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A Prefeitura de Maricá, na Região Metropolitana
do Rio de Janeiro, teve expressiva atuação
anticíclica com políticas sociais durante a
pandemia de Covid-19. O Banco Mumbuca,
responsável pela intermediação financeira entre a
Prefeitura e beneficiários de programas sociais de
transferência de renda, adotou semelhante
postura anticíclica na concessão de microcrédito,
ao injetar liquidez na economia e reforçar as
políticas fiscais adotadas pela Prefeitura. Dados
do período de 2018 a 2021 apontam que três
quartos do montante total concedido foi
concentrado no período de pandemia, em 2020.
Portanto, o Banco não adotou postura
conservadora aumentando sua preferência pela
liquidez em um momento de crise.
A instabilidade financeira em Minsky e a
oferta de crédito público na economia de
mercado
Para Minsky (1980), a instabilidade é inerente ao
capitalismo e deve-se à forma de financiamento
da atividade econômica. Como ela é determinada
de maneira endógena, crises financeiras não
seriam resultado de acidentes ou erros de
políticas econômicas, mas consequência do
desapontamento de expectativas em larga escala.

De acordo com o autor, a tendência de se
endividar cada vez mais a curto prazo através de
empréstimos, resultaria em uma maior
suscetibilidade a crises financeiras. O problema da
fragilidade financeira adviria de uma demanda
cada vez maior por meios de financiamento e, a
partir de um certo momento, de uma oferta
inelástica de financiamento (Mollo, 1988).
Minsky aponta dois motivos para o surgimento
desta instabilidade: a subjetividade na formação
de expectativa dos agentes e a endogeneidade na
oferta de moeda. O primeiro motivo
deve-se ao fato de bancos e o público
possuírem diferentes expectativas quanto ao
rumo futuro dos seus retornos. Quanto ao
segundo motivo para a instabilidade, a moeda
pode ser gerada pelos bancos, através da
expansão do crédito ou da criação da
autoridade monetária.

Com a expansão econômica e o aumento do
endividamento, e a consequente expansão da
quantidade de moeda criada, o grau de fragilidade
da economia aumenta, tornando-a mais suscetível
a desapontamentos de expectativa. Em certo
momento, os bancos, ainda que lucrando com a
concessão de empréstimos, podem não querer
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mais fazê-lo caso antecipem que o risco de
emprestar se tornou grande (Mollo, 1988).
O resultado pode ser uma oferta inelástica de
moeda, frente a uma demanda crescente.A baixa
oferta de meios de financiamento resultaria na
fragilidade financeira do sistema: agentes
inseguros optariam por manter ativos líquidos e
se desfazer de ativos ilíquidos, enquanto os
bancos prefeririam não emprestar, racionando
recursos para novos investimentosou rolagem de
dívidas.

Solidária na lei municipal nº 2.448/2013 (Maricá,
2013). É uma organização sem fins lucrativos cuja
principal atividade é fomentar a economia
solidária. Um de seus principais instrumentos é a
moeda social mumbuca,gerida pelo banco e com
paridade 1:1 com o real, e circulação restrita no
município. A concessão de microcrédito é feita
via moeda social (Banco Mumbuca, 2021).

A emissão e a circulação da mumbuca estão
atreladas ao pagamento de benefícios sociais pela
prefeitura, que são repassados
aos beneficiários pelo Banco
...o aumento da emissão de
Bancos não dependentes de
Mumbuca. Os principais
depósitos do público para mumbuca entre janeiro e julho de programas de transferência de
2020 resultou no aumento da
emprestar, os quais não atuam
renda da cidade são: a Renda
como criadores de moeda, concessão de crédito a partir de Básica de Cidadania (RBC) e
agosto de 2020, com 74% do
estariam mais dispostos a
o Programa de Amparo ao
montante de microcrédito
emprestar nesse momento,
Trabalhador (PAT). A RBC é
podendo ser a solução adequada concedido em todo o período de u m b e n e f í c i o p a g o
para a oferta inelástica de moeda 2018-2021 sendo concentrado no m e n s a l m e n t e
a
período da pandemia.
e o controle da fragilidade
aproximadamente 42 mil
financeira. Quando o
residentes de Maricá (Pereira
comportamento dos agentes vai
et al., 2020). Em 2019, o
em direção ao aumento da preferência pela
benefício era de 130 mumbucas por pessoa, e em
liquidez e redução da oferta de meios de
abril de 2020 passou a 300 mumbucas, em
pagamento, o Estado deve prover liquidez e
resposta à pandemia. Criado em março de 2020,
garantir a manutenção do crédito (Feil e Feijó,
também como resposta à crise, o PAT é um
2019), seja através de políticas fiscais e
benefício de um salário mínimo mensal pago a
monetárias, seja pela expansão de crédito que
trabalhadores autônomos, microempreendedores
controlariam a demanda agregada e
e informais de Maricá que tiveram suas atividades
potencializariam os efeitos da política fiscal
afetadas pela pandemia (Auxílio, 2020).
(Marshall e Rochon, 2019). Nesse sentido, os
bancos públicos assegurariam a oferta de meios
A receita do Banco Mumbuca provém de uma
de pagamento e o fluxo de investimentos, mesmo
taxa de 2% cobrada dos comércios pelascompras
em momentos de recessão,contendo a fragilidade
realizadas em mumbuca e integra o Fundo do
financeira.
Banco Mumbuca. Do total arrecadado pelo
banco, 60% é reservado para o microcrédito e
O ecossistema da mumbuca em Maricá
40% a outras ações sociais (Sciammarella, 2020).
Diferente dos bancos comerciais, o banco não
O Banco Mumbuca é um banco comunitário de
cria moeda, uma vez que não empresta apartir de
desenvolvimento que atende à cidade de Maricá,
depósitos, e não depende da disponibilidade do
criado no âmbito do Programa de Economia
público para liberar os recursos necessários. A
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concessão de microcrédito pelo Banco Mumbuca
teve início em junho de 2018.
O Mumbucred é uma carteira de crédito sem taxa
de administração, juro de zero a 1% e duas
modalidades principais: (i) crédito produtivo
solidário, destinado a pequenos negócios (formais
ou informais), com valor máximo emprestado
por pessoa de até 10 mil mumbucas; e (ii) Casa
Melhor, destinada à reforma de moradia ou à
compra de móveis e eletrodomésticos, com valor
máximo de 3 mil mumbucas (Banco Mumbuca,
2021b). O crédito é liberado em mumbuca, não
conversível em real, e pode ser consumido apenas
em negócios em Maricá que aceitam mumbuca
(Instituto E-dinheiro Maricá, 2021a). Sobre
créditos de até 2 mil mumbucas não incidem
juros.
O Mumbucred é acessível a adultos residentes em
Maricá que sejam correntistas do Banco
Mumbuca. O indivíduo deve comparecer às
Cirandas, que são oficinas promovidas peloBanco
Mumbuca para que os tomadores de crédito se
conheçam e sejam informados sobre o
microcrédito, e onde se pode avaliar a necessidade
e a capacidade de pagamento do solicitante
(Instituto E-dinheiro Maricá, 2021a). A análise
para concessão de crédito é feita caso a caso, o
comprovante de renda só é obrigatório para o
crédito concedido a trabalhadores de carteira
assinada, e a consulta de inadimplência em outros
bancos, embora seja parte do procedimento
padrão, não é um impeditivo para concessão do
crédito.
O acompanhamento dos tomadores de crédito é
feito com visitas às residências e aos
estabelecimentos (Sciammarella, 2020). O
pagamento pode ser feito em quatro a dez
parcelas. Em casos de inadimplência é cobrada
uma taxa de 0,25% ao dia, e, caso a parcela não
seja paga após 90 dias, os tomadores de crédito
são negativados no SPC (Instituto E-dinheiro
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Maricá, 2021a). Durante a pandemia, a partir de
abril de 2020, a obrigatoriedade dos pagamentos
dasparcelas de crédito foi suspensa, assim como
as visitas às residências.
O Banco Mumbuca não faz propaganda ou busca
ativa da população para ofertar crédito. Dessa
forma, a concessão de crédito é baseada na
procura dos maricaenses. A maior parte dos
solicitantes de crédito são beneficiários da RBC, já
familiarizados com o banco e suas atividades e
serviços. Além disso, a maior parte dos
solicitantes de crédito são mulheres
(Sciammarella, 2020).
O uso da mumbuca e o microcrédito na
economia maricaense no período 2018-2021
Gama e Costa (2021) apontam um número
crescente de transações e volume de mumbucas
na economia maricaense desde 2018. Nesse
período, marcado pela criação e ampliação do
valor da RBC pagos a 42.500 pessoas, e início do
PAT, houve ampliação do número de usuários da
moeda mumbuca, assim como um aumento do
número de comércios que a recebem. Entre
março e outubro de 2020, o número de negócios
cadastrados mais do que duplicou, passando de
3.705 para 8.276 (Gama e Costa, 2021). As
autoras apontam também uma tendência de
queda na conversão de mumbucas para reais.
Uma consequência do maior volume de
mumbucas em circulação é o aumento da
arrecadação do Fundo Mumbuca, e,
consequentemente, da quantidade de recursos
disponíveis para o microcrédito.
Considerando a literatura sobre instabilidade
financeira e a breve reflexão sobre o papel dos
bancos públicos, é possível analisar se os dados
de emissão da mumbuca e oferta de microcrédito,
no período de 2018-2021, apontam diferenças
entre o Banco Mumbuca e os bancos comerciais análise que contribui para entendermos se a
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instituição protege a economia municipal de
fragilidades. Cabe investigar se, em um período de
crise como o de 2020, o Banco reforçou as
políticas fiscais contracíclicas da prefeitura,
através do crédito e da manutenção da oferta de
meios de financiamento. Para verificar essa
hipótese, calculamos o percentual de arrecadação
de microcrédito em relação à arrecadação total do
Fundo do Banco Mumbuca entre fevereiro de
2018 e agosto de 2020.
Os dados utilizados foram cedidos pelo Banco
Mumbuca e pelo Instituto E-dinheiro e
abrangem: i) transações bancárias entre fevereiro
de 2018 e agosto de 2020; ii) arrecadação do
Fundo Mumbuca entre fevereiro de 2018 e
agosto de 2020; ii) emissão de mumbuca entre
janeiro de 2018 e fevereiro de 2021; iv) concessão
de microcrédito entre junho de 2018 e fevereiro
de 2021.
No período de fevereiro de 2018 a agosto de
2020, foram realizadas mais de 3 milhões de
transações de transferências e compra de bens e
serviços na cidade, totalizando aproximadamente
201 milhões de mumbucas, dado usado para
calcular a velocidade de circulação da moeda².
Como o Banco Mumbuca não remunera o
dinheiro parado na conta, o usuário não é
incentivado a guardar dinheiro. Também não
existem produtos financeiros disponíveis em
mumbuca, a única possibilidade de investimento é
na ampliação da capacidade produtiva, como
abertura ou expansão de negócios próprios. Logo,
na economia da mumbuca,os agentes econômicos
têm incentivo para consumir, ao invés de poupar.
O conceito de velocidade da moeda é entendido
como o número de vezes que o estoquede moeda
circula, na aquisição de bens e serviços (Feijó,

2011). A velocidade de circulação da moeda
equivale à razão entre o volume de transações em
mumbuca e a quantidade de mumbuca disponível
para uso, portanto não convertida para real.
Como os recursos destinados ao microcrédito
advém da taxa de 2% sobre compras de bens e
serviços, quanto maior a velocidade de circulação
da mumbuca, maior será a arrecadação do Banco
Mumbuca e maior será o recurso disponível para
concessão de crédito. Entre fevereiro de 2018 e
agosto de 2020, a velocidade de circulação da
mumbuca foi de 1,79.
A figura 1 permite entender o funcionamento do
ecossistema mumbuca em Maricá no período de
fevereiro de 2018 até agosto de 2020. Como
explicado, do total emitido, uma parte é
convertida em reais e a outra é mantida em
mumbucas. No período analisado, o total
arrecadado pelo Fundo foi R$4.027.984, o Banco
pode emprestar até 60% do total arrecadado, ou
seja, aproximadamente 2,4 milhões. No entanto,
do total arrecadado, apenas 4,49% (R$ 181.044)
foram destinados à concessão de microcrédito, o
que representa 7,5% do total disponível para
operações de crédito (2,4 milhões de reais). Isto
é, do total disponível para empréstimos, o Banco
Mumbuca emprestou, de fato, 7,5% (R$181.044)
entre fevereiro de 2018até agosto de 2020.
Em 2020, o volume de microcrédito
concedido aumentou ou se manteve estável?
O volume total de microcrédito concedido no
período de junho de 2018 até fevereiro de 2021
foi de R$ 652.914,00. O total de microcrédito
concedido aumentou entre 2018 e 2020, como
ilustrado na figura 2. O maior volume foi
concedido em 2020, R$ 479.977,59, o que

2 Como estamos interessados na circulação de mumbuca, desconsideramos os pagamentos de boleto, visto que este tipo de
transação retira a mumbuca de circulação em seu uso. Incluindo o pagamento de boletos, foi transacionado um volume
total de mais de 244 milhões de mumbucas. Desses, 43 milhões (17,6% do total transacionado) foram transformados em
reais no pagamento de boletos, possivelmente fugindo dos limites do município.
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Figura 1 - Esquematização ecossistema da mumbuca em Maricá (fev/18 - ago/20)

Fonte: elaboração própria com dados do Banco Mumbuca (2018-2020) e do Instituto E-dinheiro (2018-2021).

representa 74% do total. A concessão de
microcrédito oscila ao longo de 2020, com uma
concentração de 90% do total, tendo sido
concedida entre setembro e dezembro. Uma
possívelexplicação para essa variação ao longo do
ano é a interrupção e desaceleração das atividades
do banco entre abril e junho de 2020, em função
do ajuste das operações no contexto da
pandemia, zerando o volume de microcrédito
concedido nesse período.

Assim, verificamos que o volume de microcrédito
concedido aumentou em 2020 e, portanto, que o
Banco Mumbuca não reduziu a oferta de
financiamento durante a crise, exceto no período
em que interrompeu suas atividades, portanto
não relacionado com preferência por liquidez.
Importante ressaltar que os dados de arrecadação
do fundo só estão disponíveis até agosto de 2020
e os dados de concessão de microcrédito estão
completos para os três anos, e éapenas a partir de

Figura 2 - Concessão de microcrédito (2018-2020) (R$)

Fonte: elaboração própria com dados do Instituto E-dinheiro (2018-2021).
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Figura 3 - Emissão e gastos em mumbuca vs. arrecadação do Fundo Mumbuca (R$)

Fonte: Elaboração própria com dados do Banco Mumbuca (2018-2020) e Instituto E-dinheiro (2018-2021). Nota: O eixo da
esquerda representa a emissão de mumbuca (linha azul) e gastos com compras e transferências (linha verde), e o eixo da
direita representa a arrecadação do Fundo Mumbuca (linha vermelha).

Figura 4 - Emissão de mumbuca e concessão de microcrédito em mumbuca entre janeiro/2018
a fevereiro/2021 (R$)

Fonte: Elaboração própria com dados do Banco Mumbuca (2018-2020) e Instituto E-dinheiro (2018-2021). Nota: O eixo da
esquerda representa a emissão de mumbuca (linha vermelha), e o eixo da direita representa o microcrédito concedido (linha
azul)
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setembro de 2020 que o volume de microcrédito
concedido aumenta.
O aumento da emissão de mumbuca resultou
no aumento da oferta de microcrédito?
Em 2019, com a expansão do programa da RBC,
e, em 2020, com a adoção de políticasanticíclicas
frente à pandemia de Covid-19, aumentou o
volume de mumbuca em circulação na cidade.
Representado na figura 3 abaixo, o aumento da
emissão de mumbuca resulta, na maior parte do
tempo, no aumento de compras e transferências
e, consequentemente, no aumento daarrecadação
do Fundo Mumbuca.
O incremento da emissão de mumbuca no início
de 2020 resultou no aumento da concessão de
microcrédito na segunda metade do ano, ilustrado
na figura 4 abaixo. Apesar dabaixa concessão de
crédito em abril, maio e junho de 2020 devido à
desaceleração das atividades do Banco nesse
período, podemos concluir que as políticas
econômicas municipais de combate à pandemia
criadas em 2020 foram reforçadas pela política de
crédito do Banco Mumbuca.
Conclusão
Em 2020, durante a crise econômica da pandemia
da Covid-19, o volume de microcrédito
concedido pelo Banco Mumbuca foi maior do
que em anos anteriores, evidência de que o Banco
Mumbuca não respondeu como os bancos
comerciais a um momento de crise. Observamos
que o aumento da emissão de mumbuca entre
janeiro e julho de 2020 resultou no aumento da
concessão de crédito a partir de agosto de 2020,
com 74% do montante de microcrédito
concedido em todo o período de 2018-2021
sendo concentrado no período da pandemia.
Contudo, a oferta de crédito por parte do Banco
Mumbuca não é completamente elástica, pois
depende dos seguintes fatores: (i) disponibilidade
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da prefeitura em liberar recursos através de
programas sociais; (ii) volume de empréstimos
solicitados pela população
- o serviço pode não ser tão conhecido ou
atrativo como o de bancos comerciais; (iii)
interesse do banco na concessão de crédito,
dependendo do perfil financeiro e demanda do
cliente; (iv) e da capacidade da população de
gastar o recurso obtido em mumbuca - se, apesar
de a prefeitura disponibilizar grande volume de
recursos, a população decidir poupar ou
consumir em reais (o que depende do seu grau de
confiança na moeda), o Fundo do Banco
Mumbuca será menor.
Em 2020, o Banco Mumbuca atuou em harmonia
com a Prefeitura, implementando medidas
anticíclicas através da concessão de microcréditos
com cunho social, o que pode ter permitido
manter aquecida a demanda agregada na
economia maricaense. Como as políticas anticrise
da Prefeitura continuam vigentes, é possível que
o aumento da concessão de crédito continue
reforçando as políticas anticrise. Assim, evita-se
que a oferta de meios de pagamento seja
responsabilidade apenas dos bancos comerciais,
resultando em uma economia municipal menos
frágil.
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