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RESUMO 

Economia solidária representa uma associação ou junção de vários empreendimentos 
e/ou iniciativas solidárias com o objetivo de criar novas formas de relações 
econômicas em uma comunidade. No Brasil, esse termo foi firmado na década de 
1990, através da iniciativa de cidadãos, produtores e consumidores para criação de 
atividades pautadas sob o princípio da cooperação, autogestão, eficiência e 
sustentabilidade. Essa prática, pode ser levada a comunidades de diversas formas, e, 
dentre elas, em forma de Banco Comunitário de Desenvolvimento (BCD). Na Vila de 
Matarandiba, município de Vera Cruz – BA, o BCD Ilhamar surgiu após 4 anos de 
estudo e experiência da Incubadora Tecnológica de Economia Solidária da 
Universidade Federal do Estado da Bahia (ITES/UFBA) em parceria com a associação 
comunitária de Matarandiba (ASCOMA) e a Dow Brasil, com a premissa de levar 
desenvolvimento a comunidade em todas as suas esferas através da circulação da 
moeda social, nomeada de concha. Por isso, o presente artigo teve como objetivo 
apresentar os impactos econômicos após a implantação do Banco Comunitário 
Ilhamar e da moeda social Concha na Vila de Matarandiba, município de Vera Cruz – 
BA. Este estudo é de caráter exploratório, com uma abordagem qualitativa, tendo 
como procedimento de operacionalização dos dados um estudo de caso, 
desenvolvido através de entrevista semiestruturada direcionada ao agente de crédito 
JSC. Averigou-se que a implantação do BCD Ilhamar em parceria com as atividades 
já desenvolvidas pela ASCOMA, ajudou e continua ajudando no desenvolvimento 
educacional, social e cultural, além de gerar oportunidade de emprego e renda para 
os moradores da vila, modificando, assim, todo cenário econômico da comunidade. 
Por isso, é importante salutar que esse assunto não se esgote apenas neste 
discussão, uma vez que não há muitas pesquisas que se debrucem sobre esse tema. 
O enfoque maior na abordagem de temas concernentes a oferta da moeda se volta 
para o grande capital em detrimento da prática da economia solidária e da geração de 
renda que ela proporciona aos cidadãos de menor poder aquisitivo. 
 
Palavras chave: Banco comunitário. Moeda Social. Economia solidária. 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

ABSTRACT 

 
Solidarity economy represents an union of lots of ventures and enterprises with the 
aim of creating new ways of economics relations in a community. In Brazil, this term 
was established in decade of 1990’s, through a popular initiative from citizen, 
producers and consumers for the creation of activities guided by the values of 
cooperation, self-management, effinciency and sustaintability. This practice can be 
taken to the community in a lot of ways, including as a Community Bank of 
Development (BCD). In Matarandiba ville, localized in Vera Cruz – BA, the BCD 
Ilhamar growed up after four years of study and experience in the “Incubadora 
Tecnológica de Economia Solidária”, from the Federal University from the State of 
Bahia (ITES/UFBA), in partnership with Community Association of Matarandiba 
(ASCOMA) and the company Dow Brazil, under the aim of taking development to the 
community by the circulation of a social currency, named as “Concha”. Therefore, the 
current article has by the key goal show the economic impacts after the implantation 
of the Ilhamar Community Bank and the social currency, Concha, in Matarandiba Ville. 
This research has an exploratory feature, with a qualitative approach, having by 
procedure of data collection a semi-structured interview with the credit agent, Josias 
Santos Costa. It was proved that implantation of BDC Ilhamar in a partnership with 
previous increased activities by the ASCOMA, helped and still helping in the social, 
educational and cultural development, besides the opportunities of jobs and income 
generated for the villa citizens, changing all the economic situation of the community. 
That’s why it is important to emphasize that this subject do not finish only in this current 
discussion since there is no many researches about this theme. The more important 
focus on the in approaching themes concerning to the currency offer turns to the big 
capital face to the practice of solidarity economy and the income generation that it 
provides to the citizens with lower purchasing power. 
 
Key-words: Community Bank. Social Currency. Economy. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O modelo de produção em vigor no Brasil vem deixando desde o princípio 

grandes consequências sociais negativas entre os seus povos, especialmente 

àqueles que vivem e/ou sobrevivem em comunidades carentes sem nenhuma 

visibilidade. O reflexo dessas consequências fazem surgir iniciativas que promovem 

de maneira marcante o surgimento de novas formas de desenvolvimento através da 

introdução de instrumentos monetários que interferem diretamente na realidade deste 

povo. 

Essas novas formas, chamadas de redes de economia solidária, originam uma 

associação ou junção de vários empreendimentos e/ou iniciativas solidárias com o 

intuito de criar uma trajetória própria de relações econômicas com dois objetivos 

principais: conceder sutentabilidade à esses empreendimentos e fortalecer o potencial 

intrínseco de um território de acordo com a sua capacidade de promover o seu próprio 

processo de desenvolvimento. (FRANÇA FILHO, 2004). 

O sistema financeiro formal, de acordo com Carvalho e Abramovay (2004), 

possui uma incapacidade ou talvez desinteresse em permitir que a população mais 

pobre tenha acesso aos produtos e serviços financeiros. Além disso, pode-se também 

observar que o paradigma econômico brasileiro é completamente excludente, fato 

esse que ocasiona em uma má distribuição de renda entre populações. Todos esses 

fatores impulsionam a necessidade das organizações – sejam elas comunidades 

carentes, vilas ou periferias – se auto inserirem no cenário de relações locais e 

oferecer produtos e serviços a elas mesmas. 

Neste contexto, torna-se ascendente a prática da finança solidária, que através 

dos bancos comunitários de desenvolvimento inclui nas comunidades a moeda social 

circulante local como instrumento monetário. Essa prática tem o objetivo de permitir 

que a população tenha acesso ao crédito e serviços financeiros dentro da própria 

comunidade com o intuito de promover o crescimento e desenvolvimento da economia 

local, aumentando a renda da população e permitindo que todas as necessidades 

encontradas sejam atendidas através da relação de troca dentro do seu próprio 

território e entre o seu próprio povo. 

França Filho (2004, p.224), afirma que “as dificuldades dos grupos incubados 

são de inúmeras origens, apresentando-se como déficits de formação das pessoas, 

condições de infra estrutura e tecnologias inadequadas ou insuficientes nos locais de 
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implantação de muitos empreendimentos ou, ainda, marco regulador de 

funcionamento dos empreeendimentos insatifatório para sua realidade”. 

Joaquim (2003), coordenador do Banco Palmas, também considera que o 

prinicipal desafio encontrado para que essa prática seja implantada é a ausência de 

um marco regulador que confira à ela legitimidade e segurança. De fato é uma 

situação que exige uma relação de total confiança e solidariedade, principalmente por 

ser um sistema complementar que atua com oxidação (taxas de juros negativas) 

fazendo com que a moeda perca o valor periodicamente. 

A implantação da moeda social concha na Vila de Matarandiba, no municipio 

de Vera Cruz – Bahia, surgiu após 4 anos de estudos e experiências da Incubadora 

Tecnológica de Economia Solidária e Gestão do Desenvolvimento Territorial da 

Universidade Federal da Bahia (ITES/UFBA). Seu papel vai além do desempenho 

econômico, pois através do sua utilização a comunidade exerce papéis políticos, 

simbólicos, pedagógicos e culturais, possibilitando, assim, uma maior ascensão da 

identidade do local. Os reflexos positivos vivenciados pela vila são as provas dessas 

afirmações. 

Desta forma, busca-se neste artigo compreender quais os impactos 

econômicos gerados após a implantação do Banco Comunitário Ilhamar e da moeda 

social Concha na Vila de Matarandiba, no município de Vera Cruz – Bahia? 

O objetivo geral deste artigo é apresentar os impactos economicos após a 

implantação do Banco Comunitário Ilhamar e da moeda social Concha na Vila de 

Matarandiba, no município de Vera Cruz – Bahia. 

Os objetivos especificos estão pautados em: a) Verificar como é regulamentada 

a prática dos Bancos comunitários; b) identificar como a moeda social foi aceita pela 

comunidade; c) Averiguar como a prática de economia solidária pode desenvolver 

econômica e profiossionalmente a comunidade; d) Pesquisar os reflexos sociais e 

econômicos inerentes a essa pratica. 

Esse trabalho justifica-se no âmbito pessoal devido a vontade em entender a 

contabilidade como uma ciência, que vai além dos números e relatórios. Que forma 

seres pensantes possibilita que o conhecimento não restrija-se apenas aos conteúdo 

lecionados na universidade. 

No que se refere ao âmbito acadêmico, o presente artigo justifica-se na 

intenção de oferecer uma reflexão sobre aspectos econômicos que são importantes 

para o curso de Ciências Contábeis, bem como para o desenvolvimento pessoal e 
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profissional dos discentes, podendo, inclusive, ser utilizada como matéria 

complementar no curso de Ciências Contábeis. 

Por fim, a justificativa social está pautada pelo fato de explorar uma prática 

pouco conhecida por muitas regiões e comunidades que talvez possam utilizá-la como 

forma de auto sustentação. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 
2.1 ECONOMIA SOLIDÁRIA 
 

A economia solidária nasceu pouco tempo após ao período do capitalismo 

industrial, onde o surgimento das máquinas e organizações fabris tiveram como grave 

consequência o empobrecimento dos artesãos. Por este fato, a exploração dos 

trabalhadores – incluindo as crianças, que, neste cenário, também eram exploradas – 

passou a ser grande. A rotina e a jornada de trabalho eram tão exaustivas a ponto de 

debilitar muitos cidadãos, que, por sua vez, não conseguiam produzir adequadamente 

e chegavam até a morbidade ou mortalidade. 

Na primeira década do século XIX um britânico chamado Robert Owen, dono 

de um complexo têxtil de grande porte, decidiu limitar a jornada de trabalho, proibir o 

trabalho infantil e direcionar as crianças às escolas, fato esse que fez a produtividade 

da sua empresa subir mesmo com aumento do gasto inerente a folha de pagamento 

e pessoal. Por isso, Owen passou a ser conhecido como um dos precursores do 

cooperativismo operário que foi formado nas lutas de resistência contra a revolução 

industrial. (Singer, 2002) 

A produtividade de uma empresa não tem ascenção quando os gestores 

pensam apenas no lucro e esquecem dos seu proletariado, afinal, são eles os 

responsáveis por desenvolver os recursos e/ou serviços que serão responsáveis por 

gerar os resultados esperados pela organização. 

No Brasil, o termo “economia solidária” foi firmado na década de 1990 através 

da iniciativa de cidadãos, produtores e consumidores para criação de atividades 

econômicas pautadas sob o princípio da cooperação, autogestão, eficiência e 

sustentabilidade. Seu conceito é amplo e utilizado em diversos continentes, e sua 

manifestação pode acontecer nas mais variadas formas: cooperativas de produção e 

comercialização, redes e clubes de troca, sistema de comércio justo e de finanças, 

etc. (Laville e Gaiger, 2009, p.162) 
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A autogestão vincula-se à democracia, à participação e à autonomia do 
empreendimento em seu gerenciamento, relacionando-se tanto aos sócios 
singulares quanto a organizações e forças externas. A Cooperação refere-se 
a valores e práticas de mutualidade, colaboração mútua, compromisso social 
e gratuidade. Uma organização econômica pode ser autogestionária e pouco 
cooperativa, ou vice-versa. Quanto ao Vetor Empreendedor, a Eficiência de 
um empreendimento diz respeito à sua capacidade de preservar-se e 
consolidar-se em resultado do seu funcionamento. Refere-se a aspectos da 
operação econômica que garantam a sua sobrevivência no presente e não a 
comprometam no futuro. A Sustentabilidade diz respeito à capacidade de 
gerar condições para seguir funcionando a médio e longo prazo. (Gaiger e 
Corrêa, 2010, p.14) 

 

Os membros dessas iniciativas de economia solidária criam entre si um vínculo 

de cooperação entre suas atividades, promovendo, assim, uma relação de 

solidariedade entre os mesmos. Essa solidariedade é espalhada pelos setores sociais 

permitindo que a economia solidária desempenhe papéis nas áreas de saúde, 

educação e preservação do meio ambiente, como afirma (Laville e Gaiger, 2009, 

p.162). 

O papel desenvolvido pela economia solidária em uma comunidade vai além 

do objetivo de gerar renda e auto sustentação. Ela desenvolve toda população de 

forma que a identidade, a cultura e os costumes locais sejam valorizados e fortalecidos 

por todos os moradores; desde os que ainda irão crescer, estudar e profissionalizar- 

se até os que já encontram-se a mercê do desemprego. Como consequencia dessas 

atitudes, a comunidade poderá atrair visitantes e turistas de forma que a economia 

passe a desenvolver-se ainda mais. 

Scalfoni Rigo e França Filho (2017, p11) afirmam que a economia solidária 

pode ser ligada ou não a projetos e programas governamentais; pode estar estimulada 

por entidades da sociedade civil, do poder público, ou da própria comunidade, mas o 

fato é que sempre estará inerente ao objetivo de representar iniciativas coletivas que 

possuem a intenção de promover relações justa e igualitárias dentro de um 

determinado território. 

De acordo com França Filho (2002, p. 13), os empreendimentos de economia 

solidária são “experiências que se apoiam sobre o desenvolvimento de atividades 

econômicas para a realização de objetivos sociais”. Nesse aspecto, é possível 

entender que ela não restringe-se das esferas do mercado e estado, mas traz à tona 

novas possibilidades de se viver em sociedade. 

Os projetos governamentais que envolvem comunidades carentes nem sempre 
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abrangem a todos e, os desenvolvidos no Brasil atualmente tiveram fortes 

contribuições para o crescimento da marginalidade em determinados locais. Além 

disso, são projetos elaborados individualmente, sem que haja uma combinação de 

fatores e recursos que sejam suficiente para realmente desenvolver uma comunidade. 

O fato de oferecer moradia é fundamental, afinal, todos precisam de abrigo, mas a 

oferta da educação também é imprescindível para o crescimento pessoal e 

profissional dos habitantes. 

Por isso, é possível entender que a economia solidária representa um projeto 

completo e possível, pois sua abordagem tem relação com a ideia de território e é 

nítido que ela compartilha os valores endógenos de uma sociedade, onde são levadas 

em consideração características políticas, sociais e culturais. 

 

2.1.1 Classificação das formas de manifestação de uma economia solidária. 
 

As redes de economia solidária normalmente extrapolam suas dimensões 

territoriais, mas, tratando-se de economia solidária é necessário que as raízes 

firmadas localmente, através do fortalecimento da economia local, sejam sólidas. De 

acordo com França Filho (2004) existem três forma de classificação no que se refere 

a manifestação de uma economia solidária: transterritorial, territorial ou mista. 

 

No nível transterritorial, uma rede desse tipo pode envolver uma articulação 
de vários empreendimentos operando na cadeia produtiva de determinado 
produto. No nível territorial, uma rede de economia solidária abarca, em uma 
mesma base territorial, empreendimentos ou iniciativas de economia solidária 
em diferentes âmbitos de atuação, a exemplo de consumo ético, finanças 
solidárias, tecnologias livres, comércio justo, produção autogestionária e 
serviços locais, entre outros. Finalmente, o terceiro tipo, aqui denominado 
misto, supõe haver uma dimensão territorial que envolva parcerias e 
articulações transterritoriais. (França Filho, 2004, p.225). 

 

Na vila de Matarandiba, por exemplo, a rede de economia solidária não é 

voltada apenas para o uso da moeda social, esse foi apenas um leque para que outros 

projetos fossem desenvolvidos pelos próprios agentes. Através da Associação 

Comunitária de Mararandiba (ASCOMA) hoje a comunidade conta com a moeda social 

e com outros empreendimentos solidários como, por exemplo, padaria, horta e rádio 

comunitários, além de também incentivar a educação de jovens e adultos da 

comudidade oferencendo gratuitamente aulas de informática e oficinas de diversos 

temas. Dessa forma, acredita-se que a ASCOMA junto com o BCD Ilhamar 



10 

representam uma forma de manifestação territorial através da economia solidária. 
 
2.2 BANCO COMUNITÁRIO DE DESENVOLVIMENTO E MOEDA SOCIAL 

 

Os bancos comunitários são estruturados a partir de interações associativas 

que possuem o objetivo de gerar e ampliar a renda em um determinado território. 

França filho e Silva Jr. (2009, p.31) definem Bancos Comunitários (BCDS) como 

“uma prática de finanças solidárias de apoio às economias populares situadas em 

territórios com baixo índice de desenvolvimento humano”. Através desse conceito, os 

autores destacam quatro pilares de ações centrais que auxiliam no processo de 

intervenção dos BCDS: a) fundo de crédito solidário; b) moeda social circulante local; 

c) feiras de produtores locais; e d) capacitação em economia solidária. 

Para entender o papel que um banco comunitário exerce é importante observar 

que existem grandes diferenças da sua prática e das ações de microcrédito 

convencionais. Ações de microcrédito representam a atuação de instituições 

financeiras tradicionais através de pequenos empréstimos individuais para a melhorar 

ou criar um novo negócio com a intenção de “bancarizar os mais pobres”, como afirma 

França Filho (2008, p.223). Os BCDS vão além das ações de micro finanças, pois, 

através da utilização dos seus quatro pilares eles baseiam-se nas relações de 

solidariedade, proximidade e confiança com o intuito de promover o desenvolvimento 

local através do aproveitamento das capacidades endógenas das comunidades, vilas 

ou até mesmo pequenos municípios em que atua. 

 

No Brasil, a origem dos BCDs remete à experiência do Banco Palmas, 
localizado no bairro chamado Conjunto Palmeiras, da cidade de Fortaleza, 
Ceará, em 1998. No caso, a Associação de Moradores desse bairro foi a 
promotora dessa iniciativa diante das dificuldades enfrentadas pela 
comunidade, relativas à baixa renda e a escassas oportunidades de trabalho. 
A partir dessa experiência, repercussões positivas, não apenas no próprio 
bairro, mas no Brasil e em outros países, podem ser notadas. Em 2003, foi 
criado o Instituto Palmas de Desenvolvimento e Socioeconomia Solidária, 
responsável pelo estabelecimento de parcerias com outras instituições e a 
criação da moeda social “Palma”. A partir de então, uma série de outros 
bancos comunitários foram e estão sendo formados em várias cidades 
brasileiras e também no estado do Ceará. Atualmente, já contam cerca de 70 
BCDs no país, todos eles utilizando moedas sociais ou em vias de 
implementação destes meios circulantes locais. (Scalfoni Rigo, et al, 2015, 
p.21) 

 

O Banco Comunitário Ilhamar, na Vila de Matarandiba, é também um exemplo 

real da prática no estado da Bahia. A criação do BCD leva à comunidade 
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desenvolvimento em todas as suas esferas e tem como principal premissa a utilização 

da moeda social, nomeada de Concha. De acordo com Bisaggio Soares (2009, p.255), 

“moeda social é uma forma de moeda paralela instituída e administrada por seus 

próprios usuários, logo, sua emissão é originada na esfera privada da economia”. Por 

esse fato, a utilização deste tipo de moeda representa uma forma paralela e 

complementar ao real, e sua circulação baseia-se no processo de confiança mútua 

onde terá como resultado a reintegração e valorização dos valores socioculturais da 

comunidade. 

Através do pilar que representa o fundo de crédito solidário, eles ofertam 

empréstimos através da concha, para moradores que possuam, no mínimo, 18 anos 

e residam a 6 meses na comunidade. Para liberação do crédito, eles consideram 

indicação dos vizinhos que já tenham tido experiências como tomador e analisam 

também a atividade que o morador irá desenvolver com àquele empréstimo. 

No pilar que se refere a feira de produtores locais o BCD Ilhamar conta com 

uma horta comunitária, onde tudo que se planta é comercializado em Mar Grande, 

Vera Cruz – BA e também com uma padaria comunitária, onde os padeiros e demais 

funcionários são moradores da Villa e a única moeda aceita é a própria Concha. 

Quanto a capacitação em economia solidária o banco conta com uma rádio 

comunitária, onde são desenvolvidos programas pautados em economia solidaria 

para todas as faixas etárias, além de oferecer cursos e oficinas para jovens e adultos. 

Foram criadas também organizações de naturezas diversas, como, por exemplo, a 

associação comunitária de Matarandiba (ASCOMA). 

 

2.3 ASCOMA (ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE MATARANDIBA) 
 

A ASCOMA foi criada em 2007 após o desejo de algumas pessoas da vila em 

buscar informações uteis para atender a comunidade pesqueira no que se refere a 

aspectos educacionais, políticos, ambientais e de infraestrutura. Ela é uma associação 

civil de direito privado, sem fins lucrativos, religiosos ou políticos, de caráter social que 

tem como objetivo principal estimular a comunidade de Matarandiba a desenvolver o 

exercício da cidadania. 

Essa prática foi iniciada através da criação do BCD ILHAMAR, também 

implantado na comunidade no ano de 2007 através de um processo de reivindicação 

dos moradores junto à prefeitura municipal e junto à empresa de mineração Dow 
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Brasil, que, por sua vez, possui uma unidade de extração de sal mineral instalada nas 

proximidades da comunidade. Nesta premissa, a empresa Dow Brasil convidou o 

ITES/UFBA para elaborar junto à comunidade um projeto que fosse capaz de sanar 

todas as reivindicações referente as condições em que se encontravam a educação, 

trabalho, renda, cultura, entre outros. E, assim, surgiu o projeto ECOSMAR com o 

seguinte delineamento: 

 

Este processo de incubação constitui-se atualmente como uma experiência 
de reorganização associativa e apoio em diversas frentes de ação para 
criação de empreendimentos, enfatizando-se sua capacidade de gestão e 
uma forma renovada de avaliação da sustentabilidade que leva em conta a 
utilidade social de tais iniciativas em seu território. (ITES/UFBA). 

 

Após essas iniciativas, a associação, hoje, participa ativamente do 

desenvolvimento econômico da comunidade e consegue ainda estimular a geração 

de trabalho e renda através do desenvolvimento humano e dispõe de organizações 

de naturezas diversas: a Associação Comunitária de Matarandiba (Ascoma), a 

Associação Sociocultural de Matarandiba (Ascomat), o Banco Comunitário de 

Desenvolvimento Ilhamar (BCD), o Infocentro Comunitário de Matarandiba (Infomar), 

o Grupo de Produção Agroecológica de Alimentos, o Vivertur – turismo de base 

comunitária, padaria comunitária, grupo de ostreicultura familiar, o Fórum de 

Desenvolvimento Comunitário de Matarandiba (FDCM). 

Em 2013 a ASCOMA obteve o título da Oscip (Organização da Sociedade Civil 

de Interesse Público), o que representa para comunidade um reflexo completamente 

positivo da atividade que é inovadora, democrática e contínua. 

 

3. METODOLOGIA 
 

A metodologia é um instrumento que disponibliza orientações fundamentais 

para auxiliar o planejamento de um projeto desde o seu princípio, por isso ela é de 

extrema importância para construção da pesquisa científica. Segundo Elisa Pereira 

(2017.1): 
Méthodos significa o caminho para chegar a um fim, enquanto logos indica 
esstudo sistemático, investigação. Assim, no sentido etimológico, 
metodologia significa o etudo dos caminhos a serem seguidos, incluindo, aí, 
os procedimento escolhidos. 

 

É possível entender que o percurso seguido através da metodologia é 

importante para definir o caminho que será trilhado durante a construção da pesquisa 
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científica, fornecendo ao pesquisador técnicas e procedimento de coleta que serão 

norteadores durante todo o processo. 

Para atingir os objetivos propostos neste trabalho foi utilizada a pesquisa 

exploratória, para desenvolver e esclarecer o fenômeno da economia solidária que é 

pouco explorado em regiões brasileiras, e explicativa pelo fato de demonstrar quais 

foram os impactos economicos após a implantação do BCD Ilha Mar na Vila de 

Matarandiba, município de Vera Cruz – Ba. 

Como técnica de coleta foi utilizada a entrevista semiestruturada aplicada a 

agente de crédito JSC, integrante do BCB Ilhamar. Conforme Martins e Theophilo 

(2009, p.88) “a entrevista semiestruturada  é conduzida com o uso de um roteiro, mas 

com liberdade de serem acrescentadas novas questões pelo   entrevistador”.  Desta 

forma, é possível observar a importância do entrevistador em  conduzir   o processo 

de forma  livre, mas sem perder a cautela, para que todos os quesitos propostos sejam 

respondidos. 

Além disso, foi realizado também um estudo de caso, pois este tema trata de 

uma situação que possui extrema representatividade e significância para o 

desenvolvimento economico. 

Quanto a natureza dos dados, trata-se de uma pesquisa qualitativa pois 

pretende interpretar todos os fatores, positivos e negativos, que a implantação de um 

banco comunitário leva à uma comunidade. Esse método se difere do quantitativo pelo 

fato de não utilizar instrumentos estatísticos como base para análise de um problema, 

mas abrange a formulação de problemas e hipóteses, utilizando de pesquisas 

exploratórias, descritivas ou explicativas para que seus objetivos sejam declarados. 

(RICHARDSON et al, 1989 apud OLIVEIRA, 2011, p. 80). 

 

4. ANÁLISE DE DADOS 
 

A vila de Matarandiba, localizada na contra-costa da Ilha de Itaparica, município 

de Vera Cruz/BA, sempre reuniu um conjunto de déficits na esfera educacional, 

política, econômica, e, principalmente, ambiental. Por isso, no ano de 2007, alguns 

moradores tiveram a iniciativa de buscar soluções para essas questões frente à 

prefeitura Municipal e também a Dow Brasil, que, na oportunidade, convidou a 

Incubadora Tecnológica de Economia Solidária da Universidade Federal da Bahia 

(ITES/UFBA) para estudar e implantar na comunidade a prática da economia solidária 
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através do Banco Comunitário de Desenvolvimento (BCD Ilhamar) e moeda social 

(Concha).  

Para obter maiores informações, foi realizada uma entrevista semiestruturada 

direcionada ao agente de crédito JSC, um dos representantes do Banco, onde foi 

possível identificar pontos de extrema relevância no que se refere a questões 

demográficas, ambientais, sociais e também culturais após a implantação dessa 

prática. Os dados coletados têm como principal premissa identificar quais foram os 

impactos econômicos após a implantação do banco comunitário Ilhamar e moeda 

social Concha na comunidade. 

A vila possui, aproximadamente, 1.000 (mil) habitantes, que são os principais 

clientes do BCD Ilhamar e possuem como principal fonte de renda as atividades 

voltadas para o extrativismo das suas áreas de manguezais e pesca artesanal, 

alcançando, com a prática dessas atividades, rendimentos mensais entres os valores 

de R$700,00 à R$900,00. 

O BCD Ilhamar se localiza na Associação Comunitária de Matarandiba 

(ASCOMA) e funciona em horário comercial, das 08h às 17h. Ele conta com 4 linhas 

de microcrédito: consumo, reforma, produção e Cred. Jovem, disponibilizados através 

dos agentes de crédito, que, por sua vez, são responsáveis por realizar o atendimento 

ao público, desenvolvendo a função de solicitar, analisar junto ao CAC (Comitê de 

Avaliação de Crédito), elaborar e colher assinatura do contrato.  

A maioria dos usuários do banco estão representados pelo sexo feminino e as 

informações referente aos serviços disponíveis são divulgadas através da rádio 

comunitária. O controle da sua circulação se dá através da utilização de planilhas de 

gerenciamento e o empréstimo só é possível para moradores que tenham mais de 6 

meses na comunidade, cuja renda deverá comprovada através de comprovante.  

A emissão da moeda social não é regulamentada nem fiscalizada por órgãos 

estaduais, municipais ou federais, mas conta com o suporte da rede brasileira de 

bancos comunitários. A impressão foi realizada por uma gráfica no ano de fundação 

do BCD Ilhamar e sua utilização era restrita à vila de Matarandiba.  

O processo de aceitação e utilização da moeda social ocorreram, inicialmente, 

de forma rápida, mas após um período de aproximadamente 5 anos, houve uma 

queda na circulação da moeda, pois os comerciantes locais não demonstravam mais 

interesse em ceder desconto para quem a utilizasse, por isso, muitos resistiram em 

continuar aceitando. Isso se deu pelo fato de que os lojistas não conseguiam comprar 
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mercadorias em outras cidades ou com representantes utilizando à concha como 

forma de pagamento, o que, para eles, não era vantajoso, já que seria mais 

burocrático ter que trocar a concha por real no banco e posteriormente fazer a compra 

da mercadoria.  

De acordo com o JSC, os agentes de créditos propuseram os mesmos a 

comprar suas mercadorias em conjunto para que elas tivessem um custo menor, e, 

assim, eles pudessem ceder desconto para os moradores que utilizassem a moeda 

social, mas, não obtiveram êxito.  

A contribuição que a moeda social deu para o avanço econômico da Vila não 

foi tão assertiva como se esperava a longo prazo. Por isso, os agentes de crédito 

precisaram ir em busca de novos cenários para a aceitação da moeda, e conseguiram. 

Hoje, ela pode também ser utilizada em farmácias situadas na cidade de Vera Cruz e 

praia de Mar Grande e nas casas de materiais de construção Lider e A Pioneira, 

localizadas na praia de Barra do Gil e Tairu, respectivamente. Por isso, o fato de não 

ter tido o resultado esperado, não anula o feito dela ter sido um grande motivo para 

que a renda das famílias da comunidade aumentasse.  

Dessa forma, acredita-se que a prática da economia solidária, através não 

apenas da moeda social concha, mas também de todas as iniciativas da ASCOMA e 

do BCD Ilhamar ajudou e continua ajudando o desenvolvimento educacional, social e 

cultural dos moradores da Vila. Através da liberação do microcrédito, da implantação 

da horta, padaria e rádio comunitária, houve a geração de emprego e desenvolvimento 

da renda da população. Além disso, dentro do Banco existem projetos sociais que 

ofertam cursos para todas as faixas etárias da comunidade, possibilitando que todos 

tenham acesso à educação. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A iniciativa de implantar o Banco comunitário Ilhamar, em parceria com a 

Associação comunitária de Matarandiba, surgiu como reflexo das consequências 

negativas advindas do modelo de produção em vigor no Brasil, que ainda é excludente 

em diversas vertentes. Por isso, o presente artigo buscou compreender os impactos 

economicos após a inserção da prática da economia solidária através da implantação 

do Banco comunitário Ilhamar e moeda social concha na Vila de Matarandiba, 

município de Vera Cruz – Bahia. 
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Através de uma pesquisa exploratória e realização de uma entrevista 

semiestruturada aplicada ao agente de crédito JSC foi possível identificar como a 

prática da economia solidária, através do uso da moeda social, modificou de forma 

positiva o cenário da comunidade nos aspectos economicos, politicos e educaionais, 

mesmo com pequenas dificuldades na início da implantação. 

A Vila de Matarandiba possui cerca de 1.000 (mil) habitantes, em sua maioria, 

pescadores e marisqueiras que possuem baixo poder aquisitivo devido falta de 

oportunidade de trabalho e ao difícil acesso a educação. A implantação do Banco 

comunitário mudou esse cenário, não pelo fato gerar emprego e liberar micro-crédito 

através da moeda social, mas por permitir que a cultura local fosse valorizada e os 

moradores tivessem acesso a educação, através dos programas desenvolvidos pela 

ASCOMA, de forma que suas capacidades endógenas fossem desenvolvidas e 

valorizadas. Por isso, a prática da economia solidária nessa comunidade representa 

um grande avanço economico, politico, educacional e profissional, mesmo com a 

informalidade. 

A longo prazo, o resultado do uso da moeda social não foi como esperado. Os 

comerciantes locais resistiram em aceitar a moeda, utilizando como justificativa o fato 

dos fornecedores não aceitá-la. Acredita-se que isso se deu devido a sua utilização 

representar uma forma informal de circulação, que é paralela e não substitui o real e 

sua garantia existe apenas na relação de confiança mútua entre seus usuários, já que 

a sua emissão também acontece informalmente, sem a existência de um órgão 

fiscalizador.  

A rejeição pelos empresários locais impulsionou os responsáveis pelo banco a 

buscar novas possibilidades de aceitação, fato esse que foi positivo para comunidade, 

pois possibilitou que os moradores passassem a ter acesso a farmácia, já que não 

existe na vila, e a casa de materiais para construção e negativo porque para ter acesso 

a esses benefícios, os moradores precisam se deslocar para as prais de Barra do Gil 

e Tairu, onde as empresas ficam localizadas.   

Diante do exposto, identificou-se que a prática da economia solidária através 

do banco comunitário Ilhamar e uso da moeda social possibilitou que a Vila recebesse 

turistas e pesquisadores de todo o mundo, além de permitir que seus moradores 

direcionassem um novo olhar não somente sobre a economia, mas, sobre o mundo. 

De forma que todos eles, sem distinção de faixa etária, raça ou cor,  pudessem 

depositar seus sonhos e expectativas com esperança em um futuro melhor, dígno e 



17 

oportuno. 

  

O processo de transformação econômica na vila permanece em constante 

evolução, pois o objetivo de todos os integrantes do BCD Ilhamar é que os moradores 

consigam ter acesso a todos os direitos fundamentais do ser humano dentro da própria 

comunidade. Com isso, conclui-se que, mesmo sendo um assunto pouco explorado 

no cenário educacional e cultural brasileiro, é um processo importante para que se 

entenda sobre as formas de auto-sustentação que podem mudar o cenário de muitas 

comunidadas, vilas, povoados e até mesmo cidades em todo o país.  

Dessa forma, é importante salutar que esse assunto não se esgote apenas 

nesta discussão, uma vez que não há muitas pesquisas que se debrucem sobre esse 

tema. Fato esse que abre novos caminhos a serem estudados e explorados, pois o 

enfoque maior na abordagem de temas concernentes a oferta da moeda se volta para 

o grande capital em detrimento da prática da economia solidária e da geração de 

renda que ela proporciona aos cidadãos de menor poder aquisitivo. 
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APÊNDICE 
 
APÊNDICE A - ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 
 

Entrevistado: Nome / Formação / Atividade Profissional / Tempo de atuação 

 

1. Qual o número de habitantes que vivem na área de atuação do Banco 

Comunitário Ilhamar? 

 

2. Qual Rendimento médio nominal mensal das pessoas responsáveis pelos 

domicílios particulares permanentes por sexo? 

 

3. Número de horas diárias de atendimento ao público pelo Banco Comunitário 

Ilhamar? 

 

4. Qual o mecanismo de informação das atividades e serviços oferecidos pelo 

Banco Comunitário Ilhamar? 

 

5. Qual a sua opinião em relação ao Perfil/Maioria dos Usuários/Clientes do 

Banco Comunitário Ilhamar? 

 

6. Qual a modalidades de controle da circulação da moeda social utilizados pelo 

banco comunitário? 

 

7. Em sua opinião, a moeda Concha contribuiu para melhoria econômica na Vila 

de Matarandiba? 

 

8. A moeda Concha ajudou a aumentar a renda das famílias da Vila de 

Matarandiba? 

 

9. E hoje em dia, você acha que se moeda Concha deixasse de circular, faria 

diferença para  renda das famílias de Matarandiba? 

 

10. Como funciona o Banco comunitário Ilhamar? 
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11. Quem pode participar do Banco comunitário Ilhamar e adquirir crédito através 

da moeda social? 

 

12. Existe algum órgão de emissão e fiscalização da moeda social? Se sim, 

disserte como funciona o processo. 

 

13. Quem são as pessoas responsáveis pelo banco comunitário, bem como por 

oferecer e cuidar de todo processo burocrático para o empréstimo da moeda social? 

Elas trabalham pelo regime CLT ou é trabalho voluntário? Disserte um pouco sobre. 

 

14. Quais transformações foram possíveis após a implantação do Banco 

Comunitário Ilhamar e uso da moeda social Concha? 

 

15. Onde e como os clientes utilizam a moeda social concha na Vila de 

Matarandiba? Ela pode ser utilizada em outros locais? Se sim, quais? 

 

16. Qual a sua percepção sobre a moeda Concha, sua relação com as 

transformações na Vila de Matarandiba e sua utilidade social? 

 

 


