável pela compra do material desejado pelo solicitante nos 

empreendimentos comerciais cadastrados no banco. Assim, as Opalas são recebidas 

pelo empreendimento direto do BCD, sem passar pelas mãos do beneficiário.  

 Já a linha quintal produtivo (2) tem como limite 1000 Opalas, com juros de 3%, 

e liberou 29 solicitações. Dentre estas, 25 já foram renovadas, contemplando 29 

famílias. Quanto a linha de crédito kit de irrigação (3), foi doado através de um projeto 

elaborado pela deputada Rejane Dias, em junho de 2017. Foram doados ao BCD 12 

kits no valor de 1.000,00 reais cada. O acordo entre o BCD e os beneficiários foi de 

pagar apenas 300,00 reais para o BCD ao receber o kit. Após a instalação do kit, o 

beneficiário tem uma carência de 3 meses para começar a pagar esse valor em 2 

parcelas de 150,00 reais. Já foram entregues os 12 kits e apenas uma família 

conseguiu instalá-lo, até o momento da pesquisa, devido à falta de água. 

 O valor da carteira de crédito ativa, valor referente ao total emprestado aos 

usuários, totaliza 23.884 Opalas. Sendo 12.884,00 do Quintal produtivo e 11.050,00 

do Microcrédito para produção. O BCD abrange todo o território da cidade de Pedro II 

e tem uma média de 500 pessoas que circulam pelo banco por mês. O município 
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possui mais de 500 empreendimentos, de acordo com a agente de crédito. Destes, 

em média, 200 estão cadastrados no banco.  

É importante ressaltar que para receber as Opalas o empreendimento 

comercial não precisa estar cadastrado, este cadastro é realizado apenas para o 

controle do banco. Essa informação é de conhecimento público, porém alguns 

estabelecimentos que não desejam receber a moeda social a utiliza como justificativa 

pela falta de interesse. 

 

4.4 MAPEAMENTO DOS CIRCUITOS MONETÁRIOS ALTERNATIVOS NOS 

TERRITÓRIOS 

4.4.1 O circuito da moeda Cocal em São João do Arraial, Piauí. 

 A cidade de São João do Arraial apresenta, de acordo com o agente de crédito 

do Banco dos Cocais, uma média de 300 empreendimentos comerciais com pontos 

fixos, não contabilizando os ambulantes. Todos aceitam a moeda social Cocal, apesar 

da resistência que apresentaram no início do projeto. Na pesquisa de campo 

realizada, foram entrevistados 35 comerciantes que disseram conhecer e usar a 

moeda social nos seus estabelecimentos. Destes 35, apenas um era empreendimento 

econômico solidário. 

 No começo da atuação do BCD, os comerciantes deveriam estar cadastrados 

para aceitar a moeda social. Atualmente, com crescimento da circulação e aceitação 

da moeda, esse cadastro não é mais necessário. Porém, com a intenção de mensurar 

a circulação e movimentação nos principais comércios da cidade (os que vendem 

mais), o BCD realizou um recadastramento no ano de 2016 que compreendeu 230 

empreendimentos. Sobre o cadastramento de comércios no BCD, o agente de crédito 

afirma que “quem abre um comércio em São João, não precisa ir ao banco para 

cadastrar a moeda. Automaticamente ele aceita a moeda, porque ele sabe que todos 

aceitam. Virou uma cultura de comercialização local” (informação verbal)5. 

 No BCD o volume médio de moeda social trocado por semana é muito baixo, 

em média quatro comerciantes realizam esse câmbio, todos os outros utilizam o BCD 

para pagar contas e boletos, esse serviço não pode ser considerado como troca, é 

apenas a realização de um serviço em moeda social. Com isso, o agente de crédito 

 
5 Entrevista com o agente de Crédito, Banco dos Cocais, set. 2017. 
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acredita que “como não tem muita rejeição (da população), não há dificuldade entre 

os comércios em passar e receber troco. Logo, ele (comerciante) não acumula a 

moeda social, ela (moeda social) sempre vai circular.” (informação verbal)6.  

No momento da criação da moeda, em 2007, foi lançado no território um volume 

de 1.500 unidades monetárias para circulação. Atualmente, há uma grande variação 

sobre o volume de Cocais circulando no território. Para o agente de crédito, varia entre 

30.000 a 50.000, podendo chegar a 80.000 Cocais nas datas dos pagamentos de 

benefícios sociais, pois boa parte dos pagamentos é realizada em Cocais.  

 Devido à grande circulação dos Cocais no território, o Banco dos Cocais se 

deparou com a ausência de um fundo de crédito - lastro em reais: para cada unidade 

monetária social emitida existe, no banco comunitário ou em alguma instituição 

financeira formal, um valor correspondente em reais (MELO NETO SEGUNDO e 

MAGALHÃES, 2009; MENEZES e CROCCO, 2009). Então, para amenizar tal 

situação, foi decidido priorizar apenas as renovações de empréstimos solicitadas e os 

empréstimos para novos solicitantes não estão sendo mais realizados. No caso de 

renovações, o empréstimo é ofertado a partir das parcelas que estão sendo pagas 

pelos prestamistas. Sendo assim, o BCD aguarda o pagamento das parcelas dos 

empréstimos realizados (não possuem esse número com precisão), pois acreditam 

que possuem um valor emprestado relevante. De acordo com o coordenador do 

Banco dos Cocais, em média 1 mil reais retornam para o BCD por mês, sob a forma 

de parcelas pagas. 

 Além dos 35 empreendimentos comerciais, foram entrevistadas 50 pessoas 

escolhidas aleatoriamente nas proximidades do BCD. Dessas, apenas uma afirma não 

ser morador da cidade e, portanto, não utiliza a moeda, apesar de conhecê-la. Dessa 

maneira, na amostra de 49 moradores entrevistados, seis deles afirmam possuir 

atividade econômica de forma autônoma, como vendedor de cosméticos, vendedor 

de bijuterias, lavrador, quebrador de coco e vendedor de azeite. Eles dizem receber a 

moeda social como forma de pagamento pelos seus produtos e serviços. De acordo 

com a maioria dos respondentes, as principais maneiras de acesso às moedas sociais 

são: receber moeda social como troco em empreendimentos comerciais (39); 

benefícios sociais (Bolsa Família) (33); como parte ou totalidade do pagamento dos 

seus salários em Cocais (as porcentagens variaram entre 20% a 100%) (19) e como 

 
6 Entrevista com o agente de Crédito, Banco dos Cocais, set. 2017. 
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empréstimos no Banco dos Cocais (5).  

 Durante a pesquisa de campo, pôde-se perceber que os entrevistados 

possuem duas ou mais maneiras diferentes de acesso a moeda social, por isso o 

quantitativo de respostas ultrapassa o número de respondentes, ou seja, os 49 

moradores. Identificou-se, ainda, pelos resultados dos questionários, que 46 dos 49 

moradores entrevistados gastam suas moedas sociais consumindo nos 

empreendimentos locais, principalmente nos de gêneros alimentícios; 33 costumam 

pagar suas contas no BCD com Cocais e apenas um deles prefere trocar cocais por 

reais no BCD, uma vez que consume fora da cidade. Referente à troca de moeda 

social por real, Melo Neto e Magalhães (2009) argumentam que essa conversão no 

sentido contrário pode ser feita desde que observadas algumas imposições, definidas 

por cada banco.  

 A Figura 9 representa o fluxo das moedas sociais entre os atores envolvidos na 

pesquisa. Os 49 indivíduos que disseram ser moradores de São João do Arraial estão 

representados na cor vermelha; o único entrevistado que não é morador da cidade, 

na cor laranja; o Banco dos Cocais na amarela; os prossumidores na cor rosa; os 

funcionários dos empreendimentos comerciais que recebem seus salários em moeda 

social na cor verde e os demais empreendimentos entrevistados na cor azul. 
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Figura 9 - Rede de fluxos dos Cocais em São João do Arraial, Piauí. 

 

Fonte: Elaborado com base nos dados da pesquisa (2017). 

 A partir da representação do fluxo, percebe-se que o sentido das suas setas 

indica a direção da moeda social no território analisado. Nota-se, então, que todos os 

35 empreendimentos e 49 moradores (um entrevistado não é morador da cidade e 

está fora do circuito) se conectam no circuito com mais ou menos intensidade de 

acordo com o tamanho dos quadrados que os representam. Os grandes atores desse 

circuito são: O Banco Cocais, os moradores da cidade de São João do Arraial e grande 

parte dos funcionários dos comércios locais. Estes últimos são pagos (total ou 

parcialmente) em Cocais.  

Observou-se que, os funcionários não acordam, previamente, com seus 

patrões um percentual de recebimento salarial em cocais. Quando questionados, 

disseram: “depende do caixa”, “quando chega o dia de receber, se tiver mais cocal, 

levo cocal, se tiver mais real, levo real”, “recebo qualquer um (real ou cocal), como o 

patrão preferir me pagar, eu gasto aqui (na cidade) mesmo” (informações verbais)7 

 Com a quantidade de moedas sociais circulando, cerca de 50 mil Cocais, em 

 
7 Funcionários dos comércios da cidade de São João do Arraial, out. 2017.  
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um território de 7 mil habitantes, é notória a importância da moeda social e do banco 

comunitário na economia local e no cotidiano dos moradores, inclusive para o 

desenvolvimento do comércio local, que aumentou, significativamente, o consumo nos 

últimos anos, como relata o frentista de um dos dois postos de gasolina da cidade: “na 

cidade vizinha a gasolina é um pouco mais barata, mas o povo continua abastecendo 

aqui por causa do cocal” (informação verbal) 8. No entanto, há que se destacar que 

esse aspecto pode ser visto como uma forma de inflacionar o preço do combustível 

(ou qualquer outro produto) por oferecer uma facilidade de pagamento, o que não é o 

objetivo do BCD com o uso da moeda social no território. Ao contrário, o intuito é 

diminuir os efeitos corrosivos da inflação e evitar a poupança, desestimulando os juros 

sobre o capital e estimulando a circulação da riqueza, como identificou Rigo (2014) 

em suas pesquisas. 

 Para os moradores, a moeda social local oferece segurança. Esse aspecto foi 

descrito por Melo Neto Segundo e Magalhães (2009) e Menezes e Crocco (2009) com 

o sentido de confiabilidade nos componentes de segurança da moeda social e a 

restrição de uso em determinada localidade. Portanto, eles acreditam que houve 

diminuição nos índices de violência e assaltos depois da criação do BCD, como relata 

um dos moradores: ''O melhor dinheiro que tem é esse, pois ninguém quer...'', 

“melhorou a questão da segurança, ladrão não quer (a moeda social)” (informação 

verbal)9.  

Em entrevista, o BCD Pureza/RN relatou que o aspecto segurança foi 

percebido pelos usurários após um assalto em que as moedas sociais não foram 

levadas pelos bandidos, fazendo com que a confiabilidades entre os comerciantes 

aumentasse: 

O comerciante sofreu um assalto há pouco tempo e lá tinha muitas 

moedas sociais e pouco real, assim os ladrões levaram a moeda 

brasileira, e deixaram a moeda social. Isso foi a vantagem para a 

gente, e isso fez com que os outros comerciantes começassem a 

perceber que era melhor e mais seguro a utilização da moeda social. 

(informação verbal)10. 

 Outro aspecto positivo levantado pelos moradores é que a moeda social 

colaborou para o desenvolvimento da cidade de São João do Arraial: ''só com o real 

 
8 Comerciante da cidade de São João do Arraial, out. 2017. 
9 Morador da cidade de São João do Arraial, out. 2017. 
10 Agente de Crédito, Banco Pureza, out. 2017. 
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seria impossível o dinheiro chegar e ficar aqui” (informação verbal)11. No entanto, a 

qualidade do papel da moeda social mostrou-se uma das grandes dificuldades 

enfrentadas pelo Banco dos Cocais, falas comuns foram: “Não gosto e quando pego 

quero trocar logo, porque o dinheiro rasga e perde a tinta”; “até gosto de receber cocal, 

mas o material é ruim”; “o problema é quando a moeda está velha e fica difícil de 

repassar” (informações verbais)12. Sobre isso, o agente de crédito diz que:  

Se você rasgou, molhou a nota, mas ela está completa, o banco troca. 

Para não ter o problema de descredibilidade e o cliente ter a segurança 

de que se acontecer algum problema com a moeda, ele poderá trocar. 

As moedas novas que chegam ao banco vão sendo substituídas pelas 

danificadas. No total, temos quase 40 mil notas danificadas para fazer 

a troca pelas mais novas. (informação verbal)13. 

 Percebe-se, então, que tal fragilidade é uma preocupação do BCD. A 

fabricação das cédulas, segundo o mesmo entrevistado, é relativamente cara, sua 

vida útil é de mais ou menos 6 meses e confeccionar uma cédula mais barata não 

compensa pois compromete a sua qualidade.  

 

4.4.2 O circuito da moeda Opala em Pedro II, Piauí. 

 De acordo com a agente de crédito, Pedro II tem cerca de 500 comércios e, em 

média, 200 deles possuem cadastro no BCD. Porém, esse cadastro não é um fator 

obrigatório para a aceitação da opala nos comércios. Portanto, existem 

empreendimentos que são cadastrados que não recebem mais e empreendimentos 

que não são cadastrados e aceitam a moeda social. Na pesquisa de campo, 40 

empreendimentos foram visitados e disseram conhecer a moeda, embora dentre 

esses, 11 não recebem a opala. 

 O volume de moeda social trocada no banco por semana gira em torno de 100 

a 150 opalas. Quando o BCD foi criado foram lançadas no território 5500 reais em 

opalas. Posteriormente, foi disponibilizado no território um volume de 44 mil opalas. 

Destas últimas unidades, ainda restam nos cofres do BCD 21.262 opalas como fundo 

disponível para uso. Logo, há 24 mil opalas circulando pelo território, equivalendo a 

 
11 Morador da cidade de São João do Arraial, out. 2017. 
12 Moradores da cidade de São João do Arraial, out. 2017. 
13 Agente de Crédito, Banco dos Cocais, out. 2017. 
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24 mil reais. 

Figura 10 - Rede de fluxos da Opala em Pedro II, Piauí. 

 

Fonte: elaborado com base nos dados da pesquisa (2017) 

 

 Na figura 10, nota-se que 12 dos 40 empreendimentos entrevistados não 

recebem a moeda Opala, representados na cor lilás, encurtando o fluxo de sua 

circulação. Logo, dos 28 empreendimentos que aceitam receber a opala como forma 

de pagamento, dois recebem diretamente do BCD, através de parcerias com os 

projetos de concessão de crédito para produção (como detalhado a seguir e não 

representados na figura). Os demais, 26 empreendimentos recebem opalas dos seus 

clientes. Entre os empreendimentos que recebem opalas, apenas 5 disseram repassá-

la na forma de troco para os clientes. A nosso ver, esse fato pode estar 

comprometendo a circulação da moeda social entre os atores envolvidos no circuito. 

Já entre os 5 empreendimentos que repassam opalas sob a forma de troco, observa-

se na figura que dois deles dizem respeito aos maiores mercados da cidade, Popy e 

Opção (representados na cor laranja). Pode-se, então, inferir que ambos atores 

influenciam significativamente no circuito da moeda.  

Percebe-se também um outro fator que limita a circulação das opalas nas mãos 

da população: os comerciantes não realizam o pagamento dos seus funcionários por 
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meio de moedas sociais, representados na figura 10, na cor vermelha. Por esse 

motivo, eles estão à margem esquerda da figura, fora do circuito. 

 Outro ator importante na configuração do circuito são os turistas, pois três 

empreendimentos comerciais, duas lojas de joias (P2 joias e Lapidação Arte Joias) e 

uma farmácia (Farmácia Confiança), disseram trocar diretamente real por opala no 

Banco Comunitário para repassar como “lembrança da cidade de Pedro II”. Ou seja, 

as moedas sociais são repassadas como souvenir para os turistas.  

Quanto a média de valores trocados, os entrevistados não souberam responder 

precisamente. Apenas afirmam serem valores pequenos para deixar guardado caso 

os turistas tenham interesse em conhecer como souvenir.  Esse aspecto pode ser 

observado nas falas a seguir de alguns moradores entrevistados: “A moeda não tem 

procura e aceitação, somente no Festival de Inverno quando chega turista na cidade”; 

“Troco no banco para passar para turista” e “Seria bacana se circulasse, mas acho 

que os turistas levam embora” (informações verbais)14. Sobre esse assunto, a agente 

de crédito do banco corrobora com as falas dos moradores, mas, no seu ponto de 

vista, apesar de comprometer a circulação, a moeda social vista como souvenir pelos 

turistas, é um ponto positivo, pois colabora com a divulgação da cidade, já que “cada 

cédula retrata o ponto turístico e com isso faz com que a cidade seja bem vista lá fora. 

No caso, os turistas, eles querem ver a cédula e já levar porque tem um pouquinho de 

Pedro II” (informação verbal)15 

 Em relação ao uso das opalas com as linhas de crédito do BCD, verificou-se 

que para a linha de crédito de produção, os possíveis beneficiários fazem um cadastro 

e aguardam o parecer do Comitê de Avaliação de Crédito. Se aprovados, o próprio 

banco, a partir de uma lista de empreendimentos cadastrados, compra o material 

solicitado para a produção com moedas sociais no comércio escolhido pelo banco. 

Isso ocorre porque o BCD precisa de nota fiscal para prestação de contas a sua 

entidade gestora, a Kolping. De acordo com a agente de crédito, “se entregar as 

opalas diretamente nas mãos dos beneficiários, alguns não comprarão o material de 

produção e sim materiais de consumo, fugindo a regra do empréstimo” (informação 

verbal)16 . Nesse caso, o BCD teria que implantar uma linha de crédito para consumo, 

mas ainda não tem interesse, porque precisa investir nas linhas de crédito já 

 
14 Moradores da cidade de Pedro II, out. 2017. 
15 Agente de crédito, Banco Rede Opala, out. 2017. 
16 Agente de crédito, Banco Rede Opala, out. 2017. 
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existentes que estimulem a produção e autonomia dos beneficiários.  

Dessa maneira, o maior volume de moedas sociais que saem do BCD e 

seguem diretamente para alguns estabelecimentos específicos, de acordo com 

entrevistada, são fornecedores de diferentes áreas: 

[...] seu José fornece material pra confecção de redes, o Antônio, 

material de construções. Há os que vendem materiais de criação de 

animais suínos, aves e produtos agrícolas; e outros também que 

trabalham com material de consumo humano. Assim, a gente faz o 

pagamento direto a esses comerciantes (informação verbal)17.  

 Nesse caso, a maioria dos proprietários dos estabelecimentos aguardam 

poucos dias e devolvem as opalas recebidas em forma de pagamentos de contas ao 

banco comunitário. Dentre esses empreendimentos, três deles foram entrevistados: 

Depósitos de redes Pedro II (fornecedor de linhas para redes) – recebe 3 mil opalas e 

gasta as 3 mil pagando contas no BCD; Agrotec (loja de produtos agrícolas) – recebe 

em média 70 opalas do banco e 30 opalas de moradores, gasta as 100 pagando 

contas no BCD; Águia Construções (loja de materiais de construção), recebe 1.500 

de moradores da cidade e 1 mil do banco. Do volume total, 2 mil são gastos pagando 

contas no banco e 500 comprando material de consumo no Mercadinho Opção. 

Percebe-se, com isso, que a circulação das opalas entre os moradores da 

cidade fica sensivelmente restrita, pois os empreendimentos comerciais que recebem 

uma maior quantidade de moedas sociais as devolvem ao banco comunitário em 

forma de pagamentos de boletos e contas, prejudicando o fluxo de circulação da 

moeda social no território. 

 Dentre os 29 empreendimentos visitados que aceitam a moeda, em um 

universo de 40, apenas 5 deles afirmam passar troco em opalas. Os demais (24) 

afirmam não tentar mais, pois os clientes rejeitam, então as guardam para pagar 

contas. As frases mais comentadas pelos comerciantes são: “Os clientes não aceitam 

de troco”; “Aceito aqui, mas quase não chega, se chegar não consigo passar troco”; 

“Tem 1 opala no caixa faz 4 meses”; “Se eu aceitar, não consigo passar troco, então 

fico na obrigação de ir no banco trocar”; “O uso é pouco, as pessoas não querem 

receber de troco” (informações verbais)18   

 
17 Agente de crédito, Banco Rede Opala, out. 2017. 
18 Comerciantes da cidade de Pedro II, out. 2017. 
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 Além dos comerciantes, foram entrevistadas 50 pessoas escolhidas 

aleatoriamente ao redor do banco comunitário. Dessas, apenas duas não eram 

moradores de Pedro II, sendo que uma não conhecia a moeda e a outra disse 

conhecer, mas nunca utilizou, alegando: “Nunca precisei e nem quero porque não 

moro aqui” (informação verbal)19. Dos 48 moradores de Pedro II entrevistados, três 

disseram não conhecer a moeda social: “Nunca vi”; “Nunca chegou até mim, não sei 

como funciona”; “Só ouvi falar, nunca tive oportunidade de pegar na moeda” 

(informações verbais)20. Sendo assim, dos 50 indivíduos entrevistados 45 afirmaram 

conhecer a moeda social opala. Nesse conjunto de 45 moradores, 17 disseram ter 

utilizado algum dia, mas apenas sete continuam usando a moeda social. Sendo assim, 

dos 48 moradores de Pedro II entrevistados, apenas sete, atualmente, usam as opalas 

no seu dia a dia.  

Como mostra a Figura 11 abaixo, os sete moradores que ainda usam a moeda 

social (representados pelos círculos vermelhos) o fazem no comércio local: “Tem 

pouca circulação, falta divulgação”; “O pessoal daqui não gosta de usar”; “Seria tão 

bom se todo mundo valorizasse, o povo de fora que valoriza.”. (informações verbais)21 

Os moradores 46 e 44 estão em tamanho maior porque foram os únicos que afirmaram 

receber opalas em forma de troco, mesmo que raramente, em alguns 

estabelecimentos. 

Figura 11 - Rede de fluxos da opala dentre os moradores de Pedro II 

 

Fonte: Elaborado com base nos dados da pesquisa (2017). 

 Os sete moradores que integram a rede acima afirmam que sentem dificuldade 

em comercializar com a moeda social, pois tem pouca circulação e acaba por não 

 
19 Entrevistado na cidade de Pedro II, out. 2017. 
20 Moradores da cidade de Pedro II, out. 2017. 
21 Moradores da cidade de Pedro II, out. 2017. 
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fazer diferença na vida dos cidadãos. Ainda comentaram que há pouca divulgação por 

parte do BCD e baixa valorização dos moradores da cidade, porém há muita 

curiosidade perante os visitantes, que costumam levar a moeda como lembrança da 

cidade. A agente de crédito afirma que o banco é muito procurado por pessoas que 

não moram em Pedro II – corroborando com as falas dos moradores de que visitantes 

trocam reais por opalas no banco para levar de lembrança da cidade. Segundo a 

mesma agente de crédito, essas cédulas provavelmente nunca mais retornarão para 

a circulação na cidade, também não faz ideia de quantas opalas já saíram de 

circulação através dos visitantes, indicando dificuldade de fazer esses registros. Ao 

ser questionada se o banco tem alguma posição quanto a essa condição, acredita 

que, embora a cédula não cumpra o seu papel econômico, há o desempenho de um 

papel simbólico de valorização da identidade local. Os autores Rigo e França Filho 

(2017) e Soares (2009) discutem tais questões afirmando que a ideia da utilização da 

moeda social e suas funções não são somente econômicas, mas envolvem questões 

de apropriação da identidade local e cidadania. 

 No entanto, de acordo com a entrevistada, faz-se necessária uma valorização 

da moeda entre os moradores da cidade. Percebe-se pela fala da agente o entusiasmo 

passado pelo visitante no momento em que conhece o banco e a moeda:  

Para o turista é uma coisa maravilhosa. Quando eles estão na cidade 

com guia de turismo e ficam sabendo que tem uma moeda social 

aqui... Nossa! Para eles isso é incrível e querem conhecer de qualquer 

jeito, porque eles são muito curiosos (informação verbal)22.  

O Banco Rede Opala ainda encontra resistência das pessoas que o frequentam 

no momento de repassar a moeda social como troco, pagamento de benefícios 

sociais, entre outras transações. A agente de crédito confirma que as pessoas não 

aceitam grandes valores, pois têm receio de não conseguir gastar no comércio local. 

Da mesma maneira, Rigo (2014) relata, em sua pesquisa, problemas na aceitação da 

moeda social entre os comerciantes e moradores da comunidade em territórios e 

situações diversas, como nos BCD Liberdade (Manaus, AM), BCD Pirê (Dourados, 

MS), BCD Dunas, (Aracajú, SE) e BCD Casa do Sol (Cairu, BA). 

 Perante o exposto, o banco usa a estratégia de inserir cédulas de valores 

baixos juntamente com as notas em reais a fim de garantir uma mínima saída de 

moedas sociais para circulação. O BCD também acredita que as pessoas possuem 

 
22 Agente de crédito, Banco Rede Opala, out. 2017. 
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“vergonha” de utilizar a moeda, de apresentar no comércio e ser rejeitada, apesar de 

terem mais de 200 empreendimentos cadastrados. Porém, como dito anteriormente, 

esse cadastro se encontra desatualizado pelo Banco e não há obrigatoriedade de 

cadastramento para aceitar ou não a Opala, tornando assim, uma tarefa difícil para os 

moradores da cidade terem informação sobre onde podem gastar suas moedas 

sociais.  

 Junto a isso, também foi percebido que os moradores sentem orgulho de ter 

uma moeda própria perante os turistas. Estes se mostram curiosos em conhecer uma 

moeda social e os moradores e comerciantes orgulham-se em mostrar, explicar como 

funciona e até mesmo oferecer como lembrança da cidade. Por outro lado, esse fato 

não parece causar o desejo de utilizar as moedas como meio de troca no comércio 

local e alguns relatam que se sentem até constrangidos para isso. Essa situação pode 

ser explicada pela dificuldade em comprar com as opalas nos empreendimentos, pois 

há uma grande resistência dos comerciantes em aceitar a moeda social em Pedro II. 

 Outro fator que pode ter influência direta nesse aspecto é que, apesar de 

diversos tipos de empreendimentos aceitarem a opala (mercadinhos, confeitarias, 

panificadoras, lojas de roupa, farmácia, lojas de calçados, consultório odontológico, 

escritório de advocacia, entre outros), a maioria dos usuários é de baixa renda e 

costuma comprar somente em comércios de gêneros alimentícios. Essa realidade, 

então, se torna um fator importante para a compreensão da escassa circulação das 

opalas entre os empreendimentos que comercializam gêneros que não são 

considerados de primeira necessidade.  

Os estudos apontam que a adesão pelos usuários depende da confiança e 

estímulo ao consumo local. Para tanto, é necessário que haja uma mudança da noção 

de pedagogia política, incentivando um comportamento econômico baseado na 

solidariedade e sustentabilidade (FRANÇA FILHO e SILVA JR., 2009; MELO NETO 

SEGUNDO e MAGALHÃES, 2009; RESGALO, 2017). 

 Em se tratando de estratégias para preencher a lacuna deixada pela precária 

divulgação dos serviços do banco comunitários e do incentivo ao uso da moeda social 

no território perante aos moradores da cidade, as agentes de crédito do BCD disseram 

estar planejando uma reunião com a entidade gestora do banco, a Kolping, para 

propor estratégias de ação nesse sentido. No entanto, há certa dificuldade, porque 

qualquer proposta de intervenção deve ser aprovada, autorizada e auxiliada pelos 

órgãos responsáveis na organização.  
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Sobre os comerciantes, o banco comunitário reconhece que é necessário 

melhorar e estreitar a sua relação, pois muitos ainda desconhecem a moeda e seu 

potencial transformador do território. Conforme uma das agentes de crédito, “eles 

ainda não sabem o que realmente é a opala, não é só uma cédula, por trás da cédula 

tem todo um trabalho, tem todo um processo, os projetos têm a gestão que eles não 

conhecem e acho que a gente precisa melhorar essa parte” (informação verbal)23. 

Enfatiza também que há uma falha de comunicação entre os proprietários dos 

estabelecimentos e os seus funcionários em relação à aceitação ou não da opala. 

Esse fato pôde ser percebido pela pesquisadora durante a aplicação do questionário 

em alguns comércios, quando perguntados se aceitavam a moeda social opala no 

estabelecimento, alguns responderam: “vou perguntar para o meu patrão”; “não sei, 

meu patrão não se encontra” (infomação verbal)24.  

 O Banco Rede Opala possui duas agentes de crédito, uma trabalha no banco 

desde a sua fundação e a outra há apenas 6 meses. Esta, como trabalha também 

com turismo, sabia da existência do Banco Comunitário e da moeda opala, mas não 

havia utilizado serviços do banco e nem a moeda antes de se tornar agente de crédito. 

A mesma alegou que o motivo era basicamente o mesmo da maioria dos 

respondentes: “não sabia onde aceitava” (informação verbal)25. Percebe-se, então, 

que o banco tem dificuldade de comunicação com a comunidade.  

Atualmente, cada uma das agentes recebe 30% do salário (salário mínimo) em 

moeda social e 70% em reais. A agente recentemente contratada gasta suas moedas 

pagando contas no próprio BCD e nos mercados Popy e Opção. 

 

4.5 BANCOS COMUNITÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO, MOEDA SOCIAL E 

TERRITÓRIO: UMA VISÃO GERAL NO NORDESTE 

 

 Nesta subseção serão apresentadas as percepções gerais no que se refere às 

principais dificuldades enfrentadas, as estratégias para superá-las e os pontos 

positivos dos 18 Bancos Comunitários de Desenvolvimento da região Nordeste que 

estavam em pleno funcionamento na época da pesquisa.  

 
23 Agente de crédito, Banco Rede Opala, out. 2017. 
24 Comerciantes da cidade de Pedro II, out. 2017. 
25 Comerciantes da cidade de Pedro II, out. 2017. 
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Conforme apresentado na Tabela 1 (Descrições gerais dos BCDs entrevistados 

que estão em funcionamento do Nordeste), são oito BCDs no estado da Bahia, quatro 

no Piauí, três na Paraíba, dois no Rio Grande no Norte e um em Alagoas. Os primeiros 

pontos a serem abordados são os principais desafios do uso da moeda social e as 

dificuldades enfrentadas pelos BCDs no território.  

A aceitação por parte dos comerciantes locais e a resistência da população em 

utilizar a moeda social foram os quesitos mais comentados entre eles. Vale ressaltar, 

que o uso dessas moedas tem caráter voluntário e a sua circulação se restringe a um 

determinado território marcado por influências históricas, que possuem seus próprios 

costumes, relações sociais, de vizinhança, entre outros aspectos e peculiaridades. A 

adesão pelos usuários depende da confiança e estímulo ao consumo local (FRANÇA 

FILHO e SILVA JR., 2009; MELO NETO SEGUNDO e MAGALHÃES, 2009; 

RESGALO, 2017).  

 Em entrevista, os agentes de crédito confirmam que a aceitação por parte dos 

comerciantes compromete a credibilidade da moeda social também pelos moradores 

da comunidade. Esse fato se torna um ciclo, já que o papel de conscientização e 

mobilização do banco comunitário é um fator importante para o enfretamento desses 

desafios. Sobre esse tipo de dificuldade, tem-se o relato do entrevistado do BCD17, 

afirmando que o banco está trabalhando para contornar a situação: “Nosso problema 

é a conscientização da população, estamos trabalhando muito em cima disso. Em 

conscientizar as pessoas em estar fazendo o uso da moeda social, ter a troca, ter o 

conhecimento da moeda social.” (informação verbal) 26 . Outro BCD revela que 

“aceitação é complicada para as pessoas entenderem que tem uma nova moeda.” 

(informação verbal)27.  

Destaca-se, também, o fato de a moeda ser utilizada como souvenir, como 

acontece no Banco Rede Opala. Nesses casos, os territórios onde esses BCDs estão 

inseridos são considerados destinos com potenciais turísticos e a moeda social é vista 

como uma “lembrancinha” da cidade. Desse modo, a comunidade local “gosta da 

moeda, mas gosta dela em casa por serem pequenas e bonitas e não querem gastar 

a moeda. Não fazem circular. O turista que chega e leva essa moeda embora.” 

(informação verbal) 28 . Logo, essa prática se coloca como um dos motivos que 

 
26 Agente de crédito do BCD17, ago. 2017. 
27 Agente de crédito do BCD09, ago. 2017. 
28 Agente de crédito do BCD08, ago. 2017. 
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compromete o baixo fluxo das moedas no circuito.  

Outro fator importante e inibidor do fluxo de circulação da moeda social, visto 

no Bando Rede Opala, é a compra direta do material solicitado pelos beneficiários de 

empréstimos para produção com moedas sociais no comércio escolhido pelo banco. 

O BCD05 realiza essa mesma prática e a considera um desafio para o uso da moeda 

no território, uma vez que as moedas não chegam às mãos dos usuários. E os 

comerciantes, depois que as recebem, as trocam por real no banco comunitário e/ou 

realizam pagamentos de contas.  

Para efeito de controle, no que tange às dificuldades relativas aos BCDs, a 

questão do lastro pode também ser considerada um gargalo para o bom 

funcionamento e atendimento dos bancos comunitários. O lastro em reais é uma das 

peculiaridades da metodologia dos BCDs. Para cada unidade monetária social 

emitida, existe no banco comunitário ou em alguma instituição financeira formal um 

valor correspondente em reais que só é retirado quando é necessário trocar a moeda 

social por reais (MELO NETO SEGUNDO e MAGALHÃES, 2009; MENEZES; 

CROCCO, 2009). O BCD01 expõe que se cria uma expectativa perante a comunidade 

em relação à concessão de empréstimos, mas não possuem lastro para atender a 

demanda. Dessa mesma forma, o BCD16 também afirma que “a principal dificuldade 

que os bancos têm no início é juntar um lastro para conseguir fazer um empréstimo.” 

(informação verbal)29. 

Junto a isso, percebe-se que o amparo governamental é uma questão 

importante para os BCDs. Ao contrário do Banco dos Cocais que recebeu apoio direto 

da Prefeitura, outro BCD entrevistado menciona que não conta com a ajuda da gestão 

municipal, a agente de crédito registra que a política é o maior entrave para a 

consolidação e legalização do BCD, relata que “o prefeito da cidade é totalmente 

contra o Banco comunitário, [...] faz de tudo para poder nos atrapalhar. Inclusive, ainda 

hoje, a gente não tem alvará de funcionamento, a gente teve que entrar na justiça e 

ainda está brigando por isso” (informação verbal)30.  

Além desses, os desafios mais comentados nas entrevistas foram: a) Falta de 

interesse dos comerciantes em repassar as moedas sociais como forma de 

pagamento aos funcionários nem em forma de troco; b) Pouca compreensão da 

comunidade sobre a metodologia dessas moedas e os benefícios para a comunidade 

 
29 Agente de crédito do BCD16, ago. 2017. 
30 Agente de crédito do BCD18, ago. 2017. 
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local; c) A má qualidade do papel moeda e o receio com a falsificação; d) Dificuldade 

em aumentar o lastro do banco. 

Por outro lado, seis dos 18 BCDs ativos afirmaram que não apresentam 

desafios ou dificuldades com as moedas sociais nos territórios: “Não temos 

dificuldades não, os próprios comerciantes nos procuram e hoje poucos comerciantes 

não aceitam. Por volta de 1%. A associação nos dá um suporte grande na inserção 

no território.” (informação verbal)31; “Inicialmente a maioria (dos comerciantes) aceitou 

a conversa, lógico que tiveram uns que não gostaram. Mas lá foram poucos. 

Inicialmente eles aceitaram a moeda social, e muitos deles passaram a contribuir para 

o lastro do banco.” (informação verbal)32; “A moeda para circular é tranquilo. Não tem 

dificuldade” (informação verbal)33; “Não, eu creio que não tem porque todo mundo... 

O pessoal do comércio pergunta da moeda...” (informação verbal)34.  

Salienta-se, que para contornar os desafios e dificuldades expostas, os 

entrevistados relataram empreenderem estratégias, esforço, tempo e recursos 

financeiros. Para tanto, os esforços são direcionados para captação de recursos por 

meio de editais voltados para Economia Solidária, bingos, bazares e eventos em geral, 

propagandas em rádios, aos comércios e escolas, divulgação dos comércios 

cadastrados através de panfletos, visitas as casas das pessoas e realização de 

atividades de conscientização do uso da moeda social e finanças solidárias para a 

comunidade.  

Dessa forma, as vantagens, limites e desafios desses mecanismos dependem, 

além de outros fatores, da cooperação das partes interessadas em resolver problemas 

comuns do território através de uma dinâmica de desenvolvimento endógeno 

sustentável (FARE, DE FREITAS e MEYER, 2015). Sendo assim, a noção de território 

defendia por Santos (1999), que afirma que um território deve ser entendido como 

espaço de vida, trabalho, residência, trocas materiais e espirituais, torna-se 

fundamental para compreensão de fatores que influenciam na compreensão desses 

mecanismos. Isso reflete o quanto é importante abordar as questões que envolvem o 

território nesse processo de mudança da noção de pedagogia política e econômica 

das finanças solidárias (RESGALO, 2017; MELO NETO SEGUNDO e MAGALHÃES, 

2009; FRANÇA FILHO e SILVA JR., 2009).  

 
31 Agente de crédito do BCD01, ago. 2017. 
32 Agente de crédito do BCD16, ago. 2017. 
33 Agente de crédito do BCD09, ago. 2017. 
34 Agente de crédito do BCD12, ago. 2017. 
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Os aspectos positivos relacionados à implantação do BCD e criação das 

moedas sociais estão estreitamente ligados à abordagem de território exposta nesta 

pesquisa. Gottmann (2002) e Saquet (2014) compreendem que o território é além de 

um espaço geográfico, e sim um conjunto de componentes constantemente usados e 

modificados por pessoas que se organizam no seu espaço, segundo seus próprios 

interesses e objetivos, que envolvem: o poder, as contradições, as desigualdades, as 

demarcações, as identidades, as apropriações e dominações. Assim desenvolvendo 

sua própria construção social e histórica.  

Conforme a opinião de um agente de crédito entrevistado, um dos aspectos 

positivos é exatamente o sentimento de identidade, que conforme Rigo e França Filho 

(2017), está além do desempenho de suas funções econômicas, mas envolve 

questões de apropriação da identidade local e cidadania: “A comunidade diz muito 

que o banco trouxe uma identidade para lá, era uma comunidade esquecida, 

empobrecida e até no programa do Fantástico já aparecemos depois do banco.” 

(informação verbal)35. Segundo outro entrevistado, os moradores locais “repararam 

que as pessoas de fora valorizam a comunidade, e isso dá um reconhecimento, dá 

orgulho em morar ali´” (infomação verbal)36. 

Convém ressaltar que os autores Raposo e Faria (2009) afirmam que 

desenvolvimento local é eficaz quando “é capaz de identificar e mobilizar atores 

sociais, recursos econômicos, conhecimento cultural etc., que devem ser aproveitados 

e desenvolvidos em nível local, aumentando capital social.” Dessa maneira, um 

desenvolvimento local só é equilibrado territorialmente entre os cidadãos por meio de 

interesses coletivos que possam recuperar a iniciativa e a autonomia na gestão do 

bem comum (FISCHER, 2002; OLIVERA, 2001).  

Nessa perspectiva, os bancos comunitários por meio de suas políticas de 

concessões de créditos, transformam a vida de pequenos e potenciais produtores, 

auxiliando em um desenvolvimento endógeno equilibrado e contínuo. Tal afirmação 

pode ser compreendida por meio da seguinte fala: 

Eu já ouvi relato de uma pessoa que falava que nunca ia poder pegar 

empréstimo porque não ia ter como pagar. Essa pessoa começou com 

duzentos reais pagando em uma prestação de 5 vezes; ela não tinha 

independência, e só criava ovelhas. Agora ela já cria outros animais, 

já faz uma renda, já se mostra realizada. O que a gente vê é que o 

 
35 Agente de crédito do BCD08, ago. 2017. 
36 Agente de crédito do BCD04, ago. 2017. 
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Banco tem ajudado diferentemente de outros bancos; não tem objetivo 

de ganhar dinheiro em cima dos trabalhadores e sim ajudar a melhorar 

a qualidade de vida da população local (informação verbal)37 

Por outro lado, o BCD15 expõe que as pessoas gostam de tomar os 

empréstimos no banco comunitário, porque não conseguiam fazer isso em outros 

bancos “pois estão com o nome no SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) e a gente 

(BCD) não olha isso, só é mesmo através da confiança e do conhecimento. Eles 

esperam poder pagar logo para poder retornar e pegar mais” (informação verbal)38. 

Assim como no BCD18, em que a agente de crédito afirma que as vidas das pessoas 

mudaram e exemplifica relatando: “se uma pessoa queria trabalhar como sacoleira 

não podia pegar emprestado em um banco maior, mas se elas vierem no Marruás 

conseguem. Apesar de ser pouco o que a gente pode emprestar em real mesmo, a 

taxa de juros é mínima.” (informação verbal)39. 

Ainda sobre os pontos positivos dos BCDs em seus territórios, há os que 

afirmam: “o banco e a moeda estão valorizando o território por comprar mais ali” 

(informação verbal)40; “as pessoas ficaram mais solidárias e bem mais coletivas” 

(informação verbal)41; “as pessoas podem usar as moedas para comprar coisas de 

necessidades básicas que antes não podiam” (informação verbal)42; 

Nessas regiões existe muito o costume da compra fiado, hoje tem uma 
estrutura local que tira a necessidade dessa prática. A moeda ajuda 
no aumento do poder de compra do consumidor e do cliente e 
institucionaliza a questão desse crédito. O comércio vem se 
beneficiando bastante disso. (informação verbal)43 

Vê-se, portanto, que os Bancos Comunitários de Desenvolvimento 

entrevistados possuem muitos elementos comuns que traduzem, mesmo de maneira 

breve neste estudo, um grande potencial de realizar mudanças significativas nos seus 

territórios mediante a circulação das suas respectivas moedas sociais. Cada território 

com as suas peculiaridades e interações sociais, porém baseadas em objetivos 

norteados pelos pilares da Economia Solidária de autogestão, democracia, 

solidariedade, cooperação, respeito à natureza, comércio justo e consumo solidário. 

 
37 Agente de crédito do BCD11, ago. 2017. 
38 Agente de crédito do BCD15, ago. 2017. 
39 Agente de crédito do BCD18, ago. 2017. 
40 Agente de crédito do BCD12, ago. 2017. 
41 Agente de crédito do BCD04, ago. 2017. 
42 Agente de crédito do BCD02, ago. 2017. 
43 Agente de crédito do BCD18, ago. 2017. 



69 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados obtidos nesta pesquisa apontam que os aspectos contextuais de 

cada território interferem na atuação de cada BCD e das suas respectivas moedas 

sociais, gerando efeitos diferentes. Nesse sentido, é preciso que as análises dos 

circuitos monetários alternativos, nos dois territórios do Piauí, considerem o contexto 

de cada um deles. 

Na cidade de São João do Arraial, com circulação de cerca de 50 mil cocais, 

em um território de 7 mil habitantes, é notória a importância da moeda social e do 

Banco Comunitário na economia local no cotidiano dos moradores, como visto na 

Rede de fluxo dos Cocais (figura 9). Um aspecto importante nesse contexto é a falta 

de bancos convencionais na cidade e o Banco dos Cocais ser o único correspondente 

bancário da CEF. Este mesmo aspecto, na cidade de Pedro II, se mostra como inibidor 

do fluxo de circulação da moeda social, pois o município conta com três agências 

bancárias convencionais, dois correspondentes da CEF e duas lotéricas. Com tantas 

opções de serviços bancários, a maioria dos moradores entrevistados, da cidade de 

37 mil habitantes, dizem não sentir necessidade de utilizar os serviços do BCD e 

realizar trocas comerciais com moedas sociais. Sendo um dos aspectos fundamentais 

para o baixo fluxo de moeda social no circuito. Dessa maneira, considera-se que em 

um território maior, os impactos em termos de quantidade (de volume de moeda) são 

menores, o circuito é mais curto.  

Outro fator que compromete a circulação das opalas é a compra direta do 

material solicitado pelos beneficiários de empréstimos para produção com moedas 

sociais no comércio escolhido pelo banco. A maioria dessas moedas é devolvida ao 

banco por esses empreendimentos comerciais, por meio de pagamentos de contas 

diversas.  

Ainda em Pedro II, percebeu-se que o circuito monetário dessas moedas se 

torna curto entre os usuários. Entretanto, para os moradores de São João do Arraial, 

os cocais lhes oferecem segurança porque diminuíram os índices de violência e 

assaltos depois da criação do BCD, levando, então, uma consequência positiva para 

a comunidade. Verificou-se que esse BCD e sua moeda, instituídos a partir do apoio 

do Estado, inclusive na criação de legislação específica que trata do tema, 

apresentam um fluxo mais diversificado do que em Pedro II, que não contou com esse 
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aparato. Além disso, o Banco Rede Opala é administrado por uma organização 

externa à comunidade, a Kolping Brasil. Nesse contexto, pode produzir impactos 

externos, como a fragilidade nas relações de proximidade do BCD em relação aos 

moradores locais. 

Convém salientar que, conforme os achados da pesquisa, as moedas sociais 

não podem ser consideradas apenas um meio de troca econômica, a sua metodologia 

está aliada ao desenvolvimento local mais justo, em que seus benefícios e prejuízos 

possam ser repartidos de forma mais igualitária. Isso reflete o quanto é importante 

abordar que a preocupação maior não é se a moeda funciona ou não, mas se a 

metodologia do BCD está a serviço da comunidade em que ele atende.  

Diante desse juízo, essa tecnologia social não pode ser dissociada do seu 

contexto de uso e da influência exercida em cada território. De fato, o fator relevante 

da pesquisa é a compreensão da dinâmica do circuito monetário das moedas sociais 

e das práticas da economia solidária para além das mudanças econômicas; dessa 

forma, envolvendo um conjunto de atores e sujeitos no processo de mobilização de 

construção de legitimidade da economia solidária.  

Destarte, os casos escolhidos apresentam fatores distintos que auxiliam e que 

prejudicam a circulação das moedas sociais. Os instrumentos de coleta de dados e o 

uso da análise de redes permitiram identificar problemas específicos nos circuitos 

monetários investigados e orientar diretamente as ações do BCD para dinamizar a 

economia local por meio do uso da moeda social criada. Entende-se isso como uma 

contribuição na inovação de processos locais a partir dos próprios agentes de crédito. 

No que diz respeito à contribuição para políticas públicas, acredita-se que as 

discussões em torno do uso da moeda, o microcrédito ofertado pelos BCDs e das 

especificidades locais apontam para ações públicas (e políticas) no sentido de apoiar 

essas experiências, principalmente em contextos de crise. As informações mostram 

como a prefeitura de São João do Arraial (PI) inovou ao apoiar a criação do Banco 

dos Cocais e ainda atrelar o pagamento de salários do funcionalismo público local ao 

uso de moeda social.  

Identifica-se, também, que as relações com os aspectos dos territórios são 

fundamentais para a compreensão da dinâmica do circuito das moedas sociais, visto 

que cada município apresentou resultados díspares, evidenciando que o apoio do 

governo local foi fundamental para obter uma circulação significativa da moeda social.  

É mister asseverar que, futuras pesquisas são vislumbradas a partir dos 
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achados dessa investigação. A diversidade do material qualitativo obtido aponta na 

direção oposta ao estabelecimento de padrões de comportamento dos circuitos 

monetários alternativos e vai ao encontro de fomentar que as especificidades de cada 

local indiquem como cada experiência pode atuar de forma efetiva no 

desenvolvimento do seu território. 
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APÊNDICE A - INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS NOS BCDS DO 

NORDESTE 

 

Título: MOEDA SOCIAL E TERRITÓRIO: Uma análise do circuito monetário das 
moedas sociais a partir de aspectos do território 

Orientadora: Professora Ariádne Scalfoni Rigo (NPGA/UFBA) 

Aluna: Tamires Lordelo Conceição Costa 
 

Nome do entrevistado: __________________________________________ 

Telefone: (____) _______________________________________________ 

E-mail: ______________________________________________________ 

 

ASPECTOS GERAIS 

1. Qual o nome do BCD? ____________________________________ 

2. Quando o BCD iniciou suas atividades (mês/ano)? _______/_______ 

3. Qual a região que se localiza? 

a) Norte 

b) Nordeste 

c) Sul 

d) Sudeste 

e) Centro-Oeste 

4. Qual o Estado que o BCD se localiza? ________________________ 

5. Qual o Município que o BCD se localiza? ______________________ 

6. Qual a área geográfica de atuação do BCD? ___________________ 

7. Quando iniciou a circulação da moeda social (mês/ano)? ______/____ 

ASPECTOS DO TERRITÓRIO 

8. Qual o tipo de território que o BCD atua (RU)? 

a) Ocupação irregular (favela) 

b) Assentamento 

c) Bairro planejado 

d) Programa habitacional 

e) Município 

f) Comunidade tradicional (pescadores, agricultores, quilombolas) 

g) Territórios federais (resex, indígena, etc.) 
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h) Outro. Qual? ________________________________ 

9. Qual o número de habitantes que vive na área de atuação do BCD (RU)? 

a) Até 1.000 habitantes 

b) De 1.001 a 3.000 habitantes 

c) De 3.001 a 10.000 habitantes 

d) De 10.001 a 30.000 habitantes 

e) Mais de 30.000 habitantes 

CARACTERIZAÇÃO DOS BCDS E ASPECTOS DE GESTÃO 

10. Qual entidade deu origem ao projeto do BCD no município e/ou comunidade 

(entidade executora do projeto) (RU)? 

a) Prefeitura Municipal 

b) Governo do Estado 

c) Instituto Banco Palmas 

d) Universidades 

e) ONG’s 

f) Empresa Privada 

g) Entidade Local 

h) Nenhuma. A comunidade se organizou sozinha 

i) Outro. Qual? ________________________________________ 

11. Quais as principais fontes de financiamento para criação do BCD (RM)? 

a) Prefeitura Municipal 

b) Governo do Estado 

c) Governo Federal 

d) Instituto Banco Palmas 

e) Universidades 

f) ONG’s 

g) Empresas 

h) Entidade Local 

i) Outro. Qual? ________________________________________ 

12. Quantas pessoas/clientes circulam em média pelo BCD por mês para 

utilização dos seus serviços (RU)? 

a) Até 40 pessoas 

b) Entre 41 e 100 pessoas 
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c) Entre 101 e 200 pessoas 

d) Entre 2001 e 300 

e) Acima de 300 pessoas 

LINHAS DE CRÉDITO OFERECIDAS EM REAIS PELOS BCD’S ATÉ HOJE 

13. Quais as linhas de crédito do BCD (RM) 

(Indicar quais existem e o volume liberado em cada uma – atualizar) 

a) LINHA DE CRÉDITO A 

Nome: _________________________________________________ 

Limite: _________________________________________________ 

Volume total liberado de empréstimos (pessoa física + empreendimentos / 

formal ou informa): _______________________________________ 

b) LINHA DE CRÉDITO B 

Nome: _________________________________________________ 

Limite: _________________________________________________ 

Volume total liberado de empréstimos (pessoa física + empreendimentos / 

formal ou informa): _______________________________________ 

c) LINHA DE CRÉDITO C 

Nome: _________________________________________________ 

Limite: _________________________________________________ 

Volume total liberado de empréstimos (pessoa física + empreendimentos / 

formal ou informa): _______________________________________ 

d) LINHA DE CRÉDITO D 

Nome: _________________________________________________ 

Limite: _________________________________________________ 

Volume total liberado de empréstimos (pessoa física + empreendimentos / 

formal ou informa): _______________________________________ 

 

LINHAS DE CRÉDITO OFERECIDAS EM MOEDA SOCIAL PELOS BCD’S Quais as 

linhas de crédito do BCD são oferecidas em moeda social (RM)? 

e) LINHA DE CRÉDITO E 

Nome: ________________________________________________ 

Limite: ________________________________________________ 

Volume total liberado de empréstimos (pessoa física): __________ 
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f) LINHA DE CRÉDITO F 

Nome: ________________________________________________ 

Limite: ________________________________________________ 

Volume total liberado de empréstimos (pessoa física): __________ 

g) LINHA DE CRÉDITO G 

Nome: _______________________________________________ 

Limite: ________________________________________________ 

Volume total liberado de empréstimos (pessoa física): ___________ 

14. Qual o valor do fundo de crédito do BCD – atual em reais (R$ pronto para ser 

emprestado)?  ____________ 

15. Qual o valor da carteira de crédito ativa atualmente (valor total emprestado 

hoje na mão dos usuários)? 

________________________________________ 

 

ASPECTOS DA GESTÃO E CONTROLE DA MOEDA SOCIAL 

16. Quantos comerciantes existem na área de atuação do BCD? ________ 

17. Quantos comerciantes aceitam a moeda social na área de atuação do BCD? 

___________ 

18. Pelo que você percebe, qual o volume médio de moeda social trocado no 

banco por semana? _______________________ 

19. Atualmente, quais ações /instrumentos são utilizadas pelo BCD para estimular 

o uso da moeda social no território (RM)? 

a) Não existem 

b) Palestra 

c) Capacitações (oficinas, cursos e formação, etc.) 

d) Material de comunicação (cartaz, banner) 

e) Meios de comunicação locais (sistemas de som, boca a boca, rádio 

comunitária) 

f) Campanha publicitária (serviço contratado) 

g) Eventos e feiras 

h) Atividade específica com comerciantes 

i) Atividade nas escolas da comunidade 

j) Músicas/teatro 

k) Outros 
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20. Qual o volume em moeda social lançado no território quando da criação da 

moeda social? _____________________________ 

21. Qual o volume atual de moeda social disponível para uso (fundo)? 

______________________________ 

22. Qual o volume de moeda social circulando no território? 

_____________________________ 

23. O BCD remunera seus membros em moeda social?  

a) Sim 

b) Não 

Se sim. Quanto (%)? ______________________________ 

OPINIÃO SOBRE OS DESAFIOS E PERSPECTIVAS DO BCD E DA MOEDA 

SOCIAL 

24. Na sua opinião, quais as principais dificuldades enfrentadas pelo BCD no 
território? 

 
25. Na sua opinião, quais os principais desafios do uso da moeda social no 

território? 
 

26. O que o BCD tem feito para poder enfrentar estes desafios da moeda social? 
 

27. Na sua opinião, qual o futuro do BCD no território? 
 

28. Na sua opinião, qual o futuro do uso da moeda social no território? 

 
 

 

PERCEPÇÃO DOS AGENTES DE CRÉDITO SOBRE O TERRITÓRIO 

Como é a sua comunidade? Sobre trabalho, participação, distância do centro, 

pobreza, desigualdade social... 

Como você acha que é a vida lá? Mora lá a quanto tempo? 

Como é a economia local, a comunidade vive de que? Que tipo de trabalho predomina. 

Lá tem conflitos? Políticos ou entre famílias. 

Tem muitas associações, organizações? A comunidade participa dos eventos 

promovidos? Como? 

O comercio local percebe crescimento nas vendas após circulação da moeda? 

Como? Porque? Exemplo. 

A satisfação das necessidades básicas da comunidade melhorou com a chegada da 

moeda? Como? Porque? Exemplo. 
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As pessoas pegam a moeda? Pegam empréstimos? 

Você, agente, também utiliza os serviços do banco? Quais? 

Quais os aspectos positivos do banco e das moedas mais comentados pela 

comunidade? E os negativos? 

Para você, quais os principais resultados do uso das moedas para os usuários? O que 

mudou na comunidade depois da chegada do banco? 

A moeda mudou as condições de vida das pessoas? 

Quais características do território são mais influenciadoras da gestão da moeda? 
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APÊNDICE B - INSTRUMENTO PARA MAPEAMENTO DO CIRCUITO DE MOEDAS SOCIAIS EM BANCOS COMUNITÁRIOS 

DE DESENVOLVIMENTO 

 

Questionário para MORADORES DA COMUNIDADE EM GERAL, ESCOLHIDO ALEATÓRIAMENTE NO ENTORNO 

DO BANCO MOEDA SOCIAL LOCAL 

 
NÚMERO: ___________________       ENTREVISTADOR:__________________________      Data: ____/___/2017 

1- Questões introdutórias 

Você mora na 

cidade?             

(  ) sim    (   ) não          Se sim, há quanto tempo? _____________ anos 

Você conhece a 

moeda social local?         

(   )  sim   (   ) não*   (Se não, pare aqui)    

Você já usou a 

moeda social 

Moeda social local? 

(   )  sim   (   ) não*    (Se não, pare aqui)                              

Hoje, você usa¹ 

Moeda social local? 

(   ) sim    (   ) não*    (Se não, pare aqui)    

Se não, por quê? 

(aponte 

sucintamente a 

resposta) 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
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Nota¹ Usa = receber, aceitar, comprar com moeda social Moeda social local 

 
2 De QUEM e COMO você ACESSA ou RECEBE a moeda social Moeda social local? (apenas para os casos em que usa a moeda ainda 

hoje) 

( ) tomando empréstimo no BCD. Quais: (  ) Consumo  (  ) Produtivo  (  ) Habitacional  (  ) Bolsa Família  (  )Empresarial  

(  ) Trocando direto Reais por Moeda social no BCD 

( ) Recebendo troco nos empreendimentos locais. De que tipo: (  ) farmácia; ( ) mercadinho; ( ) salão de beleza; (  ) lanchonete 

   ( )restaurante; ( ) lan-house (  ) Outro, tipo: 

_______________________________________________________________________________________ 

(  ) outra forma. Qual? (Ex. 

Salário)___________________________________________________________________________________________________ 

 

3 ONDE e COMO você GASTA a moeda social? 

( ) Pagando empréstimo no BCD. Quais: (  ) Consumo  (  ) Produtivo  (  ) Habitacional  (  ) Bolsa Família  (  )Empresarial 

( ) Pagando contas diversas no BCD 

(  ) Outra forma. Qual? 

____________________________________________________________________________________________________________ 

(  ) Consumo nos empreendimentos locais. Quais? _______________________________________________________________ 

                                                                                                 

________________________________________________________________ 

                                                                                                 

________________________________________________________________ 

 



84 

 

4 Percepção sobre a moeda Moeda social local, sua relação com as transformações do território e sua utilidade social (N –
Nada; P-Pouco; M-Muito; T-Totalmente) (apenas para os que disseram que já usaram e/ou usam a moeda social Moeda social 
local) 
 

1 A Moeda social local ajudou a melhorar a cidade ? N P M T 

2 A Moeda social local foi útil para a cidade ? N P M T 

3  A Moeda social local ajudou a melhorar sua vida na cidade? N P M T 

4  Conheceu mais pessoas ou fez novos amigos depois do uso da moeda social na cidade? N P M T 

5 A Moeda social local ajudou a melhorar as relações de vizinhança na cidade? N P M T 

6 A Moeda social local ajudou a aumentar suas vendas? N P M T 

7 A Moeda social local ajudou a aumentar a renda da sua família? N P M T 

8 A Moeda social local fez aumentar o consumo dentro da cidade? N P M T 

9 Hoje,  a Moeda social local está ajudando a melhorar Cidade ? N P M T 

10 Hoje,  a Moeda social local ajuda a aumentar suas vendas? N P M T 

11 Hoje,  a Moeda social local ajuda a melhorar a renda da sua família? N P M T 

12 Hoje,  a Moeda social local e útil para você  e/ou seu empreendimento? N P M T 

13 Hoje, você acha que se Moeda social local deixasse de circular, faria diferença para a cidade ? N P M T 

14 E hoje em dia, você acha que se moeda moeda social local deixasse de circular, faria diferença para você 
e/ou seu empreendimento? 

N P M T 
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APÊNDICE C - INSTRUMENTO PARA MAPEAMENTO DO CIRCUITO DE MOEDAS SOCIAIS EM BANCOS COMUNITÁRIOS 

DE DESENVOLVIMENTO 

 

 

Questionário para EMPREENDIMENTOS LOCAIS E PROSSUMIDORES 

 
NÚMERO: ___________________       ENTREVISTADOR:__________________________      Data: ____/___/2017 

 
2- Questões introdutórias 

Você mora na 

cidade?             

(  ) sim    (   ) não          Se sim, há quanto tempo? _____________ anos 

Você conhece a 

moeda social?         

(   )  sim   (   ) não*   (Se não, pare aqui)    

Você já usou a 

moeda social? 

(   )  sim   (   ) não*    (Se não, pare aqui)                              

Hoje, você usa¹ a 

moeda social? 

(   ) sim    (   ) não*    (Se não, pare aqui)    

Se não, por quê? 

(aponte 

sucintamente a 

resposta) 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 Nota¹ Usa = receber, aceitar, comprar com moeda social 
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2. CARACTERIZAÇÃO DOS NÓS DO CIRCUITO 

(  ) Prossumidor² 
 

Nome/ tipo de produto ou 
serviço prestado: 

___________________________________________________________________
_____ 

(  ) 
Empreendimento 
local privado formal 

Nome/ tipo de produto ou 
serviço prestado: 

(  ) farmácia; ( ) mercadinho; ( ) salão de beleza; 
(  ) lanchonete  ( )restaurante; ( ) lan-house 
(  ) Outro, tipo: _____________________________________________ 

 
(  ) EE de Ecosol 

Nome/ tipo de produto ou 
serviço prestado: 

_______________________________________________/____________________
_________________________________ 

 
(  ) Org. Socied. 
Civil 

Nome/ tipo de produto ou 

serviço prestado 

_______________________________________________/____________________
_________________________________ 

 
(  ) Grupo coletivo 
de produção 
(informal) 

Nome/ tipo de produto ou 

serviço prestado 
_______________________________________________/____________________
_________________________________ 

 
(  ) Grupo cultural 

Nome/ tipo de produto ou 

serviço prestado 

_______________________________________________/____________________
_________________________________ 

 
(  ) Outro 

Nome/ tipo de produto ou 

serviço prestado 

_______________________________________________/____________________
_________________________________ 

Nota²: indivíduo que vende o que produz ou presta serviços e, ao mesmo tempo, é consumidor na comunidade. Tipicamente são pequenos 
negócios informais (Ex. vendedores ambulantes; produção caseira, mão de obra local, como pedreiro etc) 
 

4. CARACTERIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DO CIRCUITO 

3.1 De QUEM e COMO você ACESSA ou RECEBE a moeda social? 

 
 
 

De quem? 
Como? 

Especificamente... 
(apontar nome/produtos e 
serviços/tipo dos principais 

atores) 

Quanto 
em 

média? 
(estimar 

valor 
médio 

mensal) 
 

Com que frequência? 
R –raramente; VQ – de 

vez em quando; 
 S – sempre; NR – Não 
recebe a muito tempo 

 

Que tipo de 
relação tem com 

este ator?  
F- familiar   A –

amizade; V-
vizinhança C-

Conhecidos; NE não 
existe relação 
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específica 

1-Moradores da 
comunidade em geral 

Vendendo seus 
produtos e 
serviços 

Não se aplica  R      VQ       S       NR A      F       V      NE 

2- Moradores das 
comunidades vizinhas 

Vendendo seus 
produtos e 
serviços 

Não se aplica 
 

R      VQ       S       NR A      F       V     NE 

3 – BCD  

Tomando 
empréstimos  

Consumo                      

Produtivo Empresarial 

Bolsa Família        

Habitacional 

 

R      VQ       S       NR A      F       V      NE 

Trocando direto 
reais por Moeda 
social 

Não se aplica 
 

R      VQ       S       NR A      F       V     NE 

Vendendo seus 
produtos e 
serviços para 
funcionários do 
BP 

Não se aplica 

 

R      VQ       S       NR A      F       V      NE 

4 - Empreendimentos 
locais 

Vendendo para 
abastecer outros 
Empreendimento
s locais 

 

1 

______________________

____________ 

2_____________________

_____________ 

 

R      VQ       S       NR A      F       V      NE 
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3_____________________

_____________ 

Recebendo troco 
nos 
empreendimentos 
locais 

 

1 

______________________

____________ 

2_____________________

_____________ 

3_____________________

_____________ 

 

R      VQ       S       NR A      F       V     NE 

5 –Prossumidores 
Vendendo para 
abastecer 
Prossumidores 

 

1 

______________________

____________ 

2_____________________

_____________ 

3_____________________

 

R      VQ       S       NR A      F       V      NE 
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_____________ 

Recebendo troco 
de 
Prossumidores 

 

1 

______________________

____________ 

2_____________________

_____________ 

3_____________________

_____________ 

 

R      VQ       S       NR 
A      F       V     NE 

 
 
6 – Empreendimentos 
locais de Ecosol 

Vendendo para 
abastecer EES 
locais 

 

1_____________________

______________ 

2_____________________

______________ 

 

R      VQ       S       NR 
A      F       V      NE 

Recebendo troco 
nos EES locais 

 

1_____________________

______________ 

 

R      VQ       S       NR 
A      F       V      NE 
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2_____________________

______________ 

7 Outros 

   
 
 
 
 

R      VQ       S       NR 
A      F       V     NE 

 

2 ONDE e COMO você GASTA a moeda social? 

 

 
 
 

Onde gasta? 
Como? 

Especificamente... 
(apontar nome/produtos e 
serviços/tipo dos principais 

atores) 

Quanto 
em 

média? 
(estimar 

valor 
médio 

mensal) 
 

Com que 
frequência? 

R –raramente; VQ 
– de vez em 

quando; 
 S – sempre; NR – 

Não recebe a 
muito tempo 

 

Que tipo de 
relação tem com 

este ator?  
F- familiar   A –

amizade; V-
vizinhança; NE não 

existe relação 
específica 

1-Moradores da 
comunidade em 
geral 

Passando troco nas 
compras dos produtos e 
serviços 

Não se aplica  
R      VQ       S       

NR 
A      F       V      NE 

2- Moradores das 
comunidades 
vizinhas 

Passando troco nas 
compras dos produtos e 
serviços 

Não se aplica 
 R      VQ       S       

NR 
A      F       V     NE 

3 – BCD Moeda 
social 

Pagando empréstimos no 
BP 

Consumo                      

Produtivo Empresarial 

 R      VQ       S       

NR 
A      F       V      NE 
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Bolsa Família        Habitacional 

Trocando direto as Moeda 
social por reais no BP 

Não se aplica 
 R      VQ       S       

NR 
A      F       V     NE 

Pagando contas diversas 
no BP 

Não se aplica 
 R      VQ       S       

NR 
A      F       V      NE 

4 - 
Empreendimentos 
locais 

Comprando produtos e 
serviços diversos em 
Empreendimentos locais 

 

1 

__________________________

________ 

2_________________________

_________ 

3_________________________

_________ 

 

R      VQ       S       

NR 
A      F       V     NE 

Comprando para se 
abastecer em 
empreendimentos locais 

 

1 

__________________________

________ 

 

R      VQ       S       

NR 
A      F       V      NE 
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2_________________________

_________ 

3_________________________

_________ 

5 –Prossumidores 

Comprando produtos e 
serviços diversos junto a 
Prossumidores 

 

1 

__________________________

________ 

2_________________________

_________ 

3_________________________

_________ 

 

R      VQ       S       

NR 
A      F       V      NE 

Comprando para se 
abastecer junto a 
Prossumidores 

 

1 

__________________________

________ 

2_________________________

 

R      VQ       S       
NR 

A      F       V     NE 
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_________ 

3_________________________

_________ 

6 Funcionários/mão 
de obra local Pagando funcionários ou 

mão de obra local 

_________% do salário 

_________ valor médio pago 

 
R      VQ       S       

NR 
A      F       V     NE 

 
 
6 – 
Empreendimentos 
locais de Ecosol 

Comprando produtos e 
serviços diversos em EES 
locais 

 

1_________________________

__________ 

2_________________________

__________ 

 

R      VQ       S       
NR 

A      F       V      NE 

Comprando para se 
abastecer em EES locais 

 

1_________________________

__________ 

2_________________________

__________ 

 

R      VQ       S       
NR 

A      F       V      NE 

7 Outros 

   
 
 
 
 

R      VQ       S       
NR 

A      F       V     NE 
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3 Percepção sobre a moeda social, sua relação com as transformações do território e sua utilidade social (N –Nada; P-Pouco; 
M-Muito; T-Totalmente) 

 

2.1 A  moeda social ajudou a melhorar a cidade? N P M T 

2.2 A  moeda social foi útil para a cidade? N P M T 

2.3  A moeda social ajudou a melhorar sua vida na cidade? N P M T 

2.4  Conheceu mais pessoas ou fez novos amigos depois do uso da moeda social na cidade? N P M T 

2.5 A moeda social ajudou a melhorar as relações de vizinhança na cidade? N P M T 

2.6 A moeda social ajudou a aumentar suas vendas? N P M T 

2.7 A moeda social ajudou a aumentar a renda da sua família? N P M T 

2.8 A moeda social fez aumentar o consumo dentro da cidade? N P M T 

2.9 Hoje,  a moeda social está ajudando a melhorar a cidade? N P M T 

2.10 Hoje,  a moeda social ajuda a aumentar suas vendas? N P M T 

2.11 Hoje,  a moeda social ajuda a melhorar a renda da sua família? N P M T 

2.12 Hoje,  a moeda social e útil para você  e/ou seu empreendimento? N P M T 

2.13 Hoje, você acha que se moeda social deixasse de circular, faria diferença para a cidade? N P M T 

2.14 E hoje em dia, você acha que se moeda social deixasse de circular, faria diferença para você e/ou seu 
empreendimento? 

N P M T 
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ANEXO A - LEI MUNICIPAL N.º. 114/2007 - FUNDO MUNICIPAL DE 

MICROCRÉDITO E APOIO À ECONOMIA SOLIDÁRIA – FUMAES 

 

 

 

 

LEI MUNICIPAL N.º. 114/2007, DE 19 DE DEZEMBRO 2007.  

  

  

  

“Cria o Fundo Municipal de Micro-crédito e 
Apoio à Economia Solidária – FUMAES, 
Institui o Conselho  Gestor do FUMAES e 
destina recursos orçamentários do 
município para o financiamento do fundo, e  
da outras providências”.  

   

  

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL, ESTADO DO PIAUÍ, Faço 

saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  

 

Art. 1º - Esta Lei cria o Fundo Municipal de Micro-crédito e Apoio a Economia Solidária 

– FUMAES e Institui o Conselho Gestor do FUMAES.  

  

CAPITULO I  

DO FUNDO MUNICIPAL DE MICRO-CRÉDITO E APOIO A ECONOMIA SOLIDÁRIA  

 

Seção I Objetivos e Fontes  

  

Art. 2º - Fica criado o Fundo Municipal de Micro-crédito e Apoio a Economia Solidária 

– FUMAES, de natureza contábil, com o objetivo de centralizar e gerenciar recursos 

orçamentários para os programas destinados a implementar políticas de geração de 

trabalho e renda direcionadas à população de menor renda.  

Art. 3º - O Fundo Municipal de Micro-crédito e Apoio a Economia Solidária – FUMAES 

é constituído por:  

– recursos provenientes de transferências do Governo Municipal, convênios com 

instituições públicas e privadas, doações, resultados financeiros pela aplicação de 

recursos no mercado de capitais e outras rendas eventualmente dirigidas ao 

programa.   
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– recursos provenientes de empréstimos externos e internos para programas de 

microcrédito e apoio à economia solidária;  

– receitas operacionais e patrimoniais de operações realizadas com recursos do 

FUMAES; e,   

– outros recursos que lhe vierem a ser destinados.  

Art. 4º - As transferências do Governo Municipal serão representadas por um 

percentual nunca superior a 40% (quarenta por cento) da receita tributária municipal, 

a ser regulamentada por decreto do Poder Executivo.  

§ 1º As transferências municipais serão suspensas a partir da auto-sustentação do 

Fundo definida em análises procedida pelo Poder Executivo Municipal.  

§ 2º Em nenhuma hipótese os recursos do Fundo poderão financiar atividades 

estranhas aos seus fins, nos termos desta Lei.  

§ 3º As transferências de recursos financeiros do Município para o Fundo serão 

classificados a título de inversões financeiras.  

§ 4º O fundo terá contabilidade própria, vinculando-se aos registros gerais do 

município.  

 

Seção II  

Do Conselho-Gestor do FUMAES  

 

Art. 5º O Fundo Municipal de Micro-crédito e Apoio a Economia Solidária – FUMAES 

será gerido por um Conselho-Gestor;  

Art. 6º - O Conselho Gestor do FUMAES é órgão de caráter deliberativo, terá 

personalidade jurídica própria e será composto pelas representações das seguintes 

entidades:  

04 (quatro) representantes do Poder Executivo;  

02 (dois) representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais;  

02 (dois) representantes das Associações de Moradores Urbanas;  

02 (dois) representantes das Associações de Moradores ou Produtores Rurais;  

02 (dois) representantes da Igreja;  

02 Representantes de Assentamentos de Reforma Agrária;  

02 Representantes de grupos de produção solidária;  

02 Representantes do Ponto de Cultura;  

02 Representantes dos Comerciantes Locais; e  

02 Representantes das Mulheres Quebradeiras de Côco Babaçu;  

§ 1º -  O número de representantes de cada entidade acima será distribuído entre 

titular e suplente, devidamente designada na indicação formal.    

§ 2º - A presidência do Conselho Gestor do FUMAES será exercida pela Secretária 
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Municipal de Assistência Social e Cidadania.  

§ 3º - A presidência do Conselho Gestor do FUMAES exercerá o voto de qualidade.    

§ 4º - Competirá á Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania,  

proporcionar ao Conselho-Gestor os meios necessários para o exercício das 

competências do Conselho Gestor do FUMAES.  

§ 5º - O Estatuto e/ou  Regimento Interno do conselho Gestor do FUMAES serão 

elaborados e aprovados em assembléia convocada para este fim.   

   

Seção III  

Das Aplicações dos Recursos do FUMAES  

Art. 7º - Os recursos do FUMAES serão aplicados através do Banco Comunitário dos 

Cocais e destinadas a ações vinculadas aos programas  e projetos de economia 

solidária e de apoio à inclusão social de famílias de baixa renda e que contemplem:  

– Aquisição de bens de consumo de primeira necessidade;  

– Implantação de projetos produtivos familiares ou comunitários;  

– Melhoria da comercialização de produtos obtidos na produção familiar ou 

comunitária, urbanização, produção de equipamentos comunitários, regularização 

fundiária e urbanística de áreas caracterizadas de interesse social;  

– Aquisição de equipamentos e matéria prima de forma a contribuir para a redução 

dos custos de produção, melhorar a aceitação do mercado e agregar valor a produtos 

locais;  

– aquisição de materiais para construção, ampliação e reforma da sede de 

empreendimentos solidários;  

– recuperação ou produção de  equipamentos,  material de interesse coletivos ou 

áreas que contribua para a manutenção da identidade cultural e sustentabilidade do 

meio ambiente;  

– outros programas e intervenções na forma aprovada pelo Conselho do FUMAES;  

 

Seção IV  

Das Competências do Conselho Gestor do FUMAES  

Art. 8º - Ao Conselho Gestor do FUMAES, compete:  

– estabelecer diretrizes e fixar critérios para a priorização de linhas de ação, alocação 

de recursos do FUMAES  e atendimento aos beneficiários dos programas e projetos  

a serem apoiados, observado o disposto nesta Lei, a política e o plano municipal de 

economia solidária;  

– aprovar orçamentos e planos de aplicação e metas anuais e plurianuais dos recursos 

do FUMAES;  

– fixar critérios para a priorização de linhas de ações;  
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– deliberar sobre as contas do FUMAES;  

– definir dúvidas quanto à aplicação das normas regulamentares, aplicáveis ao 

FUMAES, nas matérias de sua competência;  

– aprovar seus estatuto e/ou regimento interno.  

§ 1º - As diretrizes e critérios previstos no inciso I do caput deste artigo deverão 

observar ainda as normas emanadas do Conselho Nacional de Economia Solidária e 

as normas do Conselho Monetário Nacional e todos os casos e situações prevista em 

leis e contratos vigentes;  

§ 2º - O Conselho Gestor do FUMAES promoverá ampla publicidade das formas, 

critérios de acessos aos programas, das modalidades de acesso ao micro-crédito, das 

metas anuais de atendimento, dos recursos previstos e aplicados, identificados pelas 

fontes de origem, das áreas objeto de intervenção, dos números e valores dos 

benefícios e dos financiamentos e subsídios concedidos, de modo a permitir o 

acompanhamento e fiscalização pela sociedade.  

§ 3º - O Conselho Gestor do FUMAES promoverá audiências publicas e conferências, 

representativas dos segmentos sociais existentes, para debater e avaliar critérios de 

alocação de recursos e programas de micro-crédito existentes.  

 

CAPÍTULO II  

DISPOSIÇÕES GERAIS, TRANSITÓRIAS E FINAIS  

 

Art. 9º. Esta Lei será implantada em consonância como a Política Nacional de 

Economia Solidária coordenada pela Rede Nacional de Entidades de Economia 

Solidária e pela Secretaria Nacional de Economia Solidária.  

Art. 10 - Aplicam-se ao FUMAES as normas gerais de contabilidade pública e os 

instrumentos de registros e controles financeiros adotados para o Município de São 

João do Arraial:  

Art. 11 – Esta Lei será regulamentada no prazo de 60 (sessenta) dias de sua 

aprovação.  

Art.12 – A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.  

  

Gabinete do Prefeito Municipal de São João do Arraial, Estado do Piauí, 20 de 

Dezembro de 2007.  

  

  

FRANCISCO DAS CHAGAS LIMMA  

Prefeito Municipal  
 


