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APRESENTAÇÃO

O presente Relatório Técnico cobre aspectos dos trabalhos para o cumprimento

das  metas  e  resultados apresentados  na seção 7.  RESULTADOS ESPERADOS

para a fase de 2022. 

Este é o cronograma original dos trabalhos:

Os dados aqui apresentados correspondem a fase do 1o ao 12o mês no diagrama

acima. 

No projeto original o item 7. RESULTADOS ESPERADOS está assim expresso
para 2022 e 2023:

1. Um (01) relatório técnico - seleção de pessoa jurídica com perfil para 
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programação e desenvolvimento de software para plataforma digital

2. Um (01) relatório técnico sobre documento de funcionalidades para 
desenvolvimento

3. Um (01) aplicativo intitulado “Plataforma de Cooperativas Digital no 
DF”

4. Um (01) relatório técnico sobre a montagem da pesquisa de campo 
mediante plataforma de coleta de dados por aplicativo (odk) para atender 
demanda de duas empresas sociais.

5.  Um (o1) relatório técnico sobre adoção de plataforma de coleta de dados 
por questionários eletrônicos e criação de fluxo de informações (banco de 
dados)

6. um (01) relatório técnico mapeamento dos agentes e processos.

7. um (01) relatório técnico - 02 cadastros de produtores em duas empresas 
sociais

As metas acima realizadas em 2022 correspondem a estes pontos: 

1.  Um  (01)  relatório  técnico  -  seleção  de  pessoa  jurídica  com  perfil  para
programação e desenvolvimento de software para plataforma digital
2.  Um  (01)  relatório  técnico  parcial  com  as  principais  funcionalidades  para
desenvolvimento
3.  Um (01)  aplicativo  ou  site  para  exposição  dos  produtores  da  comunidade
selecionada e seus produtos 
4.  Um (01) relatório técnico parcial  sobre adoção de plataforma de coleta de
dados por questionários eletrônicos e criação de fluxo de informações (banco de
dados)
5. um (01) relatório técnico - com cadastro dos produtores de uma das empresas
sociais

Os documentos contábeis,  recibos e  comprovantes  fiscais  ora apresentados,  e  a

revisão bibliográfica apresentada no final atestam a realização de trabalhos dos

meses 1 a 12, com o cumprimento das 5 metas acima. 

Dessa forma o Relatório Técnico ora apresentado, está assim estruturado:

1. SELEÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
Um  (01)  relatório  técnico  -  seleção  de  pessoa  jurídica  com  perfil  para
programação e desenvolvimento de software para plataforma digital

2.  DESCRIÇÃO  DAS  PRINCIPAIS  FUNCIONALIDADES  TÉCNICAS  DO
PROTÓTIPO
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Um  (01)  relatório  técnico  parcial  com  as  principais  funcionalidades  para
desenvolvimento

3. APLICATIVO PARA EXPOSIÇÃO DOS PRODUTORES
Um  (01)  aplicativo  ou  site  para  exposição  dos  produtores  da  comunidade
selecionada e seus produtos 

4. BANCO DE DADOS DE PRODUTORES MEDIANTE COLETA DE CAMPO
Um (01) relatório técnico parcial sobre adoção de plataforma de coleta de dados
por questionários eletrônicos e criação de fluxo de informações (banco de dados)

5. CADASTRO DE PRODUTORES
um (01) relatório técnico - com cadastro dos produtores de uma das empresas
sociais

6.  REVISÃO  BIBLIOGRÁFICA  SOBRE  O  TEMA  CAPITALISMO  /
COOPERATIVISMO DE PLATAFORMA

Seguem os elementos globais do projeto:

Objetivo geral 
Projeto de 24 meses de inovação social  e pesquisa,  que objetiva criar  em escala
piloto um sistema digital integrado e solidário de apoio à  intermediação, intitulado
COOPERATIVISMO  DE  PLATAFORMA  DIGITAL-DF.  Será  estruturado
inicialmente como um sistema digital como base em protótipo para intermediação
entre  produtores  e  consumidores  duas  empresas  sociais  –  APRACOA(*)  e
COOPERCARAJAS (**) e ser posteriormente difundida (etapa II não prevista aqui)
junto a entidades em outros sete territórios no DF em parcerias várias. O diagnóstico
de  capacidades,  sistema  produtivo,  estrutura  econômico-financeira  e  perfil
escolaridade e estrutura familiar da força de trabalho será aplicado para atender a
demanda das duas empresas sociais para seus associados se conectarem diretamente
com  seus  consumidores.  O  projeto  terá  como  produto  final  um  aplicativo  para
facilitar a gestão de empreendimentos sociais em escala piloto com sete objetivos e
respectivas metas.

Objetivos específicos Metas

1.  SELECIONAR  A
CONTRATAÇÃO  DE  PESSOA
JURÍDICA 

Perfil  para  programação  e
desenvolvimento  de  software  para
aplicativo  digital  de  plataforma  digital
para  conexão  entre  integrantes  de
microprojetos  de  ação  local  com  as
especificações deste projeto 

2.  CRIAR  UM  DOCUMENTO  DE
FUNCIONALIDADES

Características  do  aplicativo  que  serão
desenvolvidas  durante  o  projeto  e  que
foram objeto de solicitação de orçamento
para  um  conjunto  de  empresas  com
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qualidade  e  engajamento  sociais
necessários  para  o  sucesso  do  projeto.
Nessa etapa, anterior ao desenvolvimento
do  aplicativo  propriamente  dito,
precisaremos  finalizar  as  seguintes
tarefas: Definição de nome e marca. Criar
uma  identidade  visual.  Criar  protótipo
para guiar o desenvolvimento.

3.  DESENVOLVIMENTO  DO
APLICATIVO

Atingir  o  desenvolvimento  de  um  novo
aplicativo  tem  como  característica  ser
tratado  como  um  processo  em  que
estaremos de forma constante testando e
aprendendo;  e  articular  objetivos  claros
com flexibilidade  para  corrigir  e  alterar
rumos durante o caminho de construção.
Para  permitir  esse  processo  de
aprendizagem  e  crescimento  criamos
etapas que servirão como referência para
o  desenvolvimento  e  que  nos  permitiu
solicitar  orçamentos  de  empresas
especializadas.

4. MONTAGEM DA PESQUISA DE
CAMPO  MEDIANTE
PLATAFORMA  DE  COLETA  DE
DADOS POR  APLICATIVO ODK

Coleta critica e sistematização de dados do
público-beneficiário  a  partir  de  pesquisa
quali-quantitativa  com  a  capacidade  de
organizar, disseminar e sistematizar dados
cadastrais  entre  associados  de  duas
empresas sociais  

5.  GERAR  02  CADASTROS  DE
PRODUTORES  EM  DUAS
EMPRESAS  SOCIAIS  (APRACOA
& COOPERCARAJAS)

Cadastros  com  descrição  sobre
capacidades,  ocupações  e  qualificações
sociotécnicas  de  seus  associados/as  com
utilização  da  plataforma  odk  para  um
público  de  cerca  de  200
entrevistados/produtores. 

APRACOA *

Para  saber  mais  sobre  a
APRACOA

https://consultas.plus/lista-de-
empresas/distrito-federal/
brasilia/  14799950000132-  
associacao-dos-produtores-rurais-
e-artesanais-oziel-alves-iii-
pipiripau-apracoa/

Demanda:  survey exaustivo  entre
164  famílias  produtoras  parte  dela
orgânicos  e  agroecológicos,
moradores do Assentamento Oziel III,
já  avançado  com  pré-teste,  com
utilização  da  plataforma  ODK.
APRACOA-ASSOCIAÇÃO  DOS
PRODUTORES RURAIS E ARTESANAIS DO
ASSENTAMENTO OZIEL III – PIPIRIPAU /
PLANALTINA DF.  -  CNPJ 14.799.950/0001-
32.  km 20 Brasilia-Formosa. Presidente: Edson
Redondo.  A  APRACOA  atua  desde  2011  na

https://consultas.plus/lista-de-empresas/distrito-federal/brasilia/14799950000132-associacao-dos-produtores-rurais-e-artesanais-oziel-alves-iii-pipiripau-apracoa/
https://consultas.plus/lista-de-empresas/distrito-federal/brasilia/14799950000132-associacao-dos-produtores-rurais-e-artesanais-oziel-alves-iii-pipiripau-apracoa/
https://consultas.plus/lista-de-empresas/distrito-federal/brasilia/14799950000132-associacao-dos-produtores-rurais-e-artesanais-oziel-alves-iii-pipiripau-apracoa/
https://consultas.plus/lista-de-empresas/distrito-federal/brasilia/14799950000132-associacao-dos-produtores-rurais-e-artesanais-oziel-alves-iii-pipiripau-apracoa/
https://consultas.plus/lista-de-empresas/distrito-federal/brasilia/14799950000132-associacao-dos-produtores-rurais-e-artesanais-oziel-alves-iii-pipiripau-apracoa/
https://consultas.plus/lista-de-empresas/distrito-federal/brasilia/14799950000132-associacao-dos-produtores-rurais-e-artesanais-oziel-alves-iii-pipiripau-apracoa/
https://consultas.plus/lista-de-empresas/distrito-federal/brasilia/14799950000132-associacao-dos-produtores-rurais-e-artesanais-oziel-alves-iii-pipiripau-apracoa/
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https://cidadeurgente.com/df/
brasilia/guia/apracoa-
14799950000132/

prestação  de  serviços  nas  práticas  agrícolas,
pastoris,  mecanização  e  fomento  a
hortifrutigranjeiros  para  o  desenvolvimento
solidário, sustentável e segurança alimentar; tem
atuado  com  beneficiamento  mediante  ensaque
do produto colhido,  embarcação aos  meios  de
transporte e desembarque nos armazéns de seus
produtos. Promove canais de comercialização de
produtos e serviços, priorizando a venda direta.
Tem capacidade jurídica para firmar convênios
(órgãos  públicos  federais,  municipais  e
autárquicos, empresas particulares, associações)
para  fomento e  melhorias  sociotécnicas  rurais,
culturais,  da  educação,  do  esporte,  saúde,
cadastro  e  acompanhamento  de  práticas
produtivas entre 164 famílias associadas. 

COOPERCARAJAS **

Para saber mais sobre a 
Coopercarajas

http://www.itcpunb.org/
coopercarajas/133/

http://
coopercarajas.blogspot.com/

https://cnpj.biz/
24525574000141

Demanda: survey exaustivo entre 98
associados  com  DAP,  já  avançado
com  pré-teste,  com  utilização  da
plataforma ODK. ** COOPERCARAJÁS -
COOPERATIVA  DE  PRODUÇÃO  E
COMERCIALIZAÇÃO  AGROECOLÓGICA
CARAJÁS  –  Brasília  –  DF.  CNPJ:
24.525.574/0001-41  ENDEREÇO:
Assentamento  Oziel  III  Km  20  Brasilia-
Formosa. . Coordenador Coletivo Eldorado dos
Carajás:  Ivo  Ricardo  Barfknecht.  A
Cooperativa  de  Produção  e  Comercialização
Agroecológica  Carajás  –  Coopercarajás  é
constituída por famílias assentadas da Reforma
Agrária  em  núcleos  produtivos:  assentamento
Cunha (Cidade Ocidental);  assentamento Oziel
(Planaltina-DF);  assentamentos  Canãa
(Brasilandia-Go),  Pq  William  (Planaltina  DF),
Gabriel  Monteiro  da  Silva  (DF);  atua  em
diversos pontos de comercialização de produtos
in  natura  e  agroecologicos,  e  beneficiados
oriundos  da  agricultura  familiar  peri-urbana
(pequenas  criações  de  gado  leiteiro,  galinhas,
apicultura, frutas, grãos, verduras, legumes).  
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Acesso   instrumental/
pre-teste realizado pelos 
trabalhos em andamento 

mediante a Plataforma Irerê 
para Coleta de Dados e 

Desenvolvimento de Tecnologias
voltadas para a Agricultura 

Familiar. (Ao lado, simulação 
card para anunciar

no ZAP entre os produtores do
Oziel o 

início trabalhos de campo do 
recenseamento)

1. SELEÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Trata-se do primeiro item da Metodologia - seleção de pessoa jurídica com perfil
para programação e desenvolvimento de software para plataforma digital.  Os
trabalhos foram realizados com base na seleção – dentre três propostas a relativa
a PragmaCode foi vencedora (V. contrato assinado - Anexo 1).  

Serviços  técnicos  especializados  realizados  no  desenvolvimento  e  evolução  do
sistema  "Open  Food  Network"  para  uso  no  Projeto  Cooperativismo  de
Plataforma Digital DF, relacionados às funcionalidades: validação do formato do
números de telefones, possibilidade de upload de documento de reconhecimento
de pequeno produtor no cadastro de produtor, adição lista de entidades fixa no
cadastro  de  produtor,  suporte  do  deploy  do  sistema  no  Ubuntu  20.04,
disponibilização  de  servidor  de  homologação  para  testes.  Comunicação  e
interações  com  a  comunidade  de  software  livre  do  sistema  "Open  Food
Network". 
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Resumo do Relatório da contratada:

Fase 1  - Fizemos um relatório técnico comparando diversas opções de software
livre para usarmos no projeto e decidimos pelo OFN

 Interagimos com a comunidade do OFN e tivemos discussões 
importantes que impactaram o curso do projeto. Por exemplo, 
recebemos feedback deles sobre logins com redes sociais, sobre 
sistema de reputação, ponto de referência no endereço e 
geolocalização usando o OpenStreetMap

 Contribuímos inicialmente com a comunidade resolvendo bugs 
simples para nos inteirarmos dos processos de contribuição deles e 
para, ao mesmo tempo, estudarmos e aprendermos sobre o sistema

 Fizemos relatórios descrevendo os métodos de pagamento já 
implementados no OFN, como desligar os métodos de pagamento e 
fizemos também uma comparação entre os campos de cadastro 
desejados no projeto e os que já existem no OFN

 Conrtibuímos com a comunidade ao resolver problemas de 
dependências de biblioteca que impediam que o sistema ficasse 
atualizado

 Contribuímos com a comunidade atualizando a biblioteca de 
integração com a S3 da AWS, responsável pelo armazenamento de 
arquivos do sistema

 Temos contribuições em revisão de adição de número de Whatsapp 
nos produtores, adição de link de contato no número do whatsapp (ao
clicar no link abre uma aba do whatsapp e uma conversa com o 
produtor) e validações de formato nos telefones dos produtores

 Adicionamos na nossa instalação a possibilidade de upload de 
documento de reconhecimento de pequeno produtor

 Adicionamos na nossa instalação o cadastro de entidade do produtor 
(por meio de uma lista fixa configurada pelo administrador do 
sistema)

 Testamos o processo de deploy do OFN
 Contribuímos adicionando suporte ao Ubuntu 20.04 LTS no processo 

de deploy do OFN
 Configuramos e disponibilizamos uma máquina para testarem o OFN 

disponível até o final de julho em: 
https://teste.agriculturafamiliar.pragmacode.com.br/ 

 Atualizamos as instruções de deploy 
(https://github.com/AgriculturaFamiliar/ofn-install/tree/agricultura_fam
iliar)

Fase 2 -  Serviços técnicos especializados no desenvolvimento e
evolução do sistema "Open Food Network" para uso no Projeto

https://github.com/AgriculturaFamiliar/ofn-install/tree/agricultura_familiar
https://github.com/AgriculturaFamiliar/ofn-install/tree/agricultura_familiar
https://teste.agriculturafamiliar.pragmacode.com.br/
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Cooperativismo  de  Plataforma  Digital,  relacionados  às
funcionalidades: Georreferenciar produtores para busca no mapa,
Busca no OpenStreetMap por produtores, Correção do campo de
busca  do  mapa,  Novo  campo  de  cadastro  para  numero  do
whatsapp,  Link  para  whatsapp  no  telefone  de  produtores  e
Remoção do botão de ajuste. Estudos e relatórios técnicos sobre
validação de número de telefone, dados cadastrais e os métodos
de pagamento. Comunicação e interações com a comunidade de
software livre do sistema "Open Food Network".

Vide  ANEXO 2  com o  detalhamento  extenso  das  funcionalidades  habilitadas
para a plataforma. 

Foi também feito um levantamento de páginas e aplicativos desenvolvidos para
cooperativas  e  associações  da  agricultura  familiar  (CAAF),   a  seguir
apresentado: 

https://mpabrasil.org.br/

https://cooperativismodeplataforma.com.br/

https://appjusto.com.br/

https://www.comprerural.com/

https://consumoresponsavel.org.br/

https://openfoodnetwork.org/

https://fga-eps-mds.github.io/2020.2-Hortum/

https://mapadaagroecologia.org/

https://www.csadaflorestta.com.br/

http://produtosagroecologicos.co.mz/

https://cestaorganica.com.br/

https://alimentodeorigem.com.br/

https://educador.art.br/shopping/loja/feira-facil-genial/

http://www.redebemviver.ong.br/
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https://organicosdafatima.com.br/feirinha-da-fatima-uma-feira-online-e-100-
organica/

https://mercadocna.com.br/

https://clubedoorganicojb.com.br/

https://mercadoorganico.com/

https://www.raizs.com.br/

https://www.organic4.com.br/

https://www.aboaterra.com.br/

https://www.organicosaopaulo.com.br/

https://levebemdelivery.com.br/

https://www.organicosdavila.com.br/

https://sitedosorganicos.com.br/produtos/

https://www.clubeorganico.com/organicos

https://www.organicodochico.com.br/

https://mercadoorganico.com/shop/mst-organicos

https://www.pomarbrasilia.com.br/

https://www.nativeorganicos.com.br/

https://ciorganicos.com.br/organicos/comercio-de-organicos/

https://emporio.organovita.com.br/?
gclid=CjwKCAjwoMSWBhAdEiwAVJ2ndlB15HS3glYhEyKkG9VMXHCY3VCzJlIAy
crHj26nDn3dUDkxF-sjGBoCc6EQAvD_BwE

https://www.maeterra.com.br/produtos/listagem-de-produtos.html

https://www.instabuy.com.br/criar-ecommerce-loja-virtual-para-organicos/ 
( site que ospeda ecommerce)

https://sitiodomoinho.com.br/
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https://www.caminhodaterra.com.br/

https://www.vittalbrasilorganicos.com.br/

https://www.organicospedacinhodoceu.com.br/

https://floraorganicos.instabuy.com.br/

https://fazendaorganica.instabuy.com.br/promocoes

http://www.sitioalegriaagroecologia.com.br/

https://www.csadaflorestta.com.br/

https://www.deliverymalunga.com.br/

https://deliveryorganicossertaoveredas.negocio.site/

Nosso Github:
https://github.com/agriculturafamiliar

APP:

https://play.google.com/store/apps/details?
id=br.com.comprascooppa.cooperativa&hl=pt_BR&gl=US

https://play.google.com/store/apps/details?
id=br.com.redecoopmt.redecoop&hl=pt_BR&gl=US

https://play.google.com/store/apps/details?
id=fit.quintal.app&hl=pt_BR&gl=US

https://play.google.com/store/apps/details?
id=br.com.loveorganicos&hl=pt_BR&gl=US

https://play.google.com/store/apps/details?id=app.accon.instafruta

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.barracadeorganico

https://play.google.com/store/apps/details?
id=br.com.fazendaorganica&hl=pt_BR&gl=US
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https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.mercadoorganico

https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.organica.app

 

LOGO plataforma de COOPERATIVISMO DE PLATAFORMA DIGITAL DF 
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Registro da marca da matria.app.br
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2.  DESCRIÇÃO  GERAL  DAS  PRINCIPAIS
FUNCIONALIDADES TÉCNICAS DO PROTÓTIPO
Um  (01)  relatório  técnico  parcial  com  as  principais
funcionalidades para desenvolvimento. 

Uma das muitas consequências da pandemia causada pelo vírus Corona-19 é 
a supressão da maior parte dos canais de comercialização da Agricultura 
Familiar, principalmente do pequeno Armazém dos bairros urbanos, Feiras 
Livres e grandes entrepostos além das compras governamentais, com 
destaque as vendas para alimentação escolar interrompida com a suspensão 
das aulas.

Assim, a Agricultura Familiar, responsável por 70% da alimentação das famílias
brasileiras, tem como resultado drástica redução de sua renda. Some-se a isto 
as enormes perdas ocasionadas pela perenidade dos produtos

 (apodrecimento!) 

A pobreza cresce e a fome assola mais e mais famílias e indivíduos, em seu 
lares e muito particularmente para as diversa populações vivendo nas ruas em 
situação de alto risco. Risco de morte

Dados da ONU em nosso país alertam que o Brasil pode voltar ao Mapa da 
Fome, indivíduos com menos de R$ 10,00 ao dia, incapazes de garantir sua 
própria alimentação. Em 2014 este número estava abaixo de 2%. Desde então 
este número vem crescendo tendo chegado a 4,4% em 2019.Estamos falando 
de 9,3 milhões de seres humanos! Atenção: ainda antes da pandemia!!

Com a COVID-19 e a prática de isolamento social ocorreu um grande impulso 
no compra de alimentos através de aplicativos. Esse tipo de atendimento foi 
mais forte para negócios mais estabelecidos e de maior porte. Para os 
pequenos produtores, a principal forma de comercialização tem sido a 
organização através de grupos de whatsapp.

Os aplicativos existentes não são adequados para o pequeno produtor rural e 
nem para o público consumidor. A impossibilidade da realização de feiras e a 
mudança no perfil de consumo, tanto pelas pessoas ficarem mais em casa 
como pela própria reorganização do mercado consumidor sem relação 
trabalhista. 

Outro aspecto central é que o mercado atual está dominado por aplicativos que
baseiam sua intermediação na precarização das relações do trabalho. A 
economia baseada em aplicativos se baseia atualmente em buscar pessoas 
que estejam dispostas a realizar entregas dos bens 
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Nesse contexto, em contato com movimentos organizados de pequenos 
agricultores levantamos as principais necessidades em termos de tecnologia 
para distribuição de seus produtos. Tanto em termos de acesso ao consumidor 
final como para compras realizadas em municípios para merenda escolar e que
obrigatoriamente devem ser feitas com pequenos agricultores.

No âmbito desse projeto (FAPD DF COOPERATIVISMO DE PLATAFORMA 
NO DF) trata-se de esenvolver uma Solução Digital (aplicativo) que crie um 
canal de comercialização entre Agricultores e Compradores. E em segundo 
lugar, seja esse canal transparente nas contas e movimentos de valores 
(horas-técnicas; valores monetários; pagamentos, haveres e débitos). 

A base inicial dos produtores será fornecida pelo cadastramento dos 
associados às grandes organizações envolvidas no projeto (Coopercarajas e 
Aproacoa). A oferta será dirigida aos Consumidores individuais (famílias), 
pequeno comércio de bairro e Comprador institucional com destaque aos 
gestores públicos da Alimentação Escolar 

Este canal de comercialização irá trazer uma característica talvez única e que o
distingue de outros similares:

Tanto vendedores cadastrados como compradores privados podem contribuir 
voluntariamente com uma parcela de seu “ganho” diretamente para a Rede 
Municipal de Assistência Social Pública e Associações Privadas Parceiras 
cadastradas e reconhecidas. Além disso a lógica do aplicativo no seu fim social
garante uma intermediação mais justa para os pequenos agricultores, sem as 
grandes taxas dos aplicativos tradicionais.

* As prioridades de desenvolvimento estão sendo definidas pelo roadmap 
(anexo), pelos produtores e seus clientes, e por feedback de testadores e 
usuários (que virão após o acesso ao software estar em fase de testes e for 
lançado).

* Alguns itens propostos no Roadmap são hipóteses não testadas. Será 
necessário coletar dados para validar essas hipóteses e, se for o caso, 
implementar.

* O que está sendo contratado é uma equipe para: [1] validar as hipóteses com 
usuários (coletando dados para tomada de decisão); [2] desenhar e testar a interação 
dos usuários; [3] desenvolver os recursos; [4] manter o software/servidor.

A LOJAS

Na base conceitual da plataforma que estamos operando (Open Food Brasil) loja 
quer dizer:

Compras, transformadas.
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A colheita é feita em ciclos, a comida é produzida em ciclos, e nós
fazemos  nossos  pedidos  em ciclos.  Se  você  encontrar  um ciclo  de
pedidos fechado, volte em breve para tentar novamente. 

Compras conscientes:

Os ciclos são o nosso centro.

Dentro deles fazemos a colheita.

Comida é produzida ai dentro.

Somente neles pedidos se aceita.

Se fechado, caso um ciclo de pedidos esteja,

Volte em breve em nossa próxima enseja.

Funcionalidades: Compre na sua região > Procurar por nome ou localidade
Filtrar por [1] tipo; [2] entrega / retirada; [3] propriedade.
Mostrar lojas fechadas
Mostrar tudo no mapa

Praticando:

[i] o que é um ciclo?
É  o  espaçamento  recomendado  para  a  produtividade  esperada  para  cada
hortaliça.

[ii] O que fazer aqui?
Registar o(s) ciclo(s), com horário de abertura e fechamento. Durante este
período, as/os consumidoras/es podem encomendar os seus produtos;

[iii] O que mostrar aqui?
Mostra produtores e produtos, e se é possível ou não fazer compras.

2 Mapa
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Funcionalidade: Digite uma localidade...

O que esperamos encontrar?
Perfil do/ Produtor/a e de sua produção, contato, como e onde comprar (local de
retirada e/ou modo de entrega).

3 Produtores/as:

Funcionalidade: Encontre produtores locais > Procurar por nome ou localidade
(Open Food Brasil) Filtrar por Produtos:

[1] Castanhas, Nozes e Frutas Secas, [2] A Granel, [3] Vegetais, [4] Picles e
Conservas,  [5]  Óleos  e  Vinagres,  [6]  Ervas  e Especiarias,  [7]  Ovos,  [8]
Grãos, [9] Laticínios, [10] Mel, [11] Própolis, [12] Farinhas, [13] Frutas,
[14] Carnes, [15] Pão e Assados, [16] Folhosas, [17] Peixes, [18] Legumes,
[19] Doces, [20] Conservas, Molhos e Pastas [21] Salgados, [22] Raízes,
[23] Chá e Café,

Por Itens não alimentares: [24] Artesanato, [25] Floricultura

Por Tipos: [26] PANCs, [27] Refeições Preparadas, [28] Kit Familia, [29]
Outras comidas, [30]Vegano, [31] Padaria, [32] Apicultura, [33] Temperos,
[34] Especiais, [35] Bebidas alcoólicas, [36] Produtos secos.

Por: [37] Ofertas especiais, [38] Taxas, [39] Caixas, [40] Cesta de Produtos.

4 Grupos

Grupos / Regiões
Todo  produtor  é  único.  Todo  negócio  tem  algo  de  diferente  para
oferecer. Nos referimos aos nossos grupos como centrais, coletivos de
produtores e distribuidores que compartilham algo em comum, como
localização, mercado ou filosofia. Isso faz com que sua experiência de
compra fique mais fácil. Explore a curadoria feita por cada um de
nosso grupos. 

Grupos / Regiões

Na diferença, pessoas únicas, somos.

E juntas algo em comum criamos.

À exploração nos opomos.

Em coletivos nos somamos.
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Conheça o que oferecemos em nossos grupos diversos,

Seja na produção, seja na distribuição, como nestes versos. 

Funcionalidades: Pesquisar nome ou palavra-chave.

5 Sobre

Tanto em nosso site teste quanto no site da Open Food Brasil não há informações.
Em  ambos  somos  direcionados/as  para  a  mesma  página  não  encontrada
https://about.openfoodbrasil.com.br/. (acessado em 20 de agosto de 2022 às 14h30).

6 “Ajunta”

No site da Open Food Brasil há no cabeçalho o link “Ajunta”, que funciona como um
gesto que nos leva à ideia de autonomia alimentar. Seu mote é “Comida de verdade,
com autonomia > Comer é um ato político! Por trás de todo alimento há pessoas,
processos e histórias”. Atitude que nos identificamos logo de cara.

Funcionalidade:
Como comprar > 1. Busca > 2. Compra > 3. Retirada/Entrega.

Busca:  Dentre os diversos mercados independentes, escolha o de sua
preferência. Procure por região, tipo de alimentos, alimentos locais e
sazonais e escolha o método de recebimento que pode ser receber em
casa  ou  retirar  no  local. (*reescrever  e  expandir  segundo  nossos
termos)
Compra: Conheça as pessoas e as histórias por trás da sua comida. 
Transforme sua relação com o alimento! (*reescrever e expandir 
segundo nossos termos)
Retirada/Entrega:  Escolha  a  forma de  recebimento  do  seu  pedido:
você pode receber em casa ou retirar no local, assim pode encontrar e
conhecer  as  pessoas  envolvidas  e  estreitar  sua  relação  com  as/os
agricultoras/es ou as/os mediadoras/*

Um segundo mote aparece: “Compras que fazem do mundo um lugar melhor”. Tal
nos linka diretamente à sessão de “Lojas” no site, via o botão “Estou pronto

Em seguida os números de produtores (379), lojas (134), compradores (2.258) e a
quantidade de pedidos (21.986) – (acessado em 20 de agosto de 2022 às 14h30) – e a
frase “Estamos trabalhando para relocalizar os sistemas agroalimentares”.

LOGIN (cadastro consumidor/a consciente)

https://about.openfoodbrasil.com.br/
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1 Registre-se: Seu e-mail + Escolha uma senha > Cadastre-se agora.
Link de confirmação enviado por e-mail para ativar conta. (OK)

2 Login. (OK)
3 Esqueceu sua senha (OK)

Carrinho (OK)

REGISTRANDO COMO PRODUTOR NA OPEN FOOD BRASIL
– um espelho para nossa iniciativa –

1 Registre-se: Seu e-mail + Escolha uma senha > Cadastre-se agora.
Link de confirmação enviado por e-mail para ativar conta. (OK)

2 Login. (OK)
3 Esqueceu sua senha (OK)

INFORMAÇÕES E FUNCIONALIDADES 

1 Segurança e confiabilidade:
- uso de criptografia para a manutenção das informações pessoais em segurança.
- aviso sobre não guardar detalhes referentes ao cartão de crédito e pagamentos 
do/a usuário/a.
- aviso de como são processadas tais relações comerciais.

2 Mantendo contato:
- pelas redes sociais corporativas;
- por e-mail;
- por assinatura de newsletter;
- calendário

3 Navegação:
- repetição dos links do cabeçalho.

4 Junte-se a nós (mesmas descrições e funcionalidades da Open Food Brasil:
- Crie uma lista de ofertas, loja ou cooperativa na Open Food Brasil (*adaptar à
nossa  realidade).  >  Link:  Quero  saber  mais:  registrar-se  como  Produtores,
Centrais e Grupos (*adaptar à nossa realidade).

Produtores: 
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Crie um perfil para a sua atividade em apenas alguns minutos. A
qualquer momento você pode transformá-lo em uma loja online e
vender seus produtos diretamente aos compradores..
ou

Crie um perfil e nos diga qual sua atividade,
Logo seus produtos estarão nas mãos de quem lhe respeita de verdade.

> link de saiba mais: https://guide.openfoodnetwork.org/
> link: Registre-se: 

Visibilidade para o pequeno produtor: Comercialize  seus
produtos  e  conte  sua  história  para  um  mercado  novo  e
diferenciado.  Economize  tempo  e  dinheiro  em  todas  as
despesas  gerais.  Nós apoiamos inovações  sem risco.  Nos
nivelamos o campo de jogo. 

Ou 
Registre-se: 

Aqui a pequena produção é vista com grandeza.

Sua história e seus produtos é um mundo, com certeza.

> link: Junte-se agora (Registrar-se)
> Contas de iniciativas (*em construção);
> Histórias de nossos produtores (*em construção).
>  link:  Junte-se  agora!  (Registrar-se)  –  “Comece  como um perfil
gratuito e expanda quando estiver pronto!” (*reescrever e expandir
segundo nossos termos)

Centrais: 
Crie um perfil para a sua iniciativa ou organização na Open Food
Brasil  e  comece  a  distribuir  os  produtos  dos  seus  fornecedores
locais. 

ou
Para a sua iniciativa, ou organização, crie um perfil.

E garanta distribuição de fornecedores locais, pra mais de mil.

> link de saiba mais: https://guide.openfoodnetwork.org/
> link: Registre-se: 
A  força  do  coletivo,  ilimitada.  Seja  qual  for  seu  perfil,  nos
oferecemos  suporte.  Somos  sem  fins  lucrativos,  independentes,  e
open source. 

https://guide.openfoodnetwork.org/
https://guide.openfoodnetwork.org/
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ou

Registre-se: 

Nossa força se expande com o poder de seu coletivo.

Nosso suporte e seu perfil, em apoio mútuo objetivo.

> link: Cadastre-se agora (Registrar-se)
> Contas de iniciativas (*em construção);
> Histórias de nossas centrais (em construção).
>  link:  Cadastre-se  agora  (Registrar-se)  Estamos  prontos  para
ajudar.  Você  precisa  de  mais  retorno,  novos  compradores  e
parceiros de logística. Você precisa contar a sua história. 

ou
Cadastre-se agora:

Conte-nos a sua história.

Pois lhe ajudaremos em sua trajetória.

> Aqui está o detalhe (*em construção).

Grupos: 
Organize  um  lista  personalizada  de  iniciativas  (cultivos,
cooperativas, feiras, grupos de compra, etc.) para sua região ou
organização.
ou

Liste aqui, por organização ou região, suas iniciativas,

Cultivos, feiras, coletivos de compras e cooperativas.

> link de saiba mais: https://guide.openfoodnetwork.org/
> link: Registre-se: 

Inscrição de grupo> Somos uma plataforma incrível para
marketing colaborativo: a maneira mais fácil para que seus
membros  alcancem  novos  mercados.  Não  temos  fins
lucrativos,  somos  simples  e  acessíveis.  (*reescrever  e
expandir segundo nossos termos)

> link: Envie-nos um e-mail.

https://guide.openfoodnetwork.org/
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Transformamos o sistema alimentar de maneira justa.
É por isso que nos levantamos todos os dias da cama.
Somos  uma  organização  global  sem  fins  lucrativos,
baseada em código livre. Jogamos limpo. Você sempre
pode confiar em nós.
Nós sabemos que você tem grandes idéias e queremos
ajudar.  Compartilharemos  nossos  conhecimentos,
redes e recursos. Sabemos que o isolamento não cria
mudanças,  então  fazemos  uma  parceria  com  você.
(*reescrever e expandir segundo nossos termos)

Vamos até onde você está.
Você  pode  ser  um  coletivo  de  produtores,
distribuidores, indústria ou governo local, organizados
através de uma central.
Seja qual for o seu papel no seu sistema de produção e
consumo local, estamos prontos para ajudar. Se você
se pergunta como a Open Food Brasil é ou como está
fazendo sua parte no mundo, venha ter uma conversa.
(*reescrever e expandir segundo nossos termos)

Fazemos movimentos de alimentos com mais sentido.
Se  você  precisa  ativar  suas  redes  de  contatos,
oferecemos  uma plataforma para  conversas  e  ações.
Você  precisa  de  engajamento  real.  Vamos  ajudar  a
alcançar  todos  os  jogadores,  todas  as  partes
interessadas, em todos os setores.
Se você precisa de recursos, nós te conectamos a uma
rede global de parceiros.
(*reescrever e expandir segundo nossos termos)

> Contas de Grupos (*em construção);
> Estudos de caso (*em construção);
> Pronto para conversar?Entre em contato para descobrir o que a
OFB pode fazer por você. link: Envie-nos um e-mail
> Aqui está o detalhe (*em construção).

5 Leia nossos Termos de Serviço > 
https://teste.agriculturafamiliar.estudiolivre.org/Terms-of-service.pdf (texto em inglês 
da Open Food Network – o que podemos fazer com ele? Traduzí-lo e adaptando aos 
nossos interesses e necessidades?)

- Plataforma grátis e open-source.
- Conteúdo sob licença de CC BY-SA 3.0.

https://teste.agriculturafamiliar.estudiolivre.org/Terms-of-service.pdf
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- Código de AGLP 3.
-  Cuidado  com  os  dados  dos/as  usuários/as.  Política  de  cookies  >
https://teste.agriculturafamiliar.estudiolivre.org/groups/signup#/policies/
cookies

3.  APLICATIVO  PARA  EXPOSIÇÃO  DOS
PRODUTORES

Um (01) aplicativo ou site para exposição dos produtores da
comunidade selecionada e seus produtos 

Foi criada a página hospedeira do app (plug-in) :
http://matria.app.br
http://matria.app.br
teste.agriculturafamiliar.estudiolivre.org

Plataforma de Cooperativas Digital no DF

 
 Lojas   
 Mapa   
 Produtores   
 Grupos   
 Sobre   

Encontre produtores locais 

Alimentação Tradicional do Cerrado 
Guará II DF 
Primeiro Produtor de Teste     
São Paulo SP 
Chácara da Dalsina no Oziel III     
Planaltina DF 
Antônio - Pequeno Willi  a  m     
Planaltina DF 

Grupos / Regiões 
Todo produtor é único. Todo negócio tem algo de diferente para oferecer. 
Nos referimos aos nossos grupos como centrais, coletivos de produtores e 

https://teste.agriculturafamiliar.estudiolivre.org/antonio-pequeno-uilha/shop
https://teste.agriculturafamiliar.estudiolivre.org/antonio-pequeno-uilha/shop
https://teste.agriculturafamiliar.estudiolivre.org/chacara-da-dalsina/shop
https://teste.agriculturafamiliar.estudiolivre.org/primeiro-produtor-de-teste/shop
https://teste.agriculturafamiliar.estudiolivre.org/shops#/
https://teste.agriculturafamiliar.estudiolivre.org/groups
https://teste.agriculturafamiliar.estudiolivre.org/producers
https://teste.agriculturafamiliar.estudiolivre.org/map
https://teste.agriculturafamiliar.estudiolivre.org/shops
http://matria.app.br/
http://matria.app.br/
http://matria.app.br/
https://teste.agriculturafamiliar.estudiolivre.org/groups/signup#/policies/cookies
https://teste.agriculturafamiliar.estudiolivre.org/groups/signup#/policies/cookies
https://teste.agriculturafamiliar.estudiolivre.org/
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distribuidores que compartilham algo em comum, como localização, 
mercado ou filosofia. Isso faz com que sua experiência de compra fique 
mais fácil. Explore a curadoria feita por cada um de nosso grupos. 
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(Apêndice de desenvolvimento para conceituação do ambiente digital; autoria Leo) Tendo em vista minha

limitação instrumental, de sair a campo e com ela, minha limitação metodológica, de análise de dados, tanto

de forma quantitativa quanto qualitativa, optei pelas ferramentas que eu já tenho em mãos: a leitura crítica

dos textos que poderiam existir  sobre o assunto,  minha experiência junto a coletivos augestionados e o

modelo de conhecimento da universidade. Essas minhas ferramentas me auxiliaram chegar a ideias bem

interessantes. Ideias estas que nos apontam a horizontes felizes e autorealizados, tanto para cada um/a de nós,

quanto para nosso coletivo de desenvolvimento de nossa Mátria. Como não é uma resposta final, mas sim

encaminhamentos em aberto para para se formular uma, assim disponho os locais nos quais cheguei:

1. as outras são startup, nós somos remainup:

Mesmo tendo um CNPJ, funcionamos como um coletivo, onde a hierarquia opera apenas no

ordenamento de tarefas a serem realizadas. Desse modo passei a nos pensar não como um

modelo  de  “empresa  emergente”  (startup),  mas  sim  como  um  modelo  de  “cooperativa

permanente” (remainup).

2. “cooperativa permanente” ou o modelo remainup:

Mesmo  tendo  um  estatuto  que  caracteriza  e  delimita  funções,  nos  autorrealizamos

mutuamente a partir da nossa diversidade de saberes. Isso faz com que os saberes se tornam

os  pilares  da  construção  existencial  do  nosso  modelo  remainup.  Desse  modo,  nossa

operacionalidade se faz como uma “universidade de ação direta”.

3. “universidade de ação direta”:

Mesmo  tendo  áreas  de  coordenações  estipuladas  desde  modelos  de  empresa,  nada  nos

impede de recriarmos as já existentes e de criarmos novas. Em cooperação permanente de

saberes múltiplos que nos constituem, passamos a reestabelecer a relação de teoria e prática

de modo a fazer agir uma teoria ao mesmo tempo em que sua ação seja reflexiva e 
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propositiva. Por exemplo, sendo eu filósofo de formação, cujo processo foi garantido por

uma bolsa de dinheiro público, torna-se meu dever devolver esse investimento, na forma de

conhecimento, guardadas as devidas proporções, útil e à mão da população.

4. devolução e dádiva:

A ação direta não é um mero agir reativo. Como anunciado acima, é um agir reflexivo e

propositivo. E além disso, um agir que visa criar as condições de devolução da formação

individual ao corpo coletivo da sociedade. Corpo este que pode ser caracterizado de diversas

formas, de acordo com o quê nos dispomos a devolver. No nosso caso, a plataforma, não

visa atender “clientes” para gerar lucros. Nosso agir proativo visa conectar esferas sociais

para se restabelecer relações justas em meio ao modo injusto do modelo econômico vigente.

Assim, nossa ação direta também é uma dádiva. Ou seja, não visa gerar lucros, mas sim

excedentes sociais realizadores.

5. excedentes sociais realizadores – um caso (ou parte do meu caso):

Trago, mais uma vez, meu caso para exemplificar a ideia aqui disposta. Virtualmente, ao

longo dos meses que aqui estive trabalhando, criei uma espécie de “Coordenação de Poética”

para a plataforma em desenvolvimento Mátria. Aos olhos da cultura atual, a que nos exige

alta  performance  e  resultados  rápidos,  essa  virtual  coordenação  seria  inútil.  Já  que,

supostamente,  não teria como pressuposto a geração de lucro,  nem a curto,  nem a longo

prazo.  No  entanto,  desde  os  meus  saberes  que  adquiri  individualmente  e  as  minhas

experiências coletivas desde saberes de outras pessoas, o que materialmente acontece neste

espaço virtual que chamei de Coordenação de poéticas, é a geração de excedentes sociais

realizadores.

Por exemplo, ao desenvolver criativamente um layout para a plataforma e com ela, toda uma

identidade  visual  para  o  projeto,  realizei  todas  as  etapas  do  que  se  espera  ter,  nos

departamentos em universidades, uma pesquisa em arte. Algo que poderia, até mesmo, se

devidamente ajustado, gerar projetos de pós-graduação nas áreas transdisciplinar de Design e

Sociologia.  Pois  no  processo  de  estabelecer  a  visualidade  material  da  página,  essa

materialidade  transbordou  sua  concepção  inicial  e  acabou  por  gerar  conceitos  bem
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interessantes para a pesquisa – vide o estudo da visão de mundo quíchua sumak kawsay, para

o desenvolvimento de nosso nome e concepção da visualidade de nossa logo, e a árvore da

mata atlântica chamada “birosca” (guapuruvu) traga para nós pela Fabs. O mesmo aconteceu

com o inverso. No ato de pensar os termos que ressaltassem o caráter feminino da terra onde

trabalhamos  e  vivemos,  estes  nos  exigiram  uma  visualidade  bem  particular  para  nossa

iconografia. Da paleta de cores, passando pela escolha das fontes, pelo tratamento de fotos, e

pela criação de uma iconografia, sem falar da criação de uma logo, tudo isso não foi realizado

alheio às nossas concepções teóricas, práticas, políticas, técnicas e utópicas. Desse modo,

gera-se, com isso, a fração (por ser desde mim) de um excedente social realizador, tanto para

nosso coletivo, quanto para a sociedade que pretendemos alcançar, que não estava contido

nas premissas de nossa remainup.

6. coordenação de “poética”:

E aqui a amarração conceitual de ação direta se faz. A palavra “poética” vem do grego,

“poiésis”.  Que  significa:  trazer  à  existência  aquilo  que  até  então  não  existia.  O  que

corresponde exatamente  com a  nossa proposta  de  desenvolver,  manter  e  florescer  nossa

plataforma. Visamos criar algo que não desapareça de acordo com as intempéries do modelo

econômico  vigente,  mas  sim

visamos  atravessá-lo  em

permanente criação e recriação.

Eis, portanto a visualidade de nossa
Mátria:

A fonte  escolhida  para  a  logo e  para  os
títulos da plataforma é a Bahiana. Seu uso
está  garantido  pela  License  OFL  (SIL
Open  Font  License).  E  foi  baixada
diretamente do site Font Library, desde o
link: https://fontlibrary.org/en/font/bahiana

1. Logotipo:

A logo foi concebida como uma espécie de

ideograma para representar  a relação cíclica de

acolher e ser acolhido/a. Algo próximo do ditado

“colhemos o que plantamos”. Seus componentes
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foram construídos a partir de três concepções indígenas de se relacionar com a terra, mas tendo a árvore do

Guapuruvu (birosca) como orientação visual: 

 . Sumak Kawsay, concepção quíchua que significa “viver pleno”. Ou seja, não são os humanos que
estão no centro da relação com as coisas, como na ideia do “viver bem”, mas sim são todas as relações do
cosmos que nos atravessam. E nada como um sol cujos raios são folhas que, ao mesmo tempo em que, é
apoiada por uma mão humana, ilumina nossas raízes.

 “A Queda do Céu”, concepção Yanomami descrita por David Kopenawa, em livro homônimo, onde
os maus tratos com a terra, em especial o garimpo e as queimadas, farão com que o céu caia sobre nossas
cabeças. Já que tais males enfraquecem os pajés que sustentam o céu. Aqui o gesto da mão que acolhe o sol,
cujas raízes se alimentam do solo, sustenta o céu. Garantindo com isso nossa relação de cuidado e cultivo de
nós para com a terra.

  E  Tekohá, concepção guarani que significa “lugar para ser”. A terra não é um palco para
atuarmos. Nós somos ela. O que lhe fazemos reflete e reverbera nosso modo de ser. Assim
como um solo bem cuidado nos dá melhores condições para sermos.

Aqui a visualidade proposta para o logotipo Mátria não tem a relação de compra e venda de produtos

nela ilustrada. Isto por que, mesmo que tal relação esteja evidenciada pela estrutura de nossa plataforma, é

interessante que uma concepção maior seja traga às nossas vistas. Desse modo que “comprar e vender”, ou

seja, nossa relação entre “consumo consciente” e “ agricultura familiar”, “produção de orgânicos e “agro

floresta” seja pensada/vista como uma das relações de cuidado para com a terra em que vivemos nela e dela.

No entanto, essa relação não estará oculta, ou subentendida. Ela terá sua visualidade garantida dentro da

infografia proposta a seguir. 

Lembrando: Mátria  é  um neologismo que representa  a  reconstrução  do termo
‘pátria’ a partir de duas ideias centrais: a de “mãe-natureza” e a da reconstrução de
uma  noção  mais  ampliada  de  nação  a  partir  das  características  positivas  da
feminilidada. Além de que ‘Mátria’ é um termo entendido tanto por falantes do
português quanto do espanhol.

2. Infografia 

2.1 Conceitos-Mátria

Agroafetividade:  produção
agrícola como uma relação afetiva
entre  alimento,  terra/território  e
quem nela/nele produz/vive. 
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Alimentação tradicional
brasileira:

valorizando  alimentos  nativos  e
cultivos  tradicionais  de  cada
região brasileira.

Horizonte orgânico:

o orgânico como um horizonte
em ampliação do possível e do
praticável.

Nutrição Integral:

Alimentação  nutritiva  para  o
corpo  e  para  o  espírito,  já  que
guarda respeito ao modo de como
o  alimento  é  produzido  e  por
quem assim o produz.

Produção na escala de um
abraço:

Acolhendo  agricultores/as
familiares,  pequenos/as
produtores/as e quem consume
de modo consciente.

Terra livre:

Por  uma  terra  sem  transgênicos,

nem agrotóxicos.

2.2. Ícones-Mátria
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Busca:  Dentre  os  diversos
mercados  independentes,
escolha  o  de  sua  preferência.
Procure  por  região,  tipo  de
alimentos,  alimentos  locais  e
sazonais e escolha o método de
recebimento  que  pode  ser
receber  em  casa  ou  retirar  no
local. (*reescrever  e  expandir
segundo nossos termos)

Compra: Conheça as 
pessoas e as histórias por 
trás da sua comida. 
Transforme sua relação com 
o alimento! (*reescrever e 
expandir segundo nossos 
termos)

Retirada/Entrega:  Escolha  a
forma  de  recebimento  do  seu
pedido:  você  pode  receber  em
casa ou retirar  no  local,  assim
pode  encontrar  e  conhecer  as
pessoas  envolvidas  e  estreitar
sua  relação  com  as/os
agricultoras/es  ou  as/os
mediadoras/es da circulação de
produtos. (*reescrever  e
expandir segundo nossos termos)

Produtores/as:

Nota: Pesquisando outras iniciativas como a nossa, nota-se que a infografia e sua
respectiva  visualidade  estão  baseadas  nas  ferramentas  de  trabalho,  em cestas  e
ícones  de  dinheiro,  como  também  nos  maquinários,  como  o  trator  no  site  da
OpenFood.  E  pensando  sobre  nossos  conceitos  básicos  vinculados  às  imagens
afirmativas da feminilidade em relação com à terra, à produção e ao comércio,
optei por evidenciar a condição humana realizadora diante de tais. Desse modo, a
mão,  o coração e mesmo a  representação iconográfica de nossos  corpos,  são o
elemento  comum  que  perpassa  nossa  infografia.  Neste  sentido,  ao  invés  das
ferramentas e das máquinas serem a base ilustrativa dessas nossas relações,  em
nosso caso, são os gestos, os afetos, balõezinhos de fala e nossas presenças.

2.3. Paleta de Cores:

Verde:  https://paletadecores.com/cores/verde/

Vermelho: https://paletadecores.com/cores/vermelho/

Marrom: https://paletadecores.com/cores/marrom/

2.4. Imagem que abre o site:

*Escolher dentre as que temos. 

https://paletadecores.com/cores/marrom/
https://paletadecores.com/cores/verde/
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3. Textos Descritivos de Navegação

Pensando nas técnicas populares de memorização, jogo e alegria, optei por reescrever as descrições 

que os/as usuários/as encontrarão ao longo da navegação no site, na forma rimada, tal qual em um cordel. 

Compras conscientes:

Os ciclos são o nosso centro.

Dentro deles fazemos a colheita.

Comida é produzida ai dentro.

Somente neles pedidos se aceita.

Se fechado, caso um ciclo de pedidos esteja,

Volte em breve em nossa próxima enseja.

Grupos / Regiões

Na diferença, pessoas únicas, somos.

E juntas algo em comum criamos.

À exploração nos opomos.

Em coletivos nos somamos.

Conheça o que oferecemos em nossos grupos diversos,

Seja na produção, seja na distribuição, como nestes versos. 

Produtoras & Produtores

Crie um perfil e nos diga qual sua atividade,

Logo seus produtos estarão nas mãos de quem lhe respeita de verdade.
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Registre-se: 

Aqui a pequena produção é vista com grandeza.

Sua história e seus produtos é um mundo, com certeza.

Centrais

Para a sua iniciativa, ou organização, crie um perfil.

E garanta distribuição de fornecedores locais, pra mais de mil.

Registre-se: 

Nossa força se expande com o poder de seu coletivo.

Nosso suporte e seu perfil, em apoio mútuo objetivo.

Cadastre-se agora:

Conte-nos a sua história.

Pois lhe ajudaremos em sua trajetória.

Grupos:

Liste aqui, por organização ou região, suas iniciativas,

Cultivos, feiras, coletivos de compras e cooperativas.
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4. BANCO DE DADOS DE PRODUTORES MEDIANTE COLETA DE CAMPO Um (01)
relatório técnico parcial sobre adoção de plataforma de coleta de dados por questionários
eletrônicos e criação de fluxo de informações (banco de dados)

Trata-se  dos  trabalhos  previstos  na  Metodologia  como um survey  exaustivo  entre  164  famílias

produtoras parte dela orgânicos e agroecológicos, moradores do Assentamento Oziel III, já avançado com

pré-teste, com utilização da plataforma ODK/ APRACOA-ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS

E  ARTESANAIS  DO  ASSENTAMENTO  OZIEL  III  –  PIPIRIPAU  /  PLANALTINA  DF.  -  CNPJ

14.799.950/0001-32. km 20). A APRACOA atua desde 2011 na prestação de serviços nas práticas agrícolas,

pastoris,  mecanização  e  fomento  a  hortifrutigranjeiros  para  o  desenvolvimento  solidário,  sustentável  e

segurança alimentar; tem atuado com beneficiamento mediante ensaque do produto colhido, embarcação aos

meios de transporte e desembarque nos armazéns de seus produtos. Promove canais de comercialização de

produtos  e  serviços,  priorizando a  venda direta.  Tem capacidade  jurídica  para  firmar  convênios  (órgãos

públicos federais,  municipais e autárquicos, empresas particulares, associações) para fomento e melhorias

sociotécnicas  rurais,  culturais,  da  educação,  do  esporte,  saúde,  cadastro  e  acompanhamento  de  práticas

produtivas entre 164 famílias associadas. 

No ANEXO V estão arrolados todos os filiados da empresa social  B _APRACOA – boa parte deles é

associada a empresa A – COOPERCARAJAS.
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O Assentamento Oziel é o maior em extensão no DF.  Seu Plano de Desenvolvimento do Assentamento PDA

data de 2006, e foi demandado pelos grupos assentados no formato de raios de sol, com definição de áreas

familiares, comunitárias e de produção ambiental. 
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O Assentamento está subdividido em 16 grupos com um total de 168 chácaras. A
título  de  exemplo,  esse  é  o  GRUPO  2,  com  os  nomes  de  seus  respectivos
assentados:
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A enquete tem esse perfil:

Enquete quali-quantitativa
Atualização de dados e informações sobre associados

2020/2022

APROACOA - ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E
ARTESÃOS DO ASSENTAMENTO OZIEL III - PIPIRIPAU -

PLANALTINA DF

Inicie  esta  entrevista  informando  que  se  trata  de  uma  iniciativa  da
APRACOA com o apoio da Incubadora de Cooperativas da Faculdade UnB
Planaltina. Seu objetivo é melhorar a visão sobre o coletivo de associados
da  APRACOA  ,  conhecer  suas  opiniões,  ouvir  suas  queixas.  Estas
informações são importantes para termos um conjunto de dados sobre os
associados e seus grupos familiares. A cada dois anos, estas informações
serão atualizadas, por isto é importante que esta Equipe do OZIEL e da
UnB  entenda  bem  as  informações  e  o  cruzamento  destes  dados  para
entender o conjunto de famílias por grupo, e de todos os grupos.

Este questionário está dividido composto por 4 partes:

 FASE 1
1 DADOS DO ASSOCIADO E SEU GRUPO FAMILIAR.
2 DADOS SOBRE PARTICIPAÇÃO DO ASSOCIADO EM 
TRABALHOS COLETIVOS E/OU ASSOCIATIVOS NOS 
ULTIMOS 24 MESES
2.a FASE 2
3 JUVENTUDE NO ASSENTAMENTO OZIEL III
4 PRODUÇÃO, TRABALHO FAMILIAR E ACERVO 
TÉCNICO

001 QUESTIONÁRIO
PARTE I – DADOS DO ASSOCIADO E GRUPO FAMILIAR
COLETIVO FAMILIAR DO ENTREVISTADO

FRANCISCA DA CRUZ RIBÉRIO e ROBEMÁRIO RIBEIRO DE SOUZA
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G CPF____________________________
H RG_____________________________
I CEL/ZAP?_______________________
J INTERNET?_____________________
K GEORREFERENCIAMENTO:_____________
L IMAGEM POR VANT: ____________________

Dados administrativos

1 GRUPO____1____Lote/Chacara_________02___________________

2 Ano que se instalou: _______________

1 Fez parte do acampamento? Sim____ Não____

2 Zona eleitoral: DISTRITO FEDERAL __ GOIAS___ OUTRO___(qual?)

3 GRUPO FAMILIAR (nome, idade e anos escolaridade)

Nome idade escolaridade

PARTE II – DADOS SOBRE PARTICIPAÇÃO DO ASSOCIADO EM 
TRABALHOS COLETIVOS E/OU ASSOCIATIVOS NOS ULTIMOS 24 
MESES

1 VC OU ALGUM MEMBRO DO SEU GRUPO FAMILIAR 
AJUDOU NA ORGANIZAÇÃO DE ALGUM EVENTO ANO 
PASSADO?

Sim
não
Por que?

1 LEMBRA POR QUE SE ASSOCIOU A 

APRACOA? ANO: ________

1 FOI FUNDADOR DA 
APRACOA? SIM_____
NÃO____
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2 COMENTE: CITE TRÊS CONQUISTAS QUE O ASSENTAMENTO 
REALIZOU GRAÇAS A AÇÃO DOS ASSOCIADOS DA APRACOA NO 
ANO PASSADO (2019) E RETRASADO (2018)

3 SE DEPENDESSE DE VOCÊ, COMO FARIA UM MELHORAMENTO NA 
APROCOA PARA QUE TODOS PUDESSEM PARTICIPAR MAIS ?

COMO FAZER MAIS GENTE PARTICIPAR DOS TRABALHOS DA 

ASSOCIAÇÃO ...LEVANDO EM CONTA A COMUNICAÇÃO?

...LEVANDO EM CONTA A MOBILIZAÇÃO DOS 
ASSOCIADOS PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES 
ORDINÁRIAS E EXTRAS?

...LEVANDO EM CONTA CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO DE 
RESERVA DE INVESTIMENTOS DA APRACOA?

1 O BARRACÃO DE REUNIÕES E EVENTOS DA APRACOA PRECISARÁ 

PASSAR POR REFORMAS. ESTARIA DISPOSTO A PARTICIPAR DE 

ALGUMA FORMA?

NÃO_____________
SIM______________
Por que?
COMO? (Explorar com o entrevistado de forma aberta os temas abaixo, e puxe 
conversa para saber o por que sim? Por que não?

1 TRABALHO COLABORATIVO PESSOAL: MUTIRÃO DE OBRAS?
_

2 TRABALHO COLABORATIVO DE MAIS GENTE DO GRUPO 
FAMILIAR?

5
1 COM MATERIAIS, PLANTIO, OU MELHORIAS DO LUGAR?

_

2 CONTRIBUIÇÃO EM DINHEIRO
______________________________________________________________________
_______
1 QUEM DA SUA FAMÍLIA VC INDICARIA PARA TRABALHAR COM A 
APRACOA, SE HOUVER UMA CHAMADA DE INTERESSADOS PARA 
PROJETOS COM POSSÍVEL CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E 
TREINAMENTO (SEM BOLSA)?
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POR QUE?

1 SUA MORADIA FOI CONSTRUIDA PELA FAMÍLIA? SE 
PUDESSE TER FINANCIAMENTO PARA REFORMA DA CASA 
O QUE FARIA?

1 COMO SOLUCIONOU O PROBLEMA DO SANEAMENTO DOS 
BANHEIROS E DA COZINHA?

1 CITE TRES PRINCIPAIS PREOCUPAÇÕES SOBRE NECESSIDADES DE 
PROFISSIONALIZAÇÃO E TRABALHO MAIS URGENTES DA JUVENTUDE 
DO OZIEL QUE OS ASSOCIADOS DA APRACOA PODERIAM AJUDAR A 
RESOLVER?

1.1. A JUVENTUDE NO OZIEL COSTUME RECLAMAR DA FALTA DE DIVERSÃO
E ATIVIDADES CULTURAIS QUE PODERIAM ESTAR SENDO DESENVOLVIDAS
NO  ASSENTAMENTO.  COMENTA  SOBRE  O  QUE  ACHA  QUE  A  ESCOLA  DO
PIPIRIPAU E A UNB PLANALTINA PODERIAM JUNTAS ESTAR FAZENDO COM
OS ASSOCIADOS PARA MELHORAR ESTA SITUAÇÃO!

16. ORÇAMENTO FAMILIAR

(ORIENTAÇÕES GERAIS PARA O ENTREVISTADOR: 
Do ponto de vista da sobrevivência do grupo familiar 
campones e produtores familiares na região peri-urbana em 
regiões metropolitanas não há um modo de vida que os 
caracterize como estritamente camponeses, mas também não 
são trabalhadores urbanos, por conta próprioa ou 
ambulantes. Estes grupos familiar são híbridos e se situam 
tanto na zona rural quando na periferia dos nucleos urbanos, 
pois estra condição os habilita a estratégias de sobrevivência 
tanto na manutenção da força de trabalho (alimentação) 
quanto com relação a acesso a oportunidades de prestação de 
serviços e pequenas trocas no comercio para aumentar renda. 
Tenham claro que aquilo que é produzido na chácara se 
converte em renda porque devemos calcular o que é 
consumido, pelo preço do bem no mercado – ou seja, quanto 
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custam estes itens FLV – frutas legumes e verduras – da cesta 
básica

1 Este primeiro item de orçamento familiar é para 
calcular a renda mensal do grupo que é gerada pela 
auto-produção
2 PREÇOS CORRENTES DE MERCADO FLV

PRENCHER A LISTA EXAUSTIVA DE ITENS QUE VC TEM 
ANEXA A ESTE QUESTIONÁRIO PARA TANTO, NÃO DEIXE DE
FORA NENHUMA ITEM DOS QUE FOREM RESPONDIDOS 
PELO ENTREVISTADO

(VER LISTA ANEXA)

OUTRAS FONTES DE RENDIMENTO DO GRUPO FAMILIAR

1._______________________________________________________________
_________
2.
3._______________________________________________________________
_________
4.
5._______________________________________________________________
_________
6._______________________________________________________________
_________
7.
________________________________________________________________
__________
8._______________________________________________________________
_________
9._______________________________________________________________
_________
10.______________________________________________________________
_________
________________________________________________________________
_________0

1 PERFIL DE QUALIFICAÇÃO, SABER-FAZER E HABILIDADES 
DE CADA MEMBRO DO GRUPO FAMILIAR
11

MEMBRO DO GRUPO QUALIFICAÇÃO HABILIDADE 
PRINCIPAL E SECUNDÁRIAS
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12
1 Configuração da rotina de trabalho/atividades no dia-a-dia, semana e 
mês de cada membro do arranjo produtivo familiar:

cod:
001 Cuidados com a preparo da terra
002 Cuidado com sementes
003 Cuidado com plantio
004 Cuidados com irrigação
005 Cuidados com aves e pequenos animais
006 Cuidados com colheita
007 Cuidados com a preparação para venda
008 Cuidados com transporte
009 Cuidados com pequenos reparos da propriedade
010 Cuidados com manutenção das ferramentas
011 Cuidados com a preparação de futuras instalaçoes
012 Cuidados com manutenção da rede hídrica/produção/
013 Cuidadoscom amanutenção da rede hídrica/consumo humano
014 Cuidados com a dessentarização dos animais
015 Plantio manutenção de espécies arboreas
016 Cuiados com a comercialização em pontos de venda na cidade
017 Cuidados com a comercialização no assentamento
018 Cuidados com a horta exclusiva do grupo familiar
019 Tempo dedicado a atividades associativas de interesse do arranjo produtivo 
familiar
020 Tempo dedicado ao descanso
021 Tempo dedicado ao estudo
022 Tempo dedicado aos filhos
023 Tempo dedicado a saúde pessoal
024 Tempo dedicado a saúde da familia
025 Tempo dedicado ao convívio com vizinhos/colegas
13

026 Tempo dedicado ao melhoramento da moradia (autoconstrução)
027 Tempo dedicado a preparação de alimentos para refeições do grupo familiar
028 Tempo dedicado a arrumação da casa
029 Tempo dedicado a escola
030 Tempo dedicado informação na web e outros meios

lance os códigos correspondentes segundo o periodo do dia/noite

Manhã 6 as 12 Tarde 12 as 18 Noite 18 as 22
Seg
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Ter

Qua

Qui

Sex

Sab

Dom

1 PERFIL DOS EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, DISPOSITIVOS QUE O
GRUPO TEM ACESSO NO ARRANJO PRODUTIVO FAMILIAR, E NO 
COLETIVO (JUNTO COM OUTROS APFs)

COD.
1 ITEM RELATRIVO A QUALQUER EQUIPAMENTO MOTORIZADO
2 MANUAIS
3 ACESSO A ENERGIA ELETRICA
4 TEM OFICINA
1 TRATOR COLETIVO / INDIVIDUAL
2 ROÇADEIRA
3 HORAS/TRATORISTA
4 SEMENTEADEIRA
5 MOTOSERRA
6 DISPOSITIVOS DE IRRIGAÇÃO
7 MOTO BOMBA COMBUSTIVEL
8 POÇO ARTESIANO/ CISTERNA
9 CISTERNA DE PLACA
10 MOTOCULTIVADOR (ARAGEM DA TERRA NO PREPARO 
PARA PLANTIO)
11 MOTOR ELÉTRICO
12 GAS DE COZINHA
4 BIODIGESTOR
5 TRITURADOR
6 PLANTADEIRA
7 ESTUFA
8 SEMENTEIRA / BANCO DE SEMENTES
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9 CHOCADEIRA

1 DESCRIÇÃO DAS PRÁTICAS DE PRODUÇÃO NOS ULTIMOS 24 
MESES EM POLICULTIVOS

(AQUI O OBJETIVO É DESCREVER COMO O ENTREVISTADO MONTA SEU 
PLANO DE PLANTIO FAZENDO COMBINAÇÕES QUE SÃO ÓTIMAS PARA O 
MOMENTO; ESPECIFICAR AO LONGO DE 12 MESES QUAIS SÃO ESTES 
POSSÍVEIS ARRANJOS DE PLANTIO, COMBINADOS COM FRUTAS 
LEGUMES E VERDURAS

MESES

COMBINAÇÃ
O 
POLICULTIV
O 1

COMBINAÇÃO
POLICULTIVO 2

COMBINAÇÃO
POLICULTIVO 3

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV
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DEZ
15

1 CONSIDERE COMO RENDA TUDO O QUE O ARRANJO PRODUTIVO 
FAMILIAR CONSOME PARA A PRÓPRIA SUBSISTENCIA LANÇANDO OS 
VALORES QUE SÃO PRATICADOS NA VENDA DESTE ALIMENTOS NO 
MERCADO. (POR EXEMPLO, PARTE DA PRODUÇÃO DE CENOURA, 1/3 VAI 
PARA CONSUMO PRÓPRIO, E 2/3 PARA VENDA NO MERCADO. CONSIDERE 
AQUI APENAS ESTE 1/3 DE CENOURAS COM OS VALORES DE MERCADO, 
NO CASO 1/3 = 3 MAÇOS, 8,20 POR MAÇO, RESULTA EM RENDA DE 24,60)

MESES CONSUMO 
PRÓPRIO VENDA EM FEIRA

VENDA/ TROCA 
COM

JAN
EXTERNA VIZINHOS

24,60

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV
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DEZ

16

4 RISCOS E OPORTUNIDADES - EM CASO DE GRANDES 
DIFICULDADES PARA MANTER A RENDA DO GRUPO FAMILIAR, OU 
DEVIDO A UM FRACASSO NA PRODUÇÃO, QUANDO ESTÁ SEM 
RECURSOS, NÃO TEM COMO RESOLVER NA FAMÍLIA – A QUEM VC 
COSTUMA RECORRER?

COD.
001. COLEGAS MUITO PRÓXIMOS DO ASSENTAMENTO?

1 SOLIDARIEDADE DE FAMILIARES FORA DO ASSENTAMENTO
2 SOLIDARIEDADE DE IGREJA?
3 AÇÃO COLETIVA ENTRE ASSOCIADOS DA APRACOA?
4 BUSCA OPORTUNIDADE NA CIDADE
5 TRABALHA EM PARCERIA COM COLEGAS DO ASSENTAMENTO
6 NESTES CASOS OS MEMBROS DA FAMILA SÃO OBRIGADOS A 
TRABALHOR FORA
7 JÁ OCORREU TER QUE VENDER ANIMAIS, MÁQUINAS OU OUTROS 
PATRIMÔNIOS
8 INICIOU NOVA PARCERIA COM COLEGAS/ COMPANHEIROS DA 
APRACOA
9 EM ABERTO
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VERSÃO DO QUESTIONÁRIO DE PESQUISA QUE FOI ADAPTADO PARA
O APP ODK 

5. CADASTRO DE PRODUTORES
um (01) relatório técnico - com cadastro dos produtores de uma das empresas
sociais

Foi  previsto  para  esse  primeiro  ano  trabalharmos  com os  coletivos  de  produtores
assentados no Assentamento Oziel Alves III, tanto os filiados a associação de defesa
territorial e de fomento a produção (denominada Associação dos Produtores Rurais e
Artesanais do Assentamento Oziel III), quanto os constantes 
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6.  REVISÃO  BIBLIOGRÁFICA  SOBRE  O  TEMA  CAPITALISMO  /
COOPERATIVISMO DE PLATAFORMA

Cooperativismo de  plataforma pode  ser  definido  como plataformas  digitais  controladas  por
trabalhadores e/ou pelas comunidades locais. Uma das principais transformações verificadas no
mundo do trabalho na última década foi o surgimento de plataformas digitais de trabalho online.
O processo centra-se em plataformas baseadas na web, por meio das quais as empresas e outros
clientes  podem externalizar  tarefas  por  meio  de  um  convite  aberto  a  mão-de-obra  vasta  e
flexível  («crowd»,  multidão),
geograficamente dispersa pelo mundo. 

Segundo  relatório  recente  da  OIT
(Organização  Internacional  do
Trabalho) tanto no Sul quanto no Norte
Global  foi  documentada uma série de
estratégias  de  organização  e  modelos
de  negócios  alternativos  atualmente
sendo implantados por trabalhadores de
plataforma  (OIT,  2021).  O  estudo
capturou  e  analisou  vários  pontos  de
vista,  destacando  as  diferenças  nas
perspectivas  e  abordagens  dos
trabalhadores entre o Norte e o Sul globais. 

Em contextos tão diversos como Argentina, Quénia e Reino Unido, profissionais de tecnologia
qualificados  com  alto  poder  de  barganha  demonstraram  como  os  modelos  de  negócios
cooperativos podem ajudar na obtenção de economias que tenham escala e permitir o acesso ao
desenvolvimento de habilidades, poupança, crédito e esquemas de seguro. Os intermediários do
mercado de  trabalho  estão  estendendo serviços  de  apoio  aos  trabalhadores  das  plataformas
(OIT, 2015, SCHOLZ, 2017).

Desta forma, as experiências com cooperativismo de plataforma terão que partir da realidade
vivida  pela  maioria  que  está  fora,  ou  se  insere  intermitentemente  no  mercado  de  trabalho
formal. Iniciativas tendem a adotar a mineração de dados expansiva, perfis de usuários (do tipo
plataforma ODK aqui adotada) e técnicas de direcionamento de plataformas dominantes. 

No  Brasil  a  maioria  das  experiências  registram  modelos  no  compartilhamento  do  cuidado
(saúde  familiar,  coletiva,  saúde  mental;  assistência  e  serviço  sociais,  serviços  domésticos,
cuidados  de  idosos  e  crianças),  prestação  de  serviços,  alimentação,  agricultura  familiar,
agroecologia, sistemas de entrega. São os grupos com relativa autonomia da competição entre
empresas capitalistas que tem usufruído com mais vantagens destes plataformas. São unidades
formais/informais com trabalhadore/as com ou sem estabelecimentos vinculados aos circuitos
mercantis mediante unidades produtivas em espaços econômicos não explorados pela grande
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empresa  (economia  criativa  por  meio  de  cervejarias  artesanais,  produção  de  alimentos
orgânicos,  microempresas  de  tecnologia  de  informação  e  comunicação,  parte  de  um
aglomerado). 

Existem ainda  outras  atividades  ditas  da “economia criativa”  mas que  dinamizaram as  que
existiam antes da revolução microeletrônica 4.0 envolvendo Arquitetura, Artes visuais, Cinema,
Televisão,  Publicidade  e  outras  mídias;  Design,  Games,  Editoração,  Música,  Moda,
Comunicação. Com a revolução microeletrônica este segmento se torna um grande celeiro de

criação  para  trabalhadore/as  informais  em  geral  situados   nos  circuitos  populares  da
economia

Registramos  também  a  existência  dos  mercados  cooperativistas  de  crédito  usando  as
experiências brasileiras de 143 bancos comunitários de desenvolvimento (BCDs) com moedas
sociais  (equivalente  a  criptomoeda social  quando  convertidas  em  plataforma  digital)  para
financiar  microprojetos  como  os  aqui  propostos  (V.
https://cooperativismodeplataforma.com.br/.  Há  experiências  já  avançadas  no  microcrédito
baseado  no  cartão  de  crédito  com  moeda  social  (https://www.institutobancopalmas.org/e-
dinheiro/ NESOL e Instituto Palmas,  2013).  Esta base já existente certamente irá no futuro
próximo  se  articular  como  Cooperativismo  de  Plataformas  Digitais  no  Brasil  com  a
reapropriação de tecnologias digitais controladas por trabalhadore/as. 

No  quadro  brasileiro  estes  segmentos  enfrentam  o  desafio  de  se  organizar  em  cadeias  e
processos produtivos e de serviços. Demandam fomento continuado de assistência sociotécnica
aos  grupos  produtores,  e  experiências-piloto  para  constituir  formas  organizacionais  próprias
reconhecidas  juridicamente  e dotadas  de segurança econômica para receber  uma parcela  do
poder de investimento dos Governos que tem sido direcionado para as Empresas do setor formal
(SCHOLZ, 2017). 

As  experiências  entre  2002-2016  com  a  Política  Nacional  de  Economia  Solidária
apontam que  sete  setores  e  subsetores  da  economia  popular  são  fundamentais  para
incrementar a sua reorganização (sem que se pretenda convertê-los em MPE micro e
pequena empresa) mediante associações  e cooperativas:  1. reciclagem, 2. construção
civil, 3. manufatura artesanal, 4. metalurgia e polímeros, 5. apicultura, 6. Agricultura,
olericultura, fruticultura, cereais sob certificação agroecológica e orgânica no DF.

MUDANÇAS NO MUNDO DO TRABALHO – TRABALHO E TECNOLOGIAS

DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Mudanças contemporâneas

https://www.institutobancopalmas.org/e-dinheiro/
https://www.institutobancopalmas.org/e-dinheiro/
https://cooperativismodeplataforma.com.br/
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Antunes  e  Alves  propõem  uma  interpretação  de  que  o  mundo  do  trabalho  tem  se

recusado  a  aceitar  os  trabalhadores  herdeiros  da  “cultura  fordista”  formalmente

especializados,  os  quais  estão  sendo  substituídos  pelo  trabalhador  “polivalente  e

multifuncional”1.  Isso  vem  ocorrendo  porque,  como  dito  por  Trebor  Scholz  (em

“Platform  cooperativism  –  Challenging  the  Corporate  Sharing  Economy”,  Rosa

Luxemburg Stiftung, 2016), com o advento das novas tecnologias digitais de informação

e comunicação, o modo de produção em que estamos sendo inseridos não é exatamente

o capitalismo tal como classicamente descrito. 

Nesse novo modo de produção, há níveis de exploração do trabalhador e concentração

de riquezas não observados até então na história de implantação do capitalismo. Esse

novo  estágio  do  capitalista  é  por  Scholz  (2016)  denominado  de  “espoliação  da

multidão”. A espoliação da multidão é uma nova forma de exploração, implementada

por algumas poucas empresas globais, que atrai milhões de trabalhadores que exercem

suas atividades  conectados em tempo real.  São formas intensificadas  de exploração,

online, dos trabalhadores. 

Com isso, o mundo do trabalho passou a se deparar com uma massa de corpos humanos

sem nome, escondidos atrás da tela de um computador ou celular, expostos à vigilância

integral, tendo seus salários e direitos espoliados pelas empresas (Scholz, 2016). 

Para Luiz Carlos Amorim Robortella (em “OIT. Breve história. Direitos fundamentais

do trabalhador e a América Latina. Desafios da era digital”,  Academia Brasileira do

Direito  do  Trabalho,  2019),  com  o  advento  dessas  novas  tecnologias  digitais  de

informação e comunicação, estamos assistindo a uma acelerada modificação do mundo

do  trabalho,  com  o  surgimento  do  que  pode  ser  denominado  de  capitalismo  de

plataforma.

Capitalismo  de  plataforma  é,  tal  como  dito  por  Renan  Kalil  (em  “Capitalismo  de

plataforma:  o  conceito  que  melhor  explica  as  relações  de  trabalho  digitais”,  Carta

Capital, 2021), um termo inicialmente cunhado como forma de se contrapor à narrativa

1“As mutações no mundo do trabalho na era da mundialização do capital”,

Educação e Sociedade, Campinas, v. 25, n. 87, 2004),
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baseada  na  economia  de  compartilhamento.  Sua  força  explicativa  está  em  quatro

aspectos. Primeiro, porque coloca as plataformas digitais no centro do debate. Segundo,

porque trata esse fenômeno como uma das expressões do capitalismo — e não como

algo isolado.  Terceiro,  coloca o capitalismo em evidência  como forma organizadora

dominante  da  sociedade  e  com  grande  capacidade  de  adaptação.  E,  quarto,  dá

visibilidade  aos  efeitos  concretos  das  novas  tecnologias  sobre  o  trabalho,  como  a

fragmentação e a precarização.

Diante do advento do capitalismo de plataforma,  em que as tecnologias digitais  são

elementos centrais na reestruturação do mundo do trabalho, Robertella (2019) indaga:

“a  tecnologia  digital  pode  resolver  os  problemas  sociais  graves  enfrentados  pela

humanidade  como  pobreza,  exclusão,  fome  e  miséria?”.  Como  respondido  por  ele

mesmo,  “não há  indicadores  seguros  até  o  momento.  Ao contrário,  as  disparidades

crescem, com os  países ricos  aumentando progressivamente  sua riqueza  e os  países

pobres  condenando-se  ao  subdesenvolvimento  ou  à  pobreza  extrema.  Essa  distância

econômica e social constitui uma lógica perversa que acentua as desigualdades” (p. 12).

De acordo com o Bureau Internacional do Trabalho (BIT) (em “As plataformas digitais

e o futuro do trabalho: promover o trabalho digno no mundo digital”, OIT, 2020), as

plataformas digitais são algo novo e emblemáticas do trabalho do futuro. O trabalho nas

plataformas  digitais  surgiu no início  dos  anos 2000,  em resposta  ao crescimento  da

Internet  e  à  necessidade  de  intervenção  humana  nas  tarefas  necessárias  ao  bom

funcionamento das indústrias baseadas na web.

Com elas, os trabalhadores passaram a trabalhar a partir de qualquer lugar do mundo,

desde que tenham uma ligação fiável à Internet. Os trabalhos por eles desenvolvidos vão

desde operações  sofisticadas  de programação informática,  análise  de dados e  design

gráfico a “microtarefas” relativamente simples e de natureza administrativa. Além dos

amplamente conhecidos serviços de transporte e entregas de mercadorias intermediados

por meio de aplicativos. São os chamados  crowdwork, em que as pessoas contratadas

via plataformas digitais executam tarefas online para empresas ou outros indivíduos. 

Ainda de  acordo  com o Bureau  Internacional  do  Trabalho  (BIT)  (2020),  embora  o

trabalho nas plataformas digitais seja um produto dos avanços tecnológicos, ele também

representa  um regresso  ao  trabalho  ocasional,  existente  no  passado,  nas  economias

industrializadas, ao passo que, nas economias em desenvolvimento, aumenta a mão-de-
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obra ocasional já existente. Em ambas as economias, há de se destacar que a maioria do

trabalho realizado nas plataformas digitais não está sujeita à regulamentação laboral.

De  acordo  com OIT,  (em “Platform  labour  in  search  of  value:  a  study  of  worker

organizing practices and business models in the digital economy”, International Labour

Organization,  2021),  as  plataformas  digitais  são,  hoje,  infraestruturas  que  conectam

diferentes redes econômicas e facilitam a coleta constante de inteligência baseada em

dados para otimizar as interações e, assim, maximizar os lucros de seus os proprietários.

A “inteligência” das cadeias de valor sob o modelo de plataforma capitalista permitiu a

concentração de poder econômico nas mãos de algumas poucas empresas de plataforma

e o aumento concomitante de precariedade trabalhista.

Diante disso, o documento da OIT (“Platform labour  in search of value: a study of

worker organizing practices and business models in the digital economy”, International

Labour Organization,  2021) também destaca estratégias de organização e modelos de

negócios  alternativos  que  estão  sendo  implantados  por  trabalhadores  de  plataforma

digitais em todo o mundo para reivindicar seus direitos civis, políticos e econômicos.

Nesse  sentido,  como  destaca  o  documento  da  OIT,  tem  emergido  no  mundo  um

cooperativismo  de  plataforma  como  uma  forma  de  contraposição  ao  modelo  de

plataformas digitais dominantes, que estruturam o capitalismo de plataforma.

São plataformas alternativas  de e-commerce  e  serviços sob demanda,  estruturadas  e

executadas sob princípios cooperativistas. Essa abordagem, chamada “cooperativismo

de plataforma”, tem ganhado força na Europa, na América do Norte e em outras partes

do mundo, como aqui no Brasil.

Inclusive a própria OIT tem impulsionado esse modelo alternativo. Desde 2002, em sua

Recomendação 193 da OIT (“Promoção das Cooperativas – Recomendação n. 193”, 90ª

Conferência  da OIT, 2002), a OIT reconhece a importância  das cooperativas  para a

criação de empregos e que elas, nas suas diferentes formas, promovem a mais completa

participação de toda a população no desenvolvimento económico e social. 

De acordo com a OIT (2002),  uma sociedade equilibrada necessita  da existência  de

setores  públicos  e  privados  e  de um forte  setor  cooperativo,  mutualista  e  de outras

organizações  sociais  e  não  governamentais.  Dentro  deste  contexto,  os  governos

deveriam  definir  e  estabelecer  uma  política  e  um  marco  jurídico  favorável  às
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cooperativas  e  compatível  com  sua  natureza  e  função,  e  inspirados  nos  valores  e

princípios cooperativos.

1.2. Mudanças no mundo do trabalho ocorridas no Brasil

O  livro  “Cooperativas:  mudanças,  oportunidades  e  desafios”  (editado  por  Armand

Pereira,  em colaboração com Lucienne Freire  e  Lizzie  Lagana,  1 ed.  Brasília,  OIT,

2001), destaca que, tanto no Brasil quanto nos demais países do mundo, emerge uma

certa preocupação com algumas formas de precarização do trabalho, que têm causas

mais estruturais do que conjunturais e que aparentam caráter mais permanente do que

emergencial transitório. 

De acordo com Armand Pereira (2001), uma das formas preocupantes de precarização

que  tem surgido no Brasil  se  deve  às  chamadas  “cooperativas  de  trabalho”  que  se

rotulam “cooperativas” para driblar um artificio inserido na lei (o parágrafo único 442

da Consolidação das Leis do Trabalho que exclui  “cooperativas” de certos encargos

trabalhistas),  mas  que  não  respeitam  os  princípios  primordiais  do  cooperativismo

amplamente reconhecidos.

Deve-se  reconhecer  que  há  muitas  cooperativas  no  Brasil  que  são  perfeitamente

genuínas e que muitas delas têm tido grau de sucesso reconhecido. No entanto, a grande

maioria das cooperativas hoje existentes no Brasil são falsas ou fraudulentas, no sentido

de  não  respeitarem  os  princípios  básicos  de  cooperativismo  que  constam  na

Recomendação n. 127 da OIT e outros documentos básicos.

Além das  falsas  cooperativas,  segundo  Luiz  Carlos  Amorim  Robortella  (em  “OIT.

Breve história. Direitos fundamentais do trabalhador e a América Latina. Desafios da

era digital”,  Academia Brasileira do Direito do Trabalho, 2019), o teletrabalho, que é

um dado essencial da economia moderna, também é bastante preocupante em termos de

precarização das relações de trabalho no Brasil. De acordo com ele, nessa modalidade

as  plataformas  digitais  se  converteram  em fonte  de  trabalho  de  milhões  em escala

nacional e internacional.

Além da pressão de competir  diretamente com outros teletrabalhadores  nacionais ou

estrangeiros, espera-se de cada um ideias e conteúdos nesse novo mundo sem fronteiras.

De  acordo  com  Robertella  (2019),  há  aspectos  positivos  no  teletrabalho,  como:  a)

liberdade de jornada e horário; b) menor deslocamento físico; c) ganhos ambientais pela
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menor utilização da estrutura viária; d) flexibilidade e adaptação do trabalho ao ritmo do

trabalhador; e) vida familiar mais livre; f) redução de custo da empresa com instalações;

g) aumento de produtividade;  h) trabalho em tempo real sem limites  geográficos; i)

inclusão de trabalhadores  com limitações (filhos,  doentes,  gestantes e mulheres pós-

parto, deficientes físicos e idosos).

Mas, também segundo Robertella (2019), há inegáveis pontos negativos: a) isolamento

social;  b)  hiperindividualismo  para  sobrevivência  na  selva  das  plataformas;  c)

dificuldade  de  ação  sindical;  d)  promiscuidade  entre  trabalho  e  família;  e)  menor

proteção dos segredos do negócio; f) novas doenças do trabalho; g) custo maior para o

trabalhador (luz, água, telefone, internet e materiais).

Desse  modo,  como  dito  pelo  autor,  a  boa  e  velha  subordinação  jurídica  apresenta

matizes  que  resultam  em  subordinações  diversas  ou  mesmo  inexistentes  porque  o

teletrabalho reduz, transfigura e até elimina a dependência (Robertella, 2019).

Todavia, há de se considerar, como destacado por Geraldo Sandoval Góes, Felipe dos

Santos Martins e José Antônio Sena Nascimento (em “O trabalho remoto e a pandemia:

o que a Pnad Covid-19 nos mostrou”, Carta de Conjuntura, n. 50, 2021), o perfil desses

trabalhadores remotos no Brasil. Em novembro de 2021, foi mantida a tendência que

registou 7,3 milhões de pessoas em home office no país, o que representava 9,1% da

população ocupada e não afastada no mês de novembro de 2021. Esses trabalhadores

foram responsáveis por 17,4% da massa de rendimentos efetivamente recebida pelas

pessoas ocupadas naquele mês de novembro. Adicionalmente, o perfil das pessoas em

trabalho remoto seguiu predominantemente composto por pessoas brancas, do gênero

feminino, com idade entre 30 e 39 anos, na região Sudeste, com escolaridade de nível

superior completo, no setor formal e atividade de serviços.

Além do meio urbano, também ocorreram mudanças no mundo do trabalho no meio

rural.  Paralelamente  a  essas  discussões  sobre  a  precarização  do  trabalho  no  meio

urbano, outro campo de debates e disputas políticas se estabelecia em torno das questões

relacionadas  ao  desenvolvimento  agrário  e  à  luta  dos  agricultores  familiares  por

reconhecimento,  enquanto  categoria  produtiva,  e  por  políticas  públicas  adequadas  e

específicas para o fomento à sua produção.

De acordo  com Regina  Helena  Rosa  Sambuichi,  Ricardo  Kaminsk,  Gabriela  Perin,

Iracema Ferreira de Moura, Elisângela Sanches Januário, Danilo Barbosa Mendonça e
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Ana  Flávia  Cordeiro  de  Almeida  (em  “Programa  de  Aquisição  de  Alimentos  e

Segurança  Alimentar:  modelo  logico,  resultados  e  desafios  de  uma política  pública

voltada  ao  fortalecimento  da  agricultura  familiar”,  Texto  para  Discussão,  IPEA,  n.

2482, Brasília, 2019), ao mesmo tempo em que se atestava a grande representatividade

da agricultura familiar entre os produtores rurais brasileiros, estudos apontavam para as

deficiências  e  as  carências  existentes  nesse  segmento  produtivo,  reflexo  das  fortes

desigualdades observadas no meio rural brasileiro. 

Os diagnósticos mostravam que os agricultores familiares tinham grandes dificuldades

para acessar os instrumentos da política agrícola, como o crédito e a Política de Garantia

de  Preços  Mínimos  (PGPM),  sendo fortemente  afetados  pelas  sucessivas  crises  que

vinham atingindo a agricultura brasileira, agravadas pelo processo de abertura comercial

e desregulamentação dos mercados. À margem da proteção e dos incentivos dados pelo

governo para o desenvolvimento do setor, esses agricultores respondem hoje por grande

parte da pobreza rural brasileira (Sambuichi et ali., 2019).

De  acordo  com  Danielle  de  Queiroz  Soares  e  Gentil  Cutrim  Serra  Júnior  (em

“Capitalismo de plataforma: uma análise da expansão das relações de trabalho mediadas

por aplicativos hoje”, X Jornada Internacional de Políticas Públicas, 2021), quando se

adiciona a esses novos arranjos produtivos, do capitalismo de plataforma, um cenário de

crise persistente e índices de desemprego estratosféricos, observa-se como resultado o

aumento vertiginoso da precarização do trabalho, da informalidade, da desigualdade e

das tensões na sociedade. Desde 2020, com o surgimento e posterior aprofundamento

das crises – sanitária, provocadas pela pandemia do Covid-19, e econômica –, o uso das

novas  plataformas  digitais  acelerou  o  processo  de  informatização  das  atividades  de

trabalho. Os impactos dessas novas relações de produção do capital logo apareceram: a

possibilidade  de  novos  empregos  de  relação  contratual  estável  diminuiu  e  muitos

trabalhadores  foram levados  ao  desemprego  e  à  informalidade.  Ou  seja,  houve  um

agravamento da pobreza no Brasil.

Como dito por Alair Ferreira de Freitas, Alan Ferreira de Freitas, Michelle de Sá Pedra

e Nora Beatriz Presno Amode (em “Interações sociais  para o desenvolvimento local

sustentável: o caso das cooperativas de crédito solidárias”,  47° Congresso da SOBER,

Porto Alegre,  2009),  a  reprodução social  das  famílias  de baixa  renda perpassa pelo

acesso ao crédito.  No meio rural, a partir  das mobilizações dos movimentos sociais,
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organizações  de  agricultoras  e  agricultores  familiares  e  organizações  não-

governamentais (ONG), surge um importante ator social para suprir a necessidade de

acesso  ao  crédito  adequado  à  realidade  da  agricultura  familiar:  “as  cooperativas  de

crédito solidárias”. O acesso ao crédito na cooperativa, a captação de poupança local, e

a prestação de outros serviços, promove a sustentabilidade necessária à consolidação da

economia solidária no território em que atua. 

Desta forma, o compartilhamento de ações econômicas, sociais e políticas, vai tecendo a

rede  social  que  alicerça  as  cooperativas  e  as  organizações  locais,  dando  forças  à

expansão  da  atuação  destas  organizações  e  de  suas  ações  para  um nível  macro.  O

(des)envolvimento  local  sustentável  parte  desta  concepção  política  organizada  e

reproduzida pela agricultura familiar local e se materializa nas ações e consequências

explicitadas neste trabalho (Freitas et ali., 2009).

No meio  urbano,  como destacam Wilton  Luiz  da Mota Almeida  e  José Ricardo de

Santana (em “O microcrédito como estratégia de redução da pobreza no Nordeste: uma

avaliação a partir do Programa Crediamigo”, Documentos Técnico-científicos, v. 42, n.

1, 2011), a concessão de pequenos créditos vem ganhando espaço no debate sobre as

políticas públicas de combate à pobreza. A utilização do microcrédito se constitui num

mecanismo importante de combate à pobreza por gerar oportunidade para que micro e

pequenos empreendedores  tenham acesso a  recursos  para  a  montagem de  negócios,

aumentando a renda de camadas menos favorecidas da população. Nesse sentido, nas

operações  de  microcrédito,  é  importante  a  focalização,  definindo  adequadamente  o

público  alvo,  buscando  atingir  os  mais  pobres,  principais  excluídos  do  sistema

financeiro tradicional.

Como dito  por  Isadora  Candian  dos  Santos  (em “Conexões  entre  design,  economia

solidária e tecnologia social na perspectiva do campo CTS”, Dissertação apresentada ao

Programa  de  Pós-Graduação  em  Ciência,  Tecnologia  e  Sociedade,  do  Centro  de

Educação e Ciências Humanas, da Universidade Federal de São Carlos, São Carlos-SP,

2017), após a década de 1970 o desemprego em massa retornou, e a economia solidária

foi de certa forma reinventada, evidenciado pela criação de um número cada vez maior

de cooperativas, e com um “novo cooperativismo” ao redor do mundo. 

De uma forma mais ampla, as décadas de 1980 e 1990 no Brasil foram marcadas por

altos índices de desemprego e a economia solidária  voltou a ser colocada em pauta
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também no meio urbano, especialmente com a retomada do tema de recuperação de

empresas falidas por seus trabalhadores e trabalhadoras, momento no qual houve um

destaque e maior fomento dessas iniciativas, que resultavam na criação de cooperativas

de empresas recuperadas (Santos, 2017). 

Também foram criadas em fins da década de 1990 e início dos anos 2000 iniciativas

urbanas organizadas de forma associativista e cooperativista,  em busca de trabalho e

renda, estimuladas por diversos agentes, como igrejas, ONGs, universidades, centrais

sindicais, movimentos sociais e etc. Essas iniciativas tiveram alcance e posterior apoio

de  programas  de  governos  municipais  e  estaduais,  incluindo  a  incubação  de

empreendimentos (Santos, 2017).

Dentro dessa discussão,  no Brasil,  as iniciativas  que abrangem a economia solidária

ainda representam um pequeno percentual da economia brasileira. De acordo com dados

do  Observatório  Nacional  da  Economia  Solidária  e  do  Cooperativismo  -  ONESC

(DIEESE, 2016), criado através de uma parceria do DIEESE e a SENAES, o universo

da  economia  solidária  e  do  cooperativismo  solidário  conta  com  19.708

empreendimentos, perfazendo cerca de 1.400.000 sócios e sócias. Esses números ainda

são pequenos se comparados aos números absolutos de outros setores econômicos no

Brasil (Santos, 2017).

2. Plataformas digitais de organização do trabalho

2.1. Plataformas voltadas ao capital

Como dito por Valéria França (em “Mídias sociais ampliam oportunidades”,  Pesquisa

FAPESP,  Edição  273,  2018),  as  diferenças  culturais  não impediram que padrões  de

comportamento se repetissem em distintos países. Em todas as localidades, observou-se,

por exemplo,  que as plataformas de mídias sociais criaram formas mais flexíveis de

comunicação. Se, antes, as relações eram privadas – uma mensagem endereçada a um

destinatário  –  ou públicas,  postadas  nas  páginas  abertas  das  redes  sociais,  agora  se
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tornou possível  ter  um modelo  híbrido,  de relativa  privacidade  dentro de um grupo

controlado por um ou mais moderadores.

Para  Rafael  Grohmann  (em  “Plataformização  do  trabalho:  entre  a  dataficação,  a

financeirização  e  a  racionalidade  neoliberal”,  Revista  Eptic,  v.  22,  n.  1,  2020),  as

plataformas digitais – em seus mais variados tipos, desde as de trocas de mensagens,

redes sociais até as de prestação de serviços – são, por um lado, a concretização da

acumulação e extração de valor a partir  dos mecanismos de dados e das mediações

algorítmicas  e,  por  outro,  significam sua  face  mais  visível  (ou  interface  amigável),

infiltrando-se nas práticas sociais com a promessa de oferecer serviços personalizados

ao mesmo tempo que causam dependência de suas infraestruturas na web e em diversos

setores da sociedade. Para ele, a expressão “plataformização do trabalho” descreveria

melhor o atual cenário do trabalho digital do que “uberização”, que tem sido circulada

nas diversas esferas como metáfora, mas não recobre a multiplicidade de atividades de

trabalho mediadas por plataformas além da própria Uber, pois há variedade de lógicas

de extração de valor e características de trabalho (Grohmann, 2020).

Segundo  Felipe  Moda  (em  “Uberizados  no  Brasil:  quem  são;  como  resistem”,

OUTRASPALAVRAS, 2022), o atual cenário do trabalho digital no Brasil, os motoristas

uberizados são, em sua maioria, homens, entre 20 e 50 anos, desempregados, que já

rodaram por diversas outras atividades profissionais, inclusive na informalidade. Já os

entregadores são mais jovens, negros, da periferia, e estão se inserindo pela primeira vez

no mercado de trabalho.

Eles não se consideram empreendedores, mas trabalhadores em busca da subsistência.

São a face mais visível de um amplo processo de plataformização do trabalho, que já

avança  sobre  diversas  outras  categorias,  da  medicina  ao  jornalismo.  Também  se

articulam por grupos de WhatsApp e associações de trabalhadores, recém-formadas e

que, cada vez mais, ganham protagonismo nas disputas contra as empresas-aplicativo.

Como  protestos,  suas  armas  são  bloquear  temporariamente  o  funcionamento  dos

serviços das plataformas – e incidir sobre a opinião pública (Moda, 2022).

De acordo com Wallace Antonio Dias Silva (em “O surgimento e fortalecimento das

cooperativas  de  entregadores  de  aplicativos  no  Brasil  como  reflexo  do  Covid-19”,

Revista Eletrônica Sapere Aude,  n. único, 2020), os entregadores de aplicativos  que

tiveram um exponencial crescimento no número de seus membros em razão do aumento
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dos serviços de delivery e da taxa de desemprego no período pós-pandemia do Covid-19

no Brasil.

A crise  econômica  já  existente  no  país  no  período pré-pandemia  foi  agravada  pela

pandemia,  gerando maior  desemprego, de modo que o trabalhadores  passaram a ser

obrigados  a  buscar  trabalho  seja  através  da  clássica  informalidade  ou  como  novos

“servidores” do trabalho de plataformas a partir de empresas como Uber, iFood, entre

outras.  A  empresa  Rappi  estima  um pico  de  300% no  crescimento  do  número  de

pedidos  de  cadastros  de  entregadores  em  sua  plataforma.  A  99Food  registrou  um

aumento de 20% no número de pedidos. No iFood, houve um aumento de 23 mil de

entregadores  registrados  entre  fevereiro  e  março  de  2020  e  um  aumento  de  175

entregadores solicitantes (Dias Silva, 2020). 

Essa situação motivou o Ministério  Público do Trabalho a publicar  a  Nota Técnica

CONAFRET n. 01/2020 que reconhece os trabalhadores de transporte de mercadorias

por plataformas digitais  como grupo laboral  de risco (no mínimo risco mediano)  de

contaminação pelo Covid-19 e estipula diversas medidas para que as empresas garantam

condições sanitárias, protetivas, sociais e trabalhistas decentes ao entregadores, como o

fornecimento de insumos em pontos designados e amplamente divulgados, treinamentos

sobre medidas de proteção, orientações sobre uso, higienização, descarte e substituição

de materiais de proteção, dentre outras diversas medidas (Dias Silva, 2020).

O trabalho da Bureau Internacional do Trabalho (BIT), “As plataformas digitais  e o

futuro do trabalho: promover o trabalho digno no mundo digital” (2020), que envolveu

3.500 trabalhadores de cinco plataformas de microtarefas de língua inglesa residentes

em  75  países  espalhados  pelo  mundo,  realizado  em  2015  e  2017,  compreendendo

trabalhadores de países desenvolvidos e em desenvolvimento, mostra que a média de

idade entre as pessoas inquiridas era de 33,2 anos. Na média global, apenas um em cada

três trabalhadores era uma mulher (nos países em desenvolvimento, apenas um em cada

cinco trabalhadores era uma mulher). Menos de 18% possuíam um diploma do ensino

secundário.  Um quarto  possuía  um certificado  do ensino  técnico  ou  alguns  estudos

universitários. 37% possuíam uma licenciatura e 20% possuíam um diploma de pós-

graduação. Entre aqueles que possuíam o grau de licenciatura ou superior, 57% eram

especializados em ciência e tecnologia (12% em ciências naturais e medicina, 23% em
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engenharia e 22% em tecnologias de informação); outros 25% eram especializados em

economia, finanças e contabilidade.

56% dos  inquiridos  trabalhavam em plataformas  digitais  há  mais  de  um ano;  29%

trabalhavam em plataformas digitais há mais de três anos.

As duas razões mais importantes que levaram à opção pelo trabalho nas plataformas

digitais  eram para “complementar  rendimentos  de outros trabalhos” (32%) e porque

“preferem trabalhar a partir de casa” (22%).

Havia fortes diferenças por sexo entre aqueles que preferiam “trabalhar a partir de casa”

devido às suas responsabilidades familiares: 13% das mulheres indicaram esta razão, em

comparação com 5% dos homens.

10% dos inquiridos indicaram que sofriam de problemas de saúde que afetavam o tipo

de  trabalho  remunerado  que  podiam  realizar.  Para  muitos  desses  trabalhadores,  o

trabalho nas plataformas digitais proporciona uma forma de continuar a trabalhar e de

auferir um rendimento.

O trabalho revelou que em 2017, no conjunto das cinco plataformas, um trabalhador

ganhava,  em  média,  4,43  dólares  americanos  (USD)  por  hora  quando  apenas  era

contabilizado o trabalho remunerado, e 3,31 USD por hora quando era contabilizado o

total de horas remuneradas e não remuneradas. O rendimento médio era mais baixo,

apenas  2,16  USD por  hora,  quando era  contabilizado  o  trabalho  remunerado  e  não

remunerado.

Quase dois terços dos trabalhadores dos EUA da plataforma Amazon Mechanical Turk

ganhavam menos do que o salário mínimo federal de 7,25 USD por hora; apenas 7%

dos trabalhadores alemães inquiridos na plataforma Clickworker afirmaram obter um

rendimento  superior  ao  salário  mínimo  alemão  de  8,84  EUR  por  hora,  tendo  em

consideração as horas de trabalho remunerado e não remunerado.

Os trabalhadores na América do Norte (4,70 USD por hora) e na Europa e Ásia Central

(3,00 USD por hora) ganhavam mais do que os trabalhadores noutras regiões, onde os

rendimentos variavam entre 1,33 USD (África) e 2,22 USD (Ásia e Pacífico) por hora

de trabalho remunerado e não remunerado.

Para Renan Bernardi Kalil (em “Organização coletiva dos trabalhadores no capitalismo

de  plataforma”,  Contracampo,  v.  39,  n.  2,  2020),  em  geral,  os  trabalhadores  no

capitalismo  de  plataforma  raramente  são  reconhecidos  como  sujeitos  de  direitos
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trabalhistas  e  vivenciam  condições  precárias.  A  tecnologia  da  informação  e

comunicação  permite  o  acesso  à  mão  de  obra  em  escala,  com  custos  reduzidos  e

gerenciáveis pelo tempo necessário para a execução dos serviços requisitados, além de

permitir o pagamento dos trabalhadores a cada atividade realizada. 

Contudo,  as  empresas  conseguem  promover  a  terceirização  de  suas  atividades  sem

abandonar o gerenciamento do que é essencial para o negócio, tanto pela dependência

econômica do trabalhador, como pelo sistema de reputação, presente em grande escala

nas  plataformas.  A  expansão  desse  cenário  acelera  a  desregulação  do  mercado  do

trabalho,  rebaixando  o  padrão  de  proteção  trabalhista  e  tornando  a  renda  dos

trabalhadores pouco previsível e, consequentemente, incerta (Kalil, 2020).

A organização e a ação coletivas dos trabalhadores no capitalismo de plataforma é de

difícil operacionalização. Em primeiro lugar, os trabalhadores são considerados como

autônomos pelas empresas, o que dificulta o reconhecimento de sua identidade como tal

e  a  percepção  de vivência  das  mesmas  condições  de  trabalho,  além de demandar  a

superação de entender os demais como concorrentes e da individualização laboral. A

inexistência de compartilhamento de um mesmo espaço fabril físico contribui para o

isolamento dos trabalhadores e dificulta a construção de solidariedade entre eles. Ainda,

a vinculação do trabalhador à figura do autônomo coloca obstáculos em reconhecer a

empresa como responsável pelas condições laborais (Kalil, 2020).

Outro aspecto que dificulta a ação coletiva é a heterogeneidade dos trabalhadores, uma

vez que há os que são economicamente dependentes do trabalho para obterem renda

para sobreviverem e existem outros que realizam essas atividades como fonte adicional

de renda (Kalil, 2020).

Todavia,  há  autores,  como Marcelo  Santos  (em “No Brasil,  trabalho  de  plataforma

como sinônimo de precarização é discurso de classe”, Contracampo, v. 39, n. 2, 2020),

que defendem que, precarização como correlato de trabalho digital ou de plataforma,

por vezes, parece ser um discurso oriundo de um corte de classe bem definido: o das

(poucas) pessoas que vivenciaram o trabalho regulado no século XX e início do século

XXI,  ocupando  como  força  produtiva  o  lugar  do  trabalhador  com  direitos  sociais

atrelados à formalização laboral regulada pelo Estado. Desse modo, o entendimento do

trabalhador  de  plataforma  do  Sul  Global  como explorado  e  refém das  gigantes  do

neoliberalismo, deve ser colocado em suspenso enquanto categoria universal.
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2.2. Plataformas de cooperativismo solidário

Trebor  Scholz  (em  “Platform  cooperativism  –  Challenging  the  Corporate  Sharing

Economy”,  Rosa Luxemburg Stiftung,  2016), propõe um modelo no qual exista uma

mudança  estrutural  e  significativa  do  conceito  de  propriedade  na  economia  de

compartilhamento, colocando a força de trabalho como proprietária das plataformas.

Nesse  sentido,  Trebor  Scholz  (em “Cooperativismo  de  plataforma  –  Contestando  a

economia  do  compartilhamento  corporativa”,  Editora  Elefante,  2017),  diz  que  o

cooperativismo de plataforma pode fazer vigorar uma economia do compartilhamento

genuína,  uma  economia  solidária.  Ela  não  irá  remediar  os  efeitos  corrosivos  do

capitalismo,  mas  pode  mostrar  que  o  trabalho  pode  ser  dignificante  ao  invés  de

empobrecedor para a experiência humana.

Para Renato Dagnino (em “O que os NAPPs devem saber sobre Economia Solidária?”,

mimeo, 2021), a superioridade dos empreendimentos solidários em relação às empresas,

decorrentes das características que por construção (e, portanto, idealizadas) possuem,

mas  que  podem  ser  observadas  em  muitas  experiências  concretas,  poderá  ser

consideravelmente  ampliada  em  função  da  mudança  do  padrão  de  geração  de

conhecimento tecnocientífico, que deve adotar como “sul” o conceito de Tecnociência

Solidária. 

O crescimento  da economia  solidária,  tenderá,  pelo “lado da demanda” cognitiva,  a

alavancar essa mudança. Pelo “lado da oferta” de conhecimento tecnocientífico, oriundo

de processos de reprojetamento ou adequação sociotécnica da tecnociência capitalista

em  que  os  empreendimentos  solidários  deverão  se  tornar  atores  crescentemente

importantes, ocorrerá a sua expansão e o aumento de sua capacidade de competir com a

empresas, de alargar e adensar o espaço que suas redes de produção e consumo ocupam

no tecido econômico dominado pelo capital (Dagnino, 2021).

Nesse sentido é que, como destacado por Luciane Cardoso Barzotto e Lucas Pasquali

Vieira  (em “Cooperativismo  de  plataforma  no  paradigma  colaborativo”,  Revista  da

Escola  Judicial  do  TRT4,  v.  1  n.  1,  2019),  surge  o  movimento  de  organização  de

trabalho em torno de cooperativismo de plataforma, não como solução ao desemprego,

mas antes como alternativa para a preencher o conceito econômico de ocupação, por
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meio da qual um indivíduo ou grupo de indivíduos se insere no mercado de trabalho,

com exercício de um trabalho remunerado, sem intermediação de mão de obra.

O ponto central do cooperativismo de plataforma é promover um empoderamento dos

prestadores de serviços resultante da propriedade coletiva dos dispositivos tecnológicos,

retirando-os  do  modelo  extrativo  tradicional  e  incluindo-os  num ciclo  de  empregos

estáveis e de proteções sociais. Matematicamente, enquanto as empresas multinacionais

extraem 25 a 30% dos lucros, a cooperativa digital poderia reduzir essa margem a 5%

ou 10%, maximizando  os  resultados  obtidos  pelos  trabalhadores  (Barzotto  e  Vieira,

2019).

O  objetivo  maior  de  cooperativas  digitais  é,  nesse  sentido,  promover  a  economia

solidária, tanto para dar trabalho, renda e ocupação a quem se interessa, quanto para

propagar mundialmente um modo democrático, ou seja, com liberdade e de modo mais

igualitário, uma determinada forma de organização da atividade econômica (Barzotto e

Vieira, 2019).

As ITCPs (incubadoras tecnológicas de cooperativas populares) têm papel fundamental

nessa  “oferta”  de  conhecimento  tecnocientífico  aos  empreendimentos  econômicos

solidários, de modo, por exemplo, a promover um empoderamento dos prestadores de

serviços resultante da propriedade coletiva dos dispositivos tecnológicos. 

Como destacado  por  Reinaldo  Pacheco  da  Costa  (em “Perguntas  e  respostas  sobre

Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares no Brasil”, Revista C&TS, v. 4, n.

1,  2021),  as  ITCPs  fomentam  a  parceria  entre  a  universidade  e  a  sociedade  e  os

movimentos  sociais  no  Brasil.  Hoje,  há  mais  de  uma  centena  de  incubadoras

universitárias  no  país.  Por  meio  de  programas  de  extensão,  tais  ITCPs  realizam  a

formação  em  economia  solidária  em  uma  “via  de  mão  dupla”  entre  os  saberes

científicos  e  populares,  demostrando,  na  prática,  a  indissociabilidade  entre  ensino,

pesquisa  e  extensão  universitárias.  Além  de  se  configurarem  como  importantes

parceiras técnicas dos empreendimento econômicos solidários, as ITCPs também são

parceiras críticas no entendimento dos problemas substantivos das pessoas envolvidas

na  formação  de  cooperativas  e  de  outras  entidades  da  economia  solidária,  o  que

possibilita a articulação entre a teoria e a prática do conhecimento.

De acordo com Isadora Candian dos Santos (em “Conexões entre  design,  economia

solidária e tecnologia social na perspectiva do campo CTS”, Dissertação apresentada ao
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Programa  de  Pós-Graduação  em  Ciência,  Tecnologia  e  Sociedade,  do  Centro  de

Educação e Ciências Humanas, da Universidade Federal de São Carlos, São Carlos-SP,

2017), há uma convergência entre design – que tem uma função imprescindível que

consiste em integrar a ciência e a tecnologia na vida cotidiana de uma sociedade, com

foco na interseção entre o usuário e o produto ou informação –, economia solidária e a

tecnologia social, haja vista que os três tratam da promoção da sustentabilidade, em seus

quatro eixos – econômico, social, ambiental e institucional/cultural.

Para Santos (2017), é possível afirmar que existe a compreensão transversal de busca

pelo  desenvolvimento  sustentável  entre  os  três  temas  (design,  economia  solidária  e

tecnologia social) que podem se relacionar como meio ou fim. 

3. Plataformas cooperativas

3.1. Principais plataformas cooperativas estrangeiras

Como destacado por Renan Bernardi Kalil (em “Organização coletiva dos trabalhadores

no  capitalismo  de  plataforma”,  Contracampo,  v.  39,  n.  2,  2020),  a  criação  de

cooperativas  para  organizar  atividades  econômicas  no  capitalismo  de  plataforma  é

apontada como meio de superar o debate sobre a classificação dos trabalhadores como

empregados ou autônomos e colocá-los como atores principais na construção de uma

empresa cujo principal objetivo seria promover o desenvolvimento econômico de seus

membros.

As cooperativas de serviços são criadas para oferecerem melhores condições de trabalho

e  de  vida  para  trabalhadores,  geralmente  contratados  como  autônomos  pelas

plataformas. Como exemplo, existe a cooperativa belga que atua em toda a Europa, a

SMart.  Inicialmente  criada  para  auxiliar  artistas,  a  entidade  aceita  a  filiação  de

trabalhadores  de  plataforma  e  negociou  com a  plataforma  de  entregas  Deliveroo  o

conteúdo dos termos e condições de uso e o pagamento de tarifas com base no salário

mínimo belga (Kalil, 2020).

Victor Barcellos (em “5 cooperativas de plataforma que estão reinventando o trabalho

digital”, itsrio.org, 2021) elenca cooperativas digitais de diversos setores: 

1) Resonate:  criado em 2015, o serviço de  streaming de música tem como objetivo

devolver  o  poder  aos  artistas.  Seus  diferenciais  estão  principalmente  na  gestão

democrática,  onde  os  músicos  participam  das  decisões  da  cooperativa;  o  uso  de
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blockchain que garante maior transparência sobre os pagamentos e uma transferência de

receita aos artistas proporcionalmente maior que a dos outros serviços de streaming;

2) Fairbnb: a cooperativa se apresenta como uma alternativa às atuais plataformas de

aluguel de residências. Seu propósito é oferecer um meio mais igualitário e sustentável

para o compartilhamento de residências, em que 50% dos rendimentos são direcionados

para o financiamento de projetos locais das comunidades onde as residências se situam.

Dessa maneira, contribuem para o desenvolvimento local e o comprometimento com a

comunidade;

3) Stocksy: um banco de imagens e vídeos gerido por artistas. Seu diferencial para os

artistas é um pagamento de 50 a 75% das licenças por suas contribuições, valor muito

acima  do  transferido  por  outras  plataformas.  Por  participarem  das  decisões  da

cooperativa, têm seu senso de comunidade e pertencimento reforçado;

4) Mensakas: alimentação e entrega saudáveis são o lema da cooperativa, que busca

oferecer direitos trabalhistas aos entregadores e refeições melhores aos clientes. Para

isso, atende apenas empresas comprometidas com o consumo responsável, formando

redes de economia solidária. Totalmente gerida pelos próprios trabalhadores, garante a

eles um contrato de trabalho com todos os devidos direitos. 

“Cooperativas  de  plataforma:  uma  nova  tendência”  (oseudinheirovalemais.com.br,

2018) também destaca  algumas plataformas  cooperativas  existentes  no exterior.  São

elas:

1)  Fairmondo:  cooperativa  digital  de  comércio  online  presente  na  Alemanha  e  na

Inglaterra, a Fairmondo é uma espécie de  ebay coletivo, de propriedade dos próprios

usuários;

2) Green Taxi Cooperative: cooperativa de taxistas de Denver, EUA, que já conta com

mais de 800 motoristas cooperados, além de app ao estilo do Uber;

3) Loconomics: cooperativa de profissionais autônomos de serviços. A plataforma – de

propriedade dos próprios trabalhadores – ajuda-os a encontrarem clientes;

Já Kristin Toussaint (em “Cooperativismo de plataforma floresce durante a pandemia”,

Impacto da Fast Company, 2021), destaca a Consegne Etiche (“Entregas éticas”, em

português), uma plataforma de entregas criada na Itália, que também foi projetada como

forma de aprofundar o “tecido social” da comunidade. Na cidade de Nova York, existe a

Co-o Ride, uma empresa de compartilhamento de viagens (caronas) que pertence aos
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trabalhadores.  Nela,  os  motoristas  também  possuem  uma  parte  da  empresa.  Na

Califórnia, a NursesCan, uma cooperativa de enfermeiras vocacionais licenciadas que

prestam cuidados sob demanda.

3.2. Principais plataformas cooperativas brasileiras

Victor Barcellos (em “5 cooperativas de plataforma que estão reinventando o trabalho

digital”, itsrio.org, 2021) elenca, dentre as 5 cooperativas digitais, uma que é brasileira,

a Cataki. Ela foi criada com a intenção de aproximar geradores e catadores de resíduos,

aumentando a reciclagem e a renda proveniente dela. Por meio da plataforma, empresas

e catadores podem se conectar e combinar um valor justo para a coleta. Dessa forma,

evitam a poluição resultante do descarte em locais inapropriados e contribuem para o

aumento da dignidade de sua prática profissional.

Como destacado por Erica Andrade, Isadora Santos, Natália  Toledo e Ivo Pons (em

“Design e Economia Solidária: contribuições e desafios”, XIII Congresso Brasileiro de

Pesquisa e Desenvolvimento em Design, Joinville, 2018), a ONG Design Possível se

aproximou  do  movimento  de  economia  solidária,  inserindo  novos  conceitos  sobre

geração de renda e trabalho, engajamento social e político e sustentabilidade. Em 2015,

concretizou-se a Rede Design Possível, composta pelo Ideário, cooperativa e empresa

social que trabalha com design e inovação social; a Scipopulis, startup que trabalha com

tecnologia e mobilidade urbana; o Mapa do Consumo Solidário,  projeto de conexão

entre empreendimentos e consumidores da economia solidária; a Giro Sustentável, que

realiza  entregas  de  bicicleta  e  a  Rede  Articulando,  rede  de  fomento  ao  artesanato

paulista e paulistano.

Em treze  anos de atuação,  a Design Possível  diversificou seus  projetos  e  parcerias,

aproximou novos tipos de empreendimentos, contribuiu para a geração de renda de mais

de 100 empreendimentos, difundiu sua tecnologia social para outros estados brasileiros

e passou a integrar o movimento de economia solidária.

Já  “Experiências  alternativas  no  trabalho  por  plataformas  no  Brasil”

(dmtemdebate.com.br, 2021), destaca algumas plataformas em atividade:

1) AppJusto: não é coletivo nem cooperativa, mas os criadores do negócio – vindos do

mercado de tecnologia – querem fazer da plataforma um exemplo de relações justas e
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transparentes no setor de entrega. Eles prometem colaborar, a partir da iniciativa, com

os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU; 

2) Señoritas Courier: coletivo de entregadoras mulheres e pessoas LGBT de São Paulo.

Comprometidas com mobilidade e desenvolvimento sustentável, elas são as estrelas do

documentário  Entregue como uma Garota.  As Señoritas contam com um formulário

automatizado  para  solicitação  de orçamento.  Com ele,  o  cliente  e  a  trabalhadora  já

sabem de antemão qual o valor destinado à entregadora e quanto irá para o coletivo;

3)  TransEntrega:  coletivo  de  entregadores  trans.  Também  comprometido  com

responsabilidade social e ambiental, a experiência nasceu a partir das Señoritas Courier.

Todo o valor de entrega vai para as pessoas trabalhadoras;

4) Pedal Express: uma das primeiras cooperativas de entregadores do Brasil. Na ativa

desde 2010, a experiência de Porto Alegre é defensora das ciclo-mensagerias locais;

5) Puma Entregas: mais um coletivo de mulheres entregadoras, lançado em 2020 em

Porto Alegre. Também são defensoras do uso da bicicleta e das iniciativas locais;

6) Levô Courier: outro coletivo de entregadores de Porto Alegre, com forte presença de

mulheres. Lutar por entregas sustentáveis está entre seus valores;

7) Contrate Quem Luta: assistente virtual criado pelo Movimento dos Trabalhadores

Sem Teto (MTST) para conectar seus militantes a pessoas que precisam de serviços de

diaristas, porteiros, músicos, pedreiros, manicures, cozinheira, eletricista, entre outros;

Além  das  plataformas  em  atividade,  “Experiências  alternativas  no  trabalho  por

plataformas no Brasil” (dmtemdebate.com.br, 2021), destaca algumas em construção:

1) SafeDelivery: primeira iniciativa da SafeCoop, de Curitiba,  que promete construir

cooperativas de plataforma. A SafeDelivery será uma cooperativa de entregadores que

construirá  sua  própria  plataforma,  em  que  o  lucro  gerado  será  destinado  aos

trabalhadores; 

2) Plataforma de Trabalho Decente: a iniciativa está sendo desenvolvida na cidade de

Salvador pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) para encanadores e chaveiros;

3) Entregadores AntiFascistas de São Paulo: o coletivo está em curso de formação para

entender melhor suas demandas para uma construção de uma plataforma cooperativa de

entrega e luta;

4) Na Pista: startup que nasceu de pesquisa de doutorado sobre condições de trabalho de

entregadores por plataformas, de Igor Dalla Vecchia, na Universidade Federal do Rio de
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Janeiro  (UFRJ).  O  objetivo  é  criar  soluções  digitais,  como dados  para  proteção  de

trabalhadores e que conectem-se com planejamento urbano e pesquisas acadêmicas. O

projeto foi contemplado com financiamento pelo edital Startup Rio 2020, da FAPERJ;

5) ContratArte: projeto de plataforma digital para conectar artistas e seus públicos no

Rio Grande do Sul, com objetivo de criar alternativa de trabalho para trabalhadores da

arte na região. Iniciativa de pesquisadores do Instituto Federal do Rio Grande do Sul

(IFRS).

Dentre  as  plataformas  existentes  no  Brasil,  a  que  ganhou  maior  repercussão  foi  a

implantada na cidade de Araraquara (SP), como destacado em “Cidade de Araraquara

(SP)  tem  ‘Uber’  próprio  que  repassa  90%  do  valor  da  tarifa  aos  motoristas”

(InfoMoney, 2022). O aplicativo de transporte de passageiros, denominado Bibi Mob,

detinha, até a publicação da matéria, em 1 fevereiro, 270 motoristas e 7 mil usuários

cadastrados.

Os moradores de Araraquara (a 274 km de São Paulo) têm à disposição, desde o início

deste ano, um novo aplicativo de transporte de passageiros criado no próprio município.

A novidade virou uma oportunidade de negócio. 90% do valor das corridas realizadas

pelo app são repassadas aos trabalhadores.

O percentual é muito acima dos aplicativos de transporte que dominam este mercado,

cujos repasses pela prestação do serviço aos profissionais cadastrados não passam de

60%.

De olho nesta realidade, a prefeitura de Araraquara diz ter dado apoio e orientação à

criação do aplicativo para atacar o problema da baixa remuneração aos profissionais e

da má prestação do serviço aos seus 256 mil habitantes.

Sob o guarda-chuva do Coopera Araraquara, programa que busca acelerar iniciativas

ligadas  ao  cooperativismo,  os  motoristas  vinculados  à  Coomappa  (Cooperativa  dos

Motoristas de Aplicativos) da cidade receberam capacitação e apoio para a criação da

ferramenta.
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