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Para amparar estes trabalhadores, o Congresso Nacional 

aprovou o programa de renda básica emergencial, significando 

um gesto de solidariedade social em um contexto de 

sofrimento e incertezas, além de configurar uma forma de 

incentivo ao consumo, necessário à manutenção dos empregos 

e da renda. A iniciativa seguiu tendência mundial e reacendeu o 

debate em torno dos programas de renda mínima e renda 

básica, iniciado no Brasil pelo então senador Eduardo Suplicy, 

que passou a protagonizar as discussões em espaços diversos, 

defendendo a sua adoção no país. Desde 2003, avançou no 

Brasil o programa de renda mínima Bolsa Família, com 

resultados significativos para a população mais pobre do Brasil.

A pandemia de Covid-19 agravou a crise econômica que já 

ameaçava empregos e a renda de trabalhadores informais e 

autônomos.     

Renda Básica Emergencial para famílias 
vulneráveis durante a crise

Estes efeitos podem ser maximizados, aprofundando a 

eficiência das políticas públicas de transferência direta de renda. Ou 

seja, eles podem ser aperfeiçoados se estiverem articulados com 

duas inovações: o Banco Comunitário de Desenvolvimento e a 

moeda social digital. Este modelo já está em prática em duas 

cidades brasileiras: Maricá-RJ e Limoeiro de Anadia-AL. 

Três aspectos são importantes neste tipo de política pública: o 

primeiro é seu efeito sobre o bem estar da população atendida. O 

segundo é o efeito multiplicador na economia. Para cada R$ 1,00 

investido no Bolsa família, há a adição de valor superior ao PIB (há 

estudos do IPEA que apontam adição R$ 1,78 e outros da FGV, que 

apontam R$ 1,98, bem como resultados ainda superiores, quando 

comparado aos gastos com aposentadoria). O terceiro é o efeito 

sobre a arrecadação, que é ampliada, em função do aumento do 

c o n s u m o  d e  b e n s  b á s i c o s  ( a l i m e n t o s  e  re m é d i o s , 

predominantemente).

Em Limoeiro de Anadia, o Programa Renda Melhor envolve 
estas inovações: o benefício é pago aos beneficiários na moeda 
social eletrônica livres e é gerido pelo Banco Comunitário de 
Desenvolvimento de limoeiro de Anadia. Este formato apresentou 
uma série de adequações ao cenário da pandemia, constituindo 
um modelo de política pública com potencial de replicação em 
diversos municípios brasileiros. 

Programa Renda Melhor: o benefício é pago na moeda social eletrônica Livre

Moeda Social

BENEFÍCIO EMERGENCIAL
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apresentou uma série de adequações ao cenário da pandemia, 
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replicação em diversos municípios brasileiros. 

PROMOVE O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO ATENDIDA. 

GERA EFEITO MULTIPLICADOR NA ECONOMIA. 

AMPLIA A ARRECADAÇÃO DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS

Três aspectos são importantes do Renda Melhor

Sede do Banco Comunitário de Desenvolvimento de Limoeiro de Anadia

Este modelo já 
está em prática 

em duas cidades 
brasileiras: Maricá-

RJ e Limoeiro de 
Anadia-AL. 

Em 20 de dezembro de 2019, o BCD de Limoeiro de Anadia foi 

inaugurado e iniciou a operação de pagamento do Programa Renda 

Melhor à 1004 limoeirenses, no valor de R$70,00. Com a eclosão da 

pandemia de Covid-19, foi criado um programa complementar, em 

caráter emergencial, cobrindo 996 cidadãos, que receberam o 

benefício entre maio e julho de 2020. A partir de julho, o programa 

emergencial foi estendido a mais 500 pessoas, que o receberam por 

três meses. No início do funcionamento do programa, foram 

distribuídos cartões plásticos nominais aos beneficiários. A partir 

deste momento, o benefício é “carregado” todos os meses neste 

cartão, sem que o beneficiário precise ir ao banco “sacar” o 

dinheiro, pois o uso do recurso acontece no comércio local, nos 

estabelecimentos cadastrados, por meio do cartão ou de um 

aplicativo de celular, que permite realizar pagamentos, fazer 

transferências, consultar saldos etc.
O benefício emergencial foi pago da mesma forma, 

demandando entrega física do cartão apenas no primeiro mês. Com 

a eclosão da Pandemia, este sistema de pagamento do benefício 

mostrou-se mais adequado do que, por exemplo, aquele 

disponibilizado pela Caixa Econômica Federal, que demanda a 

retirada presencial do benefício, provocando aglomerações.

De acordo com o termo de referência dos 
Bancos Comunitários, as moedas sociais físicas 
tem circulação limitada a territórios com até 
50.000 habitantes. Para moedas sociais no 
formato digital, não há limites.  

O sistema de pagamentos E-dinheiro pode operar 
sem o cartão plástico. O aplicativo desenvolvido 
para celular permite realizar compras (por sistema 
NFC), fazer transferências, pagar contas e ver 
saldos e extratos.
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Os Bancos Comunitários fazem a gestão de microcrédito 

e/ou benefícios sociais disponibilizados aos munícipes, na 

forma de moeda social. As moedas sociais, são uma tecnologia 

social com 20 anos de experimentação no Brasil. Elas tem 

circulação restrita aos territórios de produção e consumo que a 

abrigam. Com isso, há um estímulo para que a produção de 

riqueza de um determinado território circule nele, ampliando 

seus impactos econômicos e sociais. De outra maneira, a 

riqueza localmente produzida tende a migrar para polos 

comercialmente mais pujantes, gerando desequilíbrios 

econômicos regionais, aos quais correspondem outros 

desequilíbrios, como os provocados pela migração em busca de 

oportunidades de trabalho.  

A experiência pioneira do Banco Palmas estimulou a criação 

de um conjunto de BCDs por todo o Brasil. Criado em 1998, na 

comunidade Palmeiras, em Fortaleza-CE, o Banco Palmas deu 

origem à Rede Brasileira de BCDs composta hoje por 115 

bancos, presentes em 20 estados brasileiros e 41 municípios. No 

Nordeste há 42 Bancos Comunitários de Desenvolvimento, 

constituindo já uma base a partir da qual estas experiências 

podem ser multiplicadas. 

 115 Bancos
 20 Estados
 41 Municípios.
 42 BCD no NE

Rede Brasileira de
Bancos Comunitários

Com a inauguração do Banco Comunitário de Limoeiro, hoje 

podemos dizer que programas com este mesmo desenho podem 

ser implantados também em municípios menores, com 

arrecadação mais parecida com a média brasileira. Para viabilizar o 

programa de renda mínima e o programa de renda básica 

emergencial, a prefeitura de Limoeiro de Anadia mobilizou recursos 

do fundo municipal de assistência social. Seguindo orientação da 

Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social, 

o prefeito da cidade encaminhou projeto de lei à câmara, que criou 

o conselho municipal de economia solidária, que previa tanto a 

instituição de um banco comunitário, como a moeda social e o 

programa de renda mínima.

Maricá criou o modelo de política pública pioneiro no Brasil na 

ativação de um programa de renda mínima pago em moeda social 

(a Mumbuca), recorrendo aos recursos dos royalties do petróleo, 

que a cidade recebe por estar em área de exploração. Esta 

peculiaridade contribuiu para que Maricá desenvolvesse seu 

programa de renda mínima, que, a partir de 2019, se tornou um 

programa de renda básica. 

Origem dos recursos

Lançamento do BCD de Limoeiro de Anadia, em 20 de dezembro de 2019, 
quando iniciou a operação de pagamento do Programa Renda Melhor à 1004 
limoeirenses, no valor de R$70,00. 
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Os recursos dos fundos municipais do Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS) são passíveis desta mobilização, 

conforme preconizado na seção III, da Norma Operacional 

Básica, que trata do cofinanciamento. No seu artigo 51 prevê o 

financiamento de programas e projetos, desde que estejam em 

acordo com os objetivos do SUAS. Neste caso, o Programa 

Renda Melhor e o programa emergencial de renda básica 

enquadram-se naquilo que é definido como uma das 

responsabilidades do SUAS, no artigo 53, item IV, que 

contempla projetos de enfrentamento da pobreza e 

recomenda, em parágrafo único que “os municípios e o distrito 

federal quando instituírem programas de transferência de 

renda, poderão fazê-lo, preferencialmente, integrados ao 

Programa Bolsa Família.”
Nesta formatação, a secretaria municipal de assistência 

social cumpre papel central na gestão do programa Renda 

Melhor, aproveitando os dados do Cadastro Único para 

selecionar os beneficiários. 

Formato também de acordo com a Norma 
Operacional Básica do SUAS, quando, no 
artigo 17, item II, autoriza “executar os projetos 
de enfrentamento da pobreza, incluindo a 
parceria com organizações da sociedade civil.

 Depois de realizado o 

cadastro,  a  operação de 

distr ibuição dos recursos 

ocorreu em parceria com o 

B a n c o  C o m u n i t á r i o  d e 

Desenvolvimento de Limoeiro 

de Anadia, que estabeleceu 

parcer ia  com o Inst i tuto 

Edinheiro,  v iabi l izando a 

formatação da moeda social 

digital. Além das facilidades e 

vantagens para os beneficiários, notadamente no contexto da 

pandemia, a moeda digital permite a gestão transparente dos 

recursos do fundo municipal de assistência social, disponibilizados 

para os programas de renda mínima e renda básica emergencial, 

pois mantém o cadastro digital de todos beneficiários e suas 

contas, permitindo a realização precisa de balanços mensais, 

dentre outras informações necessárias ao controle social pelo 

Conselho Municipal de Assistência Social. Neste sentido, a 

secretaria lança mão da parceria com instituições da sociedade civil 

organizada (o BCD de Limoeiro e o Instituto Edinheiro) para 

operacionalizar a política pública de renda mínima.



Os recursos dos fundos municipais do Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS) são passíveis desta mobilização, 

conforme preconizado na seção III, da Norma Operacional 

Básica, que trata do cofinanciamento. No seu artigo 51 prevê o 

financiamento de programas e projetos, desde que estejam em 

acordo com os objetivos do SUAS. Neste caso, o Programa 

Renda Melhor e o programa emergencial de renda básica 

enquadram-se naquilo que é definido como uma das 

responsabilidades do SUAS, no artigo 53, item IV, que 

contempla projetos de enfrentamento da pobreza e 

recomenda, em parágrafo único que “os municípios e o distrito 

federal quando instituírem programas de transferência de 

renda, poderão fazê-lo, preferencialmente, integrados ao 

Programa Bolsa Família.”
Nesta formatação, a secretaria municipal de assistência 

social cumpre papel central na gestão do programa Renda 

Melhor, aproveitando os dados do Cadastro Único para 

selecionar os beneficiários. 

Formato também de acordo com a Norma 
Operacional Básica do SUAS, quando, no 
artigo 17, item II, autoriza “executar os projetos 
de enfrentamento da pobreza, incluindo a 
parceria com organizações da sociedade civil.

 Depois de realizado o 

cadastro,  a  operação de 

distr ibuição dos recursos 

ocorreu em parceria com o 

B a n c o  C o m u n i t á r i o  d e 

Desenvolvimento de Limoeiro 

de Anadia, que estabeleceu 

parcer ia  com o Inst i tuto 

Edinheiro,  v iabi l izando a 

formatação da moeda social 

digital. Além das facilidades e 

vantagens para os beneficiários, notadamente no contexto da 

pandemia, a moeda digital permite a gestão transparente dos 

recursos do fundo municipal de assistência social, disponibilizados 

para os programas de renda mínima e renda básica emergencial, 

pois mantém o cadastro digital de todos beneficiários e suas 

contas, permitindo a realização precisa de balanços mensais, 

dentre outras informações necessárias ao controle social pelo 

Conselho Municipal de Assistência Social. Neste sentido, a 

secretaria lança mão da parceria com instituições da sociedade civil 

organizada (o BCD de Limoeiro e o Instituto Edinheiro) para 

operacionalizar a política pública de renda mínima.



Maricá foi o pioneiro na implementação de uma Renda Básica e 
hoje paga 40 mil benefícios sociais através da Moeda Social 
“Mumbuca - Edinheiro”. Limoeiro de Anadia já beneficia 1.000 
moradores com o Programa Renda Melhor pago na Moeda Social 
“Livre E-Dinheiro”. São demonstrações concretas de vontades 
políticas promovendo transformações sociais, possíveis 
juridicamente. Permitem que a comunidade seja protagonista de 
um Banco Comunitário e investem recursos no aquecimento da 
economia local, contribuindo de forma eficaz e eficiente na 
melhoria de vida dos moradores e dos seus empreendedores, 
dando-lhes dignidade, diminuindo a desigualdade social e 
econômica.

Embora não tenha sido pensado para o momento da pandemia, este 

modelo apresentou respostas rápidas e adequadas ao seu contexto e vem 

se destacando como uma das alternativas de política pública no cenário do 

“novo normal”, pós-pandemia. A carta do V Encontro Nacional da Rede 

Brasileira de Bancos Comunitários, que ocorreu em junho deste ano, 

destaca a articulação dos Bancos Comunitários com as políticas de renda 

mínima e renda básica como um desenho possível para o enfrentamento 

dos desafios econômicos e sociais que se aproximam:

Neste sentido, a experiência desenvolvida em Limoeiro, que resultou na 

criação do Banco Comunitário de Desenvolvimento, torna-se uma 

referência no contexto da retomada do debate nacional sobre a renda 

mínima e a renda básica:

Acreditamos que os Bancos Comunitários por meio da 
Tecnologia Social da Moeda Social Digital E-dinheiro, tem a 
capacidade de reduzir o impacto negativo do pós pandemia e 
colaborar significativamente para o desenvolvimento 
socioeconômico dos municípios que já estão sofrendo de forma 
significativa com as consequências da pandemia.

Uma das alternativa de política 
pública no cenário do “novo 
normal”, pós-pandemia.
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destaca a articulação dos Bancos Comunitários com as políticas de renda 

mínima e renda básica como um desenho possível para o enfrentamento 

dos desafios econômicos e sociais que se aproximam:

Neste sentido, a experiência desenvolvida em Limoeiro, que resultou na 

criação do Banco Comunitário de Desenvolvimento, torna-se uma 

referência no contexto da retomada do debate nacional sobre a renda 

mínima e a renda básica:

Acreditamos que os Bancos Comunitários por meio da 
Tecnologia Social da Moeda Social Digital E-dinheiro, tem a 
capacidade de reduzir o impacto negativo do pós pandemia e 
colaborar significativamente para o desenvolvimento 
socioeconômico dos municípios que já estão sofrendo de forma 
significativa com as consequências da pandemia.

Uma das alternativa de política 
pública no cenário do “novo 
normal”, pós-pandemia.
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