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O que é 
Economia Solidária?
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O que é Economia Solidária?

Entende-se ES a partir de 3 dimensões:

 Dimensão econômica: Autogestão

 Dimensão cultural e ambiental: Bem Viver (Sumak 
Kawsay)

 Dimensão política: Estratégia de desenvolvimento 
sustentável, local e solidário
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O que é Economia Solidária?

Formas de organização variadas:
 Cooperativas;
 Empresas autogestionadas;
 Grupos informais;
 Associações

Principais setores:
 Artesanato e confecção
 Agricultura (agroecologia) e agrondústria
 Consumo Responsável (GCRs e CSAs)
 Serviços (assessoria, educação, tecnologia…)
 Comercialização
 Finanças Solidárias
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Cooperativa EITA – 
Educação, Informação e 

Tecnologia para Autogestão
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EITA – Visão geral

 Criada em maio de 2011. E vamos bem, obrigado!

 É uma cooperativa de trabalho, pautada pelos 
princípios e práticas da economia solidária, do 
software livre, de dados abertos e protocolos de 
interoperabilidade.

 Tem como objetivo o desenvolvimento de 
tecnologias da informação para apoiar pautas 
progressistas de direitos humanos, justiça social e 
justiça ambiental, em apoio às ações de 
universidades, movimentos sociais e outras 
entidades da sociedade civil
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EITA – Clientes
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Dados abertos e protocolos de 
interoperabilidade como pilar de modelo 

de negócios
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Dados abertos, Protocolos e modelo de negócios

 Qual é o valor da informação?
1) Sua exclusividade (propriedade intelectual)?
2) Ou sua partilha (inteligência coletiva)?

 Cada novo contrato específico amplia o acervo de 
dados à sociedade. 

 Ao mesmo tempo, o acúmulo de bases de dados 
diversas permite uma postura ativa (propositiva) 
na construção de novas propostas com outros 
clientes.

 Amplia-se o foco: de uma solução específica, para a 
capacidade de agentes gerarem novas soluções. 
Estímulo à criatividade e à saudável concorrência.
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Dados abertos, Protocolos e modelo de negócios

 Padrões e protocolos de interoperabilidade:
1) reduzem a curva de aprendizado das empresas 

 e instituições de software
2) fomentam a descentralização e soberania dos 

clientes sobre suas soluções
3) otimizam processos sinérgicos de soluções de 

proteção e privacidade

 Mas geram-se dificuldades na construção das 
soluções e manutenção posterior

1) falta de capacidade, por parte do cliente, em 
manter sua instância própria → necessidade de 
soluções confiáveis em nuvem

2) desafio de determinar quais dados são 
sensíveis e não devem ser disponibilizados → 
reconhecer cenários de risco
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Cases
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Cases - Uso de dados abertos

 

Responsa e Portal do Consumo Responsável
https://consumoresponsavel.org.br

Equidata
http://equidata.eita.org.br

http://infosanbas.org.br/

http://rios.org.br/

Dados sobre agrotóxicos
http://agrotoxicos.eita.org.br

https://consumoresponsavel.org.br/
https://consumoresponsavel.org.br/
http://equidata.eita.org.br/
http://equidata.eita.org.br/
http://infosanbas.org.br/
http://rios.org.br/
http://agrotoxicos.eita.org.br/
http://agrotoxicos.eita.org.br/
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Cases – Disponibilização de dados abertos

 

http://beirasdagua.org.br/ http://feirasorganicas.org.br

http://agroecologiaemrede.org.br
AeR

http://beirasdagua.org.br/
http://feirasorganicas.org.br/
http://agroecologiaemrede.org.br/
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Tainacan

 Geração de acervos: importante necessidade de 
nossos clientes

 Estamos estudando migrar Beiras para Tainacan…

 Foco em metadados, dados abertos: nossa praia

 Em Wordpress: baixa curva de aprendizado, alta 
capacidade de customização de temas, alteração 
do código

 Sobre ombros de gigantes

 Interoperabilidade no coração, via API
 Gostaríamos de incorporar ao RIOS
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Tainacan

 Não temos dúvidas que a EITA quer ser parceira e 
usuária desta plataforma

 Potencializa e fortalece o trabalho de nossa 
cooperativa, inserindo-se perfeitamente em muitas 
das soluções que oferecemos e no nosso modelo 
de negócios



06/11/2018

Tainacan: a importância de acervos compartilhados 
para o setor privado e a economia solidária

Workshop: Interoperabilidade e compartilhamento de acervos em 
rede: os caminhos propostos pelo Projeto Tainacan 

Daniel Tygel
Cooperativa EITA

http://eita.coop.br 

http://eita.coop.br coletivo@eita.org.br


