
ECONOMIA PARTICIPATIVA
Um PROJETO SOCIAL     

em busca de uma



O Desafio

As Alternativas

As Necessidades

Uma MOEDA SOCIAL VIRTUAL

“Fazer, fazendo. Reunir o possível. Compartilhar o máximo e 

ajudar a nós mesmos.” (Ricardo Oliveira) 
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O Desafio

A proposta de uma MOEDA SOCIAL VIRTUAL é uma alternativa para 
enfrentar resistências que encontramos entre afirmações de que estamos 
errados e que não é possível mudar o “curso dos rios” ou da História.

ENTRETANTO, não estamos errados.
A tragédia de Mariana que “acabou” com o Rio Doce 
na sua extensão de 600 km até o oceano e 
transformou a vida de mais de 3 milhões de pessoas 
em seu entorno e dizimou culturas.

A MOEDA SOCIAL VIRTUAL acontecerá, não como uma tragédia, e sim, apesar 
de todas as resistências, como opção natural para transformar realidades.
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As Alternativas para 
Distribuição de Renda

Renda Básica
Renda Mínima

Renda Complementar/Suplementar
Renda Emergencial

Distribuição Direta de Renda
Cooperativas de Crédito

Associações de Auxílio Mútuo
Outras alternativas. 
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As Necessidades
Pela Ordem:
1. Planejamento

2. Organização
3. Designação de Pessoal

4. Administração
5. Controle 

E, também:
1. Responsabilidade.

2. Trabalho.
3. Identidade Social.
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Caros Amigos!

Estamos tão condicionados em discussões ideológicas 
que abrimos mão do que vemos por conta do que 
queremos ver ou sustentar.

- Ninguém, rebate.

- Alguém pega.

No filme “Rain Man”, num determinado momento, há uma 
citação de Rymond falando sobre um jogo de “baseball”:

Alguém tem que fazer...
– Já demos o primeiro passo.

(ele estava ele falando de duas pessoas com nomes estranhos)
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A Proposta

Inicialmente pensamos criar um Associação Sem Fins Lucrativos. 
Foi um desafio intransponível encontrar recursos financeiros, pessoas 
em disponibilidade e tempo para tal tarefa. 

Então, criamos então uma entidade jurídica para representar e dar base 
para desenvolver o projeto por uma Economia Solidária e Participativa.

Em 14 de junho de 2021 nasceu a Pessoa Jurídica para representar este 
esforço social. 

EPA – ECONOMIA PARTICIPATIVA LTDA. 
CNPJ sob nº 42.310.364/0001-18
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A EPA – Economia Participativa Ltda. Foi criada para gerar renda.

Será um Mercado em que pessoas realizam negócios e não um
ambiente no qual elas são apenas custo de mercadorias negociadas.

Mercado – Produção – Consumo são pessoas para este Projeto.

A Proposta
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O Capital será a moeda BitBem cujo símbolo será [ B$ ] e será
totalmente virtual.

A MOEDA SOCIAL VIRTUAL - BitBem ( B$ 1) representará, em sua
unidade, o valor em REAL [ R$ 1 ] que é a moeda corrente no Brasil.

E, por ser uma Moeda Social, não gera juros ou retornos sobre si
mesma e terá a paridade direta com o REAL [ R$ ].

Cada R$ 1 (um real) equivalerá a B$ 1 (Bitbem), resgatáveis a
qualquer momento, sem taxas, com o desconto direto da TAXA FIXA
de remessa de PIX aplicada pelos bancos, equivalente em
setembro/2021 ao valor de R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos)
para uso fora da comunidade.

A Proposta
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O App E-MOEDA – que está em construção para ser lançado em
outubro/2021 - irá fazer o controle e trocas de B$ (BitBem) por
mercadorias e serviços dando a cada um a sua posição atual de valores
no momento das trocas realizadas.

Quem receber valores em B$ (BitBem) terá taxa de administração
de 2 %. Que será empregada para manutenção do aplicativo e custeio
das pessoas envolvidas na administração do Projeto.

Sabemos ousar e precisamos ousar fazer.
Junte-se a todos nós numa alternativa de Vida.

A Proposta
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Uma MOEDA SOCIAL VIRTUAL
UMA GRANDE BASE SOCIAL.

UNIVERSALIDADE TODOS PARTICIPAM
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Todas as moedas sociais 
são concorrentes. 

(buscam o mesmo fim)

Observando o cenário nacional e tentando alternativas que permitissem
que o Mercado – ambiente de troca de bens e serviços – pudesse
ser ativado, com mais participantes, percebemos que uma Moeda que
estabelecesse novos indicadores, circulando em todo o Brasil de
forma dinâmica, virtual e sem muito custo para trocas, seria de máxima
importância.

Partimos então do Mundo das Ideias para a Mundo
das Práticas e apresentamos a nossa proposta:
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A Moeda Social Virtual – BitBem
(B$).



MOEDA SOCIAL VIRTUAL

1 – O que é
2 – Funcionamento
3 – Objetivos propostos.
4 – Resultados esperados.
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MOEDA SOCIAL VIRTUAL
1 – O que é

A Moeda Social Virtual é uma criação para representar, de forma
alternativa, os valores que atribuímos à venda de bens e serviços
na sociedade.
A Moeda Social Virtual - BitBem - não é uma “criptomoeda”.
Não é uma moeda para especulação financeira.
É uma moeda para facilitar a DDR – Distribuição Direta de Renda e
estimular a Economia Local e Nacional.

A paridade será a relação de B$ 1 (BitBem) para R$ 1 (Real).
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MOEDA SOCIAL VIRTUAL
2 – Funcionamento

O funcionamento da Moeda Social Virtual BitBem (B$) acontece/acontecerá
através do App E-moeda e do site www.e-moeda.com.

Todos os participantes, pessoas físicas, terão que fazer um cadastro simples
e serão identificados de forma segura e exclusiva através de um número
identitário. Utilizaremos o protocolo identitário próprio E-NIB para esta
codificação.( www.e-nib.com.)

As pessoas jurídicas interessadas em participar serão identificadas pelo CNPJ e
deverão estar com a Situação Regular (ATIVA) perante os órgãos reguladores
(Receita Federal).
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MOEDA SOCIAL VIRTUAL
3 – Objetivos propostos.

A MOEDA SOCIAL VIRTUAL tem como proposta principal construir uma nova
referência de valor para que a economia quebre a indexação perversa do Capital
sobre todos os demais indicadores sociais.

Precisamos de uma Economia em que Trabalho – Terra – Tecnologia e Capital sejam
participantes e agentes de produção, distribuição, criação e consumo de bens e serviços
para gerar e distribuir riqueza.

A EPA – Economia Participativa se propõe a esta tarefa e a todos que desejarem
participar como Colaboradores, Investidores ou Doadores.

“O sonho coletivo se transforma em realidade”. (Dom Helder Câmara)
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A EPA – Economia Participativa, com os INVESTIDORES, distribuirá no Projeto DDR –
Distribuição direta de Renda – o equivalente a 30% do valor investido e aplicar e
distribuir resultado sobre os 70% investido na empresa.



MOEDA SOCIAL VIRTUAL
4 – Resultados esperados.

A aceitação da proposta que fazemos para a Sociedade.

O aproveitamento do App E-MOEDA que irá facilitar o uso de uma
Moeda Social Virtual através de celular ou do Site na Internet com o
reconhecimento da identidade social exclusiva em todo o território
nacional, vinculada às marcas PIX-ME e PIX-SOCIAL.

O uso da Moeda Social Virtual BitBem (B$) propõe uma INTEGRAÇÃO
entre quaisquer projetos que a coletividade decida promover.
Atenderá a troca de B$ por R$ para resgate dos bens e serviços prestados
em qualquer um dos 5.570 municípios do Brasil com liquidez imediata.
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MOEDA SOCIAL VIRTUAL

Captação e Conversão

Reais em Bens (moeda) 

para CIRCULAÇÃO

R$ 1 => B$ 1

1. Todos USUÁRIOS terão contas individuais e controle direto delas.

2. O App E-moeda realizará transações via celular. Similar ao PIX.

3. Os valores em REAIS convertidos ficaram depositados em BANCO ou FINTECH.

4. 100% dos valores serão aplicado para trocas entre COLABORADORES.

5. TODOS pagamentos em [ B$ ] contribuirão com uma taxa SOCIAL de 2% de custeio.

6. TODOS resgates de [ B$ ] terão apenas uma taxa de transferência do PIX para envio do valor da 
conversão em [ R$ ].

EPA – ECONOMIA PARTICIPATIVA LTDA. 
CNPJ sob nº 42.310.364/0001-18
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MOEDA SOCIAL VIRTUAL

EPA – ECONOMIA PARTICIPATIVA LTDA. 
CNPJ sob nº 42.310.364/0001-18

Circulação da Moeda 
Social [ B$ ] em trocas 

diretas entre 
ASSOCIADOS em um 

TAXA DE CUSTEIO de 2% 
para manutenção do 

PROJETO

Resgate quando 
desejar o valor 
convertido com 

uma TAXA FIXA de  
R$ 4,50 PIX-PJ
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MOEDA SOCIAL VIRTUAL

EPA – ECONOMIA PARTICIPATIVA LTDA. 
CNPJ sob nº 42.310.364/0001-18

R$ 1.000 = B$ 1.000

R$ 100 = B$ 100

R$ 100 = B$ 100

R$ 100 = B$ 100

(-) B$ 500

(+) B$ 490

(-) B$ 200

(+) B$ 196

(-) B$ 100
(+) B$ 98

B$ 390  => R$ 385,50

B$ 196  => R$ 191,50
B$ 198  => R$ 193,50

B$ 500  => R$ 495,50
APLICADO = R$ 1.300,00   => B$ 1.300,00

CIRCULANTE => (+)   B$   800,00

(2%)   CUSTEIO  = R$ 16,00  =>     B$     16,00

RESGATE (TAXA BANCO)  => R$     18,00

PROJETO (modelo)
EPA – R$ 16,00 

14 operações

RESGATADO = R$ 1.266,00 => B$ 1.266,00
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EPA – ECONOMIA PARTICIPATIVA LTDA. 
CNPJ sob nº 42.310.364/0001-18

MARCAS  

PODE USAR 100% 
DO VALOR 
APLICADO

PODE INVESTIR  ATÉ       
R$ 1.000 PARTICIPANDO 

DOS PROJETOS 30% E 
70% DO RESULTADO.

PODE DOAR 
QUALQUER 
VALOR  

PARTICIPAÇÕES

PROJETOS

E-moeda
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MOEDA SOCIAL VIRTUAL

EPA – ECONOMIA PARTICIPATIVA LTDA. 
CNPJ sob nº 42.310.364/0001-18

JOSÉ RICARDO CUNHA DE OLIVEIRA 
www.economiaparticipativa.org

WhatsApp  (13) 99724 5471
E-mail: epa.economiaparticipativa@gmail.com

PIX  pix.epabrasil@gmail.comPIX  pix.epabrasil@gmail.com

SEJA UM INVESTIDOR  
pix.epabrasil@gmail.com
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