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As empresas e o terceiro setor ressentiram-se da recente crise económica e financeira:
baixa dos rendimentos, dificuldades de financiamento, falências e insolvências… As
populações sofrem as consequências: desemprego, problemas financeiros,
vulnerabilidade social, o que aumenta o número de beneficiários das entidades
sociais. Esses desafios não se encontram facilmente respostas eficazes, mas
alternativas aos modelos habituais existem.

&

A rede ex&co é um circuito de permutas de bens e de serviços entre profissionais no

&

Algarve cujo objetivo é facilitar as relações entre as entidades locais, oferecer serviços
de promoção e fornecer às empresas e associações um instrumento de pagamento e
de crédito complementar aos instrumentos tradicionais.
A ex&co favorece uma economia equilibrada, duradoura e resiliente dos nossos
territórios algarvios, através de duas linhas complementares: o desenvolvimento local
e a economia colaborativa. É uma nova maneira de repensar a economia local:
interligada, colaborativa, baseada na força do grupo e na confiança mútua. Os
membros se financiam mutuamente sem juros, as produções locais são favorecidas e a
riqueza fica no Algarve.

&

Cada contrato entre as organizações dentro do circuito gera um círculo virtuoso. A
ex&co é um mercado que se autoalimenta, um sistema em que cada compra é um
prelúdio a uma venda, uma rede na qual desenvolvem-se oportunidades de negócios
novas e duradouras.

Os membros têm assim a possibilidade de gerar novas receitas que de outro modo
não teriam sido gerados e de gastar estas receitas com outros membros dentro da
rede, permitindo suprimir alguns custos, preservar preciosa liquidez e melhorar o fluxo
de caixa.
Portanto a função mais importante da ex&co é ajudar as nossas empresas a ganhar e
a conservar quotas de mercado, sem substituir o seu mercado atual mas oferecendo
um mercado suplementar, dando-lhes então a oportunidade de recuperar o
crescimento, de otimizar as suas capacidades de produção e de melhorar a sua
atratividade no mercado.
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ERA UMA VEZ…
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&

Num contexto de crise económica, social, ecológica, até mesmo moral, a rede ex&co nasceu
da vontade de apoiar as empresas e as associações algarvias.
Porque estamos convencidos da necessidade de reconectar os agentes económicos locais, a
ex&co (exchange & collaboration) propõe às empresas e às associações no Algarve uma
solução colaborativa e de proximidade como resposta direta aos seus principais desafios:

aumentar o volume de negócios,
 preservar a tesouraria,
 ter acesso a financiamentos,
 desenvolver a clientela ou as parcerias…


&

O que fazemos

&

Propomos às empresas e associações algarvias uma rede inovadora, acessível e duradoura
destinada a desenvolver um novo modelo económico local baseado na colaboração e na
reciprocidade.
Oferecemos uma solução alternativa de financiamento e um instrumento complementar
de comercialização e de promoção que permite às empresas e associações obterem bens,
produtos, serviços e competências sem afetar a sua tesouraria e desenvolverem a sua rede de
clientes e de parceiros.

&

A rede ex&co é ao mesmo tempo:


Uma rede social que conecta líderes para facilitar negócios e parcerias



Um modo alternativo de financiamento e de comércio através de
permutas multilaterais de bens e de serviços sem utilizar dinheiro



A troca moderna e social baseada num mercado online com uma moeda
colaborativa digital e num sistema de crédito mútuo.
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COMO FUNCIONA
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&

Uma rede de permutas multilaterais de bens e de serviços baseada
numa moeda colaborativa digital e num sistema de crédito mútuo
Os membros da rede permutam bens e serviços sem utilizar dinheiro (“troca entre
profissionais”). Quando um membro realiza uma venda, ganha créditos de permutas. De
seguida, o membro pode gastá-los para comprar bens ou serviços a qualquer outro membro.
Os créditos são registados na moeda colaborativa do circuito, o exco (EC), que só pode ser
usada unicamente dentro da rede ex&co.

&

&

1 EC (um exco) = 1 € (um euro)

Na rede ex&co, não é necessário que as permutas sejam bilaterais, simultâneas e de mesmo
valor. A moeda colaborativa permite realizar as permutas de forma multilateral e multiplica as
oportunidades e a diversidade das permutas.

produtos fabricados
em excesso

&

empresa
A

600 EC

empresa
D

800 EC

associação
C

ex&co
500 EC

website

300 EC

prestação
de consultoria

mobiliário
empresa
B
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O MERCADO DAS PERMUTAS B2B

&
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12 mil milhões de $
trocados mundialmente entre empresas em 2011

20 % das empresas
suíças e das 500 primeiras empresas americanas
recorrem a este tipo de permutas

&

&

200.000 empresas portuguesas
e 12.000 empresas algarvias
poderiam participar numa rede de permutas

 até 20.000 € por empresa

&

poderiam ser permutados a cada ano

20 vezes

é o potencial de crescimento estimado das permutas entre empresas

3 a 5 % de volume de negócios suplementar
possível para as empresas que praticam as permutas entre empresas

4 % das despesas correntes
das empresas poderiam realizar-se através das permutas
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UM CIRCULO VIRTUOSO
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&

Um Algarve mais competitivo e mais atrativo
A rede ex&co é uma ferramenta única para criar uma economia local dinâmica, melhorar
a coesão social e reduzir os impactos ambientais. O circuito de crédito mútuo proposto
pela ex&co estimula a economia local, permitindo transações que, sem ele, não aconteciam:


Favorecem-se as produções e os consumos de proximidade: os membros têm interesse
em virar-se para um outro membro da rede que aceita a moeda complementar



Cria-se um volume de negócio na moeda complementar, que está suplementar ao
volume de negócio em euros das empresas



&

&

Riqueza e laços sociais criam-se assim no seio do território.

Através da salvaguarda, do desenvolvimento e da diversificação dos empregos, comércios,
empresas e atividades associativas, bem como dos laços particulares criados entre os agentes
económicos locais, a região torna-se mais atrativa e mais competitiva e pode então manter e
atrair mais facilmente as empresas e as populações no Algarve.
o merceeiro
almoça no
restaurante

&

o restaurante
compra carne
ao talhante

o território
torna-se
mais atrativo

O agricultor
faz compras
ao merceeiro

empregos e
atividades
mantêm-se e
criam-se

as compras são
pagas na moeda
complementar

ex&co
pouco a pouco,
riqueza cria-se

associações, PME e
comércios mantêm-se,
desenvolvem-se,
diversificam-se

o criador
compra forragem
ao agricultor

o talhante
abastece-se ao
criador de gado
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FERRAMENTAS E SERVIÇOS
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Os membros podem realizar as permutas dentro da rede ex&co em completa autonomia
graças a ferramentas simples e intuitivas disponíveis na internet e no móvel. No entanto, isto
não é o suficiente para criar uma rede dinâmica nem criar relações humanas e de confiança.
Torna-se essencial combinar essas ferramentas com um conjunto de serviços destinados a
apoiar e a acompanhar os membros para otimizar a sua participação na rede.

&

Plataforma segura web de permutas disponível 24/7

&

Os membros beneficiam de uma vitrina na Internet para apresentar a sua
organização e os seus produtos e serviços. Graças a uma navegação intuitiva,
eles buscam e contactam outros membros, gerem as suas vendas e compras on
-line, fazem e recebem os pagamentos, monitoram o saldo da sua conta e
podem deixar um feedback sobre cada transação efetuada.

Aplicação móvel

&

Os membros podem realizar as suas transações a partir de um telemóvel, bem
como buscar membros, gerir os seus contactos, seguir o saldo da sua conta e
consultar o seu histórico das transações.

Acompanhamento dos membros em cada etapa
Acompanhamos os membros na construção e na implementação da sua
estratégia de utilização da rede, no levantamento das suas ofertas e procuras
de permutas, nas suas transações e na utilização das nossas ferramentas.

Animação da rede e promoção dos membros
Para desenvolver as oportunidades de negócio, aproximamos a oferta da
procura e prospetamos junto de organizações suscetíveis de responder às
necessidades dos nossos membros. Promovemos os membros da rede através
de um boletim periódico e de um blog.
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AS VANTAGENS PARA OS MEMBROS
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&
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A ex&co é um mercado complementar que não substitui o mercado atual dos membros
mas que traz um valor adicional, permitindo-lhes libertar liquidez, otimizar as capacidades
de produção e beneficiar de um instrumento financeiro e de marketing inovador para
tornar a sua organização mais eficaz e mais competitiva.

Um modo de financiamento alternativo

&

&



Preservar a tesouraria



Reduzir os custos de funcionamento e reinvestir as economias realizadas



Beneficiar de uma resposta à dependência da obtenção de financiamentos e
dos pagamentos não efetuados e atrasados

Uma rede diversificada e baseada na confiança


Encontrar e desenvolver novas oportunidades de negócios e de parcerias,
sem custos suplementares de prospeção



Tornar-se mais atrativo no mercado local e aumentar as quotas de mercado,
tornando-se um parceiro privilegiado dos outros membros



Fidelizar os clientes dentro da rede

&

Aumento da atividade e do volume de negócios


Valorizar os ativos parados (maquinaria inútil, mão-de-obra em subcarga…) e
mutualizar os bens (mobiliários, softwares, equipamentos…)



Permutar desses ativos não utilizados ou depreciados por produtos ou
serviços realmente úteis à organização e assim gerar um acréscimo de
atividade e de receitas



Alargar as atividades e a gama de produtos e serviços (colocar no mercado
competências não comercializadas por outras vias, escoar produtos que não
tenham tido o acolhimento esperado nas canais tradicionais…)

Instrumento de marketing inovador e económico

Atitude de responsabilidade social
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O QUE NOS DISTINGUE
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&

A nossa ambição: Reinventar a economia local!
Construindo uma região de colaboração baseada na confiança e no apoio mútuo entre os
agentes económicos e preenchendo as necessidades com os potenciais de criação de valor.


APROXIMAR para reforçar a coesão no seio dos territórios algarvios



DINAMIZAR para preservar os empregos e os projetos de interesse geral



VALORIZAR para tornar a região mais atrativa e mais competitiva

&

Os nossos valores fundadores

&

Porque a confiança é essencial para construir relações humanas, de parceria e de comércio
duradouras, e porque a dinâmica coletiva é necessária para a mudança económica e social à
qual a ex&co aspira, o espírito da rede é construído em torno de valores fundamentais.


Respeito e Benevolência



Cooperação e Reciprocidade



Lealdade e Integridade



Empenho e Qualidade de Serviço

&

Um percurso social e solidário

Guiados por uma consciência social e solidária, o nosso objetivo é maximizar o nosso
impacto sobre a sociedade. Por conseguinte:


avaliamos de forma contínua o nosso impacto societal



propomos tarifas adaptadas e não cobramos nenhuma comissão sobre as
permutas para tornar acessível ao maior número de organizações a rede e para
encorajar e multiplicar as permutas entre os membros da rede.

Um apoio às associações e um incentivo ao mecenato através de
donativos facilitados na plataforma

Uma plataforma web e uma aplicação móvel evoluídas
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UM PERCURSO EMPENHADO
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Sobre a fundadora

Engenheira de formação, Laure Dubreux trabalhou durante
12 anos como gestora de projetos e como consultora em
transformação das organizações, principalmente na indústria.
Enquanto as práticas de consumo estão a mudar e são cada
vez mais orientadas para um consumo colaborativo e de
proximidade e para uma redução do desperdício, Laure é
convencida que é possível construir um sistema
socioeconómico alternativo que traz um valor acrescentado
económico, social e ecológico.

&

&

Depois de seguir uma formação sobre a economia colaborativa e sobre o empreendedorismo
social, e porque a economia colaborativa e a economia social não são antinómicas, Laure cria
em 2016 a empresa social “CoWorld, For a collaborative world”.

De natureza otimista e porque ela quer ser ator da mudança, é o seu desejo de criar um novo
modelo societal que a leva a lançar a rede ex&co e a empresa CoWorld.

&

Uma empresa empenhada

CoWorld é uma empresa da economia
social que oferece ferramentas e serviços
atrativos, inovadores e acessíveis, para
construir novos modelos baseados na
reciprocidade e na confiança.

CoWorld oferece igualmente aos profissionais formações sobre a economia colaborativa para
ajudar as empresas a compreender as razões do sucesso da economia colaborativa, a
descodificar os desafios e as mudanças a decorrer, bem como a antecipar a evolução dos
modelos socioeconómicos para adaptarem-se.
Além da rede ex&co, CoWorld dirige-se também aos particulares através do Prontoatrocar,
site gratuito de trocas multilaterais de bens e de serviços entre particulares.
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&

&

Laure Dubreux

contact@exandco.net
www.exandco.net

&

https://www.facebook.com/exandco.net

https://twitter.com/exandco_pt
https://www.linkedin.com/company/ex&coexandco.net?trk=biz-companies-cym
skype: cor_coworld?chat
http://exandco.net/blog.htm

