


ada de dólar, euro ou mes-
moreal.NoJardim Maria 
Sampaio, na Zona Sul de 
São Paulo, a moeda forte 
é o sampaio. No outro ex

tremo da capital paulista, no Jardim 
Filhos da Terra, Zona Norte, o comér
cio gosta de receber em apuanãs. Já 
no Conjunto Residencial Palmeira, em 
Fortaleza (CE), é difícil encontrar quem 
não tenhauns palmas nacarteira para 
fazer as compras. 

Sampaio, apuanã e palma são três 
das 51 moedas paralelas ao real que cir
culam oficialmente no Brasil. Criadas 
por bancos comunitários instalados 
em comunidades carentes, o objeti
vo das moedas sociais é estimular e 
desenvolver a economia local, em es
pecial o comércio. Com apoio da Secre
taria Nacional de Economia Solidária 
(Senaes), vinculada ao Ministério do 

Moeda, o que aumentaria a qualidade 
e a segurança do material circulante. 
"A impressão das cédulas no Banco 
Central seria um avanço gigantesco 
para todos nós", afirma Joaquim Melo 
Neto, coordenador-geral do Instituto 
Palmas, uma espécie de Banco Central 
na logística de operação adotada pelas 
entidades comunitárias. Melo Neto ex
plica que háum código de conduta das 
instituições e um encontro anual, que 
reúne todos os bancos comunitários 
associados à rede. 

Segundo ele, o mecanismo de fun
cionamento é muito simples. Para con
seguir as moedas sociais, a pessoa vai 
até o banco comunitário do bairro e 
troca seus reais pela moeda social que 
circula na região. A cotação é sempre 
de um para um (um palma ou apuanã 
equivale a um real). 

O lastro da moeda é feito pela 

Trabalho e Emprego, os bancos confec
cionam as cédulas apenas em gráficas 
autorizadas pelo Instituto Palmas, de 
Fortaleza, que coordena a rede de ban
cos comunitários espalhados pelo ter
ritório nacional. Os valores dos bilhetes 
variam entre 0,50 e 10. 

Todas as notas em circulação são 
numeradas, atreladas ao real e, aexem-
plo das notas de reais, possuem com
ponentes de segurança, como marca 
d'água, fios de segurança e código de 
barras, para evitar falsificações. 

O Banco Central, que por meio da Se
naes acompanha o trabalho dos bancos 
comunitários, estuda a possibilidade de 
imprimir as moedas sociais na Casa da 

própria instituição, que é mantida 
e gerida pela comunidade, por meio 
de uma associação de moradores. O 
lastreamento é garantido pelos reais 
trazidos pelos "clientes" ou convênios 
com prefeituras, instituições governa
mentais e empresas, como a Petrobras. 
O dinheiro em reais é depositado nas 
instituições oficiais, como o Banco do 
Brasil, que também oferece parceria e 
apoio logístico às comunidades. 

Os comerciantes são outros parcei
ros importantes para o sucesso das 
moedas paralelas. Além de aceitá-las 
como meio de pagamento, o comércio 
local concede descontos (no mínimo 
5% sobre o preço total), o que as torna 



valiosas e disputadas pelos moradores. 
Assim, mais que colaborar para o siste
ma, os pequenos varejistas fidelizam 
sua clientela e valorizam a região onde 
estão instalados. 

A qualquer momento o dinheiro 
pode ser trocado por reais e vice-versa, 
seja nos bancos comunitários ou mes
mo no comércio, já que o dinheiro pa
ralelo tornou-se corriqueiro e muitas 
vezes as pessoas nem carregam reais 
na carteira quando estão no bairro. 

"O grande objetivo é estimular a 
produção e o consumo local", explica 
Melo, que em 1997 fundou o Palmas, 

o primeiro banco comunitário do País, 
localizado no Conjunto Palmeira, na 
periferia de Fortaleza. Na época, o 
bairro tinha cerca de 25 mil habitan
tes, dos quais 90% ganhavam até um 
salário mínimo. 

O Banco Palmas começou com R$ 
2 mil doados por uma organização 
não-governamental (ONG) do Ceará. 
Hoje, segundo levantamento do ins
tituto, cerca de R$ 5 milhões já foram 
emprestados pelas 51 instituições a ju
ros subsidiados ou mesmo zero, bene
ficiando milhares de famílias carentes. 

"É umametodologia simples, barata 
e de controle social local, com um efeito 
imediato no combate à pobreza com 
desenvolvimento", diz Melo. Segundo 
ele, oíndice de inadimplência também 
é muito baixo: cerca de 2,5% do total de 
empréstimos, em média. 

A ideia deu tão certo que em mui
tos locais surgiram outros "produtos", 
como cartão de crédito e até crédito 
habitacional. 

É o caso do Banco Bem, de Vitória 
(ES), que fornece linhas de crédito para 
a construção da casa própria a 0,75% de 
juros ao mês, mais barato do que um 
banco convencional. Criada em 2005, a 

ínstituição-que possui convênios com 
a prefeitura de Vitória e Petrobras - já 
emprestou mais de R$ 575 mil, bene
ficiando 590 famílias de oito comuni
dades da região. Desse total, R$ 292,9 
mil são créditos habitacionais, grande 
parte para a construção e reforma das 
casas. O número de parcelas para quitar 
a dívida é definido conforme a disponi
bilidade financeira da pessoa, em um 
prazomáximode 24meses ecom limite 
de crédito de R$ 5 mil. 

Atualmente, o Banco Bem atende 
uma população de cerca de 30 mil 
pessoas. Segundo a psicóloga Leonora 
Mol, coordenadora da ONG Ateliê de 
Ideias, que engloba o Banco Bem, mui
tas pessoas recebem parte dos seus 
rendimentos, como o Bolsa Família, na 
moeda local, o bem. 

"O bem vale mais do que o real, pois 
os comerciantes dão descontos na 
compra", justifica Leonora. Elalembra 
que o papel do banco vai muito além 
do econômico. "Ele fomenta a organi
zação da sociedade, permitindo que as 
pessoas se tornem peças importantes 
nas decisões comunitárias", explica. 

Se nos bancos tradicionais a inadim-
plência é um problema sério, nos 





condições financeiras, através do cré
dito produtivo, para que os pequenos 
comerciantes aqui da área possam 
crescer. Quando eles crescem, o comér
cio se fortalece", explica o gerente do 
RioSol - que opera com a moeda rios 
- Cristiano Alves. 

Ainda no Ceará, a população de 
Maracanaú faz suas compras em 
maracanãs, a moeda oficial do Banco 
Comunitário do Distrito de Pajuçara, o 
Paju. Além dos maracanãs, que fazem 
sucesso entre os 50 mil habitantes de 
Pajuçara, o banco também auxilia pe
quenos empreendedores a alavancar 
o seu negócio. "Já temos mais de 330 
empreendedores beneficiados, entre 
pequenos comerciantes, sacoleiros, 
serviços etc. Muitos deles não teriam 
condições de conseguir empréstimos 
em um banco comum", explica o co
ordenador do banco Paju, Francisco 
Eudásio Alves da Silva. 

Segundo ele, mais de R$ 500 mil já 
foram emprestados desde 2006, lastre-
ados por convênios com a prefeitura de 
Maracanaúe o governo do Estado, além 
de instituições privadas e, claro, dos pró
prios clientes que, quando recebem o 
seu salário correm ao banco para trocar 
pelas cédulas verdinhas com a imagem 
do maracanã, que, não é apenas o fa
moso estádio de futebol. Maracanã é 
uma ave da família dos papagaios que 
vive naregião Norte do Brasil,cujonome 
em tupi-guarani significa"ave solene", 
por causa da sua rara beleza. 
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