
                            

Proposta de Serviço de melhorias para a ferramenta
de comercialização solidária -

Espaço ESCAMBO.ORG

Salvador, 02 de setembro de 2016. 



APRESENTAÇÃO 

A Colivre, Cooperativa de Tecnologias Livres, é uma organização baiana que presta
serviços de instalação de redes, segurança, capacitação, migração e desenvolvimento
de novas soluções, trabalhando exclusivamente com Tecnologias Livres. Para tanto,
contamos  com  uma  equipe  formada  por  programadoras(es),  webdesigners  e
gestoras(es) que já possuem uma vasta experiência na área. 

EXPERIÊNCIA 

A  Colivre  é  uma empresa  cooperativa  com mais  de  dez  anos  de  experiência  em
desenvolvimento  de  tecnologia  da  informação  e  comunicação  em  diversas  áreas.
Abaixo é  possível verificar alguns exemplos nas seguintes áreas:

Aplicações 
WEB:

Desenvolvimento  do  Papers: um  software  livre  para
conferências/eventos  que  suporta:  Submissão  de  propostas  de
palestra/trabalhos; Processo de julgamento/avaliação on line das
propostas  de  palestra/trabalhos  por  um  ou  mais  avaliadores;
Inclusão  de  palestras/trabalhos  de  convidados/patrocinadores
(não  submetidas)  durante  a  chamada  dos  trabalhos;  Várias
Trilhas, Grupos de Trabalhos, Macrotemas; Publicação da grade
de programação da conferência organizada em conformidade com
os espaços de atividades que o evento oferece. Essa grade pode
ter 1 ou mais dias e a quantidade de espaços por dias conforme a
organização  permitir;  Função  de  inscrição  de  participantes  no
evento/conferência.  http://colivre.coop.br/Tech/Papers O Papers é
usado  em  ebvetos  como  FISL,  CONSEGI  e  o  Colóquio
Internacional do CIAGS/UFBA: 

http://papers.ciags.org.br/coloquio2012/speaker/

http://papers.consegi.gov.br/pub/oficinas

Redes 
Sociais: Rede Social e Acadêmica da USP (STOA) - A nova plataforma

de rede social  da SUP,  baseada no software livre Noosfero,  foi
adaptada pela COLIVRE (Cooperativa de Tecnologias Livres) junto
com a USP, de acordo com os resultados de mais de um ano de
deliberações e discussões,  e oito  meses de desenvolvimento de
software.http://softwarelivre.org/colivre/cases/rede-social-e-
academica-da-usp-stoa-e-desenvolvida-com-noosfero

http://softwarelivre.org/colivre/cases/rede-social-e-academica-da-usp-stoa-e-desenvolvida-com-noosfero
http://softwarelivre.org/colivre/cases/rede-social-e-academica-da-usp-stoa-e-desenvolvida-com-noosfero
http://papers.consegi.gov.br/pub/oficinas
http://papers.ciags.org.br/coloquio2012/speaker/
http://colivre.coop.br/Tech/Papers


Blogoosfero é uma nova plataforma web, livre a autônoma, para
que @s blogueir@s possam hospedar seus blogs com segurança,
sem estarem atrelados a contratos e serviços com multinacionais
do  segmento.  A  Colivre  viabilizou  todo  o  desenvolvimento  e  a
infraestrutura  de  segurança  por  meio  da  plataforma  Noosfero.
Com isso,  os Blogueiros passaram a adotar uma ferramenta de
manuseio simplificado, ou seja, blog e CMS (Sistema de Gestão de
Conteúdos)  próprio  do  Noosfero.
http://softwarelivre.org/colivre/cases/blogoosfero-novo-servico-de-
blogs-nacional-que-adota-a-plataforma-noosfero

A  rede  Social  do  Projeto  Software  Livre  Brasil (PSL-BR).  O
PSL-BR  antecede  a  criação  do  Noosfero.  Entretanto,  novos
avanços  surgiram a partir  da migração para a  plataforma web
livre  criada  pela  Colivre.  Com o  Noosfero,  o  Softwarelivre.org
passa a ser uma rede social colaborativa, onde os usuários tem a
possibilidade  de  gerenciar  e  articular  debates  ou
empreendimentos,  de  forma  autônoma.  A  Colivre  administra  o
servidor e também desenvolve soluções a partir da demanda dos
usuários,  como  a  criação  de  novas  ferramentas  sociais.  Um
exemplo  é  o  sistema  de  notícias,  que  permite  a  cada  usuário
cadastrado no Noosfero divulgar de forma colaborativa posts de
blogs, com fotos e imagens. O conteúdo pode ser visualizado na
página inicial ou na página de qualquer outra comunidade, onde o
usuário  estiver  cadastrado.
http://softwarelivre.org/colivre/cases/software-livre.org 

A rede social Cirandas.net é uma iniciativa do Fórum Brasileiro
de Economia Solidária (FBSE), com financiamento da Secretaria
Nacional de Economia Solidária (SENAES), ligada ao Ministério
do  Trabalho.  O  objetivo  é  gerenciar  uma  estratégia  de
comunicação  e  difusão  de  informações  do  setor  que  beneficie
diversos  empreendedores  do  ramo.
http://softwarelivre.org/colivre/cases/cirandas.net 

Aplicações 
código 
aberto:

A Colivre só trabalha e desenvolve aplicações de código aberto.  

http://softwarelivre.org/colivre/cases/cirandas.net
http://softwarelivre.org/colivre/cases/software-livre.org
http://softwarelivre.org/colivre/cases/blogoosfero-novo-servico-de-blogs-nacional-que-adota-a-plataforma-noosfero
http://softwarelivre.org/colivre/cases/blogoosfero-novo-servico-de-blogs-nacional-que-adota-a-plataforma-noosfero


ENTENDIMENTO 

O Escambo é uma plataforma web que funciona como um ambiente de trocas de
produtos,  serviços,  ou  moedas  sociais.  Essa  plataforma  digital  terá  como base  a
tecnologia Noosfero (http://noosfero.org), utilizada em diversas regiões do Brasil e do
mundo, que é desenvolvida por uma Cooperativa de Tecnologias Livres da Bahia: a
Colivre. (www.Colivre.coop.br).

Assim, vale ressaltar que essa proposta de implantação da plataforma Noosfero para
a criação  do  Escambo,  parte  de  um  grande  diferencial:  os  organizadores  desse
projeto deixaram de ser apenas “usuários” e passam também a ser provedor de um
serviço digital colaborativo na Internet.

Dentro desse entendimento, objetivo principal do Escambo é potencializar as trocas
não monetárias entre Pontos de Cultura que são considerados nesse ambiente como
todo e qualquer empreendimento de natureza cultural. Para o desenvolvimento do
Escambo, foram criado plugins que permitem uma negociação de troca, e a inclusão
de  moedas sociais  e,  com  isso,  melhorias  são  necessárias  para  que  o  projeto
potencialize o alcance dos seus resultados.

OBJETIVO DESSA PROPOSTA: 

Desenvolver  serviços  de  melhorias  da  plataforma  de  comercialização  solidária
(Espaço ESCAMBO.ORG) e  integração com a rede digital  do Fórum Brasileiro de
Economia Solidária - o CIRANDAS.NET

MÉTODO

O processo de desenvolvimento do Escambo por meio da platforma Noosfero se dará
quase  que  exclusivamente  pela  internet,  particularmente  através  do  site
http://noosfero.org. Nesse ambiente digital cedido pela Colivre, todo o processo de
criação é aberto, dentro de critérios e padrões internacionais de uma comunidade de
software livre. O projeto adota um ciclo mensal de desenvolvimento de novas versões
que prevê a participação de todos os atores sociais que usam e replicam o Noosfero
na construção de novas redes na internet. 

A  Colivre  se  propõem  a  manter  o  papel  de  manter  um  ambiente  aberto  de
colaboração  e  inovação  tecnológica,  dentro  de  padrões  técnicos  de  qualidade  de
software, que possibilite o amadurecimento técnico e social da plataforma, bem como
a ampliação da sua aplicação. 

Dessa forma, qualquer organização social ou cidadão tem a liberdade de "baixar" a
plataforma,  se  apropriar  da  tecnologia  e  ainda  contar  com  apoio de  toda  uma
comunidade ao longo do processo de criar sua própria rede social. Ou seja, deixar de
ser apenas "usuário" e passar a ser provedor de um serviço social de internet. 

http://www.Colivre.coop.br/


EQUIPE DE TRABALHO

Serão envolvidos os seguintes profissionais no desenvolvimento desta proposta

• 2 Programadores

• 1 Designer Web

• 1 Gerente de Projetos

• 1 Usuário avançado de Testes

CRONOGRAMA

A tabela abaixo detalha o cronograma de atividades durante os 06 meses de execução
do projeto. Estão inclusas as etapas de planejamento e modelagem, implementação,
testes e correção de bugs e a capacitação dos usuários chaves.

Serviço Horas Mês 
01

Mês 
02

Mês 
03

Mês 
04

Mês 
05 

Mês 
06

1.  Atualização  da
plataforma  para  a  nova
versão do NOOSFERO

40 X X

2. Nova versão do plugin
de trocas online

70 X X

3.  Integração  com  a
Rede CIRANDAS.NET

120 X X X

Planilha de Detalhamento de Serviços e Custos: 

Serviços Valor 

1  -  Atualização  da  plataforma  para  a  nova  versão  do
NOOSFERO

4.800,00

2 - Nova versão do plugin de trocas online 7.400,00

3 - Integração com a Rede CIRANDAS.NET 9.800,00

TOTAL 22.000,00



VALIDADE DA PROPOSTA 

 Esta proposta é válida por 120 dias a partir de 02/09/2016. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Colivre agradece pela solicitação dessa proposta comercial, ao mesmo tempo que
parabeniza sua organização por valorizar a escolha por tecnologias livres. Colocamo-
nos então à disposição para quaisquer esclarecimentos que se julguem necessários.
Os  objetivos  contidos  nesta  proposta  são  perfeitamente  negociáveis  e  estamos
dispostos  a  reformular  a  proposta  de  acordo  com  as  necessidades  da  sua
organização. 

Vicente Macêdo de Aguiar 

Gestor de Projetos 

                                                                                      


