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A solução proposta é viabilizar a transformação digital do comércio e dos serviços da cidade de Maricá, hoje com cerca de 
164.504 mil habitantes. Através da criação e implementação de Plataforma tipo Unified commerce, integradora dos negócios locais que 
relaciona serviços, produtos, clientes e empreendedores. 
 
                         Com a Pandemia do Covid 19, o Brasil e o mundo precisaram passar por um grande período de distanciamento social, o que 

impactou drasticamente a economia da maioria das cidades. No Estado do Rio de Janeiro, o Município de Maricá utilizou algumas medidas 

de combate a fome e de apoio aos empreendedores através da moeda social Mumbuca.  

 

                        Pensando nisso e em gerar um maior impacto social, elaboramos um projeto de uma plataforma e-commerce que pudesse 

conectar todos os cidadãos, empreendedores e consumidores, com a finalidade de ser uma ferramenta de auxílio às políticas públicas.  

 

                        Esta solução tem o objetivo de mitigar os riscos econômicos causados pelo Covid 19 e de fomentar a digitalização dos 

negócios locais. E poderá ser um excelente canal de vendas de comércio eletrônico, garantindo a manutenção do comércio local e ampliando 

a conexão entre empreendedores e clientes, mesmo com as imposições de distanciamento necessárias em tempos de pandemia. Com a 

finalidade de garantir a manutenção e a sobrevivência do comércio local e prepará-lo para o processo de digitalização dos negócios, que 

sabemos ser necessário e até urgente para garantir o futuro e a sobrevivência dos negócios tradicionais.  

 

                       Proporcionará ainda uma excelente ferramenta de caráter fiscal, pois o Município terá toda clareza e facilidade para administrar 

 a cobrança do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. Isso porque o acesso a essa plataforma, tornará cristalino o acesso aos dados 

de prestação de serviços no âmbito do Município. Portanto, tornará a arrecadação fiscal desse tributo plenamente efetiva, praticamente sem 

custo adicional. 

 

                        Isso se daria da seguinte forma: a plataforma usaria o cadastro já existente do banco Mumbuca e integraria com a plataforma  
de pagamentos já existente hoje, denominada E-dinheiro. Que nada mais é do que um sistema financeiro digital que inclui aplicativo e 
internet banking e que fornece serviços bancários na sua maioria gratuitos para população. Através desse aplicativo, o governo municipal já 
deposita a moeda social Mumbuca na conta corrente digital dos cidadãos e o usuário pode efetuar pagamentos e fazer transferências para 
as lojas cadastradas na cidade. 
 
                      O programa da moeda social Mumbuca já atende cerca de 42,5 mil pessoas aproximadamente, ou seja, um em cada quatro 
residentes do Município são beneficiados pelo programa de renda básica. Segundo a plataforma E-dinheiro, já existem 9.564 cidadãos 
cadastrados e todas as empresas possuem CNPJ registrados no Município. 
 

                       Desta forma, a aquisição de produtos e serviços poderá ser realizada por meio da moeda social, como forma de pagamento. 

O que hoje não é possível em nenhuma plataforma de comércio digital existente. Considerando que o cadastro das empresas e beneficiários 

da moeda social no Município de Maricá é um grande diferencial, entendemos que começar uma plataforma de e-commerce com mais de 

50.000 cadastrados já é um ponto muito positivo. Poderemos também contar com todos os canais disponíveis no mercado: link com as redes 

sociais, whatsapp, socialcommerce, etc. 

 

                      O impacto social para a cadeia formada pelos empreendedores e consumidores da cidade, poderá ser bastante relevante no 

sentido da fidelização do consumidor. Que poderá ter a vantagem de usar a moeda local para complementar suas compras digitais. Para os 

empreendedores, a vantagem será a gratuidade da taxa de adesão à plataforma e à possiblidade de organizar a contratação de uma logística 

exclusiva, para entrega dos produtos dentro da cidade. A ideia é não cobrar taxas sobre o percentual das vendas, mas apenas um baixo 

valor mensal proporcional ao número de produtos que serão exibidos. Para tornar o aplicativo auto sustentável do ponto de vista econômico, 

pensamos também em vender os espaços publicitários como banners e pop ups aos anunciantes interessados. 

 

                      A plataforma irá fomentar a economia, fazendo a moeda circular dentro da cidade de forma resiliente, funcionando como uma 

ferramenta integradora e facilitadora de negócios que, em contextos de pandemia, se torna essencial para a sobrevivência dos 

empreendedores locais. 

 

                      Esse projeto de minha iniciativa foi aprovado no dia 25.03.21 pelo Diretor-Presidente da Codemar (Companhia de 

desenvolvimento de Maricá). E contará com o investimento da Companhia que pretende iniciar imediatamente a fase de planejamento para 

criação da plataforma que se chamará E-Maricá. 
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PROBLEMA 

  

Com a Pandemia ocasionada pelo Covid19, o 

Brasil e o mundo sofreram um grande impacto 

econômico em 2020, com a redução de 

circulação das pessoas, os setores que mais 

sofreram foi o do comércio e de serviços. No 

ano de 2021, continua sofrendo com mutações 

do vírus e não sabemos quando a vida voltará 

ao normal. 

 Nas grandes cidades, a solução foi uma 

grande migração para o mercado digital. No 

Município de Maricá - Rio de janeiro, foi ainda 

mais impactante porque a maioria das 

empresas são do setor de comércio e serviços: 

lojas, restaurantes e pousadas sofreram um 

duro golpe. Além disso, o comércio local é 

pouco digitalizado e os poucos negócios 

existentes no meio digital possuem canais 

fragmentados e sem diálogo entre si, 

dificultando o acesso às vendas e causando 

queda de receita dos empreendedores locais e 

do Município. A moeda local funcionou como 

um vetor de fomento à economia local, mas não 

se encontra integrada a nenhuma plataforma 

de vendas online. O mind set dos 

empreendedores locais ainda é resistente e 

desconhecem em grande parte, como utilizar 

adequadamente as ferramentas de vendas on 

line. O papel de trazer soluções precisa partir 

da iniciativa da Companhia Pública de 

Desenvolvimento, alinhada com os setores dos 

sindicatos patronais e com o auxílio do Sebrae, 

que hoje já faz um trabalho em parceria com a 

Secretária de desenvolvimento econômico 

levando cursos e treinamentos no sentido de 

introduzir esse pequeno e médio empresário 

no mundo digital. 

 

PROPOSTA ÚNICA DE VALOR 

 

Diminuir o impacto na economia local do 
Município de Maricá – RJ, ocasionado pela 
Covid19. Promovendo a digitalização dos 
negócios locais, utilizando a moeda social 
MUMBUCA e promovendo a integração dela 
no processo de compra como ferramenta de 
pagamento através do App E-dinheiro. A 
proposta do e-maricá é uma plataforma do tipo 
marketplace que tem por objetivo facilitar, 
organizar e ampliar a aproximação entre 
diferentes fornecedores e compradores via 
Internet, proporcionando às empresas e aos 
empreendedores um ambiente seguro e 
promissor para o comércio eletrônico local, 
sem nenhum tipo de custo para usar a 
ferramenta. É uma excelente oportunidade 
para divulgar tudo o que a cidade tem a 
oferecer no ramo da moda, entretenimento, 
serviços, estética, artesanato, gastronomia, 
decoração, novos talentos e muito mais. A 
plataforma irá fomentar a economia da cidade 
fazendo com que a moeda local circule 
internamente, é uma ferramenta integradora e 
facilitadora de negócios, através do meio 
digital que, em contexto de pandemia, se torna 
essencial para a sobrevivência dos 
empreendedores. A plataforma serve como 
solução para proteger o mercado interno de 
taxas abusivas de aplicativos já existentes 
como I Food por exemplo, que cobra hoje 20% 
de taxa dos comerciantes além da entrega. 

 

 

 

SEGMENTO DE CLIENTES  

 

O grande gatilho desse projeto é a utilização do 

cadastro do Banco Mumbuca. Onde já temos 

todos os dados dos futuros vendedores e 

compradores cadastrados, inclusive o contato 

via whatsapp. Isso é um grande facilitador 

porque todos podem entrar na plataforma 

apenas inserindo o seu número de cadastro. 

Fornecedores — serão automaticamente 

integrados na plataforma, através do cadastro 

do Banco Mumbuca. Após isso haverá um 

processo de qualificação e treinamento de uso 

da ferramenta.  

Consumidores — usuários beneficiados do 

Mumbuca que utilizarão a plataforma à procura 

de produtos e serviços, oferecidos pelos 

fornecedores das várias categorias podendo 

utilizar todas as formas de pagamento, 

inclusive a moeda Mumbuca. 

 Prestadores de serviços – usuários 

cadastrados na plataforma após processo de 

qualificação e treinamento de uso da 

ferramenta, que terão acesso a agenda de 

marcação de serviços e entregas compatíveis 

e integradas com a agenda e outras 

ferramentas Google.  

 

 

SOLUÇÃO 

 

Plataforma tipo Unified commerce integradora 
dos negócios locais que relaciona serviços, 
produtos, clientes e empreendedores. 
Compatível com às ferramentas Google. 
Integrada a plataforma de pagamentos E-
Dinheiro. 

 CANAIS 

 

Físicos: Promotores para divulgação da 
plataforma e equipe de capacitação dos 
empreendedores, ambos remunerados. 

 

Digitais: Plaforma digital paga e link com redes 
sociais, agregadores, aplicativos e Social 
Commerce, versão gratuita e paga. 
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