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É um grupo de consumo responsável, isto é, um grupo que atua de maneira 

ética, que   praticando o consumo, visa o bem-estar do indivíduo, sociedade 

e meio ambiente.  O projeto Compras Coletivas Ecossolidárias tem o 

intuito de adquirir produtos de boa qualidade, preferencialmente 

alimentos orgânicos ou agroecológicos, artesanais, de agricultores 

familiares, locais e regionais, ou de propostas ligadas ao resgate cultural, 

de cooperativas ou associações de produtores agroecológicos e dentro de 

um comércio mais justo e solidário, onde não há exploração de pessoas 

envolvidas no processo produtivo. Evitamos também a compra de 

intermediadores que em geral compram dos produtores a um preço muito 

baixo e vendem a um alto preço no mercado convencional. 

 

A proposta mais ampla que está por trás desse projeto envolve a reorganização da 

economia e da sociedade buscando promover a democracia econômica e também uma 

economia de cooperação e solidariedade, baseada na atuação mais consciente das 

pessoas, aproximando consumidores e produtores em uma base ética. 

Listamos alguns de nossos objetivos: 

 

 Disponibilizar produtos orgânicos, agroecológicos, produzidos localmente;  

 Promover o consumo consciente e responsável; 

 Organização coletiva, sem revendedores cujo objetivo central seja o lucro; 

 Desenvolvimento da economia local: aproximação de produtores e 

consumidores; 

 Socialização e interação social construtiva, em particular entre 

consumidores; 

 Incentivar pequenos produtores e produção agroecológica e familiar;  

 Promover bem-estar individual, social, e também o bem-conviver 

ambiental. 

 

 

 

 

 

 

O QUE É COMPRAS COLETIVAS 
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O grupo de consumo responsável Compras Coletivas Ecossolidárias, que 

quando iniciou levava o nome de Compras Coletivas, surgiu em 2006 a 

partir de uma tentativa de construção de uma cooperativa de consumo e 

produção de alimentos orgânicos e agroecológicos dentro da Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC). 

Inicialmente o grupo estava ligado a um projeto de extensão do Núcleo de 

Economia Solidária (NESOL) coordenado pelo professor Armando Lisboa. 

 

Já em 2013, nosso apoio institucional aconteceu através do professor Oscar 

J. Rover, do LACAF (Laboratório de Comercialização da Agricultura 

Familiar), e da ONG CEPAGRO (Centro de Estudos e Promoção da 

Agricultura de Grupo) que nos cedia espaço em sua sede, dentro da UFSC, 

para realizar as Partilhas ou entrega dos produtos aos consumidores até o 

final deste mesmo ano. 

 

Devido a mudanças internas e limitação do espaço físico do CEPAGRO, 

no início de 2014 foi necessário buscarmos um outro local para as Compras 

Coletivas Ecossolidárias e desde então não realizamos mais as Partilhas 

dentro da UFSC.  

 

Em 2006 também surgiu na UFSC o projeto Ágora. Tratava-se da 

proposta de um espaço amplo de atividades diversas, inspirado no espaço 

democrático de cidades gregas antigas, denominado “Ágora”. Esse projeto 

inspirou a formação de uma Feira na UFSC, deslocada para um espaço 

físico aberto com feirantes de produção orgânica e agroecológica e 

também artesanato local. 

 

Mais tarde, alguns produtores da feira passaram a fornecer produtos 

orgânicos para as Compras Coletivas enquanto outros compravam matéria 

prima da mesma para produzir seus alimentos e vender. Até certo ponto os 

dois projetos se complementavam e caminhavam juntos. Porém, aos poucos 

os dois projetos se tornaram independentes no que diz respeito a gestão, 

inserção de produtos e produtores, espaço e coordenação. 

 
 
 

UM POQUINHO DE NOSSA 
HISTÓRIA 
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Outros Núcleos de Compras Ecossolidárias 
 

Sempre sonhamos em espalhar a semente das Compras Coletivas 

Ecossolidárias pela ilha e região, tendo vários núcleos de consumo 

organizados e assim beneficiando mais consumidores e produtores. 

 

Na trajetória das Compras Coletivas, foram criados novos núcleos em 

outras localidades, a exemplo de Pedra Branca, Criciúma e o núcleo 

autônomo de Itajaí. Com exceção do último, as compras coletivas nesses 

locais aconteceram de forma centralizada no núcleo de Florianópolis.  

 

Além desses núcleos foram criados novos pontos de distribuição (Partilhas): 

Rio Vermelho, Armação, Canto da Lagoa, Canasvieiras. Os produtos e 

pedidos eram gerenciados e recebidos pelo núcleo gestor central que no 

dia da Partilha entregava para os focalizadores dos pontos de distribuição. 

Estes marcavam dia e horário de uma segunda Partilha para a distribuição 

dos pedidos em seu bairro. 

 

Atualmente, optamos em gerenciar apenas o núcleo central em 

Florianópolis, devido ao trabalho que demanda organizar outros grupos. 

Contudo organizamos o Núcleo de Entregas de Compras (NECs), que 

funciona como um ponto de distribuição de compras, porém os próprios 

consumidores cooperam e combinam entre si quando alguém não puder 

retirar seu pedido no dia da Partilha, para que assim, o pedido seja levado 

solidariamente por algum outro consumidor que more perto. 

 

Atualmente são três os gestores do projeto Compras Coletivas 

Ecossolidárias: Karla Mara Rosa Scherer (Krsná), está no núcleo gestor 

desde o início do projeto; Bruno Vinicius Pasti (Bháskar) e Emília de P. 

Vieira. Contudo muitas pessoas já fizeram parte do núcleo gestor, ou 

cooperaram com o projeto, citaremos aquelas que mais tempo e 

intensamente se envolveram com o núcleo gestor: Mahesh Deva, André 

Ganzarolli Martins, Ana Paula Tridapalli de Almeida, Fabiana Ribeiro, 

Eduado Tridapalli e Giulia Piccino . 

 

Na última edição, n°59, tivemos 62 consumidores participantes, 20 

fornecedores sendo 7 deles com certificação de produto orgânico. Foram 

entregues 970 kg de mercadoria num total de 1260 produtos.  

A partir da edição de n°54, que aconteceu em dezembro de 2014, as 

edições são realizadas a cada dois meses através do portal cirandas.net 

http://cirandas.net/fbes/o-que-e-o-cirandas
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Desde que inicio o projeto, em maio de 

2006, realizamos num total de 59 edições 

ou Partilhas: 

                      Partilhas n° 55 e 57, respectivamente.  

 

                                                                                                                               

AÇÕES Um pouquinho de nossas ações 

Nesses 10 anos de Compras Coletivas 
Ecossolidárias (CCE) muitas coisas 
aconteceram, contudo, listamos algumas 
delas abaixo:  

(i) Organização de um minicurso na 
IX SEPEX-UFSC como forma de 
motivar o envolvimento de 
pessoas interessadas no esforço 
de autogestão, além de divulgar 
os princípios que regem as CCE 
(2010); 

(ii) Realizamos o Curso de 
Capacitação em Cooperativa 
Popular de Consumo (2010) 

(iii) Realizamos uma palestra sobre o 
tema “Alimentação e 
Sustentabilidade” por ocasião do 
3º Green Drinks, no qual a 
alimentação foi assumida por 
fornecedores vinculados às CCE 
(2011); 

(iv) Participação num evento 
organizado pelo Cepagro e pelo 
Ponto de Cultura de Engenho de 
Farinha na Ecofeira da Lagoa da 
Conceição em Florianópolis 
(2011) 

(v) Participamos também na feira 
promovida pelo IFSC-
Florianópolis (2012).  

(vi) Participação no VIII Encontro 
Ampliado da Rede Ecovida de 
Agroecologia em Florianópolis 
(2012);  

(vii) Exposição das práticas do grupo 
de consumo CCE no VII Encontro 
do Núcleo Litoral Catarinense em 
Rancho Queimado – SC, como 
parte da oficina: Construção de 
redes de Comercialização e 
Compras Institucionais (2013) 

(viii) Realização de seminário no 
encontro: Dia da Terra Madre em 
Angelina-SC (2011) 

 
(ix) Promovemos o Encontro 

Cooperativismo & Associativismo 
com o especialista João Andreata 
(2010) 

(x) Participações no II e IV Encontro 
dos Grupos de Consumo 
Responsável em de 2011 e 2013, 
repectivamente, em São Paulo , 
organizados pelo Instituto Kairós 
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Data* Ação Descrição 

02/04/17 
Abertura de ciclo de 

pedidos no site 
cirandas.net 

Os consumidores cadastrados na nossa comunidade no portal 
cirandas.net poderão acessar a lista de produtos e fazer seus 

pedidos 

 *Acessar o portal cirandas.net aqui para confirmar a data.  

 

 

 

Karolyna Herrera: doutoranda do Núcleo de Pesquisa sobre Agricultura 

Familiar da Universidade Federal de Santa Cantarina. 

 

Portal cirandas.net:  “o Cirandas é uma iniciativa do FBES - Fórum 

Brasileiro de Economia Solidária - que tem como objetivo oferecer 

CALENDÁRIO 

PARCEIROS 

http://cirandas.net/compras-coletivas-ecossolidarias/
http://cirandas.net/fbes/o-que-e-o-cirandas
http://www.fbes.org.br/
http://www.fbes.org.br/
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ferramentas na internet para promover a articulação econômica, social e 

política de quem gosta da Economia Solidária ou vive dela. (...)” 

 

Alexande Pires Lage: mestrando na Universidade Federal de Santa 

Catarina 

 

Fabricio Finardi: parceiro que faz parte de uma cooperativa de ciclistas que realizam 

entregas de bicicleta na região de Florianópolis, a baixo o mapa de entregas para CCE: 
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Divulgação de 10 anos do Grupo de Consumo Responsável 

 

 

Caixas dos 97 participantes da Partilha n° 54 

 

CLIPPING 
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Acima matéria sobre CCE e entrevista com um dos gestores na época. 

Acesse o link aqui para ver a reportagem completa! 

http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/projeto_compras_coletivas_apresenta_uma_alternativa_de_vendas_na_capital.html
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Acima matéria sobre CCE. Acesse o link aqui para ver a reportagem 

completa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.scribd.com/doc/17238687/Economia?autodown=pdf
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Informativo que conta nossa história e exemplifica nossa operacionalidade 

até a edição de n° 54, após esta edição nossa organização se deu 

principalmente através do portal cirandas.net. Acesse o link aqui para ver 

o informativo completo! 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Bháskar/Documents/Compras%20Coletivas%20Ecossolidárias/Material%20para%20portfólio-05-2016/cirandas.net
http://cirandas.net/compras-coletivas-ecossolidarias/conheca-um-pouco-do-projeto-compras-coletivas-ecossolidarias/informativo-compras-coletivas-ecossolidarias-marco-2015
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Participação de no evento Floripa Cidade Utópica 

 

Acesse o link para conferir a reportagem no site da Universidade Federal 

de Santa Catarina com a divulgação do evento: clique aqui  

 

 

 

 

mailto:http://noticias.ufsc.br/2016/09/mostra-floripa-cidade-utopica-na-ufsc-no-sabado/?subject=veja%20a%20reportagem
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