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O que é uma Cooperativa de 
Plataforma na Comunicação?

Explicando por partes: 

 - O que é uma cooperativa?

- O que é uma cooperativa 
de Plataforma?

Uma cooperativa é uma associação democrática de pesso-
as com interesses e objetivos em comum. É economica-
mente organizada e autogestionada, seja por trabalhadores, 
consumidores ou ambos.

As cooperativas de plataforma são aquelas que se 
baseiam em uma plataforma digital para o seu 
funcionamento, aproveitando-se ao mesmo tempo 
das potencialidades tecnológicas dos ambientes 
digitais e dos potenciais democráticos do coopera-
tivismo enquanto organização do trabalho.



 - Sabendo disso, o que é Cooperativa 
de Plataforma na Comunicação?

É uma Cooperativa de Plataforma que aproveita todo o 
potencial tecnológico dos ambientes digitais para 
resolver problemas voltados à comunicação. 
Alguns exemplos são:

Encontramos mais de

Cooperativas de plataformas fo-
cadas em comunicação ao redor 
do mundo , sendo:

59 de Jornalismo
22 de Cinema e Fotografia
13 de Publicidade e Design
6 de Jogos
Entre outras.100



59 de Jornalismo
22 de Cinema e Fotografia
13 de Publicidade e Design
6 de Jogos
Entre outras.

 - As principais características de uma 
cooperativa são:

Considerando que comunicadores entram neste mercado por 
fatores mais pessoais, que vão além do sucesso financeiro, é 
frustrante para profissionais encontrarem poucas oportunida-
des decentes de trabalho. 

-Consenso entre seus membros; 
-Produção de bem ou serviço que traga um 
retorno social; 
-Equiparidade dos membros.
-Distribuição de recursos de forma igualitária
-Democracia no ambiente de trabalho
-Cooperação e colaboração 
- interna e externamente

Incentivar a criação de cooperativas na área de comunicação carece 
de uma visão ampla e otimista para aqueles que estão ingressando 
nelas para além das visões dominantes marcadas pelo empreende-
dorismo e pelos imaginários de startups. 



Incentivar o cooperativismo na comunicação 
permite que seus trabalhadores

Tenham mais controle de seu trabalho

Talento e potencial para criar um 
mercado mais diverso, que trate os 

comunicadores de forma mais 
justa e democrática

E que crie um cenário de mercado 
mais otimista e variado

O principal desafio tecnológico das 
cooperativas é a falta de conhecimento da 
maioria das pessoas sobre o que elas são, 
os benefícios de uma cooperativa e como 
implementar uma.
 

ESSE 
TOOLKIT 
BUSCA 
RESOLVER 
ISSO. 



Toolkit
Primeiro, para montar uma Cooperativa é preciso ter ideia 
para solucionar um problema, um projeto ou uma ideia geral 
do que se deseja fazer.

Pensar em uma cooperativa é um esforço grande e adequar-se 
aos critérios pode ser um impacto de tempo, dinheiro e esfor-
ço, que para agora não seja necessário

Inovação é um termo muito genérico... 
Ou o cooperativismo se reinventa ou 
vai ficar para trás.

Os maiores desafios são a organização das pessoas, 
a capitalização e um bom plano de negócios

Talvez para você pensar em uma cooperativa de 
plataforma no Brasil, na solução que você quer 
oferecer. Talvez esse não seja o momento para 
implementar uma cooperativa.

Cooperativismo de Plataforma

Hoje

Gustavo Mendes, Coonecta

Gustavo Mendes, Coonecta

Mário de Conto, diretor da ESCOOP

O desafio em tecnologia é o segundo 
desafio, o maior desafio é obter capital



Caso você decida que uma cooperativa é o 
caminho certo a ser seguido, é preciso 
saber algumas coisas...

Que são: a Lei nº 5.764/1971 e a Lei nº 12.690/2012.
planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12690.htm

Para mais informações jurídicas:
 https://www.sescooprs.coop.br/ 
 https://jucisrs.rs.gov.br/inicial 
 https://coonecta.me/ 

As duas leis que regem as cooperativas 
no brasil.

Reunir os interessados

Definir a finalidade da cooperativa

Averiguar a viabilidade econômica da cooperativa

Ter o número necessário de pessoas para a constitui-
ção da cooperativa, 20 para uma cooperativa singular 
(art. 6º da Lei nº 5.764/1971).
Se for uma cooperativa de trabalho é necessário um mínimo de 7 pessoas, 
conforme a lei 12690/12.

Em seguida, formar uma comissão de constituição 
da cooperativa. 



Como registrar a cooperativa?

Uma via da ata de constituição;

Uma via do estatuto social;

Cópia autenticada da carteira de identidade (RG) e Cadastro 
de Pessoa Física (CPF) do conselho de Administração (ou 
Diretoria);

Documento Básico de Entrada (DEB);

Preenchimento da Viabilidade Econômica;

Preenchimento da FCN, Capa de processo e a Guia de Arre
cadação, no valor de R$ 129,44 (2021) Disponíveis em jucis
rs.rs.gov.br.

Registro OCERGS, sendo necessário Estatuto Social, Ata de 
Constituição, Cartão CNPJ e Taxa de registro*

O próximo passo necessário é registrar junto aos órgãos 
competentes

Primeiro o registro na JUCIS (JUNTA COMERCIAL, 
INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL) 

Para isso você precisará;

(* Conforme Art.107 – Parágrafo único da Lei 5764/71 o valor é de 10% (dez por cento) do maior salário mínimo 
vigente, se a soma do respectivo capital integralizado e fundos não exceder de 250 (duzentos e cinquenta) 
salários mínimos e 50% (cinquenta por cento) se aquele montante for superior.)



As cooperativas são elaboradas a partir de um problema ou 
condição da sociedade, portanto, sua criação em si já é um 
benefício para ela.

Possibilidades de mais qualidade no ambiente de trabalho

Sustentabilidade social

Formas mais democráticas de trabalho e de incentivo à 
economia solidária

QUER SABER MAIS?
https://platform.coop

https://culturalworkersorganize.org/

https://cooperativismodeplataforma.com.br

Os benefícios à sociedade das 
cooperativas são: 

Para as cooperativas de plataforma prosperarem no Brasil, 
é necessário que as grandes cooperativas brasileiras vejam 
esse modelo de negócio como uma alternativa real e séria, 
ver além do ativismo por trás. 

Gustavo, da Coonecta

MENSAGEM Agora

Olhe para fora procurando 
inspiração e aqui no Brasil, 
procure as pessoas certas!
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