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 Objetivo: 

  Trabalhar os propósitos do Cirandas

 Conteúdo:
  O que é o Cirandas?
  Do que é composto o Cirandas?
  Por que usar o Cirandas?
  O ponto de apoio ao Cirandas
 Resumindo esta aula

 



O que é o Cirandas

Cirandeiro, cirandeiro ó
Rede e solidariedade, não se faz de 

uma mão só!

Vou construindo uma rede solidária
Que vive o sonho de uma vida melhor!
A rede cresce no sonho da liberdade

Que une nossas utopias, vidas, mãos e 
corações!

Essa ciranda não é minha só, ela de 
todos nós, ela é de todos nós!

A utopia é que nos uniu, para viver e 
cantar o sonho em uma só voz.

Para esta ciranda,
Juntamos mãos com mãos.

Unimos sonho e vida,
Na força da ação.

Letra por Eliel Jr, 27/05/2009

Clique e ouça a Música do Cirandas

http://cirandas.net/cirandeiros/blog/musica-do-cirandas


O que é o Cirandas

Vivemos em redes

     

Olá! Você deve estar curioso para saber 
que  Ciranda é esta que estamos dançando.

 Não precisa ficar acanhado, pode chegar junto que 
esse espaço também é seu. 

De mãos dadas podemos encurtar distâncias e escolhermos o ritmo que vamos 
cirandar. Esperamos que, ao saborear este módulo, você entenda como 
funciona a rede Cirandas e quais tipos de  informações conseguimos encontrar 
através dessa nova ferramenta.



     Com o avanço tecnológico e a popularização das comunicações digitais, a distância 
geográfica tornou-se cada vez menos um obstáculo para o acesso a informação e 
a interação com os demais envolvidos nas redes.

O que é o Cirandas



    

   Mas como essas vantagens da era da informação podem beneficiar os 
empreendimentos? Com acesso rápido às informações, organizações de todos os 
tipos e tamanhos são capazes de utilizar o poder da rede para atender suas 
necessidade. Além disso, a comunicação pela internet permite estabelecer novas 
parcerias com indivíduos e grupos.

O que é o Cirandas



     Às vezes é difícil saber à primeira vista se alguém pode 
se tornar um bom parceiro. Isso acontece mais 
facilmente quando recebemos alguma espécie de 
indicação, conhecendo o trabalho de outros de forma 
indireta. Em uma rede social da internet, é possível 
conhecer pessoas e empreendimentos, saber de 
eventos com antecedência e interagir em comunidades 
ligadas a regiões e temas do nosso interesse. No 
Cirandas, além disso, podemos divulgar os produtos e 
procurar quem vende os insumos que precisamos.

  

   

     

   O Cirandas é um desses espaços de convivência e foi 
pensado para fortalecer os empreendimentos, as redes e cadeias 

da Economia Solidária.

O que é o Cirandas



Do que é composto o Cirandas

     Se o seu empreendimento também deseja botar a cara na rede e 
navegar pelos mares digitais da internet, preparamos um passeio pela 
rede social Cirandas (www.cirandas.net), o portal oficial da economia 
solidária desenvolvido em parceria com o Fórum Brasileiro de Economia 
Solidária (FBES).

Acesse a internet e digite o endereço:
www.cirandas.net

http://www.cirandas.net/
http://www.cirandas.net/


Esta é a tela inicial do Cirandas
Nesta opção você encontra os artigos 
Publicados sobre Economia Solidária

Do que é composto o Cirandas



Ao escolher ARTIGOS,  
estes são listados 
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Do que é composto o Cirandas - Artigos



Do que é composto o Cirandas 

Aqui você encontra as 
pessoas cadastradas no 

Cirandas.



E ainda pode filtrar pelas mais 
recentes, ativas ou populares. 

Do que é composto o Cirandas - Pessoas 



Do que é composto o Cirandas

Nesta opção está a lista de produtos 
oferecidos através do Cirandas.



Ao escolher Produtos,
estes são listados.  

Do que é composto o Cirandas - Produtos



Do que é composto o Cirandas
Aqui estão os 

empreendimentos 
cadastrados no Cirandas



São exibidos os empreendimentos
Cadastrados no Cirandas

Do que é composto o Cirandas - Empreendimentos



Do que é composto o Cirandas

Nesta opção você encontra 
as comunidades 

já cadastradas no Cirandas.



Do que é composto o Cirandas - Comunidades

E ainda pode filtrar pelas mais 
recentes, ativas ou populares.



Do que é composto o Cirandas 

Aqui você  visualiza os eventos 
relacionados a Economia 

Solidária.



Do que é composto o Cirandas - Eventos

Você escolhe uma data e
são exibidos os eventos 

deste dia.



Do que é composto o Cirandas Nesta aba é possível selecionar 
as  informações por tema.



Do que é composto o Cirandas - Temáticas

Um tema deve ser 
escolhido



Do que é composto o Cirandas - Temática Agricultura Familiar

Ao escolher um tema, serão apresentados: 
As pessoas, os Empreendimentos, os Produtos, 

os Eventos, as Comunidades e os Artigos relativos 
ao mesmo.



Do que é composto o Cirandas 
Aqui podem ser selecionadas 
as informações por território.



Do que é composto o Cirandas - Territórios

Um território deve ser 
escolhido



Do que é composto o Cirandas - Territórios Sudeste

Ao escolher um território serão apresentados: 
As pessoas, os Empreendimentos, os Produtos, 

os Eventos, as Comunidades e os Artigos 
relativos ao mesmo.



Do que é composto o Cirandas 
Nesta opção podem ser selecionadas 

as  informações por rede/cadeia.



Do que é composto o Cirandas  - Redes/Cadeias

Uma rede/cadeia deve ser 
escolhida



Do que é composto o Cirandas - Redes/Cadeias - Agropecuária

Ao escolher uma rede/cadeia, serão apresentados: 
as pessoas, os Empreendimentos, os Produtos, os Eventos, 

as Comunidades e os Artigos relativos a mesma.



Por que usar o Cirandas?

Cirandas.net – 
espaço de inteligência econômica colaborativa 

e solidária

Com o objetivo de oferecer informações com base 
nos princípios da Economia Solidária, o Fórum 
Brasileiro de Economia Solidária (FBES) 
desenvolveu uma ferramenta especial de gestão 
da informação para o movimento. 

Por trás da aparência de ser apenas uma ferramenta de rede social, há algo novo 
que pode representar um aliado fundamental para os empreendimentos de Economia 
Solidária se organizarem em redes e cadeias solidárias: além de ser uma rede social, 
o Cirandas é um sistema de inteligência colaborativa e solidária.



Por que usar o Cirandas?

     Cirandas é um ambiente no qual a informação 
circula entre os empreendimentos, e aparece para 
cada empreendimento na forma de oportunidades 
de conexão econômica ou política. 

Nesse sistema, qualquer consumidor pode encontrar produtos e serviços da 
Economia Solidária de todo o país, e os empreendimentos podem descobrir 
novos parceiros, seja no fornecimento de matérias-primas, seja na partilha de 
rota e logística e na troca de experiências ou na articulação para conseguir fazer 
ofertas de grande escala que um empreendimento sozinho não daria conta. 



Por que usar o Cirandas?

 Também é possível ao empreendimento dizer aos (às) consumidores(as) como o 
preço de cada produto ou serviço é construído, contribuindo, assim, na construção do 
preço justo.

     Hoje, cada empreendimento 
solidário tem no Cirandas seu 
próprio site gratuito na 
internet, onde é possível 
contar sua história, mostrar 
sua vitrine de produtos e 
serviços e ter acesso às 
ferramentas de inteligência 
econômica, tais como o 
“farejador de oportunidades” 
e o “descobridor de rotas 
partilhadas”, entre muitas 
outras. 



Por que usar o Cirandas?

    Na Economia Solidária, a força está na 
colaboração, e, para isso, a informação 
partilhada torna-se um instrumento poderoso 
de eficiência e criatividade colaborativa.



O ponto de apoio ao Cirandas

Uma pessoa, telecentro, incubadora, empreendimento, escola, centro 
público ou qualquer outra organização que é reconhecida pelo FBES 
como tendo capacidade de formar empreendimentos no uso do 
Cirandas e especialmente na ativação de seu site no Cirandas.

Quem pode ser?



O ponto de apoio ao Cirandas

     O que deve fazer?

Formar empreendimentos para que possam 
ativar seus sites e sejam capazes de, 
sozinhos, fazer alterações posteriormente. 

      
Temos hoje 21.859 sites de empreendimentos solidários no 

Cirandas, mas a grande maioria está ainda desativada.



O ponto de apoio ao Cirandas

Como?

O Ponto de Apoio Cirandas deve usar uma 
metodologia de formação aos 
empreendimentos que envolve a ativação do 
site, a inserção dos produtos e serviços, a 
inserção da história e pontos de venda, e a 
adição de fotos, imagens, logo, além da 
elaboração de um cartão de visitas simples 
para os integrantes do empreendimento 
utilizarem em suas ações econômicas.



O ponto de apoio ao Cirandas

Pode continuar realizando formações de empreendimentos para ativarem e construírem 
seus sites no Cirandas.

  O que deve fazer depois?



O ponto de apoio ao Cirandas

     Pode elaborar PROJETOS para fazer a formação do maior número possível de 
empreendimentos solidários, em parceria com telecentros, com os fóruns de 
economia solidária, com incubadoras, com o governo ou outras parcerias.

O que fazer depois?

      Empreendimentos solidários podem se unir e contratar coletivamente um Ponto 
de Apoio Cirandas para ativar e construir seus sites no Cirandas.



Resumindo esta aula

Nesta aula, você aprendeu que:

     O Cirandas é o portal oficial da economia solidária desenvolvido em parceria com 
o Fórum Brasileiro de Economia Solidária (FBES) e se constitui de um espaço de 
convivência pensado para fortalecer os empreendimentos, as redes e cadeias da 
Economia Solidária;

 O Cirandas é composto por menus e abas que o leva aos aspectos relacionados 
a artigos, pessoas, produtos, empreendimentos, comunidades e eventos.

    O Cirandas pode ser usado para os empreendimentos de Economia Solidária se 
organizarem em redes e cadeias solidárias e para qualquer consumidor poder 
encontrar produtos e serviços da Economia Solidária de todo o país, e os 
empreendimentos poderem descobrir novos parceiros.



Nesta aula, você aprendeu que:

  O ponto de apoio Cirandas pode ser uma pessoa, telecentro, incubadora, 
empreendimento, escola, centro público ou qualquer outra organização que é 
reconhecida pelo FBES.

    O ponto de apoio deve formar empreendimentos para que possam ativar seus 
sites, e após a conclusão da capacitação pode continuar realizando formações 
de empreendimentos, elaborar PROJETOS para fazer a formação  de mais 
empreendimentos através de parcerias, ser contratado por um grupo de 
empreendimentos para ativar e construir seus sites no Cirandas.

Resumindo esta aula



Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Atribuição 2.5 Brasil. Para ver uma cópia desta 
licença, visite http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/br/.

Participaram da elaboração deste material: Alan Teixeira de Figueiredo, Carlos Eduardo Gonçalves de Carvalho, 
Cássia Cristina Breia, Elisabete Thomaselli Nogueira, Fernando Gonçalves Severo, Gilson Pereira Lopes Filho, 
José Carlos Rubinato, Leise Capella da Silva Jogaib, Luiz Arthur Silva de Faria, Mônica Coelho Mitkiewitz, 
Marilene Marinho, Rita de Cássia Gonçalves Claudemiro, Sônia de Fátima Ribeiro de Oliveira.

Este material foi gerado para ensino a distância do Cirandas.net, para contribuir na formação de pontos de apoio 
Cirandas, no âmbito da Solução TIC Assessoria Cirandas (ação do Programa Voluntariado Corporativo 
Petrobras, em parceria com o SOLTEC/UFRJ - Núcleo de Solidariedade Técnica da UFRJ e com o FBES – 
Fórum Brasileiro de Economia Solidária).
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