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RESUMO

O governo da cidade de Maricá, localizada na região metropolitana do Rio de Janeiro,

instituiu em 2013 um programa de transferência de renda e apoiou a criação de um banco

comunitário e uma moeda social, a mumbuca, para fazer o pagamento desse benefício social,

que se transformou posteriormente em um programa de Renda Básica de Cidadania. Este

estudo faz um diagnóstico da circulação da moeda e discute como seu uso pode ser

potencializado para desenvolver a economia local e tornar a cidade menos dependente dos

royalties do petróleo. A análise do circuito da mumbuca trouxe, além de resultados inéditos, a

confirmação de uma baixa recirculação da moeda, o que reduz seu potencial de estímulo à

economia local. O segundo foco foi a análise da economia local, que reforçou a percepção

existente de sua expressiva dependência da administração municipal. Uma compilação

própria de dados mostra que o município não usa seu poder de compra para estimular as

empresas e os produtores locais. Este estudo combina métodos quantitativos (tratamento de

dados primários e análise de dados secundários) e qualitativos, sendo ancorado em 12

entrevistas semiestruturadas com gestores locais. Ao final, são feitas propostas para estimular

o uso da mumbuca na economia local, desdobradas em dois eixos: 1) ampliação do uso da

mumbuca, fazendo com que ela não se limite ao circuito da renda básica e se torne uma

moeda realmente local; e 2) articulação de propostas com objetivos simultâneos de estimular

a produção local, incentivar a formalização da economia e privilegiar práticas participativas,

sustentáveis e inclusivas de desenvolvimento. Uma ressalva do conjunto das propostas é que,

quanto mais a cidade for capaz de definir uma estratégia de médio e longo prazos para seu

desenvolvimento com participação da população e da sociedade civil organizada, maior será

o potencial dos instrumentos sugeridos.

Palavras-chave: moedas sociais; bancos comunitários; desenvolvimento local; políticas

públicas.



ABSTRACT

The government of the city of Maricá, located in the metropolitan region of Rio de Janeiro,

established a cash transfer program in 2013 and sponsored the creation of a community bank

and a social currency, the mumbuca, in order to pay this social benefit, which was later turned

into a Citizenship Basic Income program. This study analyses the circulation of the currency

and discusses how its use can be enhanced to develop the local economy and make the city

less dependent on oil royalties. The analysis of the mumbuca circuit revealed, besides

unprecedented results, the evidence of low currency recirculation, which limits its potential to

stimulate the local economy. The second approach was the analysis of the local economy,

which confirmed an existing perception of its significant dependence on the local

government. A data compilation made by the authors shows that the municipality does not

use its purchasing power to stimulate local businesses and producers. This study combines

quantitative (primary data treatment and secondary data analysis) and qualitative methods

and is based on 12 semi-structured interviews with local government officials. At the

conclusion, proposals were made to stimulate the use of mumbuca in the local economy,

based on two main ideas: 1) expansion of the use of mumbuca, so that it is not limited to the

basic income circuit and becomes a real local currency; and 2) coordination of proposals with

combined objectives of stimulating local production, encouraging the formal economy, and

favoring participatory, sustainable, and inclusive development practices. One observation

concerning the group of proposals is that the more the city is able to define medium and long

term strategies for its development with the participation of the population and the organized

civil society, the greater the potential of the suggested instruments will be.

Keywords: social currency; community banks; local development; public policy.
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO

1.1 - Contexto

O governo da cidade de Maricá, localizada na região metropolitana do Rio de Janeiro,

instituiu em 2013 um programa de transferência de renda e apoiou a criação de um banco

comunitário e uma moeda social, a mumbuca, para fazer o pagamento desse benefício social.

A Renda Básica de Cidadania (RBC) é sustentada com recursos oriundos dos royalties do

petróleo, e a partir de 2022 seu valor mensal será de 170 mumbucas, que equivalem a R$ 170

.1

A mumbuca é uma moeda digital, e a RBC só pode ser gasta na cidade para cumprir o papel

de estimular a economia de Maricá, cidade dormitório com apenas 23 mil empregos formais,

de acordo com dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) de 2019, para uma

população de 164,5 mil habitantes em 2020, segundo contagem populacional do Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), das quais 42 mil recebem o benefício municipal.

Os royalties explicam mais de 65% do PIB municipal, e as transferências da União e da

cota-parte de ICMS, infladas pela produção de petróleo e gás, chegaram a R$ 2,2 bilhões em

2020, enquanto a receita própria do município foi de R$ 300 milhões, de acordo com o

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) do respectivo ano.

Entre as cerca de 120 experiências de moeda social em vigor no Brasil , a mumbuca é a que2

mais movimenta recursos e é mantida formalmente por um ente público. Os valores

distribuídos à população representarão, a partir de 2022, uma circulação mensal superior a

R$ 7 milhões e anual acima de R$ 90 milhões, considerando o benefício per capita para os 42

mil beneficiários.

A RBC é integralmente paga em mumbuca, e seu uso está restrito aos estabelecimentos

credenciados ou autônomos (formais ou informais) registrados no banco Mumbuca. A

prefeitura repassa mensalmente os valores ao aplicativo de pagamentos do banco comunitário

(E-dinheiro), a instituição faz o pagamento aos beneficiários e depois arrecada 2% sobre as

2 https://www.institutobancopalmas.org/relacao-de-bancos-associados-a-rede-de-bancos-comunitarios/

1https://www.marica.rj.gov.br/2021/07/19/prefeitura-prorroga-pat-e-rbc-e-faz-reajustes-em-programas-de-sup
orte/
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transações (ela retém o valor do estabelecimento ou autônomo credenciado). E este valor 

compõe um fundo destinado para linhas de microcrédito (60%) e projetos sociais (40% dessa

renda) do banco Mumbuca. 

Em 2020 e 2021, durante a pandemia da Covid-19, dois programas emergenciais (o

Programa de Amparo ao Trabalhador, PAT, e o Programa de Amparo ao Emprego, PAE)

foram implementados, e os valores transferidos à população (incluindo o RBC) se

aproximaram de R$ 30 milhões mensais, dos quais mais de 80% pagos em mumbuca . Junto3

com outros gastos públicos, a renda básica e os programas emergenciais ajudaram a manter a

economia da cidade ativa (Silva, Silva, Freitas & Waltenberg, 2020), mas a realidade a partir

de 2022 será de uma redução nesse impulso.

1.2 - Situação-problema

Diante do fato de que a mumbuca é uma política pública e os recursos oriundos da renda do

petróleo são finitos, este trabalho se propõe a investigar a configuração da economia

municipal, o modelo de operação do banco comunitário e a circulação da mumbuca e, a partir

desse diagnóstico, discutir como seu uso pode ser potencializado para promover um

desenvolvimento local inclusivo, com geração de trabalho e renda para a população, capaz de

agregar geração de valor à produção local e tornar a cidade menos dependente das

transferências de royalties e participações especiais. 

Alguns problemas econômicos da cidade podem ser identificados de partida, como a alta

informalidade da economia local, o baixo volume de emprego formal em proporção à

população e a baixa participação de fornecedores locais nas compras governamentais,

configurando uma economia de baixo dinamismo e incapaz de gerar renda e ocupação para a

população mais vulnerável de forma independente da renda do petróleo.

Além da Renda Básica de Cidadania e das ações diretamente ligadas à moeda mumbuca, há

três atores na prefeitura de Maricá cujas atribuições envolvem fomento e execução de

3 BANCO MUMBUCA; E-DINHEIRO. Movimento Banco Mumbuca - 2020. Maricá (RJ), 2021 (não disponível
online).
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políticas públicas transversais de desenvolvimento: a Secretaria de Economia Solidária, a

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Comércio, Indústria, Petróleo e Portos e a

Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), que é a entidade pública parceira

deste projeto de pesquisa. A Codemar é uma sociedade por ações de economia mista,

constituída pela Prefeitura da Cidade de Maricá, na forma da Deliberação Legislativa nº 511,

de 8 de maio de 1973, cujo propósito é fomentar o desenvolvimento socioeconômico local

por meio da gestão de bens e áreas públicas e atração de investimentos para o município. 

Diante deste desenho preliminar da situação-problema, o termo de referência fechado com a

Codemar apontou como questões a serem discutidas nesse trabalho: 

● Como atrair mais recursos privados e públicos para o arranjo de pagamentos da

mumbuca e aumentar a circulação da moeda na economia local?

● Como ampliar a articulação da atuação do banco Mumbuca, da Codemar e das

Secretarias de Economia Solidária e Desenvolvimento Econômico na implantação de

políticas de desenvolvimento local?

● Quais políticas podem ser adotadas com maior impacto no desenvolvimento

utilizando-se o banco Mumbuca e a moeda social?

Para a execução deste trabalho foram feitas 12 entrevistas semiestruturadas com gestores

locais e três entrevistas livres com outros atores, tratamento de dados primários e

levantamento e análise de dados secundários da economia e da situação social de Maricá e da

circulação e operação da moeda social, bem como análise de documentos e projetos públicos

pertinentes ao objeto deste trabalho e revisão de bibliografia focada nos temas da moeda,

bancos comunitários, microcrédito e desenvolvimento local, como detalhado na próxima

sessão.

1.3 - Metodologia

A execução deste estudo combinou métodos qualitativos (entrevistas, pesquisa bibliográfica e

análise de documentos) e quantitativos (análise de dados). Em uma primeira fase de

12



prospecção e definição do escopo do trabalho, os pesquisadores fizeram uma rodada de

conversas iniciais e informais (não estruturadas e virtuais) com alguns gestores da cidade de

Maricá, entre eles a presidente do Banco Mumbuca, Manuella Mello, o assessor de projetos

do vice-prefeito, Nathan Melo Costa, o subsecretário de Desenvolvimento Econômico,

Magnum Amado, a secretária de Economia Solidária, Rebeca Azevedo, o diretor de

desenvolvimento da Codemar, Willian Higa, o coordenador-geral do Instituto Palmas,

Joaquim Melo e o diretor do Instituto Municipal de Informação e Pesquisa Darcy Ribeiro

(IDR),  Diego Maggi.

Na fase de execução do trabalho, 12 gestores de Maricá foram entrevistados presencialmente

pelos dois pesquisadores entre os dias 6 e 15 de julho de 2021, seguindo um roteiro

semiestruturado ancorado em quatro eixos: mumbuca; perfil socioeconômico de Maricá;

programas da área de atuação do gestor e futuro/potencial de projetos (roteiro no anexo 3). A

rodada de entrevistas também contou com uma conversa virtual, sem roteiro predefinido, com

Joaquim Melo, no dia 22 de julho.

Em uma segunda rodada foram entrevistados, de forma livre, também presencialmente, três

representantes do setor privado de Maricá, no dia 25 de agosto de 2021. Foram pedidas

entrevistas com o presidente do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá

(ICTIM), Celso Pansera, o atual prefeito, Fabiano Horta (PT), e com o prefeito anterior,

Washington Quaquá (PT), em cuja gestão foi implantada a mumbuca, mas não houve

compatibilidade de agendas.

Todas as entrevistadas foram transcritas, e os trechos selecionados pelos pesquisadores foram

avaliados como relevantes para a formulação e ilustração dos diagnósticos sobre o

funcionamento da moeda, a economia e as políticas de desenvolvimento local. Na construção

do texto, deu-se preferência para os gestores do primeiro escalão (secretários e/ou diretores),

embora as demais entrevistas tenham sido muito importantes para ajudar os pesquisadores a

entender a realidade socioeconômica de Maricá e as propostas de desenvolvimento em debate

na cidade. Segue quadro-resumo das entrevistas:
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Além das entrevistas e dos dados secundários analisados (cujas fontes estão no anexo 1), cabe

destacar duas fontes especiais de dados: as movimentações do banco mumbuca no período de

2018 a agosto de 2020 e informações sobre as compras públicas municipais. Alguns dados

agregados foram retirados dos relatórios anuais de 2018, 2019 e 2020 fornecidos pelo Banco

Mumbuca e pelo E-dinheiro.

O acesso aos dados da movimentação do Banco Mumbuca foi negociado tanto com a

presidência do próprio banco como com a direção do Instituto E-Dinheiro, responsável pela

gestão do aplicativo de pagamentos, e liberado após compromisso destes pesquisadores com

a confidencialidade das informações e com os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados

(LGPD). Como a mesma base de dados já havia sido repassada para pesquisadores da

Universidade Federal Fluminense (UFF), por sugestão do Instituto E-Dinheiro, os autores do
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presente trabalho fizeram contato com esse grupo de pesquisa, que gentilmente (e ciente do

compromisso de confidencialidade) compartilhou o acesso aos dados.

A base de dados de 2020, em função do volume de informações, foi inicialmente separada em

bases mensais para melhor entendimento do conjunto de informações. Após essa análise

preliminar, a base foi analisada com foco nas movimentações de 2019 e 2020. Entre as

principais informações buscadas da base estavam: entendimento do percentual de

recirculação da mumbuca, desdobramento desta recirculação por perfil (tamanho) da rede

credenciada, concentração de pagamentos na rede credenciada, comportamento dos

beneficiários (tanto da RBC como dos programas emergenciais) no uso dos recursos. Para

captar os efeitos dos programas emergenciais, a análise da reutilização da moeda usou o

recorte de 5 meses (abril a agosto de 2020), em que os dados das operações desses programas

estavam disponíveis.

Uma segunda organização de dados que merece destaque é o das compras públicas para o ano

de 2020. Os pesquisadores levantaram duas bases de dados no site da Prefeitura de Maricá: i)

atas de registros de preços, tanto da Prefeitura como da Autarquia Municipal de Serviços e4

Obras de Maricá (Somar); ii) pagamentos efetivamente realizados pela Prefeitura . As atas5

foram abertas uma a uma (vale registrar que o documento é apresentado na forma de imagem

em arquivo PDF) e foram identificadas a empresa, localização, CNPJ, objeto e valor

negociado. Para os pagamentos foi possível baixar uma planilha Excel dos mesmos e, a partir

do CNPJ da empresa, fazer um cruzamento (com ajuda de um programa na linguagem R)

com a base de dados de empresas da Receita Federal (usamos a base aberta da organização

não governamental Base dos Dados ) para identificar a localização e a Classificação Nacional6

de Atividades Econômicas (CNAE) da empresa. A partir da CNAE foi feito um filtro para

separar pagamentos ao funcionalismo, repasses para os programas sociais, pagamentos às

concessionárias de serviços públicos, universidades e institutos de pesquisa, entre outros. O

objetivo foi permitir a identificação das compras de bens e serviços que são objeto de

concorrência.

6 https://basedosdados.org

5 Fonte: http://ecidadeonline.marica.rj.gov.br/e-cidade_transparencia_inte/despesas

4 Fonte: https://www.marica.rj.gov.br/atas-e-registros-de-preco/atas-e-registros-de-preco-pm
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Além desses destaques (entrevistas, base de dados da mumbuca e base das compras públicas),

esse trabalho foi completado com a leitura sistemática do site da Prefeitura para

acompanhamento das notícias atuais e passadas sobre as políticas públicas em torno da

mumbuca e leitura dos projetos de lei que introduziram e modificaram a política.

Além desta introdução, que contém a apresentação do contexto, da situação-problema e da

metodologia, este trabalho conta com as seguintes seções: 2 - Moedas sociais e 

desenvolvimento local; 3 - Diagnóstico e avaliação do funcionamento da mumbuca; 4 - Perfil

socioeconômico de Maricá; e 5 - Propostas e considerações finais.

16



CAPÍTULO 2 - MOEDAS SOCIAIS E DESENVOLVIMENTO LOCAL

Para além de uma visão que define as moedas como um monopólio do Estado, podemos

encontrar, ao longo da história, a emissão e o uso da moeda por diferentes atores,

especialmente em épocas de crise e escassez monetária. As experiências mais recentes de

moedas que não são emitidas pelos Estados Nacionais, como a mumbuca, agregam novos

sentidos e funções ao seu uso, geram novas visões e conceitos, absorvem novas tecnologias e

abrem um campo vasto para sua adoção em ações sociais e em políticas públicas.

Compreender as funções da moeda e as formas pelas quais ela pode ser instrumentalizada

para o desenvolvimento local e sustentável é um dos objetivos desta seção. 

2.1 - Funções tradicionais da moeda

A definição tradicional, presente em vários livros-texto de economia, descreve a moeda como

um ativo que serve como unidade de conta, reserva de valor e meio de troca. Como unidade

de conta, a moeda cumpre o papel de expressar o valor de forma padronizada, sendo essa uma

das principais funções exercidas por uma moeda. Como reserva de valor, ela permite a

transmissão de valor no tempo e possibilita aos agentes coordenar e se comprometer com

transações futuras. Como meio de troca ou pagamento, a moeda supera a necessidade de uma

coincidência de desejos para que uma troca se realize, facilitando as transações. 

A necessidade de uma unidade de conta comum gera externalidades de rede semelhantes a

uma linguagem comum, gerando a tendência à adoção de uma única moeda para esta função.

Os custos de transação também geram externalidades de rede e um incentivo para que uma

mesma moeda seja utilizada como unidade de conta, reserva de valor e meio de pagamento.

No entanto, como Brunnermeier, James e Landau (2019) apontam ao discutir a digitalização

das moedas, com a redução dos custos de transação em razão de novas tecnologias, as

funções da moeda podem ser exercidas mais facilmente por diferentes instrumentos

monetários. Assim, esses instrumentos podem coexistir, com alguns cumprindo melhor a
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função de reserva de valor e outros, a função de meio de pagamento, por exemplo. Dentro

dessas diferentes esferas pode haver competição mais acirrada entre diferentes moedas.

2.2 - Moedas alternativas e complementares

Uma moeda que coexista de forma complementar ou competitiva com uma outra moeda de

curso legal instituída pelo Estado pode ser considerada uma moeda alternativa. Hileman

(2014) propõe uma classificação dos tipos de moeda em que as moedas alternativas são

consideradas moedas de curso não forçado, legais ou toleradas, que não são emitidas por um

governo central. As moedas nacionais, por sua vez, são moedas de curso forçado emitidas por

um governo central para que seu uso seja dominante. As moedas alternativas não são moedas

paralelas, que são classificadas pelo autor como moedas nacionais não dominantes, utilizadas

conjuntamente com outra moeda oficial. Segundo Hileman, a denominação “alternativa” é

mais ampla que “local”, “complementar” ou “virtual”, as quais, na sua avaliação, são

subtipos de moedas alternativas.

A definição de moedas complementares, por sua vez, também pode ser mais ampla, como a

apresentada por Lietaer e Hallsmith (2006), ou mais restrita, como proposta por Blanc (2011).

Para Lietaer (2013), a moeda é uma relação social. Como tal, é ao mesmo tempo uma

construção social e uma construtora de relações sociais. Lietaer e Hallsmith, assim, definem

as moedas complementares como um acordo dentro de uma comunidade para utilização de

um outro instrumento como meio de pagamento, diferente da moeda de curso legal, com o

propósito de ligar recursos não utilizados a necessidades não atendidas. Podem ser criadas em

vários níveis e com diferentes propósitos. 

Os autores incluem na definição de moedas complementares aquelas criadas com fins

lucrativos, como os programas de milhagem. As moedas criadas com fins sociais e

comunitários formam outro grupo. A partir de diversos tipos de arranjos, esse grupo de

moedas de caráter comunitário tem o potencial de resgatar a função perdida da moeda como

construtora de capital social no território. 
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Como observado por Blanc (2011), não há uma tipologia comum de moedas “comunitárias”

ou “complementares” compartilhada por acadêmicos, ativistas e observadores. Segundo o

autor, uma das questões a serem endereçadas é exatamente a de que as classificações são

frequentemente genéricas o bastante para reunir qualquer moeda não nacional sob um mesmo

rótulo. Uma classificação, segundo o autor, não deve focar nos itens que compõem uma

moeda complementar ou comunitária (como formas e meios de pagamento), mas deve

considerar o projeto por trás da moeda, como o objetivo e a filosofia que o motivam. 

Blanc propõe, dessa forma, uma classificação dessas moedas em diferentes níveis. Em

primeiro lugar, define três conjuntos de projetos que distinguem as características essenciais

de um arranjo monetário: um projeto territorial, focado no espaço geopolítico; um projeto

comunitário, criado a partir de uma comunidade preexistente ou estabelecida pela criação da

moeda; e um projeto econômico, centrado na produção e no comércio. 

A partir dos tipos de projetos, Blanc identifica três tipos ideais de moedas: moedas locais

(projeto territorial); moedas comunitárias (projetos comunitários); e moedas complementares

(projetos econômicos). Blanc refere-se a essas moedas pelo acrônimo “CC”. Em um segundo

nível de tipologias, Blanc define quatro gerações de moedas que combinam diferentes formas

desses tipos ideais. Essas gerações são caracterizadas por uma organização monetária

específica e relações também específicas com as esferas econômica e governamental local e

central.

Uma característica distintiva dessas moedas é que elas são projetadas e implementadas na

maioria das vezes pela sociedade civil, localmente e nas comunidades de base, e de forma

democrática, com ênfase na apropriação e redefinição do sentido da moeda pelos cidadãos.

Com base nesse critério, Blanc (2011) exclui explicitamente dessa classificação as moedas

soberanas de Estados nacionais e as moedas criadas com fins lucrativos, que frequentemente

são colocadas sob a classificação de moedas complementares. 

As moedas locais instituídas sem fins lucrativos buscam influenciar as relações monetárias

em um espaço geopolítico definido. Essa definição destaca o papel dos atores e das atividades

locais na construção do arranjo monetário e o desejo de alcançar maior resiliência e

desenvolvimento local. Respeitam a soberania da moeda nacional e almejam o fortalecimento
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do território e, eventualmente, da autoridade local que busca uma forma de controle do

território. Neste caso, há poucas referências a propósitos comunitários e econômicos.

Já as moedas comunitárias são instituídas com um propósito de viabilizar algum tipo de

serviço social, ajuda mútua ou serviços ambientais para uma comunidade. Seu foco, portanto,

é a produção de bem-estar, empoderamento, autonomia e mudança social. Elas representam

espaços sociais, definidos como um conjunto de atores organizados em rede. São

implementadas por organizações sem fins lucrativos e, às vezes, por grupos informais.

Baseiam-se em relações de reciprocidade e não incluem objetivos territoriais ou econômicos. 

As moedas complementares, ainda segundo Blanc (2011), buscam um propósito econômico.

São instituídas em um espaço econômico que reúne um conjunto de atores e atividades

produtivas e comerciais que se organizam, na maior parte das vezes, a partir de princípios de

mercado. Apesar disso, os objetivos de sua instituição não são o lucro, já que podem ser

criadas por organizações sem fins lucrativos que buscam atingir um interesse coletivo. Seu

propósito é influenciar os atores econômicos para sua proteção, estímulo e reorientação. A

possibilidade de conversão de moeda oficial para moeda complementar, a definição de

restrições para saída e a abrangência limitada de seu uso servem como uma forma de

protecionismo. Regras específicas podem reorientar o uso da moeda, incentivando, por

exemplo, práticas ambientais responsáveis. Sua concepção coloca-se à parte de questões

territoriais e comunitárias. 

Assim como a conceituação de moedas locais, comunitárias e complementares de Blanc é

restritiva às moedas com caráter autônomo, democrático e sem fins lucrativos, a

classificação das gerações de moedas também se restringe ao período da década de 80 em

diante, quando essas experiências começaram a emergir. De fato, com uma visão menos

restritiva, como a proposta por Hileman (2014), podemos ver que as “moedas alternativas”

não são uma novidade histórica e podem ser encontradas ao longo dos séculos desde a

antiguidade clássica. 

Blanc (2011), no entanto, ressalta que uma tipologia dessas moedas não deve servir apenas

para catalogar observações e não deve se propor como a única relevante. Deve ser

permanentemente discutida e modificada e ser aberta o suficiente para incorporar inovações.
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Nesses processos de inovação é que surgem as novas gerações de moedas que combinam

características locais, comunitárias e de mercado. As gerações evoluem, sobrepondo-se umas

às outras, sem que a nova substitua a anterior. Cada geração engloba uma série de

experiências inter-relacionadas e estão ligadas à sua geração anterior, ao mesmo tempo que

servem de modelo negativo ou positivo para as futuras. Cada geração também desenvolve

formas específicas de relação com os governos locais e centrais.

Na tipologia de Blanc (2011), retomada em Blanc & Fare (2013), a primeira geração de

moedas locais, comunitárias ou complementares surgiu com o modelo chamado LETS (Local

Exchange Trade Systems), no Canadá, nos anos 80 e alcançou seu auge nos anos 90, depois

de um processo de difusão e inovações. São sistemas de crédito mútuo para prestação de

serviços entre os membros de uma rede. Normalmente, são iniciativas de organizações

criadas a partir de implantação do sistema e que não contaram no início com o apoio de

governos locais. A segunda geração de moedas tem como experiência pioneira os sistemas

de contabilização de horas de serviços sociais dirigidos especialmente para idosos, no Japão,

na década de 70. Essas experiências, no entanto, não se difundiram e foi só na década de 90,

com os bancos de horas americanos e italianos, que esses esquemas de fato emergiram e

adquiriram uma dinâmica internacional. Essas iniciativas podem manter proximidade com

governos e administrações locais ou com organizações sociais sem objetivos econômicos.

Uma das características centrais das moedas dessas duas gerações é que não são conversíveis

na moeda oficial.

A terceira geração teve início com a experiência da Ithaca Hour , nos EUA, na década de 90,7

mas ganhou um impulso a partir de experiências alemãs e brasileiras, como as moedas sociais

dos bancos comunitários brasileiros. Na maior parte dos casos, essas moedas são ancoradas e

lastreadas na moeda nacional e são, de alguma forma, conversíveis. Entradas de recursos no

sistema são permitidas e incentivadas, às vezes, com um prêmio na taxa de conversão. As

saídas, por sua vez, podem ser proibidas para uma parte dos participantes e permitidas apenas

para os estabelecimentos profissionais ou podem ser desestimuladas com uma taxa punitiva

para retiradas. O propósito dessa geração de moedas é causar um grande impacto na

economia, englobando territorialmente produtores e comerciantes e, em alguns casos,

7 http://www.ithacahours.com/
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promovendo os microempreendimentos por meio de linhas de microcrédito. Uma de suas

peculiaridades é a busca por expansão e parcerias com os governos locais, mais visíveis nessa

geração, e instituições bancárias cooperativas e éticas. No entanto, esse envolvimento com

parceiros se dá após sua implantação que, usualmente, ocorre de forma autônoma por

iniciativa de uma comunidade.

Um dos exemplos de Blanc & Fare (2013) para esta geração de experiências é o modelo

brasileiro dos bancos comunitários, tomando como referência o modelo pioneiro do Banco

Palmas, em Fortaleza, no Ceará. O Banco Palmas foi criado em 1998 pela associação de

moradores do Conjunto Palmeiras, localizado na periferia da cidade. As atividades do banco

começaram com uma linha de crédito por meio de um cartão, o Palmacard. A moeda Palmas

foi introduzida em 2002 para multiplicar os efeitos do microcrédito na comunidade local

(SEGUNDO & MAGALHÃES, 2003). O Banco Palmas foi também o difusor do modelo dos

bancos comunitários no Brasil, tendo para isso fundado um instituto e firmado parcerias com

o Banco do Brasil e com o governo federal. O Banco Palmas também liderou a constituição

da Rede Brasileira de Bancos Comunitários, que hoje reúne cerca de 120 participantes. 

A quarta geração de moedas tem início nos anos 2000 e combina uma série de objetivos que

antes estavam separados, além de incorporar preocupações ambientais. A complexidade

desses projetos requer uma engenharia mais robusta e soluções tecnológicas mais caras. Por

sua vez, isso leva à necessidade de complexas parcerias reunindo governos locais, atores

econômicos e organizações nacionais e continentais, como a União Europeia. O projeto

holandês NU (“Agora” em português) é um exemplo dessa geração de experiências. O cartão

NU funciona como um cartão eletrônico de fidelidade que distribui pontos, premiando o

comportamento e consumo responsáveis. Os pontos podem ser acumulados com consumo

sustentável, consumo local, produtos orgânicos, comércio justo, compras de produtos e

serviços ecologicamente eficientes e reciclagem. A moeda, formada pelos créditos

distribuídos, é suplementar à nacional e é desenhada para direcionar o modo como a moeda

oficial é utilizada. Outro exemplo é o projeto SOL , na França, que combina uma moeda de8

fidelidade (como o NU), um esquema para compensar ações voluntárias (inspirado no SEL,

versão francesa do LETS canadense) e uma “moeda dedicada”, que funciona como um

8 Site do projeto: https://sol-monnaies-locales.org/mouvementsol
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sistema de vales. A iniciativa é financiada por organizações públicas e privadas sem fins

lucrativos, o que permitiu o desenvolvimento de um arranjo tecnicamente mais robusto e

mais caro. 

2.3 - Moedas complementares como instrumento de políticas públicas

O crescimento do apoio dos governos centrais e locais para este tipo de iniciativa certifica o

reconhecimento desses arranjos monetários como instrumentos de políticas públicas. Esses

arranjos podem ser combinados e classificados em mais de um nível, de acordo com os

objetivos de política pública a serem buscados. Os objetivos podem ser sociais, ambientais e

econômicos. Blanc & Fare (2013) veem um potencial ainda inexplorado para o uso dessas

moedas como instrumento de política pública.

Ao analisar o papel dos governos, especialmente os locais, a dupla de pesquisadores chama

atenção justamente para a ausência do poder público na criação das moedas complementares

e comunitárias (CCs), uma situação que não se aplica a Maricá:  

Governments and administrations have taken a back seat in this process and have generally

done no more than just validate these innovations ex post and at the local level; the banking

authorities have often been wary, looking askance at these schemes but letting them be. CCs

are part of a dynamic impelled by civil society and as a rule are issued by non-profit

organizations. In a still limited but growing number of cases, they have the support of credit

union type local cooperative banks or of local governments. Any part played by the

governments is usually minor, though. (BLANC & FARE, 2013, p. 65)

Os autores afirmam que a evolução dessas moedas em sua forma, extensão e, especialmente,

em relação à natureza dos projetos é incessante, não tendo parado desde sua emergência na

década de 80. Novas gerações devem surgir a partir dos arranjos existentes, de combinações

desses arranjos e, eventualmente, de inovações radicais, como as trazidas pelas “moedas

livres”. Afirmam, ainda, que o futuro das moedas locais, comunitárias e complementares está

certamente ligado ao progresso tecnológico (como uso da internet e celulares), ao seu

reconhecimento como um elemento chave de políticas públicas e ao seu uso como ferramenta

para soluções ambientais.
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A relação da tecnologia e o papel dos governos locais com uma nova geração de moedas

sociais também é destacada em Diniz et al. (2014). Em um estudo sobre a evolução dos

bancos comunitários no Brasil, os autores entendem as moedas sociais digitais como uma

inovação social marcante. Os autores dividem a trajetória dos bancos comunitários em três

momentos. No primeiro momento, denominado de período “bottom-up”, vemos essas

iniciativas para a inclusão financeira sendo originadas de forma autônoma por organizações

de base. O segundo momento é o de uma estratégia “top-down” de difusão por meio de

parcerias com instituições governamentais e é denominado pelos autores de período de

institucionalização. O terceiro momento de evolução dos bancos comunitários, chamado de

“venture tech”, é justamente o de digitalização das moedas sociais, e o exemplo que ilustra a

argumentação é o de Maricá:

Maricá represents a unique case in terms of dissemination and replication of a social

innovation, once it has on the one hand the institutionalization of a community bank with the

municipality backing up the project through financial resources and regulation with a new

ordinance, and on the other hand the escalation of a grassroots bottom-up project that is

transforming itself in a model for replication in other locations in the form of a top-down

public policy. (DINIZ et al., 2014, p. 9)

As características da mumbuca, como apresentadas por Diniz et al. (2014) são únicas por seu

nível de institucionalização e pelo amparo legal e financeiro dado pelo governo local. Sua

forma de implantação e seu formato digital abrem uma nova fase para as moedas sociais

como estratégias “top-down” de políticas públicas. A difusão do modelo da mumbuca já pode

ser observada nas cidades ao redor de Maricá, onde outras moedas sociais estão sendo criadas

a partir de iniciativas dos governos locais . Assim, a partir do esquema dinâmico de gerações9

proposto por Blanc (2011), podemos classificar a mumbuca não só como um caso específico

da terceira geração, mas talvez como uma nova geração de moedas complementares que

podem evoluir e absorver novos sentidos, funções e objetivos de políticas públicas.

Esta nova geração de moedas complementares, digitais e instrumentalizadas por políticas

públicas tem um grande potencial transformador. A digitalização das moedas terá impactos

relevantes não só para as moedas complementares e comunitárias, mas também para as

moedas oficiais e para a organização de todo o sistema financeiro. Como já comentado,

9 https://www.marica.rj.gov.br/2021/06/18/mumbuca-inspira-criacao-de-moedas-sociais-nas-cidades-vizinhas/

24



Brunnermeier, James e Landau (2019) argumentam que, com a digitalização, a queda dos

custos de transação e as alterações nas externalidades de redes, as funções da moeda tenderão

a se desacoplar e ser exercidas separadamente por diferentes moedas ou instrumentos

monetários, dentro de diferentes modelos de funcionamento, abertos ou fechados, em contas

centralizadas ou de forma tokenizada. 

A função de pagamentos da moeda tende a ganhar destaque, desprendendo-se da moeda

oficial e se reacoplando a outras funções presentes nas plataformas digitais, definidas como

“ecossistemas” agregadores de atividades mutuamente complementares, onde interagem

consumidores, comerciantes e prestadores de serviços. No sistema financeiro tradicional, os

bancos ainda figuram no topo da pirâmide, com funções monetárias de reserva de valor e

meio de pagamento ainda organizadas em torno deles. Em uma economia baseada em

plataformas, essa hierarquia pode ser alterada com a função de pagamentos como centro

organizador de outras atividades, como a oferta de um leque amplo de serviços financeiros. 

Neste cenário, o ponto de contato principal do público com o sistema monetário oficial

seriam os prestadores de serviços de pagamentos e não os bancos. Os bancos poderiam ser

substituídos por fintechs participantes do sistema de pagamentos. Essa é uma concorrência

que os próprios bancos centrais procuram estimular e regular (Brunnermeier, James e

Landau, 2019). A centralidade da função de pagamentos é um aspecto importante a ser

destacado para as moedas complementares, que se utilizam primordialmente desta função

para implantar seus projetos e atingir seus objetivos. O espaço para a constituição de arranjos

monetários alternativos e seu uso como instrumento de políticas públicas será maior e

oferecerá cada vez mais oportunidades para expansão das experiências existentes e para o

início de novas.  

2.4 - Moedas eletrônicas e arranjos de pagamentos

A mumbuca é um arranjo monetário alternativo, mas para entender seu funcionamento e o

que é o E-Dinheiro, plataforma que permite seu uso, é preciso entender três conceitos da

legislação brasileira: arranjo de pagamentos, instituição de pagamentos e moedas eletrônicas.
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No Brasil, os meios eletrônicos de pagamentos, que englobam os cartões de crédito, débito,

pré-pagos e carteiras digitais, são regulados pela Lei 12.865/2013 e pelas resoluções e

circulares do Banco Central. Ao disciplinar a constituição e funcionamento desses arranjos de

pagamentos, a regulação fornece um conjunto adicional de conceitos que podem ser

utilizados para entender o funcionamento das moedas complementares digitais.

Segundo o Banco Central, “um arranjo de pagamento é o conjunto de regras e procedimentos

que disciplina a prestação de determinado serviço de pagamento ao público. As regras do

arranjo facilitam as transações financeiras que usam dinheiro eletrônico.” Como exemplo de10

arranjos de pagamentos podemos citar os cartões de crédito e também instrumentos como a

Transferência Eletrônica Disponível (TED) e o Documento de Ordem de Crédito (DOC),

entre outros. Uma figura importante no arcabouço legal é a do instituidor do arranjo de

pagamentos, que é quem define suas regras de funcionamento. Quem define as regras de

operação dos cartões de crédito, por exemplo, são as chamadas “bandeiras” (Visa, Mastercard

etc).

Um arranjo pode ser aberto, quando envolve a participação de mais de uma instituição

prestadora de serviços de pagamentos, ou fechado, quando o próprio instituidor do arranjo é a

única instituição prestadora de serviços de pagamentos. Dependendo das características, dos

propósitos, do volume financeiro e da quantidade de transações do arranjo de pagamentos, ele

pode ser considerado como pertencente ao Sistema de Pagamentos Brasileiro e deve11

obedecer às normas do Banco Central.

A legislação deixou de fora das normas do Banco Central um conjunto de arranjos que, com

base em critérios objetivos, são considerados como sistemicamente não relevantes para o

funcionamento geral do sistema financeiro. Ou seja, não são fonte de risco sistêmico. Estão

nessa categoria os arranjos de propósito limitado ou que apresentam, de forma consolidada e

acumulada nos últimos doze meses, volumes totais de transações inferiores a R$ 20 bilhões

de reais e número de transações menores que 100 milhões. Esses valores eram de R$ 500

milhões e 25 milhões de transações até abril de 2021, quando foram alterados pela Resolução

do Banco Central nº 89. Recentemente, as regras sobre arranjos de pagamentos foram

11 https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/spb
10 https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/arranjospagamento
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consolidadas pela Resolução do Banco Central Nº 150, de 6 de outubro de 2021. A mumbuca

é, portanto, um arranjo de pagamento que não está sujeito à supervisão do Banco Central em

função dos volumes que movimenta.

A segunda figura importante para entendermos o funcionamento da moeda social em Maricá

é a da instituição de pagamentos. O Banco Central a define da seguinte forma: “pessoa

jurídica que viabiliza serviços de compra e venda e de movimentação de recursos, no âmbito

de um arranjo de pagamento, sem a possibilidade de conceder empréstimos e financiamentos

a seus clientes” . Entre as categorias de instituições de pagamentos, a mais importante para12

análise das moedas complementares digitais é a das instituições de pagamento emissoras de

moeda eletrônica. E esse é o papel que a plataforma E-Dinheiro exerce no sistema de

funcionamento da moeda social de Maricá.

A Renda Básica de Cidadania (RBC) de Maricá é paga em mumbucas e chega aos seus

beneficiários através de uma conta mantida no Banco Mumuca, mas cuja movimentação de

recursos (seja o crédito na conta, sejam os débitos) é feita pelo E-Dinheiro, que legalmente é

uma organização da sociedade civil e não está constituída como sociedade limitada ou

anônima, de acordo com a norma do Banco Central, mas que opera, na prática, como uma

instituição de pagamentos.

As instituições de pagamentos mantêm contas de pagamentos para os usuários finais e os

saldos mantidos por estas instituições em contas de pagamentos são definidos como moeda

eletrônica e são 100% lastreados em reais. Podemos considerar a mumbuca como um arranjo

de pagamentos fechado de contas pré-pagas, instituído pelo poder público local em conjunto

com o Instituto E-dinheiro, responsável pelo aplicativo de pagamentos. Esses arranjos locais,

em geral, podem ser considerados fechados porque há uma única instituição responsável pela

gestão da moeda eletrônica. Outra característica importante é não fazerem parte do Sistema

de Pagamentos Brasileiro e, portanto, não estarem sujeitos às normas do Banco Central

definidas para outros arranjos.

Em suma, o Banco Mumbuca emite sua moeda por meio do E-dinheiro, pertencente à Rede

de Bancos Comunitários. O aplicativo conecta usuários e estabelecimentos comerciais e

12 https://www.bcb.gov.br/pre/composicao/instpagamento.asp?frame=1
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empreendedores por meio de um sistema de contas de pagamentos. Antes da utilização do

aplicativo, a mumbuca já era utilizada por meio de um cartão de débito, e pode ser

considerada a primeira moeda digital do Brasil (Cernev & Proença, 2016).

2.5 - A moeda social em Maricá

A definição de moeda eletrônica nos dá o último conceito para descrever a mumbuca por

diferentes aspectos. Ela, por um lado, é uma moeda alternativa e uma moeda complementar

que articula propósitos sociais, econômicos e comunitários. Por outro, é uma moeda

eletrônica, utilizada em um arranjo de pagamentos legal de alcance local, podendo funcionar

fora da abrangência das normas do regulador, como apontado no tópico anterior.

A mumbuca é resultado da disseminação da experiência do Banco Palmas, em Fortaleza, no

Ceará, criado por iniciativa dos moradores da comunidade, mas foi transformada em um

instrumento de política pública distributiva e instituída pelo poder local em Maricá. Sua

forma de implantação e funcionamento digital, seu amparo legal e nível de apoio financeiro

da Prefeitura a colocam como uma experiência única, pioneira em uma possível nova geração

de moedas complementares, e a habilitam como instrumento de desenvolvimento local.

A mumbuca, como instrumento de política pública, também está inserida no debate sobre o

papel que os governos locais podem ter no desenvolvimento de seu território. Além de conter

uma visão alternativa sobre os usos e funções da moeda, a mumbuca está alinhada a um

modelo alternativo de desenvolvimento que coloca ênfase no papel coordenador, fomentador

e desconcentrador das administrações locais e regionais. Assim, apresentar essa visão de

desenvolvimento é importante para compreender de forma articulada o que é a moeda social e

seu papel no desenvolvimento local.

2.6 - Desenvolvimento e o papel dos governos locais e das moedas sociais

O debate em torno do papel do Estado na adoção e implementação de políticas públicas

capazes de impulsionar o desenvolvimento econômico e social, com redução da
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desigualdade, é controverso e há uma tendência a associar essa discussão a uma disputa entre

projetos capitalistas ou socialistas de sociedade. Contudo, como é central nos estudos de

Bresser-Pereira (2016;2017;2018), o desenvolvimentismo é uma forma de capitalismo, e o

mundo viveu, alternadamente, momentos de dominância liberal ou desenvolvimentista ao

longo da história. Para o autor, o desenvolvimentismo está presente quando o

desenvolvimento econômico é prioridade, o mercado coordena os setores competitivos, o

Estado coordena os segmentos não competitivos, cuida do fiscal e assume um papel proativo

em manter os cinco preços macroeconômicos no patamar correto (taxa de lucro, de juros,

salarial, de inflação e de câmbio). Nos momentos em que o Estado limita sua atuação em

garantir os direitos de propriedade e os contratos e em manter equilíbrio fiscal, deixando

também para o mercado o crescimento e a estabilidade econômica, essa dominância o torna

liberal.

Bresser-Pereira olha para os diferentes estágios do capitalismo na história e aponta quatro

grandes momentos: o mercantilismo dos séculos XVI ao XVIII e os anos dourados do

capitalismo no pós-depressão de 1929, mas especialmente entre 1940 e 1970, como

momentos desenvolvimentistas; e o capitalismo industrial, de 1834 a 1929, e o período

dominado pelo rentismo financeiro, a partir do final dos anos 1970, como momentos liberais.

O autor, no entanto, deixa claro que há uma “zona cinzenta” entre eles e dentro deles,

especialmente nas últimas décadas, pois Estados liberais tomaram atitudes

desenvolvimentistas, e o contrário também ocorreu, especialmente na Europa, onde nem

sempre medidas econômicas neoliberais foram acompanhadas pela dominância da ideologia

neoliberal.

Nas palavras de Bresser-Pereira, temos, então, a seguinte concepção:

Essencialmente o desenvolvimento econômico é o processo histórico de crescimento

sustentado da renda ou do valor adicionado por habitante implicando a melhoria do padrão de

vida da população de um determinado estado nacional, que resulta da sistemática acumulação

de capital e da incorporação de conhecimento ou progresso técnico à produção. Nestes termos,

o desenvolvimento econômico é um processo de transformação que implica mudanças nos três

níveis ou instâncias de uma sociedade: estrutural, institucional ou cultural. É o aumento

sustentado dos padrões de vida possibilitado pelo aumento da produtividade de determinadas

atividades e/ou pela transferência da mão-de-obra dessas para outras atividades com maior

valor adicionado per capita porque envolvendo maior conhecimento. É o aumento dos salários
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causado direta ou indiretamente por esse aumento da produtividade e essa concentração da

população de um estado-nação nas atividades de maior valor adicionado.

(BRESSER-PEREIRA, 2006, p. 9)

Se a gestão dos cinco preços macroeconômicos pode ser entendida como a base para

conceituar o modelo de desenvolvimento de uma nação, quando o foco está no campo

econômico, a abordagem sobre o espaço e o caráter local do desenvolvimento ganha corpo na

década de 80 no contexto da reestruturação produtiva e de uma fase mais agressiva da

globalização (Vázquez Barquero, 2001) e, no caso brasileiro e latino-americano, a partir da

redemocratização (Vaz e Caldas, 2006; Farah, 2000, Albuquerque, 2004).

Como salienta Albuquerque (2004), projetos locais não são uma novidade que surgiu a partir

do pós-fordismo, mas eles ganham relevância e se multiplicam quando as políticas

desenhadas pelos governos centrais se mostram ineficazes e incapazes de incorporar sistemas

produtivos locais com suas heterogeneidades. Para o autor, há um redescobrimento do

território enquanto unidade de análise após um período de excessivo enfoque na empresa (de

forma isolada).

Os primeiros estudos de Albuquerque (1999) sobre desenvolvimento local aparecem no

contexto da transição provocada pelas políticas ortodoxas de ajuste estrutural do final dos

anos 80 (anos 90 na América Latina) que, na avaliação do autor, conferiram atenção

exclusiva à estabilidade macroeconômica, supondo que elas seriam suficientes para assegurar

desenvolvimento econômico. Ao discutir os limites e os equívocos dessa abordagem, ele

chama atenção para o fato de que a competitividade das empresas não ocorre apenas dentro

delas ou são fruto de liberalidade econômica, mas depende do território, do ambiente onde

estão inseridas, da infraestrutura que as cercam, dos recursos humanos que podem atrair, dos

financiamentos a sua disposição, entre outros fatores. Por isso, ele argumenta que o

"território" é um ator decisivo do desenvolvimento, mas é preciso uma nova abordagem,

mais inclusiva e menos dependente:

La gestión de las iniciativas de desarrollo local exige, sobre todo, de una nueva mentalidad

alejada de la lógica del subsidio y de la pasiva espera a que los poderes públicos, la inversión

extranjera y las grandes empresas, el sistema de protección social, o la cooperación

internacional aporten las soluciones. Por el contrario, desde esta perspectiva destaca la
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importancia de que la gente actúe por ella misma desde sus propios territorios por medio de la

movilización de los actores y organismos públicos y privados. De ahí que el fortalecimiento

de las células básicas de organización ciudadana (las municipalidades) sea tan importante

desde esta perspectiva.  (ALBUQUERQUE, 1999, p.698 )

Vázquez-Barquero, que primeiro usou o termo “endógeno” para discutir as estratégias

regionais ou mesmo municipais de desenvolvimento e depois passou a dar preferência ao

termo local, chama atenção para o fato de que os estudos europeus, da Comissão Econômica

para a América Latina (Cepal) e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)

mostram que estas ações possuem caráter muito diverso, mas compartilham o fato de serem

pautadas pelas preocupações com produtividade e competitividade. Segundo ele,

Unas se dirigen a la mejora de las infraestructuras físicas y el capital social con inversiones

que son indispensables para el funcionamiento del sistema productivo. Otras tratan de suplir

las carencias de los factores inmateriales del desarrollo mediante iniciativas dirigidas a

mejorar la formación de los recursos humanos, a impulsar el surgimiento y desarrollo de

empresas o a favorecer la difusión de las innovaciones y el conocimiento. Otras, por último,

se proponen fortalecer la capacidad organizativa del territorio, fomentando la creación y el

desarrollo de redes de empresas y la coordinación entre las instituciones.

(VÁZQUEZ-BARQUERO, 2011, p. 10)

Milford Bateman (2017) é enfático na defesa do papel relevante que pode ser desempenhado

pelos governos locais. Na sua avaliação, os trabalhos pioneiros de Chalmers Johnson (1982),

Alice Amsden (1989) e Robert Wade (1990), respectivamente sobre as políticas

desenvolvidas no Japão, Coreia do Sul e Taiwan, ao enfatizarem as instituições nacionais, não

reconheceram o papel desenvolvido por governos subnacionais, no que a literatura descreve

como um Estado de Desenvolvimento Local (Local Development State, LDS na sigla em

inglês). Nas suas palavras:

If leading developmental state theorist Ha-Joon Chang (2010a: 3) defines a developmental

state as “a state that intervenes to promote economic development by explicitly favouring

certain sectors over others’ then here we may simply add the epithet ‘local’ to define the local

developmental state as ‘a local state that intervenes to promote local economic development

by explicitly favouring certain sectors over others. (BATEMAN, 2017, p. 3)
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Embora essa definição destaque o papel dos chamados LDS pela escolha de setores, nem

Chang nem Bateman falam de segmentos especificamente, mas antes se preocupam com os

“caminhos corretos” para impulsionar o desenvolvimento de um território, entre os quais

Bateman lista a preocupação com desenvolvimento tecnológico e inovação, eficiência,

formalização e integração tanto horizontal como vertical, em clusters e cadeias de

suprimento. Teixeira, Feijó e Bateman (2020) ressaltam que um Estado de Desenvolvimento

Local pode implementar uma estratégia “bottom-up”, em contraste aos modelos “top-down”

dos Estados nacionais.

Assim como Albuquerque (1999) aponta a inter-relação entre políticas nacionais e locais de

desenvolvimento, ao estudar o espaço (e a importância) das políticas de desenvolvimento

local para a recomposição da Espanha no pós-pandemia da Covid-19, Rodriguez-Cohard,

Juste-Carrión & Vázquez-Barquero (2020) lembram que estas iniciativas ganham relevância

quando a política macroeconômica reforça desigualdades, exatamente como vem ocorrendo

na Espanha, no Brasil e em muitos outros países nos últimos anos.

Enquanto Bateman olha principalmente para experiências em outros locais do mundo, com

destaque para os distritos industriais do Norte da Itália e as cooperativas do País Basco para

descrever como funcionam Estados de Desenvolvimento Local, Albuquerque (2004), olhando

para as experiências da América Latina, situa dois processos de tensão impulsionando, desde

“baixo”, os projetos locais na transição dos séculos: a própria redemocratização com eleições

diretas em diferentes níveis de governo e os efeitos de sucessivas crises econômicas e de

reestruturação do Estado, que afetam o funcionamento e a competitividade do setor privado.

O autor consolidou oito elementos básicos (Figura 1) presentes nas iniciativas de

desenvolvimento local. Em sua avaliação, naquele momento, embora ainda muito incipientes,

diferentes experiências na América Latina estavam avançando em reunir vários dos oito

elementos, ao mesmo tempo que a fragilidade de outros podia ser associada à ausência ou à

debilidade de algum deles. Para o autor, um ponto-chave é que as políticas de

desenvolvimento local estejam ancoradas na participação dos atores locais, um elemento que

será retomado na análise sobre a experiência de Maricá.
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FIGURA 1 - Elementos básicos de las iniciativas de desarrollo local
Extraída de Albuquerque (2004, p.162 )

No Brasil, Vaz e Caldas (2006) sugerem uma periodização para as experiências locais de

desenvolvimento no pós-redemocratização. Entre 1976 e 1988, as iniciativas se concentram

em descentralizar a gestão e buscar mecanismos de ampliar os espaços democráticos entre o

Estado local e a sociedade, sem ênfase em aspectos econômicos; uma segunda fase, chamada

por eles de “a grande encruzilhada” é marcada pelos primeiros governos pós-promulgação da

Constituição cidadã de 1988, que ampliou a capacidade tributária dos municípios, ao mesmo

tempo que delegou novas responsabilidades na prestação de execução de políticas públicas.

Para Vaz e Caldas, contudo, a pressão pelo atendimento de demandas reprimidas de

infraestrutura urbana e de serviços públicos consumiram a energia e os recursos disponíveis

nos municípios. Em meados dos anos 90, se inicia a fase que os autores classificaram como

“o despertar tardio”, marcada tanto por políticas de isenção fiscal, que intensificaram uma

guerra por atração de investimentos com consequências negativas para o caixa municipal,

como pela adoção de outras iniciativas, como os bancos do povo, instituídos para financiar

pequenos empreendimentos (em alguns casos, com concessão de créditos solidários),

cooperativas, cursos de formação e qualificação profissional, entre outras práticas. Mas em

muitos casos, pontuam Martins, Vaz e Caldas (2010), “as práticas de desenvolvimento local

voltam à cena descontextualizadas da dinâmica do território e das propostas de

aprofundamento da democracia” (p. 568).
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Guimarães (2011) procura sistematizar diferentes experiências brasileiras de políticas

públicas locais ou regionais de desenvolvimento, em um esforço para apontar algumas

práticas comuns. Segundo ele:

Uma linha de ação passa por estimular atividades produtivas complementares, visando adensar

a cadeia produtiva e agregar valor. Uma segunda linha, pela oferta de financiamento e de

microcrédito em condições favoráveis. Outra linha passa por organizar pequenos produtores

em cooperativas, fornecendo apoio financeiro, assistência técnica e auxílio à comercialização.

Outras iniciativas incluem a criação de incubadoras para treinar e fortalecer empresas, a

formação de consórcios com outros municípios e a adoção de um regime especial para o

funcionamento das pequenas empresas. (GUIMARÃES, 2011, p. 332) 

O autor destaca, nas experiências analisadas, o “papel coordenador” desempenhado pelos

respectivos governos locais, tanto pela capacidade de conectar os atores necessários para o

sucesso do projeto, como por sua capacidade de conhecer a realidade local e, assim,

identificar as ações com mais chances de sucesso.

Mello, Mazza e Araújo (2020) defendem que a atuação de um governo municipal em sua

economia, com a finalidade de desenvolvê-la, representa o atendimento das diretrizes da

Constituição de 1988, inclusive quando o governo local usa moedas sociais como

instrumento de sua política econômica. Para eles:

O município pode intervir no domínio econômico, ao implementar dentro dos limites de sua

competência, políticas econômicas locais, de fomento à atividade produtiva. A possibilidade

de intervenção é uma resposta a um processo histórico de limitação da autonomia municipal,

bem como a dependência financeira enfrentada pelas municipalidades. (MELLO, MAZZA &

ARAÚJO, 2020, p. 161) 

Recuperando o disposto na nota técnica da Procuradoria Geral do Banco Central,

PGBC-387/2011 , que associa as moedas sociais às políticas de combate à pobreza e de13

desenvolvimento local e as considera um instrumento legal, os autores sustentam que:

Ainda que ao município não tenha sido atribuída a competência para a emissão da moeda

oficial (na perspectiva constitucional do art. 21, VII), a interpretação lógica da constituição

permite inferir que ao tratar de direito econômico (matéria que pode ser regulada pelo

13 https://www.bcb.gov.br/pre/microfinancas/anais_II_forum_inclusao_financeira.pdf
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município), o incentivo às moedas sociais pode ser instrumento de intervenção municipal.

(MELLO, MAZZA & ARAÚJO, 2020, p. 165)

Entre as funções que uma moeda social pode desempenhar para alavancar o desenvolvimento

local está a concessão de microcrédito. Enquanto alguns críticos (Bateman & Chang, 2009)

têm questionado o papel deste modelo de microfinanças quando feito por instituições de

mercado, por verem nele um reforço da lógica neoliberal que cria “empreendedores pobres”,

Rigo, Cançado e Silva Jr. (2019), apontam que o modelo de atuação dos bancos comunitários

é uma alternativa às iniciativas de microcrédito convencional, pois seu foco não está na

geração de riqueza monetária, seja para sua própria atuação (pelo retorno sobre os

empréstimos), seja para seus clientes (lógica do lucro pessoal). 

A PGBC-387/2011, citada como marco do reconhecimento das moedas sociais

pela autoridade monetária, define os bancos comunitários como “uma organização

comunitária sem fins lucrativos, ou seja, uma organização não governamental (ONG), a qual

pode ser ou não qualificada como organização da sociedade civil de interesse público

(OSCIP) na forma prevista pela Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999. Os bancos

comunitários têm por objetivo promover os valores e interesses comunitários, pautando-se

pelos princípios da economia solidária e, em geral, são articulados com base em quatro

pilares”, que englobam a atuação como correspondente bancário, oferta de crédito produtivo

a taxas diferenciadas, oferta de empréstimos para consumo sem juros e prestação de vários

serviços de treinamento e capacitação. Entre os vários papéis destacados, a nota afirma que os

bancos comunitários promovem o “desenvolvimento local e a organização comunitária,

articulando simultaneamente produção, comercialização, financiamento e capacitação da

comunidade local”.

2.7 - Desenvolvimento local e redução da desigualdade

O papel destinado aos bancos comunitários na promoção de “valores e interesses

comunitários, pautados pelos princípios da economia solidária”, como descrito pelo Banco

Central, nos remete ao Banco Mumbuca, em Maricá, e nos permite introduzir outro ponto

relevante para os Estados de Desenvolvimento Local que é seu papel como uma política
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inclusiva e de redução da desigualdade socioeconômica. Algumas ações já desenvolvidas em

Maricá e planos em discussão no governo local (que serão apresentados adiante) indicam que

a cidade reúne condições para ser palco de uma experiência pioneira de desenvolvimento

local. A capacidade financeira do município, dada pela renda do petróleo, permite que ele

coloque em ação diferentes políticas de fomento ao desenvolvimento local de forma

simultânea e, com isso, potencialize seus resultados, inclusive com uso da moeda social

mumbuca.

Em artigo publicado no jornal “O Globo”, em 2016, Eduardo Suplicy e Flávia Piovesan

destacam o papel que a renda do petróleo pode ter no desenvolvimento inclusivo,

especialmente quando associada a políticas de distribuição de renda, como ocorre em Maricá.

Segundo os autores:

No Alasca, desde 1982, todos os residentes recebem uma parcela sobre a exploração do

petróleo no estado, mediante um fundo permanente. É a experiência pioneira de renda básica.

Do estado mais desigual dos 50 estados americanos na década de 80, o Alasca e Utah são hoje

os mais igualitários.14

Burgos (2013) analisa políticas de desenvolvimento local e defende que não basta

incrementar a renda de uma determinada localidade, mas é preciso que esse aumento seja

direcionado aos mais pobres e não favoreça os mais ricos. Nesse debate, ele introduz a

denominação de “desenvolvimento local desconcentrador”. 

Para responder à pergunta “desenvolvimento para quem?”, Burgos propõe uma classificação

de desenvolvimento local em cinco situações hipotéticas, mas sempre considerando que há

aumento de renda: duplamente concentrador (os ricos se tornam mais ricos e os pobres mais

pobres, um risco embutido na atração de grandes empresas por meio de incentivos fiscais,

quando os pequenos negócios já presentes acabam prejudicados e as cidades perdem

arrecadação para fazer política pública); concentrador (os ricos obtêm grandes ganhos e os

pobres permanecem no mesmo patamar); neutro (ricos e pobres aumentam sua renda, sem

redução da desigualdade); levemente desconcentrador (os ricos aumentam sua renda, mas os

pobres aumentam em escala maior, situação que poderia ocorrer em Maricá, por exemplo, se

os pequenos comerciantes e autônomos absorvessem uma parcela maior da renda básica de

14 https://oglobo.globo.com/opiniao/renda-basica-de-cidadania-18423318
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cidadania, paga em mumbucas, em comparação aos grandes comerciantes, como ocorre

atualmente na cidade e veremos no capítulo 3); e fortemente desconcentrador (quando os

mais pobres ganham renda e os ricos perdem como resultado das políticas de

desenvolvimento, situação que poderia ser provocada, por exemplo, com um forte programa

de compras de alimentos de produtores locais para alimentação escolar, com as grandes

empresas perdendo essa renda, no exemplo sugerido e analisado pelo autor).

O debate colocado por Burgos permite esclarecer a visão de desenvolvimento que permeia

esse trabalho: desenvolvimento não é sinônimo de crescimento econômico. É preciso que ele 

se traduza em um modelo inclusivo, com redução da desigualdade socioeconômica, que 

objetive um bem-estar coletivo e se traduza na melhoria dos indicadores sociais, de educação

e de saúde da população, permita agregar valor à produção local, além de ser ambientalmente

sustentável. Nesse caminho, o estudo de experiências de desenvolvimento local no Brasil,

feito por Martins, Vaz e Caldas (2010) pontua outro elemento importante para o debate: até

que ponto os projetos colocados em prática apenas reproduziram a lógica capitalista em

escala localizada? Ou onde e como eles foram capazes de construir um modelo de produção

contra-hegemônico, “no qual predominam os princípios da igualdade, solidariedade e respeito

à natureza”? 

No alerta final, os autores observam que, se os formuladores de políticas públicas

desprezarem práticas inclusivas e colocarem o desenvolvimento como uma ação exclusiva do

Estado ou das elites econômicas, isso pode “significar a valorização de práticas que se

apropriam das ideias e dos compromissos de promoção da cidadania, da igualdade e da

democracia para reproduzir as lógicas de exclusão social e de desigualdade presentes no

território” (Martins, Vaz & Caldas, 2010, p. 588).

2.8 - Desenvolvimento local em Maricá

Em Maricá, o início da adoção de políticas públicas de economia solidária foi marcado pela

aprovação da Lei nº 2.448 , de iniciativa do poder municipal, que criou o Programa15

Municipal de Economia Solidária, Combate à Pobreza e Desenvolvimento Econômico e

15 http://www.institutobancopalmas.org/wp-content/uploads/lei-moeda-social-mumbuca.pdf
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Social de Maricá, como lembram Pereira et al. (2020), observando que suas ações “se

propõem a combater a desigualdade social por meio da transferência de renda e da criação de

oportunidades de geração de outras fontes de renda”.

O governo instituiu em 2013 um programa de transferência de renda (que sofreu

modificações ao longo dos anos) e  foi pioneiro entre os governos subnacionais no Brasil na

criação de um fundo soberano com a renda do petróleo. Instituído em dezembro de 2017, o

Fundo Soberano de Maricá recebe anualmente 15% dos recursos oriundos dos royalties e

participações especiais e, com isso, alcançou R$ 500 milhões em maio de 2021. Enquanto o

fundo foi criado com a ideia de ser uma reserva para garantir a manutenção das políticas

públicas para gerações futuras, uma série de projetos estão sendo pensados e/ou

desenvolvidos na cidade por diferentes atores governamentais com o objetivo de fomentar a

economia municipal, o que permite classificar o projeto em andamento como um Estado de

Desenvolvimento Local, como preconizado por Bateman. 

Em Maricá, como já citado, três atores fomentam ou executam políticas públicas transversais

de desenvolvimento: a Secretaria de Economia Solidária, a Secretaria de Desenvolvimento

Econômico, Comércio, Indústria, Petróleo e Portos e a Companhia de Desenvolvimento de

Maricá (Codemar), entidade pública parceira deste projeto de pesquisa. Além destes três

atores, há outros com atribuições setoriais também guiadas pela preocupação com o

desenvolvimento, como as secretarias de Agricultura, Pecuária e Pesca, Turismo e Trabalho,

entre outras, e atores com responsabilidade de planejamento estratégico, como o Instituto de

Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM). 

Teixeira, Feijó e Bateman (2020) fizeram recomendações para o desenvolvimento de Maricá

em um trabalho desenvolvido a partir de uma demanda dos gestores locais e que foi pautado

pela preocupação de construir um arcabouço eficiente para a gestão dos recursos oriundos

dos royalties do petróleo. Para eles, “o fator que liga as decisões políticas em Maricá com

outros governos que decidiram criar mecanismos de desenvolvimento a partir da gestão de

receitas oriundas de recursos naturais é a temporalidade”. Eles avaliam que existe uma

“janela única” para adoção de medidas de curto, médio e longo prazo na cidade. E, nesse

sentido, elencam preocupações com as quais estes pesquisadores se identificam:
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Dentre as saídas comuns e que tendem a inviabilizar o desenvolvimento podemos citar

algumas: a apropriação desses recursos por uma elite local; políticas populistas que atrelem

recursos de royalties a gastos correntes; ou mesmo casos em que as políticas vão no sentido

“correto” (como políticas de microcrédito), mas que sem coordenação com políticas mais

amplas, se tornam insuficientes. (TEIXEIRA, FEIJÓ & BATEMAN, 2020, p. 16)

Entre as recomendações que os autores fazem para Maricá, podemos destacar: transformar

recursos da renda do petróleo em financiamento, o que demanda “algum tipo de agência de

desenvolvimento voltada para a promoção de PMEs” capaz de fazer esta gestão e dar um

impulso que, no início, não se pode esperar do setor privado; estudar contratos de conteúdo

local (ainda que possam encontrar dificuldades em função da legislação); e dar prioridade a

empreendimentos cooperativos. E para que esse desenvolvimento ocorra de forma plena, de

modo a se constituir em um Estado de Desenvolvimento Local, eles argumentam que ele

deve se centrar em “dar suporte à pesquisa, inovação e Pequenas e Médias Empresas (PMEs),

permitindo que a transformação estrutural ocorra, permitindo no médio e longo prazo que

melhores empregos e salários sejam gerados na região”. (p. 18)

Embora Teixeira, Feijó e Bateman. (2020) não citem a mumbuca em seu trabalho,

preocupações manifestadas pelo trio de pesquisadores podem ser contempladas em políticas

que potencializem o uso da moeda social e, por meio dela, reforcem o desenvolvimento local,

como preconiza o objeto deste trabalho.

Para finalizar, cabe aqui uma reflexão sobre limites e alcances de projetos novos.

Albuquerque (2004) discute a necessidade ou não da preexistência de identidade regional e

de capital social nos projetos locais. Para o autor, embora a realidade local nunca possa ser

desprezada, identidade e capital social não devem ser vistos como decorrentes de fatores

históricos e geográficos imutáveis, mas como ativos que podem ser construídos localmente

mediante espaços de concertação. Para o autor, “la participación de los diferentes actores

sociales en la discusión de los problemas locales colabora a este proceso de construcción de

identidad territorial compartida y, en suma, a la construcción social de la región”. (p. 163).

No que se refere às políticas de desenvolvimento local, o foco deste estudo estará nos

projetos transversais das secretarias de Economia Solidária e de Desenvolvimento e da

Codemar e naqueles que podem potencializar o uso da mumbuca e/ou que gerem
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externalidades necessárias para o conjunto das iniciativas propostas. Para entender a

realidade local, os próximos dois capítulos trarão um diagnóstico do uso e circulação da

moeda mumbuca e da realidade socioeconômica da cidade, que será construído em diálogo

com outras experiências, com os gestores locais e com a literatura.
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CAPÍTULO 3 - O FUNCIONAMENTO DA MOEDA SOCIAL EM MARICÁ

A moeda social em Maricá circula em um território com características bem específicas e é,

de certa forma, o símbolo de um amplo programa de renda básica e da presença do poder

público local na economia. A mumbuca é apenas uma das políticas sociais e de

desenvolvimento transformadoras, adotadas pela Prefeitura de Maricá, para combater o

quadro de fragilidade social e gerar dinamismo na economia da cidade. 

Nesta seção, apresentamos o funcionamento da mumbuca a partir da literatura disponível, das

entrevistas realizadas com os gestores locais e das estatísticas e pesquisas de satisfação

disponibilizadas pelo Banco Mumbuca. Ao analisar seu arranjo institucional, seu circuito

comercial e sua escala, podemos atestar a força da moeda social na economia da cidade, mas

também os limites e desafios para sua expansão. 

3.1 - Arranjo institucional da mumbuca 

A mumbuca e o Banco Mumbuca são uma experiência única entre as experiências observadas

de bancos comunitários no Brasil (Diniz et al., 2014). Usualmente, uma moeda social é

instituída de forma autônoma por um banco comunitário em uma localidade restrita, como

um bairro ou uma comunidade. As entradas de recursos se dão por meio de parcerias com

entidades civis ou com a administração pública, e o microcrédito em moeda social, que só

circula localmente, é uma das principais atividades. A referência de banco comunitário no

Brasil é o Banco Palmas, localizado em Fortaleza, no Ceará. 

O Banco Palmas foi criado em 1998, e seu modelo passou por um período de acomodação e

de difusão antes de chegar a Maricá. Como mostrado por Freire (2011) e Blanc & Fare

(2013), a ideia de uma organização da sociedade civil emitindo uma moeda local sofreu

inicialmente algumas resistências do poder público, mas logo foi compreendida e incorporada

nas iniciativas de inclusão financeira do próprio Banco Central. Após esse processo de

“amaciamento” (Kingdon, 1995), o esforço de promoção do Instituto Palmas, liderado por
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um de seus fundadores, Joaquim Melo, e a parceria do instituto com o governo federal,

construída por meio da Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES), durante o

governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), cujo secretário era Paul Singer, levaram o modelo

dos bancos comunitários para mais de 100 localidades em todo o Brasil (FREIRE, 2011;

SILVA JUNIOR et al., 2007; DINIZ et al., 2014). 

Ao chegar em Maricá, por iniciativa do então prefeito Washington Quaquá, do Partido dos

Trabalhadores (PT), que havia tomado contato com a experiência de Silva Jardim, também no

estado do Rio de Janeiro (FREITAS & EGYDIO, 2014), o modelo dos bancos comunitários e

da moeda social foi transformado e adaptado para os objetivos de uma política pública de

distribuição de renda.

A mumbuca e o Banco Mumbuca foram criados como parte de um programa municipal de

economia solidária. A Lei nº 2.448, de 26 de junho de 2013 , instituiu o Programa Municipal16

de Economia Solidária, Combate à Pobreza e Desenvolvimento Econômico e Social de

Maricá, que tem entre seus objetivos “criar, fomentar e apoiar instrumentos de finanças

solidárias, bancos comunitários, moedas sociais, fundos solidários e cooperativas de crédito,

promovendo o acesso a serviços financeiros e bancários à população de Marica, com base na

Economia Solidária”.

A mesma lei autorizou a administração municipal a tomar a iniciativa de constituir um banco

comunitário e fornecer os recursos financeiros e estruturais necessários ao seu

funcionamento. Isso poderia ser feito por meio de parcerias com organizações da sociedade

civil, certificadas por membros da Rede Brasileira de Bancos Comunitários. O Programa

Social Bolsa Mumbuca também foi criado pela lei que determinou que os benefícios fossem

distribuídos por meio do Banco Popular e Comunitário de Maricá. Singer, figura bastante

presente no início da implementação dessa política pública, destacou, em evento na cidade,

em 2014, que embora existissem naquele momento 103 bancos comunitários no país,

somente em Maricá a moeda social era utilizada para distribuição de renda para as famílias

carentes.

16 Alterada posteriormente pela Lei Municipal nº 2.652/2015.
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Amparada pela lei municipal, em dezembro de 2013, a prefeitura realizou um chamamento

público para escolha de uma instituição da sociedade civil que seria responsável por

organizar e compartilhar a gestão do banco comunitário. O Instituto Palmas foi selecionado

para implantar o Banco Mumbuca, gerir as unidades do banco, realizar o pagamento dos

benefícios em moeda social e cuidar do atendimento aos beneficiários e da rede credenciada

de estabelecimentos comerciais. O Termo de Colaboração assinado com o Instituto Banco

Periferia (Instituto Palmas) tem sido renovado e, ainda hoje, a gestão do banco e da moeda

social em Maricá é feita por meio deste instrumento de parceria com a sociedade civil.

Para dar materialidade ao projeto em Maricá, o banco foi formalmente constituído como uma

organização da sociedade civil local, independente da Prefeitura e também do próprio

Instituto Palmas. Numa primeira fase, o Instituto Palmas operava como Banco Mumbuca, que

passou a existir formalmente como uma associação somente a partir de julho de 2017. Os

associados são os funcionários do banco. Hoje, portanto, o funcionamento do arranjo da

mumbuca envolve três organizações da sociedade civil: o Instituto Palmas, conveniado pela

Prefeitura de Maricá para gerir a moeda; o Banco Mumbuca, conveniado, por sua vez, pelo

Instituto Palmas, e sob gestão da associação composta pelos funcionários do banco; e o

Instituto E-dinheiro, ligado à Rede de Bancos Comunitários e proprietário do aplicativo de

pagamentos. Apesar da parceria da prefeitura se manter com o Instituto Palmas, há a

possibilidade de, em breve, o convênio ser feito diretamente com a associação do Banco

Mumbuca. 

O Banco Mumbuca, a rigor, tem uma independência relativa e não funciona de forma

completamente autônoma, como os bancos comunitários tradicionais. Sua existência está

associada ao programa de distribuição de benefícios e seus custos de operação, incluindo os

custos da plataforma E-dinheiro, são cobertos por meio da parceria com a Prefeitura.

Praticamente, todas as entradas no circuito da moeda social são aportes da Prefeitura para

seus programas sociais. Sua origem e seu vínculo central com a administração local, que a

utiliza como um instrumento de política pública, tornam a mumbuca um caso à parte entre as
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moedas sociais dos bancos comunitários brasileiros. No entanto, é um arranjo institucional

inovador que já começa a se disseminar pelas cidades vizinhas de Maricá . 17

Outra adaptação do modelo tradicional dos bancos comunitários e das moedas sociais é sua

escala municipal. Em vez de sua atuação se restringir a um bairro ou uma comunidade, como

o Palmas, no Conjunto Palmeiras, o arranjo monetário da mumbuca abrange toda a cidade,

que se estende por uma faixa litorânea de 40 quilômetros e possui 164,5 mil habitantes

(IBGE, 2020), dos quais 42 mil são beneficiários de programas de transferência de renda da

Prefeitura. Para atender à população espalhada ao longo do território, o Banco mantém

quatro agências físicas, uma no centro da cidade e três em outras localidades mais distantes.

Esse alcance foi permitido, por um lado, pela escala dos programas sociais da prefeitura e,

por outro, pelo formato eletrônico da moeda desde sua implantação, primeiro como cartão

magnético de débito e, depois, como um cartão de aproximação e um aplicativo móvel de

pagamentos (o E-dinheiro). 

3.2 - Programas de Transferência de Renda

A premissa do uso da moeda social no programa de Renda Básica de Cidadania (RBC) é que

o valor do benefício seja gasto exclusivamente na cidade e, assim, ajude o desenvolvimento

da economia local. Inspirado nos princípios da lei federal nº 10.835 de 2004 , de autoria do18

então senador Eduardo Suplicy, atualmente o programa atende 42 mil pessoas, que receberão,

a partir de 2022, 170 mumbucas mensais (eram 130 mumbucas antes da pandemia e 300 entre

março de 2020 e novembro de 2021). Uma mesma conta pode receber até quatro benefícios

(princípio de uma conta por família). 

Além do RBC, que incorporou outros programas como o Renda Mínima Gestante e Renda

Mínima Jovem Solidário, há também o mumbuca indígena (300 mumbucas por pessoa) e o

mumbuca futuro (50 mumbucas mensais para alunos do programa, que precisam participar de

uma formação de economia solidária). Os recursos são mensalmente repassados pela

Prefeitura para o Instituto E-Dinheiro que, por sua vez, os credita nas contas dos

18 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.835.htm

17 https://www.marica.rj.gov.br/2021/06/18/mumbuca-inspira-criacao-de-moedas-sociais-nas-cidades-vizinhas/
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beneficiários. Na outra ponta, estabelecimentos de comércio e serviços da cidade se

cadastram no sistema para receber as mumbucas.

3.3 - Rede ampla de estabelecimentos comerciais

Além da extensão geográfica, o arranjo monetário da mumbuca abrange hoje um conjunto

grande de estabelecimentos comerciais. Em dezembro de 2020, havia 8.972 estabelecimentos

cadastrados no E-dinheiro e habilitados a receber a mumbuca. Entre eles estão grandes redes

varejistas, pequenos comerciantes e prestadores de serviços, empresários individuais (MEI),

formais e informais. O espectro de atividades cobertas é grande, mas o número de

estabelecimentos, seguindo a classificação do E-dinheiro, se concentra nos setores de

alimentação, serviços, comércio varejista, farmacêutico, material de construção e vestuário

que, em conjunto, representam 80% do total. 
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O número de estabelecimentos começou a crescer de forma significativa a partir de 2018 com

a introdução do aplicativo E-dinheiro, que simplificou o cadastramento e a forma de

recebimento das mumbucas. Além disso, a partir de 2019, o programa de transferência de

renda da prefeitura foi unificado e expandido por meio do Programa Renda Básica da

Cidadania (RBC), o que colocou mais mumbucas em circulação e atraiu novos

estabelecimentos.

A partir de 2020, com os programas emergenciais de transferência de renda para combater os

efeitos econômicos e sociais da pandemia do novo coronavírus, o valor do RBC foi elevado e

mais de 20 mil novos beneficiários foram incluídos por meio do Programa de Amparo ao

Trabalhador (PAT), que passou a pagar um salário mínimo em mumbucas aos trabalhadores

autônomos formais ou informais. Por meio do Programa de Amparo ao Emprego (PAE), o

mesmo valor foi transferido para empregados formais de empresas que aderiram ao programa

com o compromisso de não fazer demissões. Isso fez com que o número de estabelecimentos

saltasse ao longo do ano de 2020 (Gama & Costa, 2021). Juntos, o RBC, o PAT e PAE,

segundo dados do balanço do Banco Mumbuca, representaram um ingresso de R$ 326

milhões na economia local apenas em 2020, dos quais 75% foram gastos na rede de

estabelecimentos cadastrados.
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3.4 - Funcionamento do E-dinheiro

O E-dinheiro é um aplicativo de pagamentos móvel, pertencente à Rede Brasileira de Bancos

Comunitários, desenvolvido para funcionar em smartphones. Todo o volume de recursos em

mumbucas circula pelas contas de pagamentos do aplicativo e está lastreado por reais (R$) na

paridade de uma para um. Os recursos em reais ficam depositados em uma conta bancária do

E-dinheiro na Caixa Econômica Federal, e os recursos equivalentes em mumbucas ficam nas

contas de pagamentos dos usuários do aplicativo. Há duas operações principais que

movimentam a maior parte dos recursos no aplicativo: compras de bens e serviços e

transferências para pagamento na rede credenciada. Essas são as transações por meio das

quais as mumbucas são utilizadas no comércio local. São débitos e créditos entre contas de

pagamentos de usuários e estabelecimentos e ocorrem somente no ambiente do E-dinheiro. 

Para realizar essas transações, os beneficiários RBC recebem um cartão de débito pré-pago

que funciona com a tecnologia de leitura por aproximação NFC (Near Field Communication).

O cartão é usado com o aplicativo E-dinheiro no celular do estabelecimento comercial que

realiza a leitura e, com a senha do seu titular, faz o débito na conta do cartão e o crédito na

conta de pagamentos do estabelecimento. Eles podem usar também o aplicativo no celular
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para realização de compras e transferências. Segundo uma consulta de opinião (2019),

realizada pelo Instituto E-dinheiro em conjunto com o Banco Mumbuca, 73% dos

beneficiários do RBC consultados disseram usar somente o cartão em suas compras. Outros

20% utilizam o cartão e o aplicativo e somente 2% usam só o aplicativo. 

Os beneficiários do PAT e outros programas, por sua vez, não possuem cartão e utilizam

somente o aplicativo. Outra diferença importante entre os programas é que os beneficiários

do RBC não podem converter suas mumbucas em reais e só podem utilizá-las no comércio

local. Já os beneficiários do PAT podem convertê-las livremente. Assim, de abril a agosto de

2020, enquanto os beneficiários do RBC gastaram 100% do que receberam em mumbucas na

rede credenciada (64 milhões de mumbucas), os beneficiários do PAT distribuíram suas

mumbucas entre resgates e pagamentos de boletos e compras e transferências, em um total de

100 milhões de mumbucas. Apesar de poder resgatar a totalidade de seus recursos, os

usuários do PAT apresentaram uma alta propensão a gastar os recursos na moeda local, como

já havia apontado o estudo de Gama & Costa (2021). Do total recebido, 62% foi gasto

diretamente no comércio local em mumbucas (considerando que as transferências foram

usadas para o pagamento de compras de bens ou serviços), 14% foi resgatado em reais e 24%

foi utilizado para pagamento de boletos.

Como já observado, as entradas no circuito da mumbuca são, em sua quase totalidade, as

operações de crédito de benefícios da Prefeitura. Apesar de ter sido implementado pela
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administração municipal, há uma intenção do banco em caminhar em direção a um

funcionamento autônomo. Nesta perspectiva, a dependência de recursos públicos, no atual

arranjo, implica em uma vulnerabilidade para todo o sistema. No curto prazo, uma alteração

de rumos na política pública governamental pode afetar diretamente o fluxo de circulação da

mumbuca. Os auxílios emergenciais contra os efeitos da pandemia, por exemplo, elevaram

consideravelmente o volume de mumbucas em circulação, a quantidade de usuários

beneficiários e o número de estabelecimentos cadastrados. A retirada desses auxílios no

cenário pós-pandemia, certamente, trará impactos na escala de circulação da moeda. Além

disso, a médio e longo prazos, há o risco de alternâncias de poder que podem levar à

descontinuidade da política que sustenta o circuito da moeda social. 

Dos 338 milhões que o E-dinheiro recebeu em créditos de mumbuca em 2020, 96%

referem-se aos programas RBC (37%) e PAT (57%) e 2% ao PAE. Como já observado, o PAT

e o PAE são programas emergenciais que devem ter um fim no cenário pós-pandemia. O

RBC será reduzido, mas a um valor maior que o anterior ao período da pandemia (170

mumbucas) e manterá uma base expandida com o cadastro de beneficiários realizado pouco

antes do início da crise sanitária.

Os outros valores creditados dão uma visão mais geral do uso da mumbuca como instrumento

de políticas públicas pela Prefeitura de Maricá. Entre eles estão o pagamento de uma renda

básica diferenciada para a população indígena e o pagamento de abono natalino aos
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funcionários da Prefeitura. Os depósitos voluntários realizados no E-dinheiro pelos

correntistas têm um peso pequeno em relação ao total, somando pouco mais de 2,5 milhões

de mumbucas. Os créditos nas contas de pagamentos podem ser feitos nos pontos de recarga,

por meio de depósitos nas lotéricas ou por meio de cartão de crédito. O crédito por meio do

PIX é uma funcionalidade planejada, mas ainda não disponível.

O número de contas, por fim, dá uma ideia do tamanho de cada programa pela quantidade de

pessoas, tendo em consideração que há contas que agregam os beneficiários de toda uma

família. Ainda é necessário observar que, ao cruzar os cadastros de beneficiários do PAT e

RBC, encontramos 3.529 pessoas em ambos os programas, cadastradas com contas

diferentes, o que não fere a regra de nenhum dos benefícios. Além disso, 1.675 beneficiários

do RBC e 3.324 beneficiários do PAT também aparecem cadastrados como estabelecimentos

comerciais. Nas três categorias, como beneficiários dos dois programas e como

estabelecimento comercial, há 792 pessoas.

50



A conversão da mumbuca para reais (R$) ocorre por meio do resgate dos recursos no

E-dinheiro e sua transferência para a conta bancária do usuário ou estabelecimento comercial.

Quando há um resgate, os recursos são debitados da conta de pagamentos e, ao mesmo

tempo, são debitados da conta bancária do E-dinheiro em reais e enviados para a conta

bancária do usuário. Além do resgate, as saídas do circuito monetário da mumbuca podem

ocorrer por meio da funcionalidade de pagamento de boletos bancários. Os beneficiários da

renda básica, contudo, não podem resgatar reais nem pagar boletos. Eles só podem usar os

valores para compra de bens e serviços da rede credenciada.

3.5 - Receitas e operações de microcrédito

Para cada operação de compra ou transferência no E-dinheiro é cobrada dos comerciantes e

prestadores de serviços uma taxa de 2% sobre o valor da transação. Usualmente, o valor é

dividido entre a plataforma e o banco comunitário, cada um ficando com 1%. Como em

Maricá a operação da plataforma E-dinheiro é custeada pela Prefeitura, os 2% arrecadados

ficam com o Banco Mumbuca, que mantém um fundo para linhas de microcrédito (60%) e

51



projetos sociais (40%). Pelos valores movimentados no comércio local em 2020, podemos

estimar uma receita na ordem de 5 milhões de mumbucas.

No resgate, quando as mumbucas são convertidas em reais, incide também uma taxa de 1%

sobre o valor resgatado. No entanto, é uma taxa aplicada somente aos estabelecimentos

comerciais e aos correntistas comuns não beneficiários. Os comerciantes contam com uma

janela de isenção para conversões entre os dias 1º e 5 de cada mês. Os beneficiários do PAT

não pagam esta taxa e, como já mencionado, os beneficiários do RBC não podem realizar

resgates. O pagamento de boletos também é tarifado de acordo com uma tabela de preços que

variam de acordo com o valor do boleto.

Os recursos arrecadados pelo Banco Mumbuca financiam seu programa de microcrédito, que

conta com duas modalidades: o Mumbucred (Crédito Produtivo Solidário) e Casa Melhor

(programa de crédito para melhoria habitacional). Conforme descrito por Pereira et al.

(2020):

 A modalidade Crédito Produtivo Solidário, o Mumbucred, conta com seis linhas de crédito,

que podem emprestar até R$ 10.000,00, com uma taxa de juros que varia entre zero e 1% ao

mês. Essas seis linhas têm como objetivo financiar capital de giro, máquinas, equipamentos

ou insumos; dependendo da especificidade da linha de crédito que qualquer usuário do banco

Mumbuca queira ao fazer o empréstimo. A outra modalidade, Casa Melhor, abarca três tipos

diferentes de linha de crédito, todas sem juros (juros zero) que podem emprestar até R$

3.000. Tais linhas podem financiar materiais de construção, móveis e eletrodomésticos, com

a possibilidade de pagamento em até dez vezes. (PEREIRA et al., 2020: p. 176)

Outras duas linhas de crédito foram criadas em 2020 em meio à pandemia. A primeira é uma

linha de 2 mil a 10 mil mumbucas, a taxa de 0,25% ao mês, para os membros da cooperativa

de transporte alternativo da cidade, que enfrentaram dificuldades com a paralisação das

atividades durante o lockdown. Os cooperados podem pagar o empréstimo em 12 vezes com

um prazo de carência de quatro meses para início dos pagamentos. A segunda é uma linha de

crédito para qualquer pessoa residente em Maricá, desde que empregada com carteira

assinada, comissionada ou concursada há pelo menos seis meses. O valor é de até 10 mil

mumbucas, parcelado em 12 vezes, a uma taxa de 0,25% ao mês. A dinâmica da análise de

crédito é descrita pela presidente do Banco Mumbuca, Manuela Mello:
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“Então, alguns créditos, os nossos agentes de crédito, como eles são mais simples, então como

já tem um certo costume, são créditos mais fáceis, eles conseguem fazer sozinhos. Os créditos

mais complexos ou de maiores valores a gente chama o CAC [Conselho de Análise de

Crédito] e apresenta todo o crédito, todo aquele grupo, toda a vida financeira daquela pessoa

e a gente vai decidindo e vai tendo os parâmetros. A gente faz análise de SPC e Serasa, na

nossa ficha de crédito tem um levantamento socioeconômico, que é sempre levado em

consideração, mas porque a gente não exige comprovação de renda. Então, pelo

socioeconômico que a gente consegue ter uma base de valores que aquela família consegue

sobreviver e o quanto ela teria para pagar o crédito realmente. Então a gente costuma sempre

consultar o CAC pra poder fazer esses créditos mais complexos, os que são mais simples, o

agente de crédito faz.” (MELLO, entrevista)19

Podemos estimar em 3 milhões de mumbucas o volume disponível para microcrédito a partir

das taxas arrecadadas em 2020 (60% de 5 milhões de mumbucas). No entanto, de acordo com

o relatório que apresenta todos os valores creditados no E-dinheiro, foram concedidos 480

mil mumbucas em crédito pelo Banco Mumbuca naquele ano. Segundo dados fornecidos na

entrevista com a presidente do banco, entre 2018 e 2020, foram destinados 530 mil

mumbucas para o crédito produtivo e 53 mil mumbucas para o habitacional. O saldo atual de

empréstimos gira em torno de 400 mil mumbucas (julho de 2021). Essa diferença de recursos

não utilizada pode ser explicada pelo desconhecimento dos potenciais emprestadores locais a

respeito da disponibilidade das linhas de microcrédito. Na consulta de opinião realizada em

2019, 77% dos comerciantes disseram não conhecer outro produto do Banco Mumbuca

diferente do cartão mumbuca. Apenas 9% disseram conhecer as linhas de crédito produtivo e

6%, as linhas de crédito para moradia. A situação é reconhecida por Mello:

“A gente identificou um grande problema aqui. O banco Mumbuca é conhecido, ele está sendo

conhecido mundialmente, a gente saiu no New York Times, no artigo do Suplicy. E aí, todo

mundo de fora de Maricá conhece o Banco Mumbuca, o potencial da RBC e tal. Os munícipes,

não. Então, a gente tem esse grande problema de comunicação, porque a gente consegue falar

com a grande massa que está fora do município, mas não tá conseguindo apresentar tudo que a

gente tem pra dentro do município. Como nós somos uma moeda social local, a gente não está

em nível de estado, nem nacional. A gente precisa que as pessoas do município conheçam e

tenham essa consciência de que o Mumbuca é e o que o Mumbuca pode ser.” (MELLO,

entrevista)

19 Manuela Mello, presidente do Banco Mumbuca, entrevista concedida aos autores em 13 de julho de 2021.
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As atividades de microcrédito são reguladas pela Lei nº 13.636, de 20 de março de 201820

(com a redação dada pela Lei nº 13.999 , de 18 de maio de 2020) e pelas normas do21

Conselho Monetário Nacional e do Banco Central. A Resolução CMN n° 4.854 , de 27 de22

setembro de 2020, define em 4% ao mês a taxa máxima que pode ser cobrada pelo

emprestador e estabelece o limite máximo de endividamento por tomador em R$ 21 mil.

Além disso, por esta norma só podem utilizar linhas de microcrédito pessoas ou empresas

com renda ou receita bruta anual de até R$ 200 mil. No entanto, esse limite só se aplica

quando o banco comunitário atua como correspondente bancário no âmbito do Programa

Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO). Operando como Organização da

Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), o Banco Mumbuca estaria fora dessas regras.

O lançamento de um programa de fomento da economia local pela Prefeitura em 2020, o

Fomenta Maricá, com o objetivo de combater os efeitos econômicos da pandemia, mostrou

que a opção de utilizar o banco para linhas de créditos emergenciais não foi a preferida pelos

gestores locais. O programa, destinado a microempreendedores individuais, microempresas e

empresas de pequeno porte, é operacionalizado pela Agência Estadual de Fomento do Rio de

Janeiro (AgeRio), contratada por meio de licitação. Foram destinados R$ 30 milhões do

fundo soberano da cidade para duas modalidades de crédito . A primeira para23

microempreendedores individuais, com uma linha de crédito no valor de R$ 5 mil, a taxa de

juros zero e condições especiais de pagamentos, como 12 meses de carência para início dos

pagamentos. A segunda modalidade com duas linhas para microempresas e empresas de

pequeno porte locais, com empréstimos até R$ 21 mil, a taxa de juros zero ao ano, e até R$

40 mil, a taxa de juros de 3% ao ano e tarifa de 2% sobre o valor emprestado, também com

condições especiais de pagamento. Até junho de 2021, 15 milhões já haviam sido

emprestados por meio do programa .24

A escolha por não operacionalizar o programa de fomento pelo Banco Mumbuca foi apontada

como erro por alguns gestores. Mas o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Igor

24 https://www.marica.rj.gov.br/2021/07/20/fomenta-marica-ja-tem-1-000-contratos-e-continua-crescendo/

23 https://www.marica.rj.gov.br/2020/04/20/programa-fomenta-marica-amplia-oferta-de-creditos/

22https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Resolu%C3%A7%C3%A3o%20CMN&nu
mero=4854

21 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L13999.htm#art10

20 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13636.htm
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Sardinha, argumenta a favor do crédito produtivo ser realizado em reais e avalia que o crédito

em mumbucas é mais adequado para consumo e reformas habitacionais:

“A gente defende aqui que a gente tem, através da mumbuca, linhas de crédito voltada para

consumo, e que as linhas de crédito para o setor produtivo sejam ofertadas na modelagem

tradicional, com a moeda corrente nacional. Mas, em linhas de crédito específicas para o

consumo, por exemplo, a gente tem um projeto em construção para que a gente tenha aqui uma

política de fomentar a instalação de medidas sustentáveis nas construções: placa fotovoltaica,

uso de água, aproveitamento de água de chuva etc. E que você tenha linhas de crédito em

mumbuca para que você possa chegar e utilizar, dentro da rede de comércio e serviços da

cidade, a compra dos materiais e a contratação de serviço para você fazer isso dentro da sua

casa. Aí você chega, oferta, crédito em mumbuca, e ele [tomador] só vai poder gastar e

contratar aqui, não vai adiantar ele ir na empresa de Niterói comprar, só aqui. Na construção

civil, vamos fazer aqui uma linha para facilitar a reforma das casas etc em mumbuca. Mas o

crédito para o setor produtivo como envolve muitos investimentos o cara, às vezes, precisa de

outra moeda, o cara está com uma dívida tributária, aí ele precisa pagar em real, a gente não ia

vincular [à mumbuca]. Mas do consumo, a gente ia fazer com que cada vez mais linhas para

segmentos que a gente julga estratégicos fossem ofertadas em mumbuca.” (SARDINHA,

entrevista)25

 

 

Além da necessidade do uso do real (R$) em investimentos produtivos, como aponta o

secretário, podemos avaliar também que a operacionalização de um programa de crédito

emergencial esbarra na estrutura atual do Banco Mumbuca. Os créditos mais complexos

concedidos pelo banco são avaliados por seu Conselho de Avaliação de Crédito. Sua estrutura

pode não estar preparada para um grande volume de operações. Desde seu lançamento até

julho de 2021, mais de mil contratos de empréstimos já haviam sido assinados no programa

Fomenta Maricá.

 

O Banco Mumbuca chegou a defender que os créditos do Fomenta Maricá fossem concedidos

em mumbucas, utilizadas exclusivamente no comércio local. Mas muitas outras questões se

colocaram, como aponta a presidente do banco, Manuela Mello:

 

25 Igor Sardinha, Secretário de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Petróleo, entrevista concedida aos
autores em 6 de julho de 2021, na sede da Secretaria, Maricá-RJ.
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“A gente queria tornar [o programa] fechado, até porque o Fomenta se restringe a empresas de

pequeno porte de dentro do município. As empresas de pequeno porte do município, nem

todas elas compram de fora. A gente tem empresas produtoras, a gente tem empresas que não

são produtoras, mas que seus fornecedores são do município. Então, a gente queria delimitar

esse crédito. E aí não foi possível e também acho que tiveram algumas outras questões, eu não

participei muito dessas tratativas. E aí passou pra AgeRio. E parece que é um crédito de super

risco, e o banco mumbuca precisaria de uma garantia da Prefeitura e tal. A gente ainda não tem

esse porte financeiro todo pra fazer créditos assim, super arriscados, É uma coisa que a gente

ainda tá construindo.” (MELLO, entrevista)

 

 

Além de uma estrutura ainda em construção para lidar com empréstimos mais arriscados, a

forma de constituição do banco e a disponibilidade de recursos humanos também impõem

barreiras à sua expansão. Questionada sobre essas características da instituição, Mello

respondeu:

 

“Limita? Claro, porque, se a gente vai pensar em um grande projeto, eu não posso ter uma

pessoa cuidando. Precisa pelo menos cinco ou seis pessoas tomando conta desse projeto,

tocando esse projeto. Claro, depende da proporção do projeto. Hoje nosso quantitativo de

funcionários restringe um pouco os nossos projetos; a gente tem trinta funcionários que estão

fazendo tudo.” (MELLO, Manuela, presidente do Banco Mumbuca,  entrevista)

 

3.6 - Concentração da circulação de mumbucas

Apesar do número elevado de estabelecimentos cadastrados para receber mumbucas, os

benefícios são gastos de forma concentrada na rede. A partir do relatório do E-dinheiro sobre

a movimentação do Banco Mumbuca, podemos ver que os 50 estabelecimentos que

receberam mais mumbucas concentraram 51% do total de mumbucas gastas no comércio

local em 2020. Foram 130 milhões de um total de 254 milhões de mumbucas. Da mesma

forma, há uma relativa concentração em determinados setores. Do total de mumbucas, 54%

foram gastas em seis principais setores já mencionados, seguindo a forma de classificação do

E-dinheiro: alimentação (22,78%); serviços - outros (10,84%); comércio varejista (8,26%);

farmacêutico (4,82%); material de construção (4,44%) e vestuário (2,98%). 
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A situação do circuito da mumbuca mostra uma dupla concentração. Por um lado, a quase

totalidade das entradas no sistema vem de uma única fonte, que são os recursos dos royalties

do petróleo repassados pela Prefeitura para pagamento dos beneficiários dos programas de

transferência de renda. Por outro lado, após serem distribuídos em mumbucas à população, os

recursos voltam a se concentrar em um conjunto reduzido de estabelecimentos comerciais. 

A concentração em poucos estabelecimentos é um tema que aparece como preocupação nas

conversas com os gestores locais:

“O que a gente tem pensado muito é como valorizar os pequenos, para que eles não sejam

engolidos pelos grandes, por exemplo, indústria, principalmente mercados. Então, a gente tem

os levantamentos, por exemplo, a grande parte de mumbuca é usada no Supermarket, é usada

no Delícias Candy, em detrimento de outros comércios pequenos. Então, a massa do valor fica

em determinados estabelecimentos, que são estabelecimentos que não tem nada a ver com a

economia solidária, que estão no território, que geram emprego, por exemplo, para população

em Maricá, mas que não são maricaenses.” (AZEVEDO, Rebeca, secretária de Economia

Solidária, entrevista)  26

“A gente sabe que a arrecadação dos grandes mercados, das grandes redes é muito maior,

desigual até com o resto da rede e acaba concentrando riqueza. A ideia da mumbuca é

distribuir riqueza, mas você acaba concentrando riqueza, então a gente está pensando em

algumas formas de reduzir isso. Não dá também para ferir o livre mercado porque a pessoa

tem escolha de comprar onde ela quiser, mas a gente está tentando pensar formas de incentivar

a pessoa a escolher o menor, escolher o pequeno, em vez de escolher o grande.” (ZEIDAN,

Diego, vice-prefeito, entrevista)27

3.7 - Impactos nos circuitos superiores e inferiores da economia

Pelas características de porte e articulação com o capital de fora da cidade, esses

estabelecimentos que mais recebem mumbucas podem ser considerados como parte de um

circuito superior da economia, cuja lógica de funcionamento está descolada dos interesses

27 Diego Zeidan, vice-prefeito de Maricá, entrevista concedida aos autores em 14 de julho de 2021, na sede da
Prefeitura de Maricá-RJ.

26 Rebeca Azevedo, secretária de Economia Solidária, entrevista concedida aos autores em 8 de julho de 2021,
na sede da secretaria, Maricá-RJ.
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locais. Essa análise da mumbuca a partir dos circuitos econômicos da economia, como

definida pelo geógrafo Milton Santos, é feita pelo Laboratório de Informática e Sociedade

(LabIS) da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Segundo esse estudo, “Esses comércios – do circuito superior e superior marginal – não têm

nenhuma ligação com o desenvolvimento do local, numa perspectiva de economia solidária,

pois seus interesses estão mais ligados às grandes corporações que, em simbiose com o

Estado, controlam a dinâmica do espaço geográfico” (LABIS/UFRJ, 2019). A partir dos

dados de circulação da mumbuca de fevereiro a março de 2019, o LabIS conclui que o

circuito superior converte majoritariamente suas mumbucas para o real e não promove o

desenvolvimento local endógeno. A circulação da mumbuca no circuito inferior, um lugar

para formas alternativas de organização, poderia gerar efeitos mais alinhados aos princípios

solidários da moeda social. 

A partir de dados mais recentes, analisados pelos autores do presente trabalho sobre moedas

social e desenvolvimento, se compararmos os períodos de abril a agosto de 2019 e 2020 ,28

podemos ver que em 2019 mais de 50% do volume de mumbucas gasto no comércio

maricaense se concentrava em 16 estabelecimentos. No entanto, parte dos novos recursos

injetados por meio da expansão dos benefícios em 2020 se direcionou para os

estabelecimentos das faixas de menor faturamento, ajudando a dinamizar o circuito inferior

da economia. Dos 921 estabelecimentos que tiveram algum faturamento em 2019, 783

aumentaram significativamente o volume de mumbucas recebido em 2020. Os maiores

percentuais podem ser vistos nas faixas de menor valor. Entre os que aumentaram o

faturamento, 628 subiram de faixa. Apenas 138 tiveram redução no faturamento e, entre

estes, 30 caíram de faixa. 

28 Os dados detalhados de 2020 de janeiro até agosto foram disponibilizados pelo Instituto E-Dinheiro para
pesquisadores da Universidade Federal Fluminense (UFF) e estes, após acordo com o Instituto e diante do
compromisso de respeito aos princípios de confidencialidade e da Lei Geral de Proteção de Dados, partilharam
estas informações brutas com os autores deste trabalho, que então fizeram sua própria compilação e análise
dos dados.
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Os impactos positivos no comércio vêm desde o início da criação da mumbuca e dos

benefícios e são relatados pelos diversos gestores da cidade entrevistados. Os trechos abaixo,

extraídos das entrevistas com a presidente do Banco Mumbuca, Manuela Mello, e com a

Secretária de Economia Solidária, Rebeca Azevedo, dão uma visão mais concreta para os

números observados: 

“[As mudanças] são bastante nítidas até. Hoje a gente tem mais pessoas aceitando a moeda

mumbuca em seus comércios do que aceitando cartão de crédito e débito. Então, isso já é um

marco muito bom. Agora, mudança, assim, física que a gente consegue perceber, a gente tem

alguns comércios que aceitam a moeda e que começaram aceitando a moeda sendo uma

salinha com uma única porta. E hoje eles são três salas ou eles são uma esquina inteira. Alguns

se tornaram até um galpão. Então, e isso é uma coisa que a gente consegue ver e a gente

consegue identificar que foi por conta da circulação da moeda, não só porque esses

comerciantes chegaram a tomar o crédito aqui no banco, mas também porque se você faz a

média de faturamento que eles tinham, quando eles começaram a aceitar, para a média de

faturamento que eles [têm] agora, ela praticamente triplicou.” (MELLO, entrevista)

“Eu vejo que a cidade está muito mais desenvolvida do que antes, possui muito mais

comércios, os comércios são muito mais ativos e aí nesse sentido eu vejo que a população

maricaense está mais participativa no comércio e desenvolvimento da cidade. E, por outro

momento, eu acredito que, assim, numa cidade pequena, os comércios mais valorizados eram

comércios que vinham de fora. E os pequenos comerciantes locais, a gente não via tanta

atenção. Hoje eu já consigo ver que coexistem, com esse grande comércio, porém eu consigo

ver a ascensão da população de Maricá nesse comércio, nesse desenvolvimento.” (AZEVEDO,

entrevista)
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3.8 - Recirculação da mumbuca

A concentração dos gastos em alguns estabelecimentos de médio e grande porte, de fato,

afeta a recirculação dos recursos em mumbuca distribuídos aos beneficiários. O que o

relatório do LabIS apontava para 2019 ocorreu também no período analisado pelos autores

deste trabalho, de abril a agosto de 2020. Os estabelecimentos que mais receberam

mumbucas não realizaram gastos expressivos no comércio local utilizando a moeda. Nas

faixas que mais faturam, o percentual gasto em relação ao recebido chega próximo de zero.

Nas faixas de faturamento mais baixo, pelo contrário, esta proporção é maior, chegando a

27% para os valores de faturamento de 1.000 a 10.000 mumbucas e 48% para os abaixo de

1.000 mumbucas, também considerando os dados de abril a agosto de 2020, e que estão

detalhados na tabela 2.

A taxa de recirculação, em geral, acaba sendo baixa. No período analisado, somente 5,9% do

total recebido pelos estabelecimentos foi reutilizado para compras no comércio local.

Fazendo o mesmo cálculo mês a mês, no entanto, podemos ver que a utilização da mumbuca

pelo comércio tem aumentado consideravelmente desde o início dos programas emergenciais

de combate aos efeitos da pandemia de coronavírus. Desde abril, a utilização da mumbuca

mais que triplicou, saindo de 2,4% para 7,4% em agosto. Apesar de ainda continuar baixa, a

introdução de mais recursos e uma rede de estabelecimentos credenciados mais ampla gerou

uma maior recirculação de mumbucas. Além do efeito multiplicador na economia local,

quanto maior é o giro da moeda, maior é a receita arrecadada pelo Banco Mumbuca com a
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taxa de 2% sobre as transações e mais recursos são destinados ao fundo de microcrédito do

banco.

É importante destacar que a possibilidade de recirculação só foi possível a partir de 2018,

quando o Banco Mumbuca adotou o E-dinheiro. De 2013 a 2017, a mumbuca era distribuída

aos beneficiários por meio de um cartão de débito e os recursos eram pagos aos comerciantes,

em reais, em suas respectivas contas bancárias. Não havia, portanto, como as mumbucas

recebidas pelo comércio serem reutilizadas, porque eram convertidas em reais para liquidação

das transações com os estabelecimentos. No E-dinheiro, a mumbuca tem um ambiente de

circulação próprio, e os comerciantes recebem os pagamentos em tempo real em suas

respectivas contas de pagamentos. Ao recebê-las, podem reutilizá-las no comércio local

credenciado, realizar pagamentos de boletos que serão liquidados em reais ou converter

diretamente as mumbucas em reais. Portanto, a adoção do E-dinheiro é um marco

relativamente recente na trajetória da moeda e sua reutilização pelo comércio tem espaço para

crescer.

3.9 - Governança e regulação do arranjo monetário da mumbuca

O E-dinheiro fornece toda a infraestrutura tecnológica que mantém as contas de pagamentos

e liga consumidores e estabelecimentos comerciais no arranjo de pagamentos local da

mumbuca. Como já observado, o E-dinheiro atua como uma instituição de pagamentos,

apesar de ser uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, e sua implantação foi

um marco que facilitou o aumento no número de estabelecimentos cadastrados e a

possibilidade de recirculação da mumbuca. 
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O aplicativo pertence e é administrado pela Rede de Bancos Comunitários. Ou seja, é um

software proprietário e seu código não pode ser utilizado ou modificado sem autorização.

Essa dependência de uma gestão centralizada do software, segundo Faria et al. (2019), gera

certos riscos para o caráter autonomista dos bancos comunitários. Nesta relação, segundo os

autores, alguns desafios se colocam, como, por exemplo, a gestão compartilhada do código e

a adoção de novas tecnologias, como o blockchain para as transações. 

A questão da governança e supervisão, não só do aplicativo, mas de todo o arranjo monetário,

é uma questão central. Apesar dos arranjos de pagamentos e das instituições de pagamentos

serem reguladas pelas normas do Banco Central, pelas características e critérios de

volumetria, o arranjo da mumbuca e o E-dinheiro não precisam seguir as mesmas regras de

autorização, controle e transparência dos arranjos de pagamentos que ultrapassam o volume

mínimo definido na legislação. Ou seja, como são arranjos que não oferecem risco sistêmico,

não precisam cumprir com uma série de requisitos definidos pelo regulador e são dispensados

de autorização prévia para seu funcionamento.

Por um lado, isso traz a vantagem de um baixo custo de operação em comparação às

instituições que precisam solicitar autorização de funcionamento para o Banco Central e

cumprir com uma série de conformidades. Por outro lado, como aponta uma das avaliações

colhidas nas entrevistas com gestores da cidade, há a percepção, segundo critérios mais

rígidos, de uma fragilidade do arranjo institucional como um todo e o risco de um grande

volume de recursos ser gerido por instituições sem governança e controle ideais. 

A perspectiva de perenidade e expansão do arranjo da mumbuca para outros usos, como o

pagamento da folha salarial do município e atração de outras fontes de entrada privadas,

coloca o desafio de estruturação de um arranjo mais sólido. Os gestores de Maricá

vislumbram alternativas diferentes em reflexões livres ainda em amadurecimento. Um

caminho mais autônomo para o Banco Mumbuca seria ele transformar-se em uma

cooperativa de crédito da cidade. Certamente, isso resultaria em um custo operacional e

regulatório adicional significativo. Outro caminho, menos autônomo e mais institucional,

seria a contratação de uma instituição de pagamento ou instituição financeira autorizada pelo

Banco Central, que atuaria como banco da cidade. 
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A maior parte dos entrevistados, no entanto, não revelou preocupações quanto à adequação

do arranjo institucional do Banco Mumbuca e do E-dinheiro. A avaliação, em geral, é boa no

que se refere aos serviços do banco, ao funcionamento do aplicativo e ao atendimento da rede

credenciada. Em consulta realizada com beneficiários dos RBC e estabelecimentos

comerciais (Banco Mumbuca/E-Dinheiro, 2019), mais de 90% dos entrevistados avaliaram

como ótimo ou bom os serviços do banco e do E-dinheiro. Entre os beneficiários, 98%

disseram conseguir comprar tudo ou quase tudo que procuravam na rede credenciada. 

A preferência pelo E-dinheiro tem também um componente político. Diego Zeidan,

vice-prefeito, avalia da seguinte forma a opção pelo aplicativo: 

“A gente poderia ter um aplicativo municipal, eu acho que também, se tiver vontade política e

tempo, a gente pode tocar, a gente poderia ter uma alternativa municipal, mas também ele é um

aplicativo da rede brasileira de bancos comunitários. Então, também é importante a gente fazer

parte da rede; politicamente importante pra defender o conceito dos bancos comunitários, pra

defender a política pública de microcrédito, ainda mais frente a todo o retrocesso que a gente

tá vivendo agora. Então, o Banco Mumbuca hoje é o maior banco da rede, o banco que

movimenta o maior valor financeiro, que tem maior número de rede cadastrada, então é

importante a gente usar o E-dinheiro também pela Rede Brasileira, a gente manter essa relação

com a Rede, que é uma relação institucional e uma relação política também.” (ZEIDAN,

entrevista)

3.10 - Desafios para expansão 

O propósito de uma moeda social é reter a circulação do dinheiro na economia local. Desta

forma, a mumbuca tem garantido que os grandes volumes de recursos distribuídos pela

Prefeitura, por meio de programas de renda básica e de auxílios emergenciais contra os

efeitos da pandemia do coronavírus, sejam gastos primeiramente no comércio local. Os

volumes creditados pela prefeitura e os volumes direcionados para o comércio local mostram

isso. Os beneficiários do RBC não podem gastar suas mumbucas fora do comércio local, mas

é possível verificar que os beneficiários do PAT, que poderiam converter suas mumbucas,

gastaram boa parte dos recursos recebidos na cidade. Quanto mais a rede de estabelecimentos
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se ampliou, mais fácil passou a ser gastar em mumbucas, tornando desnecessária a conversão

para reais. 

A concentração dos gastos em mumbucas em poucos estabelecimentos, que acabam por

reutilizar apenas uma pequena parcela delas no comércio local, reduz o efeito multiplicador

da recirculação da moeda. Essa é uma questão que os gestores locais já tomaram nota e

mantém soluções em estudo. Mas os dados e as entrevistas também mostraram que, apesar da

circulação da mumbuca se concentrar no grande comércio, a parte dos recursos que circula no

pequeno comércio ajuda no seu crescimento e expansão. Esse é o segmento da economia

mais alinhado aos princípios da Economia Solidária e no qual as taxas de reutilização da

mumbuca são maiores.

Para expansão da mumbuca alguns desafios se colocam. Uma avaliação é que seu arranjo

jurídico e sua governança precisam de mais transparência e solidez. Essa seria uma base para

atração de mais recursos do próprio setor público, como pagamento da folha dos servidores, e

para atração de recursos privados, como folha de pagamentos de funcionários de empresas

privadas e depósitos voluntários. A entrada de recursos privados ajudaria a superar outro

desafio que é a alta dependência de recursos da Prefeitura. Uma estrutura mais robusta para o

banco comunitário também o habilitaria a ser o instrumento de outras políticas de fomento da

prefeitura. Além disso, uma política de comunicação mais ativa poderia elevar o volume de

microcrédito produtivo orientado, utilizando-se recursos já disponíveis .29

A avaliação do E-dinheiro pelos usuários é bastante positiva. Por um lado, algumas vantagens

foram apontadas em um aplicativo próprio da cidade, como domínio da tecnologia e

facilidade em ajustes operacionais e na prestação de contas. Por outro, a escolha do

aplicativo da Rede de Bancos Comunitários é importante para manter Maricá ligada à rede e

para fortalecer o movimento dos bancos comunitários. A questão do aplicativo relaciona-se

também com o desafio da solidez do arranjo monetário, já que o E-dinheiro não é, de fato,

uma instituição de pagamento. 

29 Enquanto as considerações finais deste trabalho estavam sendo concluídas, o Banco Mumbuca inaugurou
sua nova sede com o objetivo de expandir suas operações. Fonte:
https://www.marica.rj.gov.br/2021/10/29/nova-sede-do-banco-mumbuca-e-inaugurada-no-centro/
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Fora as questões relacionadas ao arranjo e ao circuito da mumbuca, outro fator que limita sua

expansão é a própria economia de Maricá. É necessária uma base econômica e produtiva

mais ampla para que a mumbuca não se concentre em poucos estabelecimentos e seja mais

utilizada e reutilizada na economia local. A moeda social induz ao gasto local e gera, por um

lado, a demanda. Mas é necessário que haja, por outro lado, capacidade de oferta de produtos

e serviços locais.  Para isso, são necessárias políticas indutoras de desenvolvimento local.

Para elaborar uma proposta de articulação entre moeda social e políticas de desenvolvimento

local é necessário antes entender o funcionamento da economia de Maricá e conhecer os

projetos em implantação, planejados ou pensados pelos gestores da cidade, da Prefeitura e da

Codemar, objeto do próximo capítulo. A partir deste entendimento, construído com base nos

diagnósticos do funcionamento da moeda social e da economia local, avançaremos no último

capítulo para apresentação de novos usos para a mumbuca como instrumento de políticas

públicas e novas linhas de atuação para políticas de desenvolvimento local.
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CAPÍTULO 4 - PERFIL SOCIOECONÔMICO  DE MARICÁ

O contexto historicamente recente de injeção de riqueza oriunda da renda do petróleo em

Maricá, que sustenta a circulação da moeda social, contrasta com uma herança de pobreza e

falta de dinamismo da economia municipal. Neste cenário, a administração local é o ator

central em um processo de transformação que procura aproveitar o ciclo de exploração do

petróleo e a perspectiva de vultosos investimentos privados na região para promover um salto

na qualidade de vida e no desenvolvimento econômico e social da cidade na direção de um

modelo inclusivo. 

O diagnóstico da economia, dos avanços sociais e das estratégias atuais de desenvolvimento

local compõem esta seção, que procura apresentar um quadro detalhado, lastreado em

estatísticas e também nos depoimentos dos gestores locais, e desenhar o campo de ação no

qual novas políticas poderão ser pensadas e novos papéis poderão ser atribuídos à moeda

social como um instrumento de desenvolvimento local. 

4.1 - O petróleo e o PIB

Maricá é uma cidade com população estimada de 164,5 mil habitantes, localizada na região

metropolitana do Rio de Janeiro. O Produto Interno Bruto (PIB) teve um crescimento

exponencial na última década, passando de R$ 1,87 bilhão em 2010 (27º lugar entre os

municípios fluminenses) para R$ 26,9 bilhões em 2018, o que lhe deu o posto de quinta

maior economia do estado. A renda do petróleo explica essa evolução acelerada e também a

contradição “cidade rica, população pobre”, presente em muitas cidades beneficiadas com

forte arrecadação de royalties, especialmente aquelas beneficiadas por sua posição geográfica

sem ser sede de instalações de produção. Enquanto o PIB per capita de Maricá passou de R$

14,6 mil em 2010 para R$ 171 mil em 2018, sempre a preços correntes, o salário médio no

emprego formal no mesmo ano foi de R$ 30 mil anuais, considerando os dados da Relação

Anual de Informações Sociais (Rais).
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Maricá é atualmente o município brasileiro que mais recebe renda do petróleo. Entre royalties

e participações especiais, o valor repassado à cidade superou R$ 1,5 bilhão em 2020. Em

valores absolutos, no passado, a cidade de Campos dos Goytacazes, localizada no Norte

fluminense, já recebeu um volume anual superior a esse, considerando valores reais

deflacionados pelo projeto Inforoyalties, mantido pela Universidade Cândido Mendes e que

utiliza dados oficiais da Agência Nacional de Petróleo (ANP). Em 2008, Campos dos

Goytacazes recebeu o equivalente a R$ 2,3 bilhões (valores de 2020, deflacionados pelo

Índice Nacional de Preços ao Consumidor-INPC).

Se o total recebido por Campos foi superior aos repasses atuais recebidos por Maricá (em

valores anuais), o valor per capita repassado à administração maricaense não encontra

paralelo em nenhuma outra cidade fluminense. Em 2020, o repasse de royalties e

participações especiais representou um valor per capita de R$ 9,16 mil. Em 2008, auge dos

repasses aos municípios de Campos e Macaé (também no Norte fluminense) esses valores

foram, respectivamente, de R$ 5,37 mil e R$ 5,28 mil per capita. Ilha Bela, em São Paulo,

recebe menos recursos brutos que Maricá, mas o valor per capita chegou a R$ 13 mil em

2020.

Da mesma forma que Maricá, Campos dos Goytacazes foi beneficiado pela renda do petróleo

por ser um município confrontante dos campos de exploração. A cidade não recebeu
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nenhuma instalação relacionada à exploração de petróleo, como ocorreu na cidade de Macaé,

base de produção da Petrobrás e outras companhias ligadas à exploração de petróleo. 

Silva e Hasenclever (2019) estudaram o ciclo do petróleo e o desenvolvimento

socioeconômico no município de Campos dos Goytacazes entre 1999 e 2014. Ao longo

daquele período, o PIB municipal acumulou crescimento de 256%, bastante acima dos 80%

da média do Estado do Rio de Janeiro, e levemente abaixo do crescimento em Macaé

(272%), segundo município que mais recebia recursos oriundos da exploração do petróleo na

ocasião. Esse crescimento de Campos, apontam os pesquisadores, reflete a metodologia de

cálculo do PIB, que aloca a riqueza proveniente da produção de petróleo e gás no município

confrontante do poço, sem levar em conta se ela é realmente canalizada para o local ou não. 

Entre os efeitos negativos dessa incorporação incompleta, os pesquisadores apontaram a

renda média dos trabalhadores e o perfil do emprego de Campos. Enquanto em Macaé, em

2014, a renda média dos trabalhadores formalmente ocupados era de R$ 6.615,00, em

Campos era de apenas R$ 2.693,00. Esse resultado, explicam, decorre do fato de que parte

dos trabalhadores mais qualificados de Campos trabalhavam em Macaé (para onde se

deslocavam diariamente), enquanto a cidade ficava com o emprego de menor qualificação e

salário.

Os pesquisadores apontam que, ao final desse ciclo intenso de circulação da renda petrolífera

em Campos, não ocorreu uma transformação da estrutura produtiva da cidade. O setor onde

menos cresceu o emprego foi a indústria de transformação (62,7%), enquanto os serviços de

utilidade pública e a construção civil observaram os maiores crescimentos (301% e 282%,

respectivamente). Ao contrário de outras cidades (como Macaé e a própria Maricá), a

administração pública não registrou aumento de ocupação acima da média. Um dos pontos

apontados pelos pesquisadores é a prevalência, na cidade, de uma cultura que desfavorece o

empreendedorismo, relacionada aos dois ciclos anteriores de desenvolvimento, baseados na

produção sucroalcooleira, inclusive com trabalho escravo no século 19. Em uma conclusão

que serve de suporte às preocupações com o desenvolvimento de Maricá, Silva e

Hasenclever, apontam que:

Características pertinentes a uma economia subdesenvolvida, tais como: contexto histórico

derivado de uma atividade agrícola extrativista, baixa heterogeneidade produtiva, concentração

de renda em uma elite vinculada às atividades extrativistas primárias, incapacidade
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empresarial e ação inadequada do gestor público, fragilizam, do ponto de vista estrutural e

institucional, a internalização dos fatores produzidos pelo atual ciclo expansivo em favor do

crescimento e do desenvolvimento. (SILVA e HASENCLEVER, 2019, p. 330)

4.2 - Cidade dormitório

A preocupação por aproveitar o atual ciclo de riqueza do petróleo para gerar uma nova

dinâmica de desenvolvimento para Maricá que não repita os “erros” dos vizinhos está

presente entre os gestores locais, conforme percebido ao longo das entrevistas conduzidas:

“Quando Maricá se coloca como protagonista no recebimento de royalties e participações

especiais, o Fabiano [Fabiano Horta, prefeito eleito em 2016] faz o convite para virmos para

cá, em 2017, no intuito de fazer com que Maricá não cometesse os mesmos erros que Macaé e

outros municípios da região Norte Fluminense cometeram com esse ciclo do petróleo na Bacia

de Campos.” (SARDINHA, Igor, secretário de Desenvolvimento Econômico de Maricá,

natural de Macaé, entrevista)

“Eu acho o grande desafio e o grande mérito dos gestores de Maricá, grupo no qual hoje eu

estou inserido, é perceber essa oportunidade e transformar essa oportunidade em uma coisa

mais duradoura, mais perpétua; usar a riqueza do presente para construir um futuro próspero e

que também seja capaz de continuar gerando essa riqueza. As políticas públicas, elas são

muito importantes, porque elas tratam os cidadãos de uma forma muito mais igualitária e

equânime, dando oportunidade pra quem, normalmente no espaço municipal, não teria essa

oportunidade.” (LACERDA, Hamilton, diretor de Planejamento da Codemar, entrevista)30

A adoção do benefício social pago na moeda social mumbuca, em 2013, com a característica

de que só poderia ser gasto na cidade, foi o primeiro projeto local claramente desenhado com

o objetivo de desenvolver a economia local. Naquele momento, os recursos do petróleo

apenas começavam a chegar na cidade, mas as descobertas e as projeções de produção da

Bacia de Santos já indicavam um forte aumento nos repasses futuros. 

Até pela novidade temporal, os dados relativos à economia de Maricá ainda mostram sinais

dúbios quanto ao impacto da renda do petróleo na dinâmica da economia local. Sem

30 Hamilton Lacerda, diretor de Planejamento da Codemar, entrevista concedida aos autores em 9 de julho de
2021, na sede da companhia, Maricá-RJ
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instalação de companhia petrolífera ou fornecedores, também não há geração de emprego

local decorrente dessa riqueza. Nas palavras de vários dos entrevistados para esse trabalho,

Maricá era uma cidade tipicamente “dormitório”, como resumido pelo vice-prefeito, Diego

Zeidan: “A economia aqui sempre foi mais de serviços, e era um setor pequeno porque a

galera trabalhava no Rio, tinha a vida toda no Rio, vinha pra cá só para dormir, acabava

consumindo, gastando no Rio”. (Zeidan,  entrevista) 

De acordo com os dados da Rais, que registra estabelecimentos e empregos da economia

formal, considerando os dez municípios fluminenses que mais recebem repasses da renda

oriunda da exploração de petróleo e gás, Maricá foi a cidade que mais viu o emprego formal

(aumento de 83%) crescer nos últimos dez anos (entre 2010 e 2019), com aumento de

estabelecimentos (12,3%), semelhante ao de Niterói (12,8%), segunda cidade que mais

recebeu royalties e participações especiais no período. Maricá, contudo, possui uma base

empresarial frágil, ancorada em serviços de baixa especialização, sem nenhuma base

industrial. Em 2019, 3.314 estabelecimentos estavam registrados na base da Rais, dos quais

55% (1.815) sem nenhum funcionário e outros 27% com um a quatro empregados. 
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Pelos dados da Receita Federal (acessados via site do Sebrae em 1º de julho de 2021),

estavam registrados, em meados de 2021, 3.419 estabelecimentos e 11.852

microempreendedores individuais ativos (MEIs) na cidade de Maricá. Divididos por porte e

setor, eles mostram os perfis abaixo, considerando os critérios de faturamento até R$ 360

mil/ano (ME), entre R$ 360 mil e R$ 4,8 milhões/ano (EPP) e acima de R$ 4,8 milhões de

faturamento/ano (Demais). No caso das 364 grandes empresas, 231 têm sede em Maricá e as

restantes (um terço) são filiais.

Uma rápida análise desses dados desdobrados nos respectivos subsetores reforça a percepção

de uma economia ancorada em serviços de baixo dinamismo e baixa qualificação

profissional, o mesmo se repetindo nas poucas indústrias instaladas na cidade. 
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4.3 - O peso da administração pública

Há clareza entre os gestores públicos de Maricá quanto ao peso da administração pública na

economia local, seja como demandante da construção civil, seja pelo impacto das políticas

públicas (especialmente da Renda Básica de Cidadania e da renda emergencial paga durante a

pandemia) no comércio e no setor de serviços, além da vida do cidadão:
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“A moeda mumbuca veio um pouco para quebrar a lógica de cidade dormitório e fazer

aumentar a circulação financeira dentro do município e tem tido sucesso. Eu tenho visto hoje

muito crescimento de comércio, do setor de serviços, do terceiro setor, mas a cidade depende

muito da arrecadação pública, dos royalties (...). Com a arrecadação, a prefeitura paga os

contratos, paga os salários, paga a própria renda básica de cidadania, então a receita do

petróleo impacta na cidade através do poder da compra pública da Prefeitura.” (ZEIDAN,

Diego, vice-prefeito, entrevista)

“Aqui [em Maricá] o Estado indutor está presente pela mão da Prefeitura e não pela mão dos

outros entes federais. E a prefeitura, na qualidade de Estado indutor, a primeira tarefa de casa

ela fez, ela não só botou dinheiro na economia através da mumbuca, como encheu a cidade de

obra, gerando empregos na área da construção civil.” (NOLETO, Olavo, presidente da

Codemar, entrevista)31

Essa participação fica explícita no detalhamento de onde foram criadas as 10.837 novas vagas

de emprego formal na cidade ao longo da década passada (aumento de 83% entre 2010 e

2019). Um terço dos novos empregos (3.651) foi gerado na própria administração pública,

enquanto 23 pontos percentuais representam postos adicionais na construção civil, 17 p.p. no

transporte e 13 p.p. no comércio, ao mesmo tempo que a indústria fechou 200 vagas (queda

de 18%). 

31 Olavo Noleto, diretor-presidente da Codemar, entrevista concedida aos autores em 8 de julho de 2021, sede
da companhia, Maricá-RJ
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Não há sinais, portanto, de que o emprego formal gerado ao longo desta década seja reflexo

de um novo dinamismo da economia de Maricá, embora seja preciso considerar o expressivo

aumento no número de microempreendedores individuais, que passou de 3.095 no final de

2012 para 11.852 em 30 de junho de 2021 (já citado). Essa alta de 280% supera o ritmo de

260% registrado entre as cidades vizinhas que compõem a regional Leste Fluminense do

Sebrae (Niterói, Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito e São Gonçalo).

O aumento das ocupações no comércio pode ser um reflexo positivo da criação da renda

básica de cidadania, paga por meio da moeda social mumbuca, e que só pode ser gasta na

cidade justamente para que sirva como um elemento de dinamização da economia local. E ele

ainda não reflete o expressivo aumento das transferências registradas em 2020 e 2021 em

decorrência da política pública de enfrentamento da pandemia da Covid-19. Neste período, 

os valores despendidos pelo governo municipal para enfrentar a pandemia representaram a

injeção acumulada de mais de R$ 700 milhões na economia local entre 2020 e outubro de

2021, dos quais 80% na forma de transferência de renda, segundo estimativa do secretário

municipal de Planejamento, Orçamento e Fazenda, Leonardo de Oliveira Alves (entrevista

em julho/2021).

Em 2020 e 2021, Maricá viu o emprego formal crescer na contramão do que ocorreu em todo

o país. Para esse período só estavam disponíveis (até agosto) os dados relativos ao Cadastro

Geral de Empregados e Desempregados (Caged), que registra a contratação de empregados

pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e, por isso, exclui boa parte da

administração pública. De acordo com o Caged, 2.524 novos postos de trabalho foram

abertos entre janeiro de 2020 e maio de 2021, período em que no Estado do Rio de Janeiro o

saldo foi negativo, com 83 mil vagas formais fechadas. Apenas nos primeiros cinco meses de

2021, foram 1.629 novas vagas em Maricá, com forte contribuição da construção civil e dos

serviços de arquitetura e engenharia e outros de apoio à construção (juntos esses segmentos

explicam quase dois terços desses empregos formais). 

Embora não seja possível estabelecer uma relação direta entre as políticas de transferência de

renda e a formalização do emprego, os dados do Caged são sempre amplamente divulgados

pela prefeitura e os gestores defendem que há uma relação de causa e efeito entre ambos.
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Nesse sentido, Alves argumenta, em referência aos efeitos positivos da renda básica e dos

recursos emergenciais em circulação na cidade:

“Enquanto pelo Caged o Estado do Rio de Janeiro tinha uma média, nos últimos dois anos, de

queda na carteira assinada, Maricá teve uma crescente. Então a política pública é

transformadora, ela impacta na cidade como o Fabiano [Fabiano Horta, prefeito de Maricá]

fala. É um pequeno dinheiro, é um pequeno recurso que entra de uma certa forma em uma casa

e ela entra nessa casa para fazer o diferencial da pessoa no pão, no café da manhã.” (ALVES,

Leonardo, secretário de Planejamento, entrevista)32

Sobre o emprego na construção civil, Olavo Noleto, presidente da Codemar, faz uma

observação acerca de uma mudança no perfil de quem contrata:

“A construção civil é a grande empregadora aqui; mas esse emprego hoje da construção civil

já não é mais 90% da Prefeitura; você já vai achar uma camada maior de iniciativa privada

empreendendo ali em Itaipuaçu, construindo ali em Itaipuaçu, erguendo casa, erguendo o

prédio. E por que está nessa explosão demográfica? Por dois motivos: primeiro porque não

tem mais área no Rio de Janeiro pra você explorar, então o povo descobriu Maricá e está vindo

para cá. Qual é a segunda? É porque foi feita uma infraestrutura em Itaipuaçu que não existia

há pouco tempo atrás. O poder público veio, fez a infraestrutura e as pessoas vieram

empreender individualmente, ou de maneira mais forte, como empresas; o mercado imobiliário

está vindo para dentro da cidade porque houve um processo de preparação anterior, que tem

efeito real na economia.” (NOLETO, entrevista)

Outra forma de avaliar o dinamismo de Maricá é pelo salário formal. O salário médio

aumentou (talvez influenciado justamente pelo emprego na administração pública), mas a

cidade ainda possui uma das menores médias salariais quando são comparados os dez

municípios fluminenses que mais recebem repasses oriundos da exploração de petróleo e gás.

O salário médio de 2,4 salários-mínimos em 2019 representou uma massa salarial em

circulação na cidade de aproximadamente R$ 310 milhões naquele ano, em valores da época.

Toda a renda injetada na economia pelo governo local por meio dos dois principais

programas de combate à pandemia (o aumento do valor individual da Renda Básica de

Cidadania, de 130 mumbucas para 300 mumbucas mensais a partir de março e o salário

32 Leonardo de Oliveira Alves, secretário de Planejamento, Orçamento e Fazenda, entrevista concedida aos
autores em 14 de julho de 2021, na sede da Secretaria, Maricá-RJ
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mínimo garantido para cada trabalhador autônomo, formal ou informal, a partir de abril)

somou R$ 320 milhões em 2020.

4.4 - Empresas locais X compras públicas

A informalidade e a baixa qualificação setorial das empresas localizadas em Maricá se

refletem em uma inexpressiva participação nas compras públicas do governo municipal,

situação agravada pela ausência de uma lei local que adapte a Lei Complementar nº 123, de

14 de dezembro de 2006 (Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas) . 33

Para Maricá existem duas bases de dados de compras públicas que podem ser usadas para

inferir a participação das empresas de Maricá: as atas de registro de preços (tanto da

Prefeitura como da Somar, a Autarquia Municipal de Serviços de Obras de Maricá) e os

pagamentos efetivamente efetuados pela administração. Nas atas de registros de preços, a

participação das empresas locais é ínfima, quase inexistente (menos de 1%); nos pagamentos,

a presença chegou a 20% em 2020 (considerando apenas fornecedores de bens e serviços não

exclusivos e nem objeto de dispensa de licitação), mas com forte componente de contratos de

33 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
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construção civil. Quando este percentual é desdobrado setorialmente, a presença de empresas

de Maricá é inexistente em vários segmentos que, inclusive, não são especializados, como

contratação de mão-de-obra e fornecimento de alimentação, sugerindo que há espaço para

que a prefeitura de Maricá use seu poder de compra para incentivar a economia local, como

permitido pela legislação de apoio ao micro e pequeno empresário. 

Em 2020, o governo municipal de Maricá publicou 186 atas de registro de preços (a maioria

referente a pregões presenciais de preços) que somaram R$ 299,6 milhões em cotações de

compras de bens ou contratações de serviços, considerando licitações feitas diretamente pela

Prefeitura (R$ 132,5 milhões) e pela Autarquia Municipal de Serviços de Obras de Maricá-

SOMAR (R$ 167,1 milhões). Estas atas de registros de preço foram firmadas com 135

empresas diferentes, das quais apenas duas de Maricá. Do total, os negócios possíveis com

empresas sediadas na cidade somaram apenas R$ 1,237 milhão ou 0,4% do valor total das

atas. Cabe esclarecer que este último conjunto de documentos analisados refere-se a atas de

registros de preços que refletem pregões realizados pela prefeitura ou pela SOMAR e não

contratos efetivos ou notas de empenhos que reflitam o pagamento realmente feito pela

administração. 

Outra análise foi feita a partir dos pagamentos efetivados pela administração de Maricá em

2020. Os pagamentos registrados pela Prefeitura de Maricá em seu Portal da Transparência

indicam dispêndios totais de R$ 2,55 bilhões no ano de 2020. Deste total, R$ 69 milhões

foram feitos a portadores de CPF (e sua natureza não pode ser identificada no respectivo

banco de dados) e R$ 2,48 bilhões foram feitos para portadores de CNPJ. Deste total (CNPJs)

de R$ 2,488 bilhões foram retirados os pagamentos a empresas fornecedoras de serviços

públicos (como energia elétrica e saneamento), transferências para benefícios sociais (como

para o Instituto E-Dinheiro), pagamentos à própria Prefeitura (para a folha de salários) e

outros entes públicos (INSS, governo do Estado do Rio de Janeiro, outras prefeituras etc.),

instituições de ensino, consultorias, bancos e prestadores de serviço de longa duração, e

restaram R$ 954,9 milhões. Esse valor engloba as compras de bens e serviços para os quais é

possível negociar com múltiplos fornecedores. Deste total, as empresas com sede em Maricá

ficaram com R$ 193,5 milhões, mas 55% da participação maricaense foi concentrada no setor

da construção (tabelas no anexo 4).
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Além da concentração setorial, dentro do setor de construção, uma só empresa, Land Serviços

e Engenharia Ltda, ficou com 97,1% dos pagamentos feitos para empresas de Maricá pela

prefeitura (R$104,4 milhão), enquanto outras nove empresas receberam, juntas, R$ 3

milhões, reforçando a percepção de pouca participação local. Nos outros setores, 71 empresas

receberam pagamentos da Prefeitura no valor somado de R$ 86 milhões, mas três

fornecedores receberam juntos 78% do total e os outros 68, os demais R$ 18 milhões,

também apontando uma forte concentração de fornecedores. 

O desdobramento da participação das empresas com sede em Maricá no fornecimento de

bens e serviços por segmentos mostra de forma mais intensa a baixa presença dos

empresários maricaenses. Mesmo no segmento de serviços de alimentação, com pagamentos

de R$ 12 milhões em 2020, a participação das empresas de Maricá foi irrisória: 0,2% do total.

O mesmo ocorreu em serviços de agenciamento de mão de obra, com pagamentos de

R$ 45,88 milhões e zero participação de empresas da cidade. Na indústria também não há

presença de empresas de Maricá, mesmo considerando segmentos de baixa especialização,

como vestuário (pagamentos de R$ 120 mil em 2020), mas aqui as compras públicas refletem

uma realidade da própria economia local. 

Essa concentração também fica mais evidente quando se olham os pagamentos feitos pela

Prefeitura de Maricá por porte de empresa: por valor, 60,1% foram para empresas de grande

porte, enquanto as Empresas de Pequeno Porte (EPP) ficaram com 20,7% e as microempresas

(ME), com 19,2% do total. Chama atenção, por exemplo, que as microempresas do município

de São Gonçalo (pagamentos de R$ 88 milhões em 2020) têm conseguido participar do

fornecimento de bens e serviços da Prefeitura em um valor muito mais expressivo que as

MEs com sede em Maricá (R$ 38 milhões em 2020).

A baixa participação das empresas locais nas compras públicas também é um diagnóstico

partilhado por vários dos gestores, mas há diferenças no entendimento de como enfrentar essa

situação. 

“A compra pública é um instrumento forte, vigoroso e importante de desenvolvimento, e não

se pode abrir mão dele, principalmente uma cidade que adquiriu um potencial de investimento

como o de Maricá. Então, ela tem que avançar nessa questão, tem que reverter esses números.

Mas não vai ser em um passe de mágica, e também não vai ser só uma ação isolada da

Secretaria de Desenvolvimento. O governo precisa compreender que você tem que estruturar
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realmente uma política pública para inserção dessas empresas dentro dessa ciranda porque

hoje elas não estão nada preparadas. Elas não estão preparadas, elas não têm qualquer tipo de

familiaridade com a legislação, elas não estão familiarizadas com a forma diferente que é

transacionar com a Prefeitura; como ela trabalha, como ele emite nota, como ela vai receber,

ela não tem familiaridade com isso. Ela não tinha crédito, até pouco tempo atrás. (...) Então,

você tem que chegar e qualificar, você tem que qualificar no sentido dele aprender a

legislação, aprender o que é direito dele, a prefeitura entender o que ela precisa fazer para

melhorar essa relação para afastar alguns fantasmas. E a gente ir preparando cada segmento

para que a gente vá devagarinho aumentando isso ali, porque quando você consegue, a

resposta é muito rápida na criação do emprego, na circulação do recurso dentro da cidade.”

(SARDINHA, Igor, secretário de Desenvolvimento, entrevista)

“A gente não tem a possibilidade de induzi-lo [o empresário local] para que faça, a gente tenta

torná-las legais. A gente tenta mostrar para eles o potencial. Então, o nosso processo é

transparente para qualquer empresa do país participar. Agora, para eles entrarem, de uma certa

forma, é a vontade deles. Eles têm que ter a clareza de que, se eles não se legalizarem ao

ponto de participar desse processo licitatório, a gente não tem o que fazer. O que a gente faz,

por exemplo? Facilita a tramitação dos processos dentro do SIM [Sistema Integrado

Municipal].” (ALVES, Leonardo, secretário de Planejamento, entrevista)

Uma história relatada por Paulo Santos, presidente do Clube de Dirigentes Lojistas (CDL) e

do Maricá Convention & Visitor Bureau, mostra que há espaço para ampliar a articulação do

governo local com os empresários em vista de uma maior participação de fornecedores locais

nos processos de compras públicas:

“Temos um associado, a Filtros Guarani. Ele é um especialista, não só aqui, mas na região

toda, ele trabalha no Brasil todo [a empresa instala equipamentos e faz manutenção de

tratamento de água e efluentes]. Ele me falou assim: ‘Paulo, eu não entendo essa cidade. Um

dia tocou o telefone e era uma empresa de São Paulo querendo me fazer um pedido de um

equipamento, e a empresa era de São Paulo, querendo comprar um equipamento e me

contratar para instalar aí em Maricá, na Codemar.’ Imagina o sentimento: alguém da Codemar,

aqui de Maricá, ligou para uma empresa de São Paulo, para contratar um serviço como o

dele.” (SANTOS, Paulo, presidente do CDL, entrevista)34

34 Paulo Santos, presidente do Clube de Dirigentes Lojistas e do Maricá Convention & Visitor Bureau, entrevista
concedida aos autores em 25 de agosto de 2021, na sede do Bureau
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De acordo com o secretário de Desenvolvimento, Igor Sardinha, o governo local está

trabalhando em uma reformulação do Código Tributário Municipal, para incorporar tanto

mudanças que facilitem a legalização dos negócios locais, como uma lei municipal de

incentivo às micro e pequenas empresas. Na avaliação dos empresários locais, representados

na Associação Comercial e Industrial (ACI) de Maricá, 70% dos negócios da cidade são

informais. Ou eles não possuem CNPJ ou estão inativos, e essa baixa formalização é uma das

razões pelas quais há baixa participação nas compras públicas, junto com o próprio

desconhecimento e até o temor de participar de uma licitação. 

A informalidade ficou explícita para os próprios empresários durante a pandemia da

Covid-19. Pelo Programa de Amparo ao Emprego (PAE) a prefeitura se comprometia a pagar

um salário mínimo para cada empregado das micro e pequenas empresas locais, com a

contrapartida que elas não demitissem durante a crise, mas a demanda foi inferior ao previsto.

“Na época do PAE, nós tínhamos a expectativa que 3 mil empresas solicitassem o auxílio,

pois a prefeitura não cobrava nada por ele. Mas só 400 empresas pediram porque muitas eram

MEI, apesar de ter muitos funcionários, ou não estavam devidamente legalizadas”, conta

Jorge Luiz Braga, diretor da ACM (entrevista) .35

A Secretaria de Desenvolvimento mantém um contrato com o Sebrae para cursos na área de

empreendedorismo. Depois do primeiro acordo, em 2018, ele foi renovado em 2019,

prevendo um total de 635 vagas, distribuídas entre 25 cursos do Programa de Capacitação de

Micro e Pequenas Empresas. Na época, o site da Prefeitura noticiou o novo contrato como

sendo “o maior já assinado por um município com o Sebrae, visando a capacitação do setor

produtivo”. Em função da pandemia, o contrato foi suspenso em 2020 e estava sendo36

retomado em 2021. A intenção da Secretaria de Desenvolvimento é atrelar novos pedidos de

financiamento do Fomenta Maricá à capacitação do empresário. 

4.5 - Arrecadação de impostos

Maricá foi beneficiada pela exploração dos campos de petróleo da Bacia de Santos. O

pagamento de royalties e de participações especiais cresceram fortemente na década de 2010.

36 https://www.marica.rj.gov.br/2019/07/25/prefeitura-assina-novo-contrato-com-o-sebrae/

35 Jorge Luiz Braga, diretor da Associação Comercial de Maricá, em 25 de agosto de 2021, na sede da ACM
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Em 2020, os dados da receita corrente do município apontam transferências correntes totais

de R$ 2,2 bilhões, diretamente relacionadas com a renda oriunda da exploração do petróleo

(incluindo o aumento dos repasses relativos ao ICMS destas operações). Em decorrência

desse aumento exponencial (as transferências somaram R$ 112 milhões em 2010), o peso das

receitas próprias municipais caiu de 17,4 % para 7,3%. 

Apesar do peso expressivo da renda oriunda do petróleo, e mesmo considerando que a 

informalidade seja uma marca do município, os dados de arrecadação municipal mostram um

incremento na arrecadação dos impostos locais nos últimos anos, em relação a outros

municípios. A comparação entre cidades é facilitada se tomarmos 2014 como base porque 

naquele ano o Tesouro Nacional modificou a metodologia de registro dos impostos e incluiu

os dados no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro

(Siconfi). Entre 2015 e 2020, a arrecadação própria de Maricá dobrou em termos nominais,

movimento muito superior ao de outros municípios fluminenses também beneficiados (no

momento ou no passado) pela renda do petróleo. A recessão de 2015 e 2016 e depois a

Covid-19, em 2020, explicam o fraco desempenho dos vizinhos, enquanto Maricá, pelas

políticas públicas desenvolvidas no período, manteve  sua economia funcionando no período.
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O desdobramento da receita municipal, contudo, indica que uma parte expressiva do aumento

da arrecadação própria também está relacionada à própria demanda da administração pública.

Entre os três principais impostos que compõem a receita própria, o maior crescimento foi o

do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), que reflete os valores retidos pela Prefeitura

nos contratos que ela mantém com pessoas físicas e jurídicas. A arrecadação deste tributo

passou de R$ 2,4 milhões em 2010 para R$ 44 milhões em 2020, uma alta de 1.720%,

superior ao incremento do IPTU e do ISS, imposto que reflete a demanda pública e a privada

juntas, mas que diante da informalidade local pode estar subestimado. 

82



A execução orçamentária mostra claramente as opções do governo municipal de Maricá. A

prefeitura reserva 15% dos recursos da renda do petróleo para o Fundo Soberano e ampliou

pesadamente os gastos sociais no município, como indicado pela tabela abaixo:

Além de despesas inexistentes no orçamento de 2010, como direitos da cidadania e transporte

público, a execução orçamentária indica que os recursos dos royalties têm sido usados para

aumentar as despesas em saúde (que passaram dos 15% obrigatórios para 20,3% entre 2010 e

2020), educação (dos 25% obrigatórios para 29,4% no mesmo período) e nos direitos de

cidadania (que englobam a Renda Básica de Cidadania e em 2020 absorveram as despesas

com o PAT). Na soma dos gastos, o peso das áreas sociais e de direitos do cidadão passou de

44% para 58% da despesa total entre 2010 e 2020. Além dos gastos nestas funções,

observa-se um aumento nos investimentos na infraestrutura urbana. Além da pavimentação

das ruas, a Prefeitura fez um acordo com o governo do Estado e a Cedae privatizada para

aumentar os investimentos locais em saneamento e passou a destinar 1% do orçamento para a

gestão ambiental, uma despesa quase inexistente em 2010.

A Prefeitura de Maricá também aumentou fortemente os gastos com pessoal, mas as

transferências eliminaram qualquer risco do poder local ultrapassar o limite previsto na Lei

de Responsabilidade Fiscal (LRF). Em 2010, os gastos com pessoal considerados na LRF

somaram R$ 86,8 milhões, comprometendo 50,98% da receita corrente líquida, deixando o

município perto do limite prudencial. Em 2020, essa despesa somou R$ 530 milhões, mas

representou 21% da receita corrente líquida.
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4.6 - Avanço no social

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) foi estruturado pelas Nações Unidas para

refletir um significado mais amplo de desenvolvimento, não restrito ao econômico e ao

crescimento, o que uma análise restrita à economia formal e informal de Maricá

representaria. Alguns entrevistados argumentam, justamente, que há uma  mudança mais

profunda em curso na cidade, decorrente do perfil de gastos da administração municipal:

“Você já dobrou o tamanho da formalidade na cidade, você tinha 10% de empregos formais,

hoje você tem vinte. É um desastre? Vinte? É. Mas antes era um desastre vezes dois, porque

era dez. Isso é efeito das políticas públicas que a cidade tem e que o carro chefe delas é a

mumbuca. Maricá é a periferia da periferia do Rio de Janeiro. Qual é a diferença de nós para

São Gonçalo? Nenhuma. Mas aqui é um pedaço de terra que um maluco passou a governar e

deu uma virada na agenda política e institucional e depois, em tese, também uma virada

econômica. A questão é se já teve efeito ou não (...) porque quando junto com a mumbuca

vem o passaporte universitário, o transporte com tarifa zero, a escola boa, o posto de saúde

que funciona, o hospital, o salário do cidadão passa a carregar um peso menor; em tese, o

salário rende mais. (...) Então, essa mudança na economia talvez não se expresse tão

rapidamente. Agora, tem efeito? Tem efeito. Porque esse cidadão que antes estaria prendendo

o orçamento dele no transporte, para pagar uma creche, para pagar uma escola boa, agora pode

usar o orçamento para outras coisas e aplica comprando mais na mercearia, podendo comprar

o remédio, podendo comprar uma bobagem para casa; ele está botando a roda da economia

para girar.” (NOLETO, Olavo, presidente da Codemar, entrevista)

“A mumbuca, além de desenvolver a parte humana, fazer com que o cidadão vire uma pessoa

visível, faz com que o comércio da cidade circule dinheiro, faz com que o pequeno produtor, o

pequeno empresário, o microempresário tenha a possibilidade de receber a mumbuca e fazer

com que esse dinheiro circule, gere desenvolvimento econômico da cidade. É o

desenvolvimento como um todo, ela faz como que a cidade se desenvolva; Maricá, quando eu

vim para cá há cinco anos, era completamente diferente do que você vê hoje. Aumentou a

quantidade de pessoas e o número de veículos circulando na cidade (...); Eu falo que é uma

árvore genealógica indutora dentro de uma cidade. Você pensa em um aluno: qual a política

pública que alcança a família ao redor deste aluno? Quantas pessoas recebem a mumbuca?

Dali a gente estica um galho, e será que o irmão desse aluno está recebendo algum benefício?

Será que ele conseguiu entrar no passaporte universitário? Quantas pessoas desta casa, deste

aluno, utilizam o vermelhinho [o ônibus público de graça]? Quantas pessoas desta casa são

beneficiadas pela saúde complementar ou receberam o PAT? Então, a gente tem uma árvore de
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pessoas que são beneficiadas pelas políticas públicas.” (ALVES, Leonardo, secretário de

Planejamento, entrevista)

Como observam Lima e D’Ascenzi (2018), “a dimensão econômica configura um dos meios

importantes, não o único, tendo em vista o objetivo de alavancar o desenvolvimento enquanto

principal impacto pretendido pelo conjunto coordenado das políticas públicas” (p. 139). E os

dados sugerem que o uso dos royalties no fortalecimento das políticas públicas tem tido efeito

na cidade. Além do expressivo programa de transferência de renda durante a pandemia da

Covid-19, há avanços na saúde, no transporte público e na educação, entre outras áreas. 

A cidade conta atualmente com dois hospitais públicos e aumentou o número de leitos de

internação de UTIs de 80 para 248 entre 2015 e 2020, além de ter ampliado o número de

profissionais atuando na saúde de 753 para 1.799 no mesmo período. Entre outros resultados

na saúde pública, o aumento dos gastos em saúde contribuiu para um ritmo de redução na

taxa de mortalidade infantil superior à média nacional. Em Maricá, a taxa passou de 16,4 para

9,1 entre 2008 e 2018, enquanto na média nacional esse recuo foi de 17,2 para 12,4 no

mesmo período de comparação. As despesas liquidadas na função saúde passaram de R$ 28,4

milhões em 2010 para R$ 237 milhões em 2019, segundo dados da execução orçamentária. 

Na educação, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica nas escolas municipais

(referente ao Ensino Fundamental) melhorou, mas nos anos finais ainda está abaixo da meta.

Entre 2005 e 2017, a nota para os anos iniciais (5º ano) passou de 3,9 para 5,4, abaixo da

meta projetada para o município, de 5,8, e da média nacional, de 5,7. Para o Ideb do segundo

ciclo do fundamental, a nota média da rede municipal de Maricá passou de 4,1 em 2005 para

5,1 em 2019, novamente abaixo da meta projetada para a cidade e da média nacional para

escolas municipais. Nos dois casos, contudo, há uma melhora nos últimos anos, justamente

quando é possível identificar um aumento no gasto municipal por aluno. As despesas

liquidadas com educação no município aumentaram mais de 450%, passando de R$ 42,5

milhões em 2010 para R$ 237 milhões em 2019 (valores nominais), período em que o total de

alunos matriculados na rede municipal cresceu pouco mais de 30%, chegando a 21.275

alunos, segundo dados da execução orçamentária e da publicação Maricá em Números .37

37 Arquivo digital repassado aos pesquisadores por Diego Maggi, gerente de projetos do Instituto Municipal de
Informação e Pesquisa Darcy Ribeiro, em 22 de abril de 2021
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Além do investimento na educação básica, o governo municipal mantém o passaporte

universitário, cuja primeira turma de 52 alunos de diferentes cursos se graduou este ano em

Administração, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia

Elétrica, Fisioterapia, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Pública, História, Jornalismo,

Odontologia e Psicologia. Pelo passaporte universitário, a prefeitura paga todo o curso

superior de até sete mil alunos de graduação (entre as condicionantes estão a obrigatoriedade

de ser morador de Maricá há três anos e renda familiar de até seis salários mínimos). Está

aprovado também um apoio para até 1,5 mil bolsas de pós-graduação (em implementação).

Como exemplo de uma política pública orientada para transformar a realidade local, e não

apenas resolver um problema de forma pontual (no caso, o acesso à educação superior), a

prefeitura usa esse poder financeiro junto às instituições de ensino e exige como contrapartida

(em troca da garantia das matrículas dos alunos de Maricá) o compromisso de instalação de

uma unidade de ensino superior na cidade. Como resultado desta política, a Fundação

Educacional Severino Sombra, mantenedora da Universidade de Vassouras, abriu a

Universidade de Maricá, em 2018, e hoje oferece cursos de graduação de Enfermagem e

Medicina Veterinária na cidade.

Outro segmento-chave para o projeto popular da administração de Maricá é o transporte

público. O programa Tarifa Zero de Maricá começou a ser implantado em 2015 e representou

a substituição das linhas de ônibus municipais por uma operação própria a partir da criação

da Empresa Pública de Transportes (EPT) ou por uma operação privada gerenciada pela EPT.

A tarifa é zero para o usuário, e o serviço conta atualmente com mais de 30 linhas, cobre toda

a extensa área do município, e todos os ônibus possuem ar-condicionado. Um dos projetos

em desenvolvimento na cidade é uma encomenda tecnológica com a empresa do Laboratório

da Coppe-UFRJ para desenvolvimento de um ônibus híbrido (elétrico e movido a

hidrogênio). A ideia é que esses ônibus sejam montados em Maricá e essa tecnologia possa

ser vendida. Além dos “vermelhinhos”, a cidade também conta com as “vermelhinhas”,

bicicletas de uso compartilhado da cidade, um serviço também gratuito, mantido pela

Prefeitura.
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4.7 - Estratégia de desenvolvimento de Maricá

Há um conjunto de ações de desenvolvimento com foco no fortalecimento da economia local

em andamento em Maricá, algumas já colocadas em prática, outras em fase de elaboração,

outras em fase de discussão do projeto e/ou viabilidade e outras ainda no campo das ideias ou

simples mapeamento. Há três polos que articulam mais concretamente políticas intersetoriais:

as secretarias de Desenvolvimento Econômico e de Economia Solidária e a Companhia de

Desenvolvimento de Maricá (Codemar). As Secretarias de Turismo, Agricultura e Pecuária,

Ciência e Tecnologia também possuem projetos com foco econômico, mas são iniciativas

mais restritas a um ou outro segmento e que ficarão fora do foco desta análise pela

inviabilidade de contemplar todas as áreas. Além destes, o Instituto de Ciência, Tecnologia e

Inovação de Maricá (ICTIM), criado em dezembro de 2019, tem como missão delinear uma

estratégia de longo prazo para Ciência, Tecnologia e Inovação e tende a ter um papel

relevante na estratégia de desenvolvimento local nos próximos anos.

Há particularidades entre os projetos desenhados pelos gestores, que respondem às

especificidades de cada área. Na Secretaria de Economia Solidária eles guardam uma

preocupação com a organização dos segmentos mais vulneráveis e também com o

estabelecimento de relações de parceria e fora da lógica do “mercado”. Na Secretaria de

Desenvolvimento, as propostas são mais abrangentes e com uma tripla preocupação:

organizar o segmento informal e de pequenas e médias empresas já presente no município,

atrair novas empresas, se possível médias ou grandes (por meio da criação de um distrito

industrial e contando com a liberação do Terminal Ponta Negra, um projeto privado

desenhado para transferir 850 mil barris/dia e 1 milhão de contêineres por ano) e usar o poder

financeiro da Prefeitura para articular inovação e tecnologia via convênios com

universidades. Na Codemar, há projetos preocupados com o estabelecimento de Arranjos

Produtivos Locais (APLs) em áreas já presentes (como agroalimentar e turismo), um hub

logístico (de infraestrutura à exploração de petróleo nos campos da Bacia de Santos, por meio

do aeroporto, já existente, e de um hotel, a ser construído em parceria com a iniciativa

privada) e desenvolvimento de novas potencialidades (como o APL da saúde, em fase de

estudo de viabilidade), nas quais, de novo, o poder de investimento do governo local é visto
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com um diferencial para atrair o capital privado. Na Codemar, uma visão semelhante à da

Secretaria de Desenvolvimento, Inovação e Tecnologia permeia todas as propostas.

“O grande desafio é trazer aquilo que mais agrega valor, que são alguns processos industriais;

e a Codemar tem um papel importante para fazer isso, está na nossa missão. O objetivo nosso

é incentivar e trazer segmentos produtivos que tenham baixo impacto ambiental, que tenham

grande valor agregado no seu produto e com boa capacidade de empregabilidade. Esse é o

sonho e por isso estamos desenvolvendo alguns processos que estão muito baseados em

vantagens competitivas da cidade.” (LACERDA, Hamilton, diretor da Codemar, entrevista)

“A gente entende que Maricá pode ir para além de ser petrorrentista, que Maricá reúne

condições de se inserir na economia do petróleo, onde hoje ela não está inserida, ela somente

recebe royalties de participação, mas ela não tem um emprego aqui sequer da atividade do

petróleo. E a cidade, que é o ponto terrestre mais curto entre a terra e as plataformas do

pré-sal, já tem um aeroporto lá na Codemar, que está sendo totalmente modelado para atender

as empresas que trabalham, dando condição a esse trabalho nas plataformas. Considerando que

você tem um projeto da iniciativa privada do terminal portuário de Ponta Negra; que o rota

três da Petrobras [gasoduto de gás natural] adentra o eixo terrestre exatamente na região das

futuras instalações do porto; e considerando que você está muito perto de Itaboraí e do antigo

COMPERJ, hoje um projeto chamado de GASHUB, você reúne condições de ter Maricá numa

situação extremamente privilegiada para aqui desenvolver atividades do segmento de petróleo

e gás. E, a partir do gás, você já entra também dentro da ideia da diversificação, você pode

iniciar um processo de industrialização na cidade, já que o gás, que aqui vai ter com pujança,

ele é um ativo dos mais importantes para vários e vários segmentos da indústria. Então, o

nosso parque industrial, que vai ser localizado nesta retroárea do porto, vai reunir condições de

atrair muitas atividades nesse setor, para que a gente consiga gerar emprego em outras

frentes.” (SARDINHA, Igor, secretário de Desenvolvimento Econômico,  entrevista)

“Nós aqui decidimos o quê? A Codemar está pensando justamente o que a gente chamaria de

economia pós-royalty. Aqui a discussão é o seguinte: o aeroporto e um hub Logístico

pensando no petróleo, um APL agroalimentar, um APL da saúde, um APL do turismo e aqui o

polo de tecnologia que dialoga com tudo isso aqui [ele fala enquanto desenha na lousa os

diferentes APLs e a tecnologia integrando todos]. A gente está tentando construir tecidos que

possam se constituir para fazer o que a mumbuca fez aqui embaixo na pirâmide, e agora

estamos subindo a pirâmide. Nós vamos subir na pirâmide. Esses APLs, eles vêm aqui dar

liga, para erguer os próximos andares dessa pirâmide. A gente injetou dinheiro aqui [mostra a

base da pirâmide] e agora nós vamos injetar dinheiro aqui [mostra os próximos andares da

pirâmide], e os filhos daqui tem que ter oportunidade aqui [mostra os andares superiores] (...).

Nós estamos discutindo com o chacareiro, com o dono de sítios, para ele criar a cabra, para
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ele poder plantar hortifrútis, ou ele plantar alimentos orgânicos, que nós vamos dar assistência

técnica para ele poder plantar e fazer parte desse processo agroalimentar, agroecológico aqui.

E nós vamos formar a molecada aqui para trabalhar vários projetos ligados ao APL da Saúde,

até a produção de fármacos etc.” (NOLETO, Olavo, presidente da Codemar, entrevista)

“O que a gente vê hoje é que – e quando eu falo cidade, eu falo governo e população – é que

as pessoas não sabem o que é a economia solidária. Elas sabem que existe uma moeda

mumbuca que elas recebem todo mês, e se convencionou que isso é da secretaria; aí quando se

fala ‘Secretaria de Economia Solidária é aquela que dá a mumbuca’, faz parte da nossa

perspectiva de trabalho, do nosso parecer ideológico, expandir para a economia solidária, para

que outras secretarias entendam que a economia solidária não é transferência de renda. Ela tem

potencial para desenvolver diversos outros projetos, e a economia solidária está pautada em

uma outra gestão, uma outra organização, que não está pautada no mercado.” (AZEVEDO,

Rebeca, secretária de Economia Solidária, entrevista)

 

A preocupação de reduzir a desigualdade social, gerar novas oportunidades de emprego e

construir um modelo inclusivo de desenvolvimento, ancorado no fortalecimento da população

local e no estabelecimento de oportunidades que conjuguem inovação e tecnologia, está

claramente presente nos programas desenhados na cidade. Apesar desta preocupação,

contudo, o projeto em gestação em Maricá guarda características de uma política pública

“top-down”, preocupação partilhada por alguns dos gestores.

“A gente entende que Maricá tem um potencial sensacional de políticas públicas, mas que, por

vezes, elas caminham da forma contrária a muitos outros lugares. A gente tem um incentivo

muito grande nas políticas e aí a gente convoca a população a participar depois. Isso é legal

por um lado, carrega potência, mas carrega despotência porque quando a população puxa a

necessidade de uma política pública e ela se estabelece, ela consegue garantir muito mais

participação dentro dessa construção. O que a gente tem aqui hoje é: existe participação?

Existe, mas é uma participação posterior à construção. E não há uma participação na

construção das políticas, isso é algo que a gente pretende avançar. Inclusive, nessa proposta da

incubadora de cooperativas, a gente quer explorar o potencial do território e construir junto e

não para. Isso é algo que está muito presente na gente. A economia solidária não é para, ela é

sempre com; com alguém, nunca para alguém, porque se for para, aí a gente entra na lógica do

mercado, que é a lógica que tá dada e aí a gente não provoca a transformação que a gente diz
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querer fazer com economia solidária.” (AZEVEDO, Rebeca, secretária de Economia Solidária,

entrevista)

No trabalho em que analisam oito diferentes experiências brasileiras de desenvolvimento

local ou regional, Martins, Vaz e Caldas (2010, p. 583) reconhecem a centralidade dos atores

estatais na promoção do desenvolvimento econômico e social, mas pontuam que “a promoção

de um novo padrão de ocupação do território, descolada de iniciativas mais densas de

articulação de atores sociais e agentes econômicos, não produziu resultados significativos do

ponto de vista da transformação das estruturas produtivas”. 

Uma das experiências mais conhecidas de desenvolvimento regional é o Consórcio

Intermunicipal Grande ABC, em São Paulo, que é parte de um modelo de governança pública

que se vincula tanto à Câmara Regional como à Agência de Desenvolvimento Econômico do

Grande ABC. Na descrição do modelo de governança desta experiência, Bresciani (2012, p.

165) observa que “a principal característica desse modelo, construído ao longo dos anos

1990, é a articulação entre atores do setor público e da sociedade civil na região”. 

Nas entrevistas feitas com os gestores municipais de Maricá não foi feita menção espontânea

à existência de um órgão coletivo ou uma instância de deliberação que amarre as diferentes

propostas e projetos no sentido de constituir um único projeto municipal de desenvolvimento.

As menções à participação do setor privado e da sociedade civil foram raras e pontuais. As

referências foram majoritariamente individuais, indicando que prevalece uma relação pessoal

de cada gestor com o prefeito e/ou entre eles próprios. Aqui, por uma opção dos

pesquisadores, as falas foram mantidas anônimas: 

“Eu estava inclusive conversando com o Fulano [outro gestor]. Ele defende uma

visão mais institucional; eu sou mais pela linha da sociedade civil.” (entrevista)

“Eu não posso explicar para vocês como é que funciona antes do prefeito chegar e

fazer suas avaliações.” (entrevista)

 “Eu estou montando esse projeto de lei para entregar na mão do prefeito.”

(entrevista)

 “O prefeito Fabiano Horta está construindo uma Maricá para os maricaenses, ele tem

esse olhar.” (entrevista)
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Embora não tenha sido objeto de referência dos gestores, Maricá conta com o Conselho

Municipal de Desenvolvimento Econômico (Comdeco) e, formalmente, há também o

Conselho Municipal de Economia Solidária (Cepops), cuja constituição foi prevista na

mesma lei que criou o Programa Municipal de Economia Popular Solidária, em 2013. No

entanto, ele nunca chegou a funcionar efetivamente. 

Os empresários contam que participaram das discussões das medidas emergenciais para o

combate dos efeitos da pandemia da Covid-19, mas se ressentem de uma regularidade nas

reuniões do Comdeco e também de seu caráter “pró-forma”.

“Nós participamos dos conselhos do Desenvolvimento, do Turismo e da Saúde. Mas todos os

conselhos municipais têm um ranço muito antigo; fica parecendo que as coisas que vêm para

os Conselhos vêm mais para que os conselheiros saibam o que está acontecendo, uma

obrigação, ao invés de realmente participarmos desde o início de tudo. Eles deveriam ser

deliberativos, mas são informativos.” (MOREIRA, Delfim, presidente da Associação

Comercial de Maricá, entrevista)38

Essa participação maior é uma luta grande dentro do Conselho de Desenvolvimento; demos

alguns passos nesse sentido, mas ainda falta um bom caminho para andarmos.” (BRAGA,

Jorge Luiz,  diretor ACM, entrevista)

O Comdeco já foi muito mais atuante, hoje é muito irregular. No começo da pandemia

fizemos reuniões para discutir saídas, discutimos o Fomenta e outras medidas, mas falta uma

regularidade. Como os empresários vão se preparar, se não sabem o que está sendo planejado?

Para o empresário tomar uma decisão de negócio, ele precisa saber o que está sendo

planejado.” (SANTOS, Paulo, presidente do CDL e do Maricá Convention & Visitor Bureau,

entrevista)

Durante as audiências online de discussão do Plano Diretor de Maricá, moradores e39

representantes de entidades da sociedade civil pontuaram diferentes preocupações com o

desenvolvimento da cidade, indicando a presença de um grupo de cidadãos disposto a

dialogar com o poder público:

39 Disponíveis em https://www.youtube.com/watch?v=z_I_zP08CzI&t=7138s

38 Delfim Moreira, presidente da Associação Comercial de Maricá, entrevista concedida aos autores em 25 de
agosto de 2021, na sede da ACM
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“Esse plano [o diretor] pode pensar em perspectivas de aproveitamento local; tem agricultura

familiar já fomentando, que não é o agronegócio; o incentivo a isso já seria um ponto, tanto

para proteção das zonas verdes, da manutenção das pessoas economicamente nesse lugar e a

venda dessa cidade que também produz coisas que as pessoas querem; (...) e se queremos ser

uma cidade turística, temos que receber e aí pensar no aspecto da educação, pensar como

aquele morador de Maricá de fato, que não faz esse movimento pendular, como ele pode ser

um potencial guia turístico, de tirar proveito, tirar recursos daquilo que ele produz; e pensar

como fazer a separação do lixo, produzido inclusive por essas pessoas que vêm no final de

semana ou nos grandes eventos, para talvez ser adubo para a agricultura orgânica.”

(GURGEL, Sandra, do coletivo Afroenfrentamento e moradora do bairro do Condado, fala em

audiência pública do Plano Diretor no dia 17 de junho de 2021)

“Às vezes a sustentabilidade só é ligada à questão do meio ambiente; eu sou bióloga e defendo

a questão do meio ambiente, mas a gente tem que entender que a sustentabilidade na verdade é

a busca pelo equilíbrio; o equilíbrio entre o meio ambiente, entre a sociedade e a economia; se

a gente não tem uma gestão coordenada, um entendimento dos perfis e das demandas sociais e

econômicas, a gente não alcança essa sustentabilidade, pode ter rótulo, mas não alcança; então

na busca pelo melhor cenário, e eu acho que o melhor é o 3, uma questão que já foi colocada

por outras pessoas é a questão da integração mesmo de quem gere o município, das

secretarias, um entendimento de que sustentabilidade não é uma questão que está voltada só a

alguns profissionais, mas a todos, e não de um único setor.” (BRAZIL, Ursula, moradora de

Maricá e bióloga, fala em audiência pública do Plano Diretor no dia 17 de junho de 2021)

Farah (2001) argumenta que uma das características das políticas públicas na

redemocratização dos anos 90 foi a inclusão de novos atores – da sociedade civil e do setor

privado – na formulação, implementação e controle das políticas sociais no nível local. Se os

conselhos municipais de Saúde e Educação vingaram, até por força de lei, outras experiências

daquele momento, como as de orçamento participativo, não prosperaram e arrefeceram, em

parte pela restrição fiscal que passou a comandar os governos subnacionais (e o nacional

também, mais recentemente). Farah, contudo, chama atenção para a criação de uma nova

governança:

Esta nova governança – em construção – supõe mecanismos de interlocução com diversos

atores e consolidação de parcerias (...) Os governos locais assumem, assim, um papel de

coordenação e de liderança, mobilizando atores governamentais e não governamentais e

procurando estabelecer um processo de ‘concertação’ de diversos interesses e de diferentes

recursos em torno de objetivos comuns. Através de novos arranjos institucionais assim
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constituídos, tende a crescer a perspectiva de sustentabilidade de políticas públicas que, de

outra forma, poderiam sofrer solução de continuidade a cada mudança de governo. (FARAH,

2001, p. 142)

Fauré e Hasenclever (2005, p. 23), em detalhada pesquisa que estudou o desenvolvimento

local no Rio de Janeiro, lembram que “nas teorias contemporâneas sobre a ação pública local,

a ênfase é colocada sobre a função de coordenação, de simplificação, de informação e de

suporte aos agentes e aos projetos econômicos. Em resumo, trata-se, para os poderes públicos

locais, de participar na regulação do sistema socioeconômico municipal.”

Como a Prefeitura de Maricá conta com a extraordinária renda oriunda da exploração do

petróleo, os gestores revelam a intenção de que seu papel no desenvolvimento municipal vá

além do papel destacado por Fauré e Hasenclever. Algumas das políticas em discussão entre

os gestores locais incluem o envolvimento do poder público local como ator direto do

desenvolvimento e/ou por meio de parcerias com o setor privado ou com universidades, como

é possível identificar nos principais projetos de duas secretarias e da Codemar, organizados

nos quadros abaixo a partir das entrevistas com os secretários municipais, diretores e

superintendentes da Codemar.

Um dos projetos estratégicos de Maricá é a montagem de um parque tecnológico. Apenas

entre 2018 e 2019, a Prefeitura de Maricá deu início a três projetos destinados à sua

instalação: um com a Fundação Oswaldo Cruz (abril de 2018) , um com o Instituto Nacional40

de Tecnologia (dezembro de 2018) e outro com o Parque Tecnológico de São José dos41

Campos (julho de 2019) . Nenhum deles prosperou, e em 2021 o parque tecnológico de42

Maricá voltou a ser discutido, como relataram alguns dos entrevistados.

Em um estudo que investiga como ambientes inovadores podem transformar regiões de

países de renda média, Mello, Schapiro e Marconi (2020) estudam a experiência do Parque

Tecnológico de São José dos Campos. Eles lembram que as atividades baseadas em ciência,

42https://www.marica.rj.gov.br/2019/07/03/prefeitura-e-codemar-assinam-contrato-com-parque-tecnologico-d
e-sao-jose-dos-campos/

41https://www.marica.rj.gov.br/2018/12/05/prefeitura-codemar-e-int-firmam-protocolo-de-intencoes-para-inc
ubadora-de-tecnologia/

40https://www.marica.rj.gov.br/2018/05/23/marica-e-fiocruz-firmam-parceria-para-desenvolvimento-do-parqu
e-tecnologico/

93

https://www.marica.rj.gov.br/2019/07/03/prefeitura-e-codemar-assinam-contrato-com-parque-tecnologico-de-sao-jose-dos-campos/
https://www.marica.rj.gov.br/2019/07/03/prefeitura-e-codemar-assinam-contrato-com-parque-tecnologico-de-sao-jose-dos-campos/
https://www.marica.rj.gov.br/2018/12/05/prefeitura-codemar-e-int-firmam-protocolo-de-intencoes-para-incubadora-de-tecnologia/
https://www.marica.rj.gov.br/2018/12/05/prefeitura-codemar-e-int-firmam-protocolo-de-intencoes-para-incubadora-de-tecnologia/
https://www.marica.rj.gov.br/2018/05/23/marica-e-fiocruz-firmam-parceria-para-desenvolvimento-do-parque-tecnologico/
https://www.marica.rj.gov.br/2018/05/23/marica-e-fiocruz-firmam-parceria-para-desenvolvimento-do-parque-tecnologico/


tecnologia e inovação são realizadas por meio de ações sinérgicas e interativas da chamada

tríplice hélice: academia, setor produtivo com capacidade para produzir conhecimento e um

governo com compromisso na promoção do desenvolvimento. Para entender como o Parque

Tecnológico de São José dos Campos se transformou em uma ferramenta de impulso à

economia regional e fez de São José uma “gateway city”, os autores se utilizaram da

metodologia de rastreamento de processo e apontaram que vários elementos foram

necessários para compor essa experiência bem sucedida e lembram que ela foi construída ao

longo de décadas: a decisão política de estabelecer um polo de produção aeronáutica naquela

região, a criação e instalação da Embraer, a produção de conhecimento (instalação do

Instituto de Tecnologia Aeronáutica, o ITA, e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o

INPE), a vinda de outras empresas privadas, etc. Mas o Parque, concluem os autores, foi

crucial para criar o ecossistema que combinou interesses acadêmicos, empresariais e

governamentais, tornando viável a oferta de soluções tecnologicamente inovadoras e capazes

de agregar capacidades a diferentes setores. O Parque foi, portanto, o catalisador do processo

que transformou a cidade de São José dos Campos, na avaliação de Mello, Schapiro e

Marconi.

Se olharmos para Maricá, a cidade tem apenas uma das hélices, a de um poder público com

capacidade e disposição de financiamento. A inexistência de um setor produtivo com perfil

inovador e da academia aumentam o desafio colocado para o governo de Maricá na busca de

projetos inovadores, mas passos têm sido dados nessa direção. Em dezembro de 2020, o

governo lançou a Estratégia Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá,

elaborada pelo Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIM), que apontou cinco eixos

estratégicos de inovação para a cidade: saúde pública, turismo sustentável, desenvolvimento

sustentável e colaborativo, pesca e agrotecnologia orgânica e cultura e economia criativa.

Alguns desses eixos conversam com programas das secretarias municipais e da Codemar,

como é possível identificar nos quadros que resumem os programas hoje em implantação ou

em discussão em cada uma delas.

Na próxima sessão, vamos retomar pontos do diagnóstico do uso da mumbuca e do perfil

socioeconômico de Maricá e apresentar propostas que possam contribuir para potencializar o

uso da moeda social para promover um desenvolvimento local inclusivo, capaz de reduzir a
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dependência da renda finita do petróleo. A formulação de propostas terá como premissas

projetos já em andamento e/ou em elaboração e trará novas sugestões.

 

95



96



97



CAPÍTULO 5 - PROPOSTAS E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nos capítulos três e quatro detalhamos o funcionamento da moeda mumbuca e traçamos um

perfil da realidade socioeconômica de Maricá. Os dois diagnósticos serão a base a partir do

qual vamos responder, neste capítulo, aos desafios colocados no termo de referência (Anexo

2) e na introdução deste trabalho, cujo objetivo é discutir como o uso da moeda social

mumbuca pode ser potencializado para promover um desenvolvimento local inclusivo e

tornar a cidade menos dependente da renda do petróleo. É importante ressaltar que, além da

própria Renda Básica de Cidadania, outros projetos já implementados ou em discussão na

cidade contemplam essa preocupação e esse objetivo, como ficou explícito nos quadros finais

do capítulo anterior. As propostas que seguem, portanto, têm a intenção de agregar

potencialidade ao modelo que a cidade escolheu, ainda que falte uma definição mais explícita

de qual é a estratégia de médio e longo prazos para o desenvolvimento municipal.

5.1 -  Resumo do diagnóstico do funcionamento da mumbuca

O funcionamento da mumbuca tem garantido que os grandes volumes de recursos

distribuídos pela Prefeitura, por meio de programas de renda básica e de auxílios

emergenciais contra os efeitos da pandemia do coronavírus, sejam gastos primeiramente no

comércio local, enquanto o funcionamento digital da moeda permitiu também que o governo

local usasse a estrutura do Banco Mumbuca e do programa de renda básica para agir

rapidamente no enfrentamento dos efeitos negativos da crise sanitária que se desenrolou a

partir de 2020.

O arranjo monetário da mumbuca levou à montagem de uma ampla rede de estabelecimentos,

que alcançou 10 mil cadastrados em abril de 2021 . No entanto, a concentração dos gastos43

em mumbucas nos grandes estabelecimentos, que acabam por reaproveitar apenas uma

pequena parcela delas na economia local, reduz o efeito multiplicador da recirculação da

moeda. A reutilização da mumbuca é maior nos estabelecimentos de menor faturamento e

quase zero nas faixas de maior valor, que concentram a maior parte das mumbucas recebidas.

43 https://www.marica.rj.gov.br/2021/04/12/renda-basica-beneficia-10-mil-empreendedores-de-marica/
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De janeiro a agosto de 2020, somente 5,9% do total recebido pelos estabelecimentos foi

reutilizado para compras no comércio local.

Ao mesmo tempo, os recursos disponíveis para o microcrédito não são utilizados em sua

totalidade e ainda não estão articulados com outras políticas de desenvolvimento local. O uso

do banco para linhas de crédito tradicionais em reais, que poderia ter sido adotado por meio

do Programa Fomenta Maricá, esbarrou em uma estrutura ainda em construção para lidar com

empréstimos mais arriscados. A forma de constituição do banco, a disponibilidade de

recursos humanos e a falta de uma política de comunicação também impõem barreiras à

expansão da carteira de crédito do banco.

As entrevistas revelaram diferentes avaliações sobre a adequação do arranjo institucional da

mumbuca. Há, por um lado, uma segurança quanto ao fato de ser um arranjo coberto pela

legislação federal de arranjos de pagamentos. Por outro lado, há uma percepção de risco pelo

grande volume de recursos circulando por meio de instituições sem a regulação e a

supervisão direta da autoridade monetária. Atualmente, são três organizações da sociedade

civil envolvidas no funcionamento da mumbuca: o Instituto Palmas, conveniado pela

Prefeitura de Maricá para gerir a moeda; o Banco Mumbuca, conveniado, por sua vez, pelo

Instituto Palmas, e sob gestão da associação composta pelos funcionários do banco; e o

Instituto E-dinheiro, ligado à Rede de Bancos Comunitários e proprietário do aplicativo de

pagamentos.

A governança e a supervisão do arranjo monetário são questões centrais para sua expansão.

Apesar dos arranjos de pagamentos e das instituições de pagamentos serem regulados pelas

normas do Banco Central, pelas características e critérios de volumetria, o arranjo da

mumbuca e o E-dinheiro não precisam seguir as mesmas regras de autorização, controle e

transparência dos arranjos de pagamentos que ultrapassam o volume mínimo definido na

legislação. Ou seja, como são arranjos que não oferecem risco sistêmico, não precisam

cumprir com uma série de requisitos definidos pelo regulador e são dispensados de

autorização prévia para seu funcionamento.

Em vez de ser o instituidor, o Banco Mumbuca foi instituído pelo arranjo de pagamentos da

mumbuca. A criação do banco foi prevista em lei municipal e concretizada por meio da

parceria com o Instituto Palmas. O Banco Mumbuca passou a existir como associação
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somente a partir de 2017. A rigor, ele possui uma independência relativa e não funciona de

forma completamente autônoma, como os bancos comunitários tradicionais. Sua existência

está associada ao programa de distribuição de benefícios e seus custos de operação, incluindo

os custos da plataforma E-dinheiro, são cobertos por meio da parceria com a Prefeitura.

Praticamente, todas as entradas no circuito da moeda social são aportes do governo local para

seus programas sociais.

A descrição de suas características e o diagnóstico do funcionamento da mumbuca

confirmam que a moeda tem um potencial enorme a ser explorado como instrumento de

desenvolvimento local, enquanto sua replicação para outras administrações locais pode fazer

da mumbuca e moedas similares uma quinta geração de moedas complementares, seguindo o

esquema de análise de Blanc & Fare (2013), descrito no segundo capítulo. As propostas que

serão apresentadas na sequência podem responder a um ou mais dos desafios apontados,

como a atração de recursos, o aumento da utilização e reutilização da mumbuca nos

estabelecimentos locais e seu uso em outras iniciativas de fomento da economia local. Mas,

como lastro para essas propostas, é preciso definir uma visão e um papel mais amplos para a

mumbuca na economia da cidade, o que também passa por propostas para impulsionar o

desenvolvimento da economia local.

5.2 - Resumo do perfil socioeconômico e do padrão de desenvolvimento de Maricá

O diagnóstico do perfil socioeconômico de Maricá, desenvolvido no capítulo quatro, reforça

a percepção inicial de que o município ainda se apresenta como uma típica cidade-dormitório,

muito dependente dos recursos e da dinâmica da administração pública. O setor público

responde diretamente por 30% dos empregos do setor formal e indiretamente por cerca de

outros 20%, considerando o peso das contratações de obras de construção civil feitas pelo

setor público. O setor empresarial pode ser caracterizado como portador de baixa qualificação

e dinamismo (35% das empresas são do comércio, percentual superior à média de 28% nos

seis municípios do entorno) e sem presença de indústrias ou serviços especializados. Os

gestores convergem, concordam e estão comprometidos em alterar essa situação, o que

sugere a existência de um espaço não antagônico para políticas que atuem para transformar

essa realidade.
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Por outro lado, o governo local, ao mesmo tempo que usa os recursos oriundos da renda da

exploração do petróleo para desenvolver políticas inclusivas e de estímulo à economia local

(como confirmam a própria Renda Básica de Cidadania e os investimentos em saúde e

educação), abre mão de um incentivo expressivo ao não manter políticas próprias de estímulo

a compras públicas locais. Em 2020, pelo menos R$ 325 milhões foram usados pela

Prefeitura para estimular a demanda local por meio de transferência de recursos, e R$ 1

bilhão foi gasto para pagar despesas que podem ser atendidas por múltiplos fornecedores. No

entanto, apenas 80 empresas maricaenses venderam para o governo local, sendo que três

delas ficaram com 80% (R$ 193 milhões) do valor gasto pela administração pública,

considerando-se bens e serviços de amplo fornecimento. Nas atas de registro de preços, a

presença local é inexistente (menos de 1% em R$ 300 milhões). Aparentemente, há uma

contradição em ter uma moeda social como instrumento de política pública para induzir

gastos dos beneficiários na economia local e, ao mesmo tempo, não realizar esforços para

ampliar os próprios gastos localmente. A situação pode ser atenuada, se o município usar o

espaço que a legislação permite de incentivo a micro e pequenas empresas locais e regionais

nas compras públicas.

O diagnóstico também mostrou que domina na cidade uma concepção de gestão pública

centrada na figura do prefeito e que há poucas referências a espaços efetivos de discussão

coletiva, sugerindo a prevalência de um modelo “top-down” de desenho e implementação de

políticas públicas. Ao mesmo tempo que esse modelo reflete um comportamento padrão de

desenvolvimento municipal brasileiro, ele representa uma oportunidade para que se desenhe,

em Maricá, um modelo participativo e mais comprometido com uma visão “bottom-up” de

desenvolvimento.

A institucionalização da discussão e deliberação da estratégia municipal de desenvolvimento

também ajudaria a dar perenidade a diferentes projetos, deixando-os menos suscetíveis à

troca de gestão em postos-chave da administração pública. Uma leitura atenta de notícias

divulgadas desde 2013 no site da Prefeitura mostra que propostas que hoje estão em debate já

estiveram “na mesa”. Em 2017, por exemplo, a Prefeitura conduziu uma série de conversas
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para discutir a implantação de uma cooperativa de crédito na cidade, mas, após intensos

debates e visitas, o projeto parou .44

Um olhar panorâmico para os diferentes projetos em implementação e/ou discussão por meio

dos principais atores públicos de desenvolvimento de Maricá (Secretaria de Economia

Solidária, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Codemar) sugere que há esforços a

serem alinhados. Quando considerados os atores privados, chama a atenção o contraste entre

projetos de grande porte, como o Terminal Portuário Ponta Negra e o Resort Maraey, e a

estratégia de desenvolvimento ambientalmente sustentável e economicamente inclusiva da

cidade. Esses empreendimentos estão mais próximos de um modelo de desenvolvimento

concentrador de renda por demandarem apoio significativo do setor público, risco apontado

por Burgos (2013).

5.3 - Articulação de projetos e propostas para moeda social e desenvolvimento local

Em linha com o estudo proposto à Codemar no termo de referência e tendo como ponto de

partida os diagnósticos feitos nos capítulos três e quatro, a revisão de literatura, a análise dos

projetos do governo local e as entrevistas com os gestores, as propostas que passamos a

apresentar se pautam por dois grandes eixos: 1) pelo desafio de ampliar o uso da mumbuca,

fazendo com que ela não se limite ao circuito da renda básica e se torne uma moeda

realmente local; e 2) pela articulação de propostas com objetivos simultâneos de estimular a

produção local, especialmente de micro e pequenas empresas, incentivar a formalização da

economia, tanto das empresas como dos empregos, e privilegiar práticas participativas,

sustentáveis e inclusivas de desenvolvimento. Como ressaltado no começo deste capítulo,

quanto mais a cidade for capaz de definir uma estratégia de médio e longo prazos para seu

desenvolvimento, maior será o potencial dos instrumentos aqui sugeridos, organizados nestes

dois grandes eixos:

44

https://www.marica.rj.gov.br/2017/10/11/sistema-de-cooperativas-de-credito-e-apresentado-para-empresarios-e-sociedad
e-civil/
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FIGURA 2 - Mosaico de políticas de desenvolvimento e componentes do ecossistema da

moeda local

5.3.1 - Eixo um: ecossistema da moeda local

Como vimos, as funções da moeda tenderão a se desacoplar em razão da redução dos custos

de transação, e sua função de pagamentos poderá ser associada a serviços de diversas

naturezas em plataformas digitais, formando ecossistemas e espaços monetários definidos. A

partir dessa ideia, podemos propor a construção de um ecossistema da mumbuca, em que sua

função de pagamentos estaria acoplada a diversos serviços e a diversas finalidades de

políticas públicas. Essa ideia, de fato, já pode ser percebida de forma embrionária nos

projetos discutidos pelos gestores da cidade. São exemplos o projeto do marketplace de

bens e serviços e de um aplicativo de entregas funcionando de forma integrada com o

aplicativo de pagamentos da mumbuca. 

O ecossistema da moeda local poderia ser composto de diversos aplicativos integrados, com

finalidades diferentes, mas tendo em comum a mumbuca como meio de pagamento. Essa

forma de funcionamento exigiria um investimento em desenvolvimento ou contratação de
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soluções tecnológicas e a integração de todas ao aplicativo de pagamentos da mumbuca. O

uso de tecnologias de informação e comunicação para implantação de políticas públicas e

solução de problemas locais pode gerar informações para gestão municipal e está alinhado à

ideia de uma cidade inteligente e sustentável, como a adotada por Maricá. 

5.3.1.1 - Atração e oferta de recursos para novos empreendimentos

A moeda social também tem como objetivo manter a poupança gerada pelos moradores

circulando na própria comunidade. As novas tecnologias e as inovações trazidas pelas

fintechs permitem explorar a ideia da captação de recursos em um mercado de capitais local.

Isso é possível com a adoção de plataformas de crowdfunding. 

De acordo com a CVM, “crowdfunding”, em sentido geral, é o termo utilizado sempre que

um grupo grande de pessoas (daí multidão ou “crowd” em inglês) colaboram com seus

recursos para financiar (funding) determinada causa, ideia, projeto, produto ou negócio,

utilizando-se, para isso, de uma plataforma eletrônica, como uma página na internet ou um

aplicativo” (CVM, 2019). 

As plataformas de crowdfunding de investimentos são reguladas pela Instrução CVM 588, de

13 de julho de 2017, e definidas como plataformas de investimento participativo. São

destinadas às sociedades empresariais de pequeno porte que podem captar valores baixos por

meio de contratos de investimento em participação societária ou títulos de dívida com um

coletivo de investidores. O volume captado é limitado a R$ 5 milhões por ano por empresa.

Tanto as empresas como as ofertas são dispensadas de registro na CVM. As plataformas de

crowdfunding de investimento, por sua vez, precisam de registro e autorização prévia para

funcionar e um capital social mínimo de R$ 100 mil. 

Um aplicativo ou plataforma de investimento participativo funciona como um ponto de

encontro entre empresas nascentes ou incumbentes que, ao apresentar de forma estruturada

seus projetos, acessam a poupança de uma multidão de pessoas ou empresas interessadas em

investimentos. Atreladas à moeda social, uma plataforma de investimento coletivo poderia

funcionar como um marketplace de investimentos em empreendimentos locais, que poderiam
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ser puramente comerciais ou solidários. Seria uma forma de atrair poupança externa e

direcionar a interna para projetos da própria cidade.

As plataformas de crowdfunding estão alinhadas ao objetivo de criação de um ambiente de

inovação pela Codemar, que tem em seu portfólio de projetos a implantação de um parque

tecnológico com uma incubadora de empresas de base tecnológica e uma escola de startups. 

As plataformas de crowdfunding têm sido usadas por startups que necessitam levantar 

capital para dar início a seus projetos. (ANPROTEC & SEBRAE, 2020). Mas, além disso,

podem contribuir para a expansão da participação dos cidadãos em projetos solidários e, em

Maricá, sua implantação poderia servir ao projeto da incubadora de cooperativas populares,

planejada pela Secretaria de Economia Solidária. 

Além de uma visão para a moeda social que contemple a captação de recursos para os

pequenos empreendimentos locais, a ideia de crédito para pessoas físicas e jurídicas também

pode se expandir com o apoio de plataformas de empréstimo entre pessoas. O empréstimo

direto entre pessoas, exclusivamente por meio de plataformas digitais, é um serviço inovador

prestado por fintechs e regulado pelo Banco Central por meio das Resoluções 4.656 e 4.65745

. 46

As plataformas de empréstimo entre pessoas poderiam também fazer parte de um

marketplace de investimento em moeda social. Cada emprestador pode contratar no máximo

R$ 15 mil em empréstimos em uma plataforma, como forma de limitar o risco assumido. Ao

contrário das plataformas de crowdfunding de investimento reguladas pela CVM, as

Sociedades de Empréstimo entre Pessoas, como definidas pela norma, são instituições

financeiras. Para funcionar precisam de autorização prévia do Banco Central e um capital

social mínimo de R$ 1 milhão. 

5.3.1.2 - Atração de recursos para consumo na moeda social

A partir do funcionamento da moeda NU em Roterdã, na Holanda, e do projeto francês SOL,

podemos pensar em um programa de pontos resgatáveis em mumbuca, formado por um

46https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attach
ments/50580/Res_4657_v1_O.pdf

45https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attach
ments/50579/Res_4656_v1_O.pdf
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sistema integrado que recompense com créditos em mumbuca uma série de comportamentos

de consumo e práticas sustentáveis. Com isso, podemos induzir que reais (R$) sejam

convertidos em mumbucas para utilização em determinadas atividades que vão gerar créditos

resgatáveis. E podemos direcionar parte das mumbucas dos programas sociais ou

provenientes de conversões voluntárias para consumo de produtos locais e sustentáveis, como

os produtos orgânicos que serão produzidos a partir das iniciativas de agroecologia da

Codemar. 

Podemos listar uma série de usos que podem ser incentivados com um programa de pontos

resgatáveis em mumbuca: compra de produtos orgânicos; compra de produtos ou serviços

locais; compra de produtos ou serviços de micro e pequenas empresas; uso de táxi; uso de

bicicleta; uso de transporte coletivo; investimentos em projetos sociais e sustentáveis na

plataforma de crowdfunding; coleta seletiva; participação em jogos educativos ; e emissão47

de notas fiscais e contratação formal de trabalhadores, entre outros. O incentivo à

formalização por meio da adoção de um programa de emissão de notas fiscais é descrito com

mais detalhes no conjunto de propostas de desenvolvimento econômico.

O programa de pontuação também pode ser usado para incentivar a redução de gastos

públicos e a elevação do bem-estar coletivo. Gastos com procedimentos mais complexos no

Sistema Único de Saúde (SUS) poderiam ser evitados com a participação no programa Saúde

da Família e com a realização de exames de saúde preventivos. Incentivos à frequência

escolar, participação em programas de formação e qualificação (seja do empregado, seja do

microempreendedor), entre outros, podem elevar a eficiência do gasto público e melhorar os

resultados de políticas públicas, ao envolver e mobilizar com mais força a população.

Dentro da lógica de um ecossistema de serviços constituído por meio de aplicativos

integrados seria possível mensurar, pontuar e recompensar vários tipos de comportamentos.

Nos casos em que há uma transação em mumbuca, parte desses incentivos seria realizada a

partir do retorno de um percentual das taxas cobradas no aplicativo de pagamentos. Uma

política de “cashback” para incentivar o consumo no pequeno comércio já é algo pensado

47 Um exemplo é o jogo Green League, idealizado por jovens de Maricá, campeão da 3° edição do Desafio Tack:
https://odia.ig.com.br/saquarema/2021/06/6162820-alunos-da-faetec-de-bacaxa-em-saquarema-vencem-festi
val-de-tecnologia.html?fbclid=IwAR3AaOmWhfZWAZ7whLYP8LBnJ6-DhJ9pSyEZucobE5W7vIv3uwo14O4hYVA
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pelos gestores locais. Para outras práticas sustentáveis e socialmente responsáveis, sem uso

da mumbuca, seriam necessários subsídios do governo local.

O funcionamento da moeda social poderia também estar tecnologicamente preparado para

amparar qualquer programa de subsídios direcionados, pensados pela administração

municipal e distribuídos por meio de vales (mumbuca voucher ). Neste caso, as mumbucas48

distribuídas por meio desta modalidade só poderiam ser gastas em determinados

estabelecimentos e, caso seja necessário complementar o valor, isso deveria ser feito com

reais (R$) convertidos em mumbucas. Por exemplo, seguindo ideias colhidas nas entrevistas

com gestores da cidade, mumbucas poderiam ser distribuídas para a população reformar ou

comprar novas bicicletas, incentivando um meio de transporte ambientalmente limpo. Para

tanto, as mumbucas só poderiam ser gastas nos estabelecimentos cadastrados como

bicicletarias.

Também no radar dos gestores locais, a ideia de uma versão da moeda local especialmente

dedicada a um setor se alinha também aos projetos turísticos e de incentivo a uma economia

criativa na cidade de Maricá. Por exemplo, turistas poderiam receber incentivos, como taxas

diferenciadas de conversão de reais (R$) em mumbucas, para utilizar a “mumbuca turismo”

nas atrações que estão sendo desenvolvidas pela Prefeitura. De forma geral, esta modalidade

de mumbucas poderia ser usada para incentivar determinados setores ou atividades na cidade

e exigiria uma identificação no cadastro dos estabelecimentos alvos da política.

Nas entrevistas, diferentes gestores levantaram a preocupação com a concentração de gastos

nos grandes comércios da cidade em detrimento dos pequenos comerciantes e dos negócios

de bairro, mas pontuaram que seria importante pensar em mecanismos de incentivo ao uso

nos pequenos empreendimentos, em vez de medidas que restringissem o uso no grande

comércio, a fim de não intervir na liberdade de escolha do cidadão. Faz parte desta discussão

a percepção de que o preço nos estabelecimentos menores é superior ao dos grandes.

Ao mesmo tempo que o programa de pontos resgatáveis poderia recompensar o uso das

mumbucas em pequenos empreendimentos ̶ que, como visto, recirculam mais a moeda ̶

seria importante incentivar a criação de uma cooperativa de compras que permitisse o

48 Enquanto as considerações finais deste trabalho estavam sendo escritas, o Prefeito Fabiano Horta anunciou a
implantação do pagamento de vales alimentação em mumbucas para os servidores estatutários da Prefeitura: vídeo
disponível em https://youtu.be/Eip5LBm_sqI. Acessado em 28/10/21.
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abastecimento do pequeno comércio. Ao eliminar intermediários e elevar o poder de

barganha dos pequenos, um esquema de compras coletivo contribuiria para a oferta de

produtos com menor preço. É possível, inclusive, articular essa iniciativa com outras

organizações sociais, como as cooperativas do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem

Terra.

Por fim, é necessário pensar em mecanismos que façam com que os grandes comerciantes

reutilizem uma parte maior das mumbucas que recebem. Como são grandes redes externas à

cidade, seria necessária a construção conjunta de um circuito de atacado com uso da

mumbuca. Para isso, as políticas de desenvolvimento de produtores locais são fundamentais.

Mais que qualquer outra medida, a oferta de produtos locais é o caminho para que os grandes

estabelecimentos gastem localmente suas mumbucas.

5.3.1.3 - Alternativas para um arranjo institucional mais robusto

Para amparar um ecossistema de pagamentos integrado a outras plataformas, como um

marketplace de comércio digital de mercadorias e serviços e um marketplace de

investimentos com serviços financeiros de captação de recursos e empréstimos entre pessoas,

além de outros aplicativos, seria necessário um arranjo institucional mais robusto. Podemos

definir que este arranjo ideal de pagamentos, que seria a engrenagem central do ecossistema

da mumbuca, é um arranjo instituído por uma entidade regulada e supervisionada pelo Banco

Central com a obrigatoriedade de publicar, periodicamente, balanços e demonstrações

financeiras auditadas de forma independente.

Assim, há uma escolha a ser feita entre a situação atual de arbitragem regulatória, que

possibilita ao Banco Mumbuca e ao E-dinheiro funcionar fora da regulamentação e com

custos operacionais mais baixos, e uma situação na qual uma instituição de pagamentos

funcionaria dentro da regulamentação, mas tendo que arcar com custos consideráveis para

cumprir os requisitos definidos nas normas do Banco Central. Qual caminho tomar para

elevar a higidez do arranjo institucional da mumbuca é uma questão que pode se colocar em

um futuro próximo, caso o banco e a moeda social mudem seu status para serem o banco e

moeda da cidade, e não apenas da Renda Básica de Cidadania

108



Uma alternativa vislumbrada nos diálogos com os gestores locais, alinhada aos princípios da

economia solidária e que fortaleceria a autonomia do Banco Mumbuca como banco

comunitário, seria sua transformação em uma cooperativa de crédito. Isto possibilitaria ao

banco expandir suas atividades, que poderiam incorporar os serviços de pagamentos

realizados pelo E-dinheiro e incluir também a captação de depósitos à vista dos cooperados.

As cooperativas de crédito são regidas pela Lei nº 5.764/1971 , pela Lei Complementar nº49

130/2009 e pela Resolução nº 4.434/2015 do Conselho Monetário Nacional. Há diferentes50 51

requisitos de capital inicial e capital social mínimos, dependendo do tipo de cooperativa. 

Outro caminho para fortalecer o arranjo da mumbuca, também vislumbrado nas entrevistas

com os gestores, seria a contratação pela administração local de uma instituição independente

para prestação dos serviços de pagamentos e manutenção das contas dos beneficiários,

correntistas e estabelecimentos. Nesta alternativa, o traço da moeda como um instrumento

oficial de políticas públicas ganharia destaque. A contratação de fintechs pelas

administrações públicas para prestar serviços de pagamentos pôde ser vista com frequência

ao longo da pandemia do coronavírus em vários países. Nesta alternativa, todas as operações

com mumbuca migrariam do E-dinheiro para o aplicativo de uma instituição contratada para

prestação dos serviços de pagamentos. 

Este é um tema que exige uma análise de custos e benefícios e um estudo mais profundo

sobre vantagens e desvantagens em se adotar um ou outro arranjo e em qual momento do

desenvolvimento do banco comunitário e da moeda social. Avaliamos que as alternativas, em

vez de excludentes, podem ser complementares. Ou seja, é possível ter uma moeda

complementar oficial da cidade, operando por meio de uma instituição de pagamentos

contratada pela administração pública, conectada a vários outros serviços e aplicativos e, ao

mesmo tempo, o Banco Mumbuca pode se transformar em uma instituição financeira

cooperativa, podendo captar depósitos e ofertar crédito e outros serviços financeiros. O banco

também pode se manter como organização da sociedade civil, focar no microcrédito e, de

qualquer modo, ser um dos componentes centrais de um ecossistema da mumbuca.

51https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attach
ments/48507/Res_4434_v1_O.pdf

50 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp130.htm

49 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm
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5.3.2 - Eixo dois: políticas de desenvolvimento local

O compromisso dos últimos governos eleitos em Maricá com o desenho de um projeto de

desenvolvimento local inclusivo, que tem na adoção de um programa de renda básica e de

uma moeda social um forte símbolo, ganhou o reforço da renda do petróleo. Por conta das

possibilidades trazidas pelo uso desse ativo, diversos projetos estão em discussão na cidade,

com risco de sobreposição.

Embora Maricá conte com um Conselho de Desenvolvimento Econômico, na prática, as

discussões, tanto dentro do poder público como deste com a sociedade civil, sugerem pouco

envolvimento, o que acaba agindo contra um dos elementos considerados básicos nas

iniciativas de desenvolvimento local (Albuquerque, 2004; Guimarães, 2011, Martins et al.,

2010, entre outros), que é a mobilização e a participação dos atores locais.

Tornar os canais de participação da sociedade civil mais ativos e transparentes ajudaria a

superar essa situação. O Conselho Municipal de Desenvolvimento de Maricá poderia ser

integrado com o Conselho de Economia Solidária, ter reuniões periódicas, adotar um modelo

tripartite de representação (poder público, setor empresarial e sociedade civil), divulgar a

agenda das reuniões e as atas das discussões. Estas são iniciativas que podem reforçar o perfil

institucional destes canais e abrir espaço para um modelo mais democrático e participativo de

desenvolvimento. Em um segundo momento, e aproveitando que Maricá é uma cidade com

receitas expressivas, o governo local poderia adotar um modelo de orçamento participativo.

Transparência e envolvimento da sociedade civil são as bases sobre as quais se assentam as

demais propostas diretamente ligadas ao desenvolvimento econômico da cidade.

5.3.2.1 - Incentivo a empreendimentos solidários e/ou de pequeno porte

O governo local, através da Secretaria de Economia Solidária, já está discutindo a formação

de uma incubadora de cooperativas, considerando que o incentivo a esse modelo de

produção consta da lei que criou a moeda social em 2013 e nunca foi, de fato, implementado

na cidade. Por outro lado, a Codemar trabalha em projetos de uma incubadora de empresas,

uma escola de startups e um programa de educação digital. Além disso, a Secretaria de

Desenvolvimento Econômico está montando uma proposta para envolver os informais da
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cidade, a partir do cadastro do Programa de Amparo ao Trabalhador (PAT), base do programa

emergencial que garantiu renda para 20 mil autônomos formais e informais da cidade durante

a pandemia da Covid-19.

Uma preocupação ̶ e a base de qualquer projeto de desenvolvimento local ̶ deve ser a

inclusão da população local, sejam trabalhadores ou empresários, especialmente de micro e

pequeno portes. Olhar para quem hoje compõe a economia local e para quem mora na cidade,

contudo, não significa restringir os projetos ao que já existe, mas discutir como desenvolver o

potencial local e os instrumentos necessários para desenvolver novos potenciais. Nesse

sentido, uma tarefa que pode ajudar a deslanchar as incubadoras e a escola é estudar a fundo

os dois diferentes bancos de dados de trabalhadores autônomos em poder da gestão

municipal.

Primeiro, a base de dados dos mais de 20 mil trabalhadores autônomos formais e informais

que foram beneficiados pelo Programa de Amparo ao Trabalhador (PAT), instituído durante a

pandemia, e que está de posse da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Quem são esses

profissionais? Em que eles trabalham? Quais suas habilidades? Como eles operam: sozinhos

ou associados de alguma forma? Há atividades complementares? A Secretaria de

Desenvolvimento Econômico está trabalhando em uma proposta para esse contingente, mas

as premissas do projeto ainda não são conhecidas, e a base não foi partilhada com este estudo.

Uma segunda base de dados está no censo econômico que começou a ser feito pelo Instituto

Darcy Ribeiro (IDR) e foi interrompido pela pandemia da Covid-19 e que consiste justamente

no mapeamento da economia formal e informal do município. A primeira coleta de dados,

que se baseou em um levantamento territorial (com os pesquisadores percorrendo rua por rua

e identificando a presença de pequenos negócios, individuais ou de pequeno porte), indicou

que dois terços dos negócios de comércio e de serviços não possuem ponto fixo de venda ou

atendimento, mas os dados preliminares ainda são incipientes para uma análise de perfil dos

empreendedores.

Essas duas fontes de informação podem ser a base do programa das incubadoras de

cooperativas, de empresas e de startups em discussão nas secretarias e na Codemar, bem

como de potenciais participantes dos arranjos produtivos agroalimentar e de turismo, já em

montagem na cidade. Essas bases podem ser complementadas com a organização do banco de
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dados do banco Mumbuca, seguindo uma proposta feita em 2018 durante o 1º Mumbuchaka

(um encontro de desenvolvedores e pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro

com gestores de Maricá e do Banco Mumbuca). quando foi sugerida a criação de um Mapa

Digital por bairro, contendo um georreferenciamento das compras e vendas com o cartão

Mumbuca . Preservado o sigilo do comerciante e do beneficiário, esse mapa de informações52

permitiria entender melhor o funcionamento da moeda e mapear quais empreendimentos

faltam em determinadas áreas da cidade.

Um segundo apoio aos novos empreendimentos pode vir de novas políticas de microcrédito

no Banco Mumbuca. De acordo com os dados do balanço do Banco Mumbuca, em 2020, foi

possível estimar que cerca de R$ 3 milhões (em cálculos conservadores) foram gerados para

o banco em decorrência da taxa de 2% cobrada nas operações de compra de bens ou serviços

com o uso da mumbuca. De acordo com o balanço, contudo, apenas R$ 480 mil foram

emprestados ao longo daquele ano, indicando um volume bastante expressivo de recursos

parados no caixa da instituição, que poderiam ter sido emprestados para políticas de

desenvolvimento produtivo.

Para fortalecer os mecanismos de concessão de crédito no banco, em um primeiro momento,

uma parceria entre o banco e a Codemar poderia articular políticas de crédito para os

participantes dos Arranjos Produtivos Locais (agroalimentar e de turismo) que já estão sendo

desenvolvidos pela Companhia. Em uma segunda etapa, essa experiência poderia ser

ampliada para apoiar financeiramente os empreendimentos que serão formados nas

incubadoras de cooperativas e de empresas.

5.3.2.2 - Apoio à participação em licitações e programa de compras públicas locais

No Brasil, diferentes municípios têm adotado uma política de compras públicas como base de

uma estratégia de fortalecimento local. Em Anchieta, no Espírito Santo, a participação das

empresas locais no fornecimento de bens e serviços para a prefeitura passou de 16% em 2017

para 32% em 2018 e 35% nos primeiros nove meses de 2019, percentual que nos dois anos

representou o primeiro lugar na origem dos fornecedores. A estratégia municipal amarrou os

seguintes eixos: publicação anual antecipada de uma lista de intenção de compras,

52 https://www.marica.rj.gov.br/2018/01/10/desenvolvedores-discutem-nova-plataforma-do-cartao-mumbuca/
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atualização da legislação para incremento do empreendedorismo e fortalecimento das

compras públicas locais (com ênfase para lei local regulamentando “o tratamento jurídico

diferenciado, simplificado e favorecido assegurado ao Microempreendedor Individual – MEI,

Microempresa – ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP, em consonância com o artigo 146,

inciso III, alínea “d”, o artigo 170, inciso IX, e o artigo 179, todos da Constituição Federal e

da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e suas alterações”),

reforço da sala do empreendedor para fomentar e facilitar a formalização dos53

microempreendedores, criação de um observatório de compras públicas (com divulgação

semanal das licitações locais e regionais)  e capacitação dos empreendedores locais. 

Outro exemplo pode ser buscado em Osasco, na região metropolitana de São Paulo, que usou

o poder de compra local para incentivar a formação de uma cooperativa de costureiras, de

quem passou a comprar os uniformes escolares, como relatado por Caldas e Nonato (2013).

Burgos (2013) relata tanto o programa de compras públicas com concessão de incentivos

tributários que levou ao fortalecimento de micro e pequenas empresas em Cariacica (ES)

como Dracena (SP), que usou o programa de aquisição de alimentos e a Política Nacional de

Alimentação Escolar para fortalecer a produção rural municipal, experiência que guarda

similaridade com a desenvolvida pela cidade de Hulha Negra (RS), que adequou mecanismos

de licitação incluindo critérios como produtos frescos e não industrializados para a

alimentação escolar, o que favoreceu a agricultura familiar local (Guimarães, 2011).

O governo de Maricá, embora ciente da pequena participação das empresas locais no

fornecimento de bens e serviços para o setor público, ainda não formulou sua versão local da

legislação nacional de apoio a micro e pequenas empresas, que permita facilitar o acesso,

usando os espaços previstos na legislação, dos empresários locais e/ou regionais nas compras

públicas. Além da necessidade de acelerar essa discussão e a elaboração dessa lei, junto com

alterações no código tributário municipal, o governo municipal poderia adotar as seguintes

ações: divulgar uma lista anual de compras potenciais do município; divulgar, semanalmente,

uma lista de licitações municipais e de cidades vizinhas com objetivo de informar os

empresários locais das compras em andamento; e criar programas de capacitação e orientação

dos empresários locais para participação em compras públicas (este último com um reforço

53 http://www.salasdoempreendedor.com.br/
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das iniciativas já em andamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico). O modelo do

observatório de compras públicas de Anchieta pode ser uma inspiração.

A Codemar poderia ser a base de um programa de estímulo a compras públicas locais com

dois componentes: difusão de informação e organização do atendimento da demanda pública,

via incubadoras de cooperativas e empresas.

O trabalho de informação pode ser semelhante ao do observatório de compras públicas

existente em Anchieta. Primeiro, em parceria com a Prefeitura, seria feito um levantamento

das compras potenciais e regulares que o município costuma fazer todos os anos (quantos

litros de água, quantas folhas de papel, quantos kits de alimentação etc.); segundo, a Codemar

poderia assumir o trabalho de reunir (em conjunto com o governo) e difundir informações das

licitações locais e das cidades vizinhas, abastecendo o empresariado local com as

informações das compras em andamento.

A organização do atendimento da demanda pública pode tomar como exemplo a experiência

da cooperativa de costureiras de Osasco, que passou a atender o fornecimento de uniformes

escolares nas escolas municipais. Esse trabalho poderia ser articulado a partir da incubadora

de cooperativas e de startups já em discussão na Codemar.

Um segundo eixo do impulso à economia local está relacionado ao aumento da

formalização. Maricá já conta com nota fiscal eletrônica, mas na cidade não existe um

programa difundido para acúmulo de créditos pelo uso de serviços na cidade, a exemplo do

que existe na Prefeitura de São Paulo e tantas outras. Com diferenças nos valores envolvidos,

nas cidades (e também nos estados que adotam o programa para estimular nota fiscal na

compra de bens e gerar mais ICMS) o modelo é semelhante: a partir da emissão e

armazenamento das NFS-e, cada nota gera um pequeno percentual de retorno para o

contribuinte e cada nota gera um cupom para o sorteio de valores mensais. O crédito

arrecadado pode ser usado para abater o valor do IPTU ou transferido para conta bancária

(conta corrente ou poupança). Em Maricá, os prêmios (por meio de sorteio) e também um

percentual de retorno para o cidadão ou empresa que pedir nota fiscal no fornecimento de

serviços municipais poderia ser feito com retorno em mumbucas para fortalecer a moeda

local, para além dos beneficiários da Renda Básica, reforçar o vínculo do cidadão com a
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moeda local e gerar o entendimento de que esta política tem potencial de gerar

desenvolvimento na cidade.

Para desburocratizar, da mesma forma que no modelo paulistano, não seria necessário um

cadastro prévio para gerar créditos. No ato da compra, bastaria informar o CPF ou CNPJ.

Apenas para consulta da pontuação ou resgate seria necessário fazer o cadastro. A Prefeitura

passaria a destinar um percentual do ISS tanto para garantir o retorno em cada nota como

para sustentar os recursos dos prêmios.

A cidade de São Paulo lançou o programa “Sua Nota Vale 1 Milhão” em março de 2017,

quando passou a sortear mensalmente um prêmio de R$ 1 milhão, livre de impostos, para

consumidores que solicitam a nota fiscal de serviços na capital paulista. Segundo o balanço

do primeiro ano , o número de notas fiscais emitidas na capital paulista cresceu cerca de54

15% na comparação com os 12 meses anteriores, de 242 milhões para quase 279 milhões. A

arrecadação de ISS registrada entre os meses de março e dezembro de 2017 cresceu 7,6% na

comparação com o mesmo período de 2016, representando R$ 732 milhões a mais que no

período anterior, o que compensou os prêmios pagos. No caso de Maricá, considerando os

valores da arrecadação municipal, os prêmios mensais, obviamente, seriam muito menores.

Além do incentivo à formalização pelo estímulo à emissão de notas fiscais, um segundo eixo

da formalização pode ser associado à contratação de trabalhadores formais. Como visto, o

percentual de empregos de Marica vis-à-vis sua população é de apenas 14%, percentual

inferior à média (18%) e à mediana (15,5%) das cidades fluminenses. Empresas que

comprovassem ao longo de um ano a criação de empregos formais receberiam um desconto

de um percentual a ser definido no recolhimento do ISS e/ou do IPTU.

5.3.3 - Resumo das propostas

De forma objetiva, seguem as sugestões de ações para expandir o circuito monetário da

mumbuca, ampliar seu uso e fortalecer os espaços para criação de um projeto de

desenvolvimento local:

54 https://www.capital.sp.gov.br/noticia/nota-do-milhao-completa-1-ano-e-aumenta-emissoes-de-notas-fiscais
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1) Ampliar a transparência e os espaços de participação da sociedade civil nos debates

sobre o desenvolvimento local; em uma segunda etapa, desenvolver um projeto de

orçamento participativo;

2) Estudar as duas bases de trabalhadores autônomos, formais e informais, da cidade e

utilizar as informações de forma articulada nas seleções de empreendimentos das

incubadoras de empresas e cooperativas e na escola de startups;

3) Associar as discussões de instalação do parque tecnológico aos projetos em estudo ou

em implantação, como os APLs agroalimentar, da saúde e do turismo, entre outros, de

forma a atrair para Maricá os setores produtivo e acadêmico;

4) Deixar aberta a possibilidade do uso da moeda social como voucher (vale),

direcionando subsídios públicos a atividades específicas como cultura, arte, esportes

etc.;

5) Reforçar as políticas de microcrédito produtivo do Banco Mumbuca a partir de uma

parceria com a Codemar; elas serviriam tanto para o apoio dos produtores,

comerciantes e prestadores de serviços envolvidos nos APLs agroalimentar e da

saúde, como no suporte aos projetos das cooperativas, empresas e startups (aqui, o

funding poderia ser reforçado pelas políticas de captação previstas no fortalecimento

do ecossistema da mumbuca);

6) Elaborar uma lei municipal de compras públicas que discipline o tratamento jurídico

diferenciado, simplificado e favorecido, assegurado ao Microempreendedor

Individual – MEI, Microempresa – ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP pela Lei

Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e suas alterações;

7) Criar um observatório de compras públicas para difundir informações sobre licitações,

que contenha um programa específico de formação e qualificação dos empresários

locais para participação nas diversas modalidades de fornecimento ao poder público;

8) Instituir um programa de incentivo à formalização, baseado em prêmios e cashback

em mumbucas para cidadãos e empresas que pedirem nota fiscal.

9) Fortalecer o arranjo institucional da moeda social, a princípio, por meio da

contratação de uma instituição de pagamentos autorizada a funcionar pelo Banco

Central;
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10) Integrar ao arranjo de pagamentos da mumbuca um conjunto de aplicativos que

ofereçam serviços digitais, como o marketplace de mercadorias e serviços e outros

aplicativos de utilidade pública, formando um ecossistema da moeda local;

11) Lançar uma plataforma de investimento coletivo participativo (crowdfunding) para

amparar empreendimentos novos ou já existentes;

12) Lançar uma plataforma de empréstimo entre pessoas, complementando a plataforma

de crowdfunding na formação de um marketplace de investimentos;

13) Aproveitando a integração de várias soluções e serviços em um ecossistema, criar um

programa de pontos resgatáveis, incentivando o pequeno negócio local e a adoção de

comportamentos sustentáveis e socialmente responsáveis, além da atração de novos

recursos para o circuito da moeda social.

Além da aprovação, o prazo de implementação de cada proposta também fica condicionado e

dependente da importância e prioridade que lhe for atribuída pelos gestores de Maricá.

Contudo, considerando a lógica que levou à formulação do conjunto de sugestões,

entendemos que elas podem ser assim distribuídas no tempo: curto prazo: 1 a 4; médio

prazo: 5 a 8; e longo prazo: 9 a 13.

5.4 - Considerações finais

Por meio deste trabalho, buscamos apresentar as peculiaridades do funcionamento da moeda

social na cidade de Maricá; um panorama da configuração e da dinâmica econômica local;

formas de ampliação do uso do Banco Mumbuca e da moeda social como instrumentos de

desenvolvimento local; um caminho para articulação e institucionalização das políticas de

desenvolvimento da Codemar, Prefeitura e Banco Mumbuca por meio da abertura de espaços

à participação popular; e uma estratégia para atração de recursos privados para o circuito da

moeda social.

Seguindo o caminho sugerido, as propostas para novos projetos no âmbito do Programa

Municipal de Economia Solidária, Combate à Pobreza e Desenvolvimento Econômico e
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Social, apresentadas neste trabalho, passariam pelo escrutínio dos gestores e da população

local. A ampliação da participação social no processo de elaboração das políticas de

desenvolvimento é fundamental para fortalecer o caráter institucional das políticas públicas.

Nesse processo de abertura à participação social, seria possível alcançar uma maior clareza da

estratégia de desenvolvimento local e garantir maiores chances de continuidade, no médio e

no longo prazos, para os projetos em andamento.

Como alerta, devemos destacar que a digitalização dos serviços financeiros e o uso de

tecnologia da informação e comunicação (TIC) em políticas públicas em geral contêm o risco

de gerar a exclusão daqueles que não têm acesso à internet ou não são letrados no uso de

aparelhos eletrônicos, como celulares e computadores. Dessa forma, é necessário um cuidado

especial ao desenhar soluções digitais por padrão (“digital by default”) e pensar em formas de

mitigar o risco dessas novas formas de exclusão social.

Outro ponto de atenção é o risco de uma “inclusão financeirizada” da população de baixa

renda e de pequenos empreendedores, distante dos princípios de economia solidária que

moldaram o conteúdo ideológico das moedas sociais. Em um processo de expansão e oferta

de novos serviços, portanto, é necessário mitigar também o risco de sobre-endividamento

desse segmento da população e o uso inadequado de serviços financeiros, além de restringir

o acesso e o uso das informações coletadas nas transações de pagamentos apenas à aplicação

em políticas públicas desenhadas pelo município.

Por fim, vale comentar que o título “Mosaico de políticas de desenvolvimento e componentes

do ecossistema da moeda local”, dado ao quadro que resume as propostas deste trabalho em

articulação com alguns projetos da administração municipal, teve como referência o

Movimento Monetário Mosaico (MoMoMo) que, em 2000, em Porto Alegre, no 1º Fórum

Mundial Social, lançou o livro “Onde está o Dinheiro?”, descrevendo diferentes

possibilidades de novos arranjos monetários. O movimento, que está na gênese da difusão de

novas ideias e adoção das moedas sociais pelos bancos comunitários no Brasil, já sugeria que

as administrações públicas locais poderiam ter um papel fundamental no desenvolvimento de

suas comunidades ao apoiar um arranjo monetário próprio. Mas afirmavam na época: “Falta

um governo que tenha criatividade e coragem para inovar” (p. 172).
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Esses atributos não faltam a Maricá. Considerada um laboratório de políticas públicas, a

cidade tem o espaço ideal para o florescimento de um novo paradigma de geração de moedas

complementares digitais patrocinadas pelas administrações locais como instrumentos de

políticas distributivas e de desenvolvimento inclusivo. Acreditamos que este trabalho

preserva o espírito do Movimento Monetário Mosaico ao propor uma série de inovações para

transformar a mumbuca, sinônimo de uma política de renda básica, em uma moeda

verdadeiramente local, que pode ser a base de um projeto de desenvolvimento que ajudará a

cidade a superar, no futuro, a dependência da renda do petróleo.
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ANEXOS

Anexo 1 - Principais fontes de dados com acesso online e aberto

Emprego e Renda: RAIS - Relação Anual de Informações Sociais-

https://bi.mte.gov.br/bgcaged

PIB Municipal-Contas Nacionais: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) -

https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9088-produto-interno-bruto

-dos-municipios.html?=&t=pib-por-municipio&c=3302700

Empresas: número, porte e CNAE: DataSebrae -

https://datasebraeindicadores.sebrae.com.br/resources/sites/data-sebrae/data-sebrae.html#/Em

presas

Finanças municipais: Tesouro Nacional - https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/index.jsf

Receitas municipais: Portal da Transparência-Maricá-RJ

http://ecidadeonline.marica.rj.gov.br/e-cidade_transparencia_inte/receitas

Despesas/pagamentos municipais: Portal da Transparência-Maricá-RJ-

http://ecidadeonline.marica.rj.gov.br/e-cidade_transparencia_inte/despesas

Despesas por função/programas/Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária

(RREO):Portal da Transparência-Maricá-RJ-

http://ecidadeonline.marica.rj.gov.br/e-cidade_transparencia_inte/

Compras públicas: Atas de registros de preços-Prefeitura de Maricá-RJ -

https://www.marica.rj.gov.br/atas-e-registros-de-preco/atas-e-registros-de-preco-pmm/

Compras pública: Atas de Registros de Preços-Somar -

https://www.marica.rj.gov.br/atas-e-registros-de-preco/atas-e-registros-de-preco-somar/

Royalties: Fonte: Inforoyalties-Universidade Cândido Mendes -

https://inforoyalties.ucam-campos.br/informativo.php
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Educação-Ideb (consultas no portal https://qedu.org.br/brasil/ideb)

Saúde: publicação Maricá em números

(https://www.marica.rj.gov.br/tag/marica-em-numeros/) e Datasus

(https://datasus.saude.gov.br/)
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Anexo 2 - Termo de Referência

MPGPP-FGV TERMO DE REFERÊNCIA PARA TRABALHO FINAL – 2021

MOEDA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO NA CIDADE DE MARICÁ 

Antecedentes

Desde 2013, a cidade de Maricá possui o Programa Municipal de Economia Solidária,

Combate à Pobreza e Desenvolvimento Econômico e Social. Entre os objetivos do programa

está a criação, o fomento e o apoio a instrumentos de finanças solidárias como moedas sociais

e bancos comunitários, destinados a fortalecer a economia local.

No âmbito deste programa e sob os princípios da Economia Solidária, a Prefeitura de Maricá

deu amparo à criação de uma moeda social e um banco comunitário e implementou o

Programa Social Mumbuca. As famílias mais pobres da cidade passaram a receber uma

renda complementar em moeda social, a mumbuca, por meio da estrutura do banco

comunitário. Desde o início, os gastos em mumbucas só podiam ser feitos no comércio local

cadastrado.

A mumbuca foi introduzida por meio da parceria com o Instituto Banco da Periferia (antigo

Banco Palmas), responsável pela operacionalização da moeda social do banco comunitário de

Maricá. Com a adoção do aplicativo E-dinheiro, em 2015, a mumbuca ganhou um ambiente

próprio de circulação. A política social da Prefeitura também foi expandida, incorporou um

programa de renda básica e passou a incluir outros segmentos da sociedade, como jovens e
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gestantes. Antes da pandemia, cerca de 40 mil pessoas recebiam algum benefício da

Prefeitura.

No início de 2020, a mumbuca já contava com uma ampla aceitação pelo comércio local (4

mil estabelecimentos). Com a eclosão da pandemia da Covid-19, a prefeitura adotou um

programa próprio de renda emergencial (com o pagamento de um salário mínimo, em

mumbucas, para autônomos e informais, e um salário mínimo em R$ para garantir o salário

de funcionários de pequenas empresas locais, com a contrapartida da não demissão),

incorporando pelo menos mais 23 mil beneficiários, enquanto o Banco ampliou a rede

credenciada para quase 10 mil estabelecimentos. Os programas da renda básica e da renda

emergencial juntos representaram um aporte médio mensal de R$ 35 milhões em mumbucas

entre os meses de abril e dezembro de 2020, bancado por recursos públicos, valor que se

manteve nos primeiros três meses de 2021. Após a pandemia, apenas a renda básica deve ser

mantida, no valor mensal de 170 mumbucas por beneficiário (cerca de 40 mil pessoas), ao

custo de R$ 12 milhões/mês.

Os programas de renda emergencial foram uma das razões que elevaram o total de

correntistas no Banco Mumbuca para 80 mil usuários (70 mil de pessoas físicas e 10 mil de

estabelecimentos cadastrados) ao longo da pandemia e elevaram substancialmente o volume

de recursos na instituição. Com o retorno à normalidade, a instituição quer preservar

correntistas e aumentar o volume de depósitos voluntários (não dependentes dos benefícios)

para reforçar ações de geração de emprego e renda na cidade.

A cidade também possui a Companhia de Desenvolvimento de Maricá, uma empresa de

capital misto, cujo propósito é fomentar o desenvolvimento socioeconômico local por meio

da gestão de bens e áreas públicas e atração de investimentos para o município. A Codemar

pode atuar em um contexto pós-pandemia, em conjunto com o Banco Mumbuca e as

Secretarias de Economia Solidária e de Desenvolvimento Econômico, na implantação de

políticas públicas no âmbito do Programa Municipal de Economia Solidária, Combate à

Pobreza e Desenvolvimento Econômico e Social.
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Situação problema

A mumbuca é uma moeda social patrocinada pelo poder público e, como tal, depende

majoritariamente de recursos públicos para continuar circulando na economia local, e estes

recursos são originados da renda proveniente da exploração do petróleo. Os depósitos

voluntários não são significativos a ponto de garantir ao sistema sua existência autônoma. 

Como instrumento de política pública, a moeda e o Banco Mumbuca podem ser utilizados

para implantar iniciativas de geração de renda e trabalho no município, reduzindo sua

dependência da renda originada no petróleo. Alguns problemas econômicos da cidade podem

ser identificados de partida, como a alta informalidade da economia local, o baixo volume de

emprego em proporção à população e a baixa participação de fornecedores locais nas

compras governamentais, configurando uma economia de baixo dinamismo e incapaz de

gerar renda e ocupação para a população mais vulnerável de forma independente da renda do

petróleo.

Dessa forma, as questões práticas que o trabalho deve responder são:

● Como atrair mais recursos privados e públicos para o arranjo de pagamentos da

mumbuca e aumentar a circulação da moeda na economia local?

● Como ampliar a articulação da atuação do Banco Mumbuca, da Codemar e das

Secretarias de Economia Solidária e Desenvolvimento Econômico na implantação de

políticas de desenvolvimento local?

● Quais políticas podem ser adotadas com maior impacto utilizando-se o Banco

Mumbuca e a moeda social?

Objetivos

A partir do diagnóstico da economia local e do levantamento das políticas públicas já

implantadas por Maricá, o trabalho tem como objetivo propor novas políticas de

desenvolvimento local que possam ter seu impacto potencializado pelo uso da moeda social e

do banco comunitário como instrumentos de ação.
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Desta forma, podemos apontar os seguintes resultados esperados:

● entendimento mais claro sobre a configuração e a dinâmica econômica local;

● ampliação do uso do Banco Mumbuca e da moeda social como instrumentos de

desenvolvimento local;

● maior articulação entre as políticas de desenvolvimento da Codemar, Prefeitura e

Banco Mumbuca;

● novos projetos no âmbito Programa Municipal de Economia Solidária, Combate à

Pobreza e Desenvolvimento Econômico e Social (Lei Municipal Nº. 2.652/2015).

Abordagem

O estudo será desenvolvido a partir de uma demanda da Codemar para levantamento de

políticas de desenvolvimento local que podem ser adotadas e articuladas com outros órgãos

da Prefeitura de Maricá.

O estudo se insere em um contexto institucional mais amplo e pode atender a demandas de

estudo e se articular com outros atores da administração municipal, como as Secretarias de

Economia Solidária e de Desenvolvimento Econômico. O trabalho também dialoga com

outros estudos sobre a moeda social mumbuca e a economia de Maricá, conduzidos por

outros centros de pesquisa.

Metodologia

O trabalho de pesquisa e elaboração exigirá a revisão da literatura sobre moedas sociais,

bancos comunitários, microfinanças, economia solidária, desenvolvimento local e,

especialmente, da literatura já existente sobre a mumbuca.

A discussão teórica servirá como amparo ao diagnóstico e às análises sobre o que na prática é

observado no funcionamento da mumbuca. O estudo seguirá um método de análise

majoritariamente qualitativo, amparando-se em dados quantitativos quando necessário. 
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As propostas, desenhos e formas de implantação das políticas serão elaboradas a partir de

pesquisas e diálogos com os atores locais (beneficiários, comerciantes, Prefeitura e

Codemar). Validações prévias podem ser realizadas com o objetivo de melhor direcionar o

desenvolvimento do trabalho.

Constituirão fontes primárias documentos, relatórios e estatísticas (fornecidas pelo órgão

público e coletadas em outras fontes públicas) e entrevistas com os atores mais relevantes

para o funcionamento da moeda social, incluindo gestores municipais, do Banco Mumbuca e

empresários da rede cadastrada. Quando for o caso, os dados que envolvem a circulação da

mumbuca serão apresentados de forma agregada ou analítica, sem a identificação dos autores

das transações.

Produtos

● Relatório final, em torno de 100 páginas, Times New Roman 12, espaço 1,5,

acrescidas de anexos e referências bibliográficas;

● Sumário executivo, 5 a 7 páginas, nas mesmas especificações;

● Apresentação do relatório diante de banca, com participação de um representante do

Banco Mumbuca;

● Apresentação para gestores do Banco Mumbuca, da Prefeitura e da Companhia de

Desenvolvimento de Maricá (sem efeito avaliativo).

Conteúdo

O conteúdo do trabalho conterá seções com os seguintes tópicos: referencial teórico sobre

moedas sociais e desenvolvimento local; características socioeconômicas de Maricá;

funcionamento da mumbuca e do Banco Mumbuca; ações para atrair recursos e aumentar a

circulação da mumbuca; propostas de novas políticas de desenvolvimento local; arranjo

institucional para implantação das políticas propostas; e outros tópicos que possam surgir ao

longo das discussões com a Codemar, Prefeitura e Banco Mumbuca.
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Organização 

Companhia de Desenvolvimento de Maricá - Codemar

R. Jovino Duarte de Oliveira, 2 - S/N - Centro, Maricá - RJ, 24901-130

+55 21 3995-3090

Contato e pessoas responsáveis

Willian Higa

Diretor de Desenvolvimento da Codemar

willian.higa@codemar-sa.com.br
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Anexo 3 - Roteiro de entrevistas semiestruturadas

Identificação

1) Identificação: nome, formação, tempo de trabalho na função (como secretário, por

exemplo)

Roteiro de perguntas – 4 eixos

Eixo 1 – Mumbuca

1) Como você descreveria a moeda mumbuca para uma pessoa fora de Maricá (que não

conhece nem a cidade, nem o projeto da moeda social)?

2) Como você vê o papel/funções que uma moeda social/comunitária pode desempenhar?

Eixo 2 – Perfil socioeconômico de Maricá

1) Como você descreve a economia de Maricá?

2) Você identifica mudanças na economia local desde o início do recebimento dos royalties

do petróleo? Quais?

3) Que setores hoje “puxam” a economia de Maricá?

4) Que fragilidades você identifica no atual modelo de desenvolvimento de Maricá? E

pontos fortes?

3 – Área em que o gestor atua

1) Que programas você destaca na secretaria/área que atua/comanda? (pedir para explicar o

programa nas suas palavras)

2) Esse ou outro programa usa a mumbuca?

3) Pontos positivos e fragilidades do programa

133



3) Como esse programa se relaciona com outras iniciativas do governo local? E ele poderia

ser potencializado com maior integração com outras políticas? Quais?

Eixo 4 – futuro/potencial

1) Quando você pensa Maricá no futuro, que economia lhe vem à cabeça? Que tipo de

desenvolvimento socioeconômico?

2) Que setores teriam potencial para gerar essa “outra” dinâmica socioeconômica?

3) Você vê novos projetos que poderiam ser desenvolvidos em sua área de atuação com

uso da mumbuca? E fora dela?
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Anexo 4 - Arquivos - Compras públicas

Fonte: elaboração dos autores a partir de dados disponíveis em

https://www.marica.rj.gov.br/atas-e-registros-de-preco/atas-e-registros-de-preco-pmm/
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Fonte: elaboração dos autores a partir de dados disponíveis em

https://www.marica.rj.gov.br/atas-e-registros-de-preco/atas-e-registros-de-preco-somar/
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Fonte: elaboração dos autores a partir de dados disponíveis em

http://ecidadeonline.marica.rj.gov.br/e-cidade_transparencia_inte/despesas
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Fonte: elaboração dos autores a partir de dados disponíveis em

http://ecidadeonline.marica.rj.gov.br/e-cidade_transparencia_inte/despesas
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