


É o primeiro Banco Comunitário no Brasil, que 
surgiu nos grotões do nordeste, na cidade de 
Fortaleza - Ceará. 

A iniciativa de finanças solidárias promovida 
pelo Instituto Palmas tem por objetivo 
democratizar o acesso a serviços financeiros 
e bancários por parte da população da  
periferia, com ampla participação e controle 
social, mobilização de associações locais, 
buscando o desenvolvimento socioeconômico 
da sua comunidade. O princípio básico é gerar 
produção e consumo dentro do seu território. 

Cenário Brasileiro

de brasileiros
milhões
200

de linhas 
celulares

milhões
270

48%

51%

população brasileira não 
tem conta-corrente. este 
percentual é maior nas 
regiões norte e nordeste.

salários no brasil
são pagos em dinheiro.

do dinheiro depositado 
em contas bancárias

30%
são sacados
posteriormente em 
caixas eletrônicos

8% são sacados
em agências



O Palmas e-dinheiro é uma ferramenta desenvolvida 
para a telefonia móvel, criada para levar o sistema 
financeiro a quem tenha um aparelho com linha 
celular ativa.

É uma nova plataforma de Moeda Social Eletrônica* 
e arranjo de pagamentos desenvolvida 100% no 
Brasil, com o objetivo de promover e aumentar 
a inclusão financeira para pessoas de todas as 
classes, com ênfase no público de baixa renda.

Com a implantação desta plataforma, o alcance 
da Moeda Social Eletrônica* ganha uma amplitude 
que ultrapassa os limites territoriais do banco 
comunitário, mas mantém a riqueza gerada 
direcionada a sua origem.

o palmas e-dinheiro foi projetado para 
funcionar em qualquer telefone celular, 
tendo ou não acesso a internet, sem 
restrição de operadora. 

basta se cadastrar via rede celular, 
selecionar seus contatos para enviar 
ou receber dinheiro, e começar a operar 
imediatamente. sem burocracia. 

além de transferir valores para seus 
contatos, outra função do aplicativo é 
servir como meio de   pagamentos em 
estabelecimentos conveniados e entre 
fornecedores de produtos ou serviços.

*Moeda Social Eletrônica: É o dinheiro que circula através
do aplicativo. É “social” porque o lucro com as transações são 
direcionados para investimento em territórios empobrecidos.



abrangência de serviços

O Palmas e-dinheiro é um banco comunitário 
eletrônico, sem agências, com alcance ilimitado.

Inúmeros desdobramentos do uso da plataforma 
estão planejados, a serem implantados após seu 
lançamento. São eles:

 Pagamento na rede comercial local;
 Pagamento de serviços públicos,  
 como transporte coletivo;
 Pagamento de contas;
 Pagamento de benefícios sociais dos 
 governos municipais, estaduais e federal.

Com a massificação do uso do sistema, cria-se um 
canal de comunicação instantânea com a comuni-
dade, o que permite que projetos ligados a saúde 
e educação financeira sejam agregados.

depositar transferir

cobrar
pagar

extrato

resgate

Detalhamento de conta 
com opções de extrato 

geral ou segmentado.

função responsável pela 
entrada de Moeda Social 
Eletrônica no sistema, via 
depósito no Banco Palmas 

ou via cartão de crédito

função de solicitação 
de crédito ou cobrança, 

direcionada a operações 
comerciais formais

ou informais.

função responsável
pela troca de moeda
entre contatos do seu
celular ou números novos.

função de pagamento 
de contas via QR Code.

função de retirada de 
Moeda Social Eletrônica do 
sistema, via saque no banco 
comunitário (em reais)
ou transferência para
outros bancos
tradicionais.



Av. Valparaíso, 698
Conj. Palmeiras, Fortaleza-CE,

Brasil, 60.870-440

+55 85 3459.4848
www.bancopalmas.org.br


