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Estimadas e estimados, 

 

Este relatório apresenta os resultados alcançados pelo Instituto Palmas em 2010 e 2011. A intenção ao se apresentar os dois 

anos juntos é comparar e ver o quanto conseguimos avançar neste último ano. 

 

Quando falamos das ações do Instituto Palmas estamos de forma geral nos referindo a três espaços de atuação: I- as 

atividades desenvolvidas pelo Banco Palmas (no Conjunto Palmeira) e as atividades desenvolvidas pelo Ponto de Finanças 

Solidária (no conjunto Sítio São João, vizinho ao Conjunto Palmeira), II- as atividades do Instituto Palmas em outros 

municípios do Brasil e III- as atividades de assessoria para implantação de outros bancos comunitários em todo Brasil. 

 

Através desses vários espaços de atuação, o Instituto Palmas tem a alegria de anunciar que colaborou para superação da 

pobreza, através da inclusão socioprodutiva, financeira e bancária de 15.000 pessoas nesses últimos dois anos. “Colaborou” é 

o termo certo, diante de nossa crença que “ninguém supera a pobreza sozinho e sem desejar supera-la”, por tanto, é a própria 

pessoa/comunidade a protagonista do seu desenvolvimento.  

 

Sendo assim, o primeiro mérito dos resultados alcançados é o da própria comunidade, homens e mulheres que resolveram não 

aceitar a condição de pobreza como uma dádiva de Deus, nem se contentaram em viver simplesmente com ajuda dos 

programas de distribuição de renda. Ao mesmo tempo é bom afirmar que dentre esse 15 mil vários já não viviam na extrema 

pobreza, são pequenos comerciantes, trabalhadores formais e informais que de uma forma ou de outra já tinham seu sustento 

assegurado. Esse público também é alvo de colaboração do Instituto Palmas.  

 

Nossa estratégia de desenvolvimento local considera que todos no território (do mais pobre ao que tem melhores condições) 

precisam crescer juntos, formando o que denominamos “Rede de Prosumatores”, onde todos são ao mesmo tempo (e entre si), 

produtores, consumidores e atores social de transformação. Nessa lógica a superação da pobreza se da  na proporção que o 

território se desenvolve. 

 

Mas, nesses últimos dois anos, nossa paixão maior foi o projeto ELAS. Um projeto voltado para inclusão socioprodutiva, 

financeira e bancária das mulheres do Bolsa Família que tem uma estratégia bem particular. 

 

(Continua na seguinte pagina) 
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3.100 mulheres fazem parte do ELAS. Organizam-se em grupos, recebem capacitação profissional, crédito, educação 

financeira, vão a praia, ao cinema, visitam outros grupos.  É uma ação integrada que remete a noção de território, tudo ao 

mesmo tempo no mesmo lugar. Indo além, é a dimensão do humano e do prazer. Porque esse é o primeiro passo de tudo. 

As mulheres mais pobres, numa sociedade patriarcal como a nossa, muitas vezes perdem o desejo de liberdade, até porque 

nunca a tiveram. Resta-lhes o sofrimento, a pobreza, o cuidar dos filhos e suportar o fardo da vida doméstica.  

 

Fazer os mais pobres desejar superar a pobreza é infinitamente mais difícil do que dar-lhes as condições para isso. O 

crédito, a capacitação profissional e todos esses instrumentos só tem razão de ser quando a mente aceita que a vida pode ser 

bem melhor. O projeto ELAS foi nosso grande professor nesses últimos dois anos.  

 

Por último, esse relatório vai apresentar nosso esforço em disponibilizar nos territórios empobrecidos uma serie de 

alternativas tecnológicas para inclusão financeira e bancária: venda de microsseguros em POS, pagamentos por celular, 

recebimento do bolsa família pelo sistema biométrico, software de gestão de carteira de crédito, internet grátis para as 

famílias do bairro.  

 

O Banco Palmas fará 15 anos em 2013. Bodas de cristal. Estaremos ao longo de 2012 preparando essa grande festa. Então 

contamos com todos os parceiros que têm nos acompanhado nesta estrada, para chegamos juntos no dia 20 de janeiro de 

2013 e celebrar-nos todas estas conquistas. 
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O Instituto Palmas é uma organização da 

Sociedade Civil, de Interesse Publico 

(OSCIP) cuja missão é contribuir para 

superação da pobreza urbana e rural, 

desenvolvendo produtos e serviços 

financeiros solidários sob controle das 

comunidades que assegure o 

desenvolvimento sustentável de territórios 

de baixa renda. O Instituto Palmas surgiu 

em 2003 para fazer a difusão em todo 

Brasil das tecnologias sociais do Banco 

Palmas, criado em 1998 no Conjunto 

Palmeira – Fortaleza - CE  

O que é o Instituto Palmas? 
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Nossa Pegada 
    

  

 

Acaraú – Dunas de Aranau  Itarema – Tremembé 

Beberibe – Bandesb Madalena – Bansol 

Caridade – Pe. Quiliano Maracanaú – Jaçana 

Cascavel – Bandesc Maracanaú – Paju 

Caucaia – Potira Maranguape – Empreendedores 

Choró – Sertanejo Maranguape – Itapebussu 

Chorozinho – Rio Choró Mauriti – Buriti 

Fortaleza – Bandesce Monsenhor Tabosa – Serra das Matas 

Fortaleza – Dendesol Ocara – Ocards 

Fortaleza – Palmas Pacatuba – Pacatubanco 

Fortaleza – Pirambu Palhano – Artpalha 

Fortaleza – Rio Sol Palmacia – Serrano 

Fortaleza – São Cristovão Paracuru – Par 

Ibaretama – Serra Azul Parmoti – Frei Diogo 

Irauçuba – Amizade Quixadá – Quixadá 

Irauçuba – Bancart Tamboril – Feiticeiro 

Irauçuba – Juazeiro Taua – Quinamuiu 

Itaitinga – ItaSocial 

Rio Branco – Vitoria Manaus – Conquista 

Manaus – Liberdade 

Parintins – Parintins 

Cairu – Casa do Sol Simões Filho – Eco Luzia 

Salvador – Guine Veracruz – Ilha Mar 

Cariacica – Sol 

Vila Velha – Terra 

Vila Velha – Verde Vida 

Vitoria – Bem 

Alcantara – Quilombola 

Dourados – Pirapirê 

Chapada Gaúcha – Chapadense 

Uruana de Minas – Sussuarana 

Belém – Tupinambá 

Jacundá – Paraiso 

João Pessoa – Beira Rio 

Cajueiro da Paria – Caju da Praia 

Parnaíba – Semear 

São João do Arraial – Banco dos Cocais 

São Paulo – Apuanã 

São Paulo – Autogestão 

São Paulo – Paulo Freire 

São Paulo – União Sampaio 

São Paulo – Vista Linda 

São Leopoldo – Pontes Solidárias 

Caxias – Saracuruna 

Niterói – Preventório 

Rio de Janeiro – Banco Cidade 
de Deus 

Silva Jardim – Capivari 
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Reconhecimento FERAS – 

Banco Santander. 

Você faz a Diferença, do 

Santander Microcrédito. 

Reconhecimento Líder do Ano- 

Associação de comerciantes 

do São Cristóvão – Fortaleza – 

CE. 

 

Personalidade Financeira do 

Ano – Relatório Bancário. 
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Correspondente Bancário 

Banco Comunitário 

Pagamento móvel 

Microsseguro 

Educação profissional e financeira 

Moradores 
Produtores, 

comerciantes, 
prestadores de serviços 

REDE LOCAL DE PROSUMATORES 
SOLIDÁRIOS 

COMUNIDADE 
(controle social) 

Crédito para o consumo  
(em moeda social) 

Crédito para a produção 
(em reais) 

Feiras Solidárias 
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 Nossos Destaques 



TECNOLOGIA SOCIAL NA 
COMUNIDADE DO CONJUNTO 

PALMEIRA 
  A PALMATUR é um empreendimento da rede de 

Economia Solidária do Conjunto Palmeira que tem uma 

pousada e serviços de guia. Constitui-se inicialmente 

com 20 mulheres do bairro que foram capacitadas pelo 

projeto Incubadora Feminina do Instituto  

“O turismo comunitário é 

importante para mostrar 

aos visitantes que existe 

uma Fortaleza além das 

praias e da Beira Mar. 

PalmaTur serve para 

contar a história do 

bairro e para mostrar 

esses visitantes nossas 

realidades, nossa 

narrativa”. 
  

Cleciane Cavalcante 

 

  

 Os objetivos principais da PalmaTur são 1) Promover o 

Conjunto Palmeira como um destino turístico em 

Fortaleza, fortalecendo o desenvolvimento econômico 

local através da hospedagem solidária na pousada 

comunitária, tendo por base os princípios da 

sustentabilidade e da solidariedade, e 2) Garantir 

trabalho e renda para as mulheres do bairro 

encaminhando-as para o mercado formal de trabalho. 

  

 A periferia de Fortaleza tem tudo de bom que um turista 

quer ver e viver: Tem grupos de danças folclóricas e 

brasileiras, música regional, arte e culinária cearense, 

barzinhos deliciosos, lojinhas, prédios históricos, igrejas, 

conhecimento e tecnologias sócias, patrimônio imaterial, 

o artesanato, grifes locais, experiências de economia 

solidária, agricultura urbana e natureza.   

Portanto, tudo que um turista quer conhecer tem na 

periferia. Toda essa riqueza pode ser compartilhada, de 

uma maneira sustentável, com os visitantes da cidade. 

Nossos 

Destaques 
Palmas para prestar serviços na área do 

turismo e do varejo.  É fruto da décima turma 

do Projeto Incubadora Feminina que vem 

sendo desenvolvido desde 2001 pelo Instituto 

Palmas. A Incubadora Feminina é direcionada 

a mulheres moradoras do Conjunto Palmeira e 

adjacências, que vivem em situação de 

fragilidade social e econômica. 
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  Em junho 2009, a comunidade discutia sobre a 

violência no bairro contra a juventude, tanto na 

abordagem policial como a ocasionada pelo 

consumo das drogas. No Conjunto Palmeira 

não   existia cinema, teatro, quadras esportivas, 

clubes, nem outros espaços prazerosos de 

diversão. A partir dessa reflexão surgiu a idéia de 

fazer um grande encontro na qual a juventude do 

bairro pudesse pensar em idéias para melhorar a 

comunidade. 

 

  Desde a criação do evento, o Conjunto Palmeira 

tem colocado em pratica varias ideias da 

juventude. Praças foram reformadas, muros foram 

restaurados e decorados, cursos para capacitação 

foram planejados e executados, e um espaço de 

arte para jovens foi criado: “Palmeira das Artes”. 

“O que é mais maravilhoso é a força da 

juventude e do poder que têm na sua 

própria comunidade. Jovens são os 

protagonistas de suas vidas próprias e, 

como tal, podem realizar muitas, muitas 

boas coisas.” 

  
Manuela Matias, 

Uma dos organizadores do evento 1.000 jovens,10 

ideias 

TECNOLOGIA SOCIAL NA 
COMUNIDADE DO CONJUNTO 

PALMEIRA 

Nossos 

Destaques 

  O tema de 2009 foi “por um bairro mais 

prazeroso”. O tema para 2010 foi “1.000 Jovens, 10 

Idéias para Incluir Meu Bairro na Copa de 2014.” O 

evento aconteceu em 27 de julho de 2010. Levou 

propostas aprovadas cerca desse objetivo. 

  O tema de 2011 foi “1.000 Jovens, 10 Idéias 

para um Bairro Sustentável”. Para ser realizados 

o evento se fez um treinamento de 25 jovens 

através do Curso Empreendedorismo para 

Sustentabilidade Ambiental, além disso, se fez 

80 oficinas em diferentes locais envolvendo mais 

de 1.500 jovens recolhendo mais de 2000 

propostas. 

 

  Após sistematizar as propostas, ficou 30 finais. 

No evento foi escolhidas as 10 propostas 

prioritárias. 
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  A COMPANHIA BATE PALMAS é um 

empreendimento na área de arte, educação e 

cultura, que tem como participantes jovens do 

Conjunto Palmeiras, sob a coordenação do 

cantor e compositor Parahyba e o apoio do 

Banco Palmas. A Cia Bate Palmas resgata em 

suas músicas os valores e a história do 

Conjunto Palmeira, dando ênfase a cultura do 

nosso povo. Não é uma instituição com regras 

e estatutos, mas é um movimento que vai em 

frente norteado pela partilha de bens e 

responsabilidades. Gera, dentro dos princípios 

da economia solidária, trabalho e renda para 

cerca de trinta adolescentes da comunidade, 

com a comercialização de seus produtos 

artísticos e culturais, tais como: fabricação de 

instrumentos musicais, gravação de CDs em 

estúdio próprio, oficinas de arte, montagens de 

espetáculos e apresentações artísticas. 

  

 Com grande ênfase na percussão, é formada 

por um batuque de cerca de quinze 

integrantes, guitarra, baixo elétrico, bateria, 

bandolim, violino, violão e vocais. O resultado 

é um espetáculo cheio de ritmos, com bastante 

influência do Coco, Frevo, Bumba-Meu-Boi, 

Maracatu, Ciranda, Rap, Repente, Carimbó, 

Rock, Reggae, Samba, Baião e todo esse 

universo de diversidade cultural, de constante 

criação e recriação rítmica, sonora e poética. A 

sua produção multicultural realiza um 

intercâmbio entre o campo e a cidade, que vai 

desde o mapeamento de grupos artísticos e 

realização de oficinas no interior do Estado, 

até a organização de eventos e apresentações 

conjuntas com os grupos locais. 

  
 

TECNOLOGIA SOCIAL NA 
COMUNIDADE DO CONJUNTO 

PALMEIRA 

Nossos 

Destaques 

: 
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A ACADEMIA DE 

MODA PERIFERIA é um 

espaço de formação e produção 

na área de moda no Conjunto 

Palmeiras. A Academia funciona 

como uma escola existente na 

sede do Instituto Palmas, medindo 

80 metros quadrados, equipadas 

com maquinas e equipamentos 

adequados.  

 

 Na Academia de Moda os alunos 

da região do grande Jangurussu 

compreendem os processos 

básicos do vestuário, o que lhe 

permitirá ingressar no mercado de 

trabalho (ou montar seu próprio 

empreendimentos) com 

conhecimentos técnicos, antes de 

restritos aos estudantes de moda 

das universidades e a pessoas 

que já trabalham na área.  

TECNOLOGIA SOCIAL NA 
COMUNIDADE DO CONJUNTO 

PALMEIRA 



O FÓRUM SOCIOECONÔMICO LOCAL – FECOL – 

é um espaço de articulação da sociedade civil, criado 

pelos grupos organizados do Conjunto Palmeira, plural, 

apartidário, de diálogo e proposição sobre os aspectos 

relativos às questões socioeconômicas e culturais do  

TECNOLOGIA SOCIAL NA 
COMUNIDADE DO CONJUNTO 

PALMEIRA 

Nossos 
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Palmeira” que consistiu em um documento com um 

diagnostico do bairro e um conjunto de soluções 

para os  principais problemas. 

  

B) Deliberação em priorizar duas lutas para os 

próximos 02 anos: 

  

 1) a regularização fundiária para todas as casas 

do bairro, 

  

2) a implantação do sistema convencional de 

esgoto em substituição do atual sistema 

condominial, que já se encontra completamente 

saturado.  

Conjunto Palmeira e adjacências, com o intuito de 

promover o desenvolvimento endógeno do território. 

  

Dentre as várias decisões do FECOL em 2010, algumas 

das mais importantes foram: 

  

A) A realização do Comício Inverso 

Um Evento realizado em praça pública, durante o 

período eleitoral onde os candidatos a prefeito e 

vereadores escutaram e o povo falou. 

Durante o evento os candidatos ficaram sentados e 

a população do bairro subiu no palanque para relatar seus 

problemas e apontar soluções. Após os depoimentos os 

candidatos receberam a “Plataforma do Conjunto 
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Nossos 

Destaques 

Instituto Palmas com o objetivo de 

capacitar jovens da comunidade para 

oferecerem pequenas consultorias aos 

empreendimentos do bairro, orientando 

quanto ao acesso ao crédito, utilização 

das moedas sociais circulantes, 

oportunidades de comercialização nas 

feiras e lojas solidárias da comunidade, 

valorização dos produtos locais, 

participação na rede de economia 

solidária, preço, marketing, estoque, e 

outros. Além dos ensinamentos práticos, o 

curso busca reforçar as ações da Rede de 

Economia Solidária do Conjunto Palmeira, 

favorecendo a geração de emprego e 

renda na comunidade, com o aumento da 

capacidade produtiva dos 

empreendimentos locais, assim como 

reforçar o Fórum Socioeconômico Local 

como estratégia de gestão democrática do 

bairro e controladoria social do Banco 

Palmas.  

 No período de 2010 a 2011, o Instituto 

Palmas formou 23 jovens através do 

curso de consultores comunitários, 

destes, 15 estão trabalhando no próprio 

Instituto Palmas. 

TECNOLOGIA SOCIAL NA 
COMUNIDADE DO CONJUNTO 

PALMEIRA 
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O Curso de Consultores 

Comunitários é um 

programa de 400 horas 

promovido pelo 

O CURSO DE CONSULTORES 

COMUNITÁRIOS 



TECNOLOGIA SOCIAL NA 
COMUNIDADE DO CONJUNTO 

PALMEIRA 
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Destaques 

 

O Projeto Elas caracteriza-se então, pelo desenvolvimento de 

um conjunto de ações de promoção, formação e orientação as 

mulheres do programa Bolsa Família, tomadoras de crédito do 

Banco Palmas. 
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Agentes de Inclusão Socioprodutiva: fazem um acompanhamento 

das mulheres inseridas no projeto através de visitas domiciliares, 

com o intuito de orientar e apoiar suas atividades de geração de 

renda estimulando-as ao convívio comunitário, além de fazer 

encaminhamentos para a utilização de serviços públicos, como 

consultas médicas, advogados, e outros. O Projeto conta com 15 

agentes. 

 

Educação: Cursos de educação financeira, capacitação 

profissional, encontros pedagógicos e organização de grupos 

setoriais de produção e comercialização. 

Crédito Produtivo: linha de crédito especialmente criada para as 

mulheres do programa Bolsa Família, de contratação rápida e sem 

exigências. A mulher precisa apenas apresentar o cartão de 

beneficiária do programa para que possa acessar a um primeiro 

crédito de até R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), podendo evoluir 

até R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

Fundo Solidário para Compras Conjuntas:. É um fundo criado para 

atender grupos de mulheres do Bolsa Família que trabalham no 

mesmo ramo, ajudando-as a realizar compras conjuntas de 

matérias primas e produtos manufaturados. Por exemplo, um grupo 

de mulheres costureiras, um grupo de mulheres que trabalham 

com beleza e outros. Esses grupos fazem uma lista de compras e 

o Banco Palmas compra direto no fornecedor. As mulheres pagam 

ao banco, em 06 parcelas, sem juros. Atualmente temos 30 

mulheres beneficiadas com esse fundo. 



 

Nossos 

Destaques 

 



NOSSO IMPACTO EM 
NÚMEROS 

Nossos 
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CRÉDITO PRODUTIVO (EM REAIS) 

        Número total de créditos concedidos para a 

produção3
 

4.714 112 978 5.804 

        Valor total emprestado para microcrédito 

produtivo4 

R$ 

2.604.098,06 
R$ 28.158,57 R$ 465.592,75 R$ 3.097.849,20 

        Número total de créditos concedidos para 

produção especifico para mulheres de Bolsa 

Família5 

2.549 72 161 2.782 

        Valor emprestado para microcrédito 

produtivo especifico para mulheres de Bolsa 

Família6 

R$ 260.074,50 R$ 9.031,57 R$ 15.058,70 R$ 284.164,77 

CRÉDITO PARA O CONSUMO (EM PALMAS) 

       Número total de créditos concedidos para o 

consumo7 127 0 0 127 

       Valor total emprestado em moeda social 40.000 0 0 40.000 

1 O Banco Palmas faz a gestão do Ponto de Finanças Solidária. Localiza-se a 2 km da sede do Banco Palmas. 
2 Compreende os seguintes Bancos Comunitários: São Cristóvão (Fortaleza – CE), Sertanejo (Choró – CE), Dendesol (Fortaleza – CE), Bandesc 

(Cascavel-CE), Dunas (Acaraú – CE), Ocards (Ocara – CE), Pacatubanco (Pacatuba – CE), Potira (Caucaia – CE), Quixadá (Quixadá – CE), 

Bansol (Madalena – CE), Buriti (Mauriti – CE), Capivari (Silva Jardim – RJ), Cidade de Deus (Rio de Janeiro – RJ). 
3 Fonte: Banco de dados do software de gestão SipWeb do Instituto Palmas. 
4 Idem. 
5 Esses números já estão contemplados no número total de microcréditos concedidos. 
6 Esses números já estão contemplados no valor total emprestado para microcrédito produtivo. 
7 Fonte: Banco de dados do Instituto Palmas. 
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CORRESPONDENTE BANCÁRIO 

        Número total de transações 

realizadas pelo correspondente bancário10
 

CAIXA: 234.031 
CAIXA:  

44.618 

CAIXA:  

0 

CAIXA:  

278.649 

Banco do Brasil:  

46.375  

Banco do Brasil: 

0 

Banco do Brasil: 

185.882 

Banco do Brasil: 

232.257 

Total Geral CAIXA + Banco do Brasil = 510.906 

        Valor (em reais) movimentado pelo 

Correspondente Bancário11 

CAIXA:  
R$ 27.727.791,97 

CAIXA:  
R$ 5.047.425,18 

CAIXA:  
R$ 0,00 

CAIXA:  
R$ 32.775.216,18 

Banco do Brasil: R$ 

23.233.179,13 

Banco do Brasil: 
R$ 0,00 

Banco do Brasil: 
R$ 20.144.068,14 

Banco do Brasil:  
R$ 43.377.247,27 

Total Geral CAIXA + Banco do Brasil = R$ 76.152.464,42 

        Número total de pagamentos do 

Bolsa Família12 31.737 5.401 0 37.138 

        Valor (em reais) pagos para o Bolsa 

Família13 
R$ 3.414.440,00 R$ 643.603,00 R$ 4.058.043,00 

       Contas Correntes abertas14 2.670 30 0 2.700 

NOSSO IMPACTO EM NÚMEROS 
 

8 O Banco Palmas faz a gestão do Ponto de Finanças Solidária. Localiza-se a 2 km da sede do Banco Palmas. 
9 Compreende os seguintes Bancos Comunitários: São Cristóvão (Fortaleza – CE), Sertanejo (Choró – CE), Dendesol (Fortaleza – CE), Bandesc 

(Cascavel-CE), Dunas (Acaraú – CE), Ocards (Ocara – CE), Pacatubanco (Pacatuba – CE), Potira (Caucaia – CE), Quixadá (Quixadá – CE), 

Bansol (Madalena – CE), Buriti (Mauriti – CE), Capivari (Silva Jardim – RJ), Cidade de Deus (Rio de Janeiro – RJ). 
10 Fonte: Banco de dados do correspondente bancário (software do gerenciador financeiro) da CAIXA e do Banco do Brasil. 
11 Idem. 
12 Esses números já estão contemplados no número total de transações do correspondente bancário. 
13 Esses números já estão contemplados no valor (em reais) movimentado pelo correspondente bancário. 
14 As contas correntes são abertas no Banco Palmas mas os clientes são oficialmente da CAIXA. Fonte: CAIXA. 
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NOSSO IMPACTO EM NÚMEROS 
 

15 O Banco Palmas faz a gestão do Ponto de Finanças Solidária. Localiza-se a 2 km da sede do Banco Palmas. 
16 Compreende os seguintes Bancos Comunitários: São Cristóvão (Fortaleza – CE), Sertanejo (Choró – CE), Dendesol (Fortaleza – CE), Bandesc 

(Cascavel-CE), Dunas (Acaraú – CE), Ocards (Ocara – CE), Pacatubanco (Pacatuba – CE), Potira (Caucaia – CE), Quixadá (Quixadá – CE), 

Bansol (Madalena – CE), Buriti (Mauriti – CE), Capivari (Silva Jardim – RJ), Cidade de Deus (Rio de Janeiro – RJ). 
17 Venderam seguros os seguintes bancos: Banco Palmas (Fortaleza – CE), Banco Ocards (Ocara – CE), Banco Tupinambá (Belém/Mosqueiro – 

PA), Banco Paju (Maracanaú – CE). 
18 ELAS é um projeto de inclusão socioprodutiva, financeira e bancária voltado para mulheres beneficiadas pelo Bolsa Família. 
19 As oficinas sobre Democracia Econômica (2 horas em média) refletem os direitos da população no que diz respeito a economia: a ter acesso a 

serviços financeiros, a participar na definição do orçamento público, a obter informações sobre os gastos públicos, a denunciar abusos de preços, 

acompanhar obras e licitações, discutir o lucro dos bancos e outros. 
20 Encontros pedagógicos podem ser realizados de diversas formas: visita a pontos turísticos da cidade, intercâmbio com outros grupos produtivos, 

rodas de conversa e cirandas de danças colaborativas entre outros. O objetivo é discutir temas relevantes para a formação psicossocial como 

relação de gênero, educação dos filhos, violência doméstica, organização da sociedade ou vida comunitária entre outros. 
21 São lideres populares de todo o Brasil treinados na metodologia dos bancos comunitários com o objetivo de implantar bancos em seus 

municípios. 

MICROSSEGUROS 

        Microsseguros vendidos (seguros de vida)17
 2.124 0 87 2.211 

FEIRAS SOLIDÁRIAS 

        Número de Feiras realizadas 18 0 0 18 

VISITAS DE ACOMPANHAMENTO 

        Total de visitas socioeconômicas realizadas 

pelos agentes às mulheres do Projeto ELAS18 
2.355 0 0 2.355 

EDUCAÇÃO 

       Número de famílias que receberam 

capacitação em Educação Sociofinanceira 1.043 0 0 1.043 

       Número de famílias que participaram das 

oficinas de Democracia Econômica19 60 0 302 362 

       Número de famílias que participaram dos 

encontros pedagógicos20 639 0 0 639 

       Multiplicadores capacitados na metodologia 

de bancos comunitários21 70 0 0 70 
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22 O Banco Palmas faz a gestão do Ponto de Finanças Solidária. Localiza-se a 2 km da sede do Banco Palmas. 
23 Compreende os seguintes Bancos Comunitários: São Cristóvão (Fortaleza – CE), Sertanejo (Choró – CE), Dendesol (Fortaleza – CE), Bandesc 

(Cascavel-CE), Dunas (Acaraú – CE), Ocards (Ocara – CE), Pacatubanco (Pacatuba – CE), Potira (Caucaia – CE), Quixadá (Quixadá – CE), 

Bansol (Madalena – CE), Buriti (Mauriti – CE), Capivari (Silva Jardim – RJ), Cidade de Deus (Rio de Janeiro – RJ). 
24 Trata-se de um curso de capacitação profissional onde os jovens aprendem  uma profissão nos empreendimentos de comércios, industrias e 

serviços existentes na própria comunidade. 
25 Consultores Comunitários consiste num  treinamento de 400 horas. Aula para jovens onde é repassada toda a parte técnica, conceitual e 

filosófica do banco comunitário. Os treinados aprendem  também a história da comunidade do Conjunto Palmeira. O objetivo é formar jovens para 

trabalharem nos bancos comunitários e ajudarem os pequenos produtores do bairro na organização e desempenho de seus empreendimentos.  
26 O curso tem três módulos: empreendedorismo, consumo sustentável e sustentabilidade ambiental. 
27 Após o Curso de Empreendedorismo para Sustentabilidade Ambiental, os jovens ministraram 80 oficinas em escolas, associações e igrejas do 

bairro.  

EDUCAÇÃO 

       Número de Agentes/Gerentes de crédito 

treinados 20 0 45 65 

      Número de jovens capacitados no Bairro 

Escola do Trabalho24 480 0 0 480 

      Número de jovens capacitados pelo curso 

Consultores Comunitários25 
30 0 0 30 

      Número de jovens capacitados pelo curso 

Empreendedores para Sustentabilidade 

Ambiental26 

20 0 0 20 

      Número de jovens que participaram das 

oficinas sobre empreendedorismo ambiental nas 

escolas27 

1.200 0 0 1.200 
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28 O Banco Palmas faz a gestão do Ponto de Finanças Solidária. Localiza-se a 2 km da sede do Banco Palmas. 
29 Compreende os seguintes Bancos Comunitários: São Cristóvão (Fortaleza – CE), Sertanejo (Choró – CE), Dendesol (Fortaleza – CE), Bandesc 

(Cascavel-CE), Dunas (Acaraú – CE), Ocards (Ocara – CE), Pacatubanco (Pacatuba – CE), Potira (Caucaia – CE), Quixadá (Quixadá – CE), 

Bansol (Madalena – CE), Buriti (Mauriti – CE), Capivari (Silva Jardim – RJ), Cidade de Deus (Rio de Janeiro – RJ). 
30 Cada família recebeu, em média, dois créditos por ano. 
31 Cada família recebeu, em média, três créditos por ano.  
32 Para aferição de famílias beneficiadas pelo correspondente bancário, usa-se o seguinte cálculo: média mensal de transações dividido por 

quatro. Para efeito desta fórmula calcula-se que, em média, cada família paga quatro contas por mês. 
33 Os dados correspondem as visitas que foram lançadas no banco de dados do projeto até 30 de dezembro de 2011. Existem varias visitas que 

ainda não foram lançadas no banco de dados por motivo do grande volume de visitas diárias. Para calculá-las estimou-se que cada mulher 

recebeu em média três visitas no ano (lançadas no banco de dados). 

 34 Chega-se a esse número somando-se todas as famílias que participaram de alguma modalidade de educação (financeira, encontros 

pedagógicos, democracia econômica e outros) e dividindo essa quantidade por dois. Considera-se que, em média, cada família participou de dois 

cursos ou oficinas de capacitação. 

 35 Somente ao final de 2011 foi implantado o sistema de software para a gestão da carteira de crédito e o banco de dados do projeto ELAS. 

Alguns dados foram armazenados em planilhas. Além disso, não se pode afirmar que uma mesma pessoa tenha utilizado o correspondente 

bancário e realizado um curso de capacitação ou mesmo recebido um crédito. Por esse motivo é possível uma relativa margem de erro, para mais 

ou para menos, dos números apresentados. 

TOTAL DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS 

DIRETAMENTE 

       Número de famílias que receberam crédito 

produtivo30 2.357 56 489 2.902 

      Número total de famílias que receberam 

crédito para o consumo (em moeda social 

Palmas)31 

42 0 0 42 

      Número de famílias beneficiadas pelo 

correspondente bancário32 5.841 929 3.872 10.642 

      Número de famílias que compraram 

microsseguros vendidos (seguro de vida) 2.124 0 87 2.211 

      Número de famílias que receberam visitas de 

acompanhamento – projeto ELAS33 785 0 0 785 

      Número de famílias que participaram de 

cursos e oficinas de formação 34 1.771 0 100 1.871 

TOTAL GERAL DE FAMÍLIAS 

BENEFICIADAS DIRETAMENTE EM 2011 12.920 985 4.548 18.453 



 
O p e r a ç õ e s  d e  C r e d i t o  P r o d u t i v o 

     

Valor total emprestado no 

período 
R$ 669.531,89 R$ 1.750.850,25 R$ 1.706.330,65 R$ 829.400,10 R$ 3.097.849,38 

Quantidade de créditos 

concedidos 
442 1432 1265 1122 5804 

Prazo médio das operações 

realizadas no período 
6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 5 meses 

Valor médio das operações 

realizadas no período 
1.514,78 1.222,66 1.348,90 R$ 739,21 R$ 533,74 

Taxa de juros 1,0% a 3% 1,0% a  3% 1%  a 3% 1,5% a 3% 1,5% a 3,5% 

Nossos 

Destaques 
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EVOLUÇÃO DO CRÉDITO 2007 - 2011 

669.531,89 R$ 

1.750.850,25 R$ 1.706.330,65 R$ 

829.400,10 R$ 

3.097.849,38 R$ 

2007 2008 2009 2010 2011 
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Nossos 
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3.413 

923 1.015 

296 
157 
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até 200 R$ 201 a 400 R$ 401 a 1.000 R$ 1.001 a 3.000 R$ 3.001 a 15.000 R$ 

 

6,45% 

77,12% 

16,43% 
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10,00% 
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30,00% 
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50,00% 

60,00% 

70,00% 

80,00% 

90,00% 

Produção Comércio Serviço 

 

Produção 2,60% 2,06% 

Comércio 26,68% 17,77% 

Serviço 30,73% 29,96% 

Até 200 3.413 376.355,92 

201 a 400 923 292.045,29 

401 a 1.000 1.015 629.272,60 

1.001 a 3.000 296 529.510,42 

3.001 a 15.000 157 1.270.664,98 

TOTAL 5.804 3.097.849,20 
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PERFIL DE CRÉDITO 2011 

Nossos 

Destaques 

Masculino 11,47 31,45 

Femenino 88,53 68,55 
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Masculino Feminino 

 

 

2,73% 

26,85% 

30,87% 

22,71% 

11,91% 

4,06% 
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15 a 20 anos 21 a 30 anos 31 a 40 anos 41 a 50 anos 51 a 60 anos 61 a 70 anos > 70 anos 

15 a 20 anos 2,73 2,21 

21 a 30 anos 26,85 17,90 

31 a 40 anos 30,87 30,08 

41 a 50 anos 22,71 28,75 

51 a 60 anos 11,91 15,35 

61 a 70 anos 4,06 5,02 

Mais de 70 anos 0,84 0,66 



 



 
Encontre-nos no Facebook, curta-nos, 
e se juntar a nossa causa!  
Para as últimas notícias nossas, visite 
o Twitter. 

 
http://facebook.com/BancoPalmas 

http://twitter.com/InstitutoPalmas 

 

http://www.bancopalmas.org.br 

http://www.inovacaoparainclusao.com/ 
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