
mesmo tempo que a entrada de dinheiro na comunidade 
aumenta, a saída diminui, criando o que nas empresas 
é chamado de fluxo de caixa.

a Moeda CoMpleMentar
Para estimular o consumo local, os bancos comuni-

tários introduzem as moedas complementares, que só 
podem circular dentro da comunidade à qual pertence 
o banco. O mecanismo parte do princípio de que, 
quanto mais o dinheiro circula dentro da comunidade, 
mais riqueza local é gerada. Quando o Banco Palmas 
lançou a sua moeda, a “palma”, houve um estranha-
mento por parte do Banco Central. Logo em seguida, 
contudo, entendeu não se tratar de dinheiro paralelo, 
mas de uma solução criativa de combate à pobreza e 
de desenvolvimento local.

Entretanto, o BC impôs algumas condições para 
autorizar as operações: para cada unidade de moeda 
social, o banco comunitário tem de reter uma unidade 
em real; a moeda deve ser paritária ao real; deve ter livre 
aceitação; o banco deve oferecer um serviço de câmbio 
automático; e a circulação fica restrita ao bairro.

Mas o que levaria um morador a optar pela moeda 
social se 1 palma é igual a 1 real? O banco comunitário 
oferece alguns benefícios para tornar a moeda mais 
atraente que o real. Clientes que buscam crédito para 
consumo em palma – limitado em 100 palmas – não 
pagam juros. “Emprestando dinheiro em palma, o 
banco tem a garantia de que o tomador vai consumir 
aqueles recursos dentro do Conjunto Palmeira”, explica 
Joaquim. O comerciante local também dá descontos 
para quem paga com palma, pois sabe que, assim, ele 
“fideliza” o consumidor.

estíMulo à produção
Com um lado da gangorra – o do consumo – ocupa-

do pela moeda social, o outro – o da produção – mantém 
uma cadeira cativa para o microcrédito, que consiste em 
empréstimos de até R$ 1 mil, destinados a alavancar a 
produção, o comércio e os serviços. Os microcréditos 
são uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que esti-
mulam a oferta de bens e serviços no local, viabilizam 

o autofinanciamento da gestão dos bancos comunitá-
rios, uma vez que nos empréstimos para as atividades 
produtivas cobram-se taxas de juros a partir de 0,5% 
ao mês. Os tomadores de microcrédito não precisam 
apresentar fiador, nível de renda, patrimônio e outras 
normas comuns em bancos tradicionais.

Na gangorra, ao lado do microcrédito, aparece outro 
importante instrumento dentro do contexto dos bancos 
comunitários, o correspondente bancário , empresa que 
atua como agente intermediário entre os bancos e seus 
clientes finais.

Como correspondente bancário, o Banco Palmas faz 
30 mil operações por mês para o Banco do Brasil e a Cai-
xa Econômica Federal. Isso é bom para os moradores, 
que não gastam com longos deslocamentos para pagar 
contas e receber benefícios; é bom para a produção 
local, porque, ao permanecer no bairro, o consumidor 
não é estimulado a consumir fora do território; e, final-
mente, é bom para o banco, que incorpora à sua carteira 
um percentual sobre essas operações.

Outro produto financeiro é o crowdfunding , para 
o qual qualquer pessoa simpatizante ao projeto pode 
contribuir. Essa ferramenta tem sido muito utilizada 
em todo o mundo para financiar projetos culturais, 
educativos ou comunitários. No Brasil, o crowdfunding 
já está começando a interagir com bancos comunitários 
ainda sem solidez financeira, caso do Banco União 
Sampaio, do Jardim Maria Sampaio, na Zona Sul de 
São Paulo (mais em reportagem à pág. 30). Quando a 
meta estipulada pela operadora do crowdfunding não é 
atingida, o dinheiro é devolvido aos doadores.

“A partir dessa integração de ações financeiras 
proporcionada por bancos comunitários, que projetam 
arranjos produtivos, redes setoriais e outros elementos 
que compõem estratégias para melhorar a viabilidade 
econômica de novos negócios, já se torna possível falar 
em desenvolvimento econômico local”, afirma Bannitz. 
O mesmo diz Joaquim Segundo, com outras palavras: 
“O banco comunitário permite o desenvolvimento local 
porque forma uma rede de ‘prossumidores’, onde todos 
são produtores e consumidores uns dos outros, e todos 
são os atores sociais das mudanças”. 

 Mecanismo financeiro 
de inclusão para o 

atendimento dos clientes 
em estabelecimentos 

comerciais – farmácia, 
supermercado, lotérica, 

bancos comunitários, 
correios – em locais onde 

não exista assistência 
bancária

 sistema de 
arrecadação de capital, 

por meio de financiamento 
colaborativo, para 

iniciativas de interesse 
coletivo por meio da 

agregação de múltiplas 
fontes, em geral pessoas 

físicas interessadas em tal 
iniciativa

O banco comunitário forma uma rede de ‘prossumidores’,
onde todos são produtores e consumidores uns dos outros
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um dos poucos engajamentos efetivos na 
Rio+20 deverá fazer surgir em 2015 

um kit de Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS). Será fruto de 
negociação multilateral da proposta de 
um grupo de trabalho a ser ungido em 
setembro pela 67ª sessão da Assembleia-
Geral da ONU, com 30 representantes de 
seus 5 grupos regionais.

É de esperar que o ponto de partida 
desse grupo seja o exame das insuficiências 
e incongruências dos oito Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio (ODM), adotados 
em 2000. Mazelas que saltarão aos olhos por 
mera comparação às prolixas exortações da 
declaração O Futuro Que Queremos.

Podem ser descomplicados os  
ajustes exigidos pelos primeiros seis 
ODM, que vão da erradicação da miséria 
e da fome ao combate à AIDS e à 
malária, passando por educação primária, 
discriminação das mulheres, mortalidade 
infantil e saúde materna. Claro, seria 
fundamental incluir, com grande realce, 
o combate às desigualdades. Mas isso se 
tornou politicamente inviável, uma vez  
que a questão continuou a ser evitada na 
própria Rio+20.

Algo bem diferente precisará ocorrer 
com os dois outros ODM: o ambiental 

e o econômico. Nestes dois âmbitos foi 
dramática a obsolescência das metas e 
indicadores propostos em 2005 pelo Projeto 
Milênio, coordenado por Jeffrey Sachs. 
Problema evidentemente constatado – mas 
não enfrentado – na cúpula de setembro de 
2010 sobre os ODM.

Então, se o grupo dos 30 for bem 
constituído, ele não demorará a admitir a 
impossibilidade de elaborar os ODS sem 
que os ODM 7 e 8 passem por profundas 
mudanças. Todavia, não será nada fácil, 
sobretudo com o último, o econômico.

Para que o objetivo 7 faça sentido, 
um bom ponto de partida será a avaliação 
dos três indicadores de sustentabilidade 
ambiental que mais se firmaram nos últimos 
anos: o das “Poupanças Líquidas Ajustadas”, 
promovido pelo Banco Mundial, o “Índice de 
Desempenho Ambiental”, incentivado pelo 
Fórum de Davos, ou a mais popular “Pegada 
Ecológica”, coordenada pela Global Footprint 
Network (GFN). É possível que disso resulte 
uma opção pela metodologia da Pegada, mas 
com desagregação. Por exemplo: pegada 
carbono, pegada nitrogênio e pegada hídrica, 
complementadas pela taxa de extinção de 
espécies, indicador que parece insubstituível 
para medir a erosão da biodiversidade.

Bem mais tumultuada tenderá a ser 

a discussão sobre a melhor forma de dar 
sentido ao objetivo 8. Basicamente porque 
contrariará interesses conservadores com 
muita ascendência sobre os governos dos 
EUA, além de bem posicionados no sistema 
das Nações Unidas. 

Os lobbies que impediram nos últimos 
30 anos qualquer tipo de freio à mobilidade 
internacional de ativos financeiros 
certamente também farão tudo o que 
puderem para que seja rejeitada, por 
exemplo, a proposta lançada no final 
de 2009 pela Comissão Stiglitz-Sen-
Fitoussi: que o desempenho econômico 
não seja mais avaliado pelo PIB, e, sim, 
por uma medida de consumo, como a 
renda domiciliar disponível.

Tomara que esse prognóstico seja 
desmentido até o segundo semestre 
de 2014, prazo dado ao grupo dos 30 
para a apresentação de suas propostas. 
Todavia, hoje é o que parece mais 
realista diante do xadrez criado pela 
coevolução de três dos principais 
processos simultâneos e contraditórios 
em curso: soberania nacional, 
democracia política e globalização.
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