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RESUMO 

 
 
O associativismo empresarial aparece como forma de desenvolvimento 
regional, seja este econômico, social ou cultural, e é grande aliado para o 
surgimento e crescimento das micro e pequenas empresas. É um tema já 
vivenciado e estudado por vários países do mundo, entre eles europeus e 
especificamente italianos, mas ainda pouco estudado e conhecido no Brasil. A 
presente pesquisa objetivou analisar o associativismo empresarial entre micro 
e pequenas empresas (MPEs) na região do Grande ABC (GABC) pelo Projeto 
Empreender (SEBRAE) relacionando seus dados com os publicados do 
relatório 2003/5 de autoria do Observatório Europeu de estudos sobre 
pequenas e médias empresas europeias, analisando as formas de 
associativismo aqui ocorridas, além de identificar o perfil das empresas e 
empresários envolvidos no projeto. Para tal análise foram coletados dados de 
um total de 63 empresas  do Projeto Empreender, nos núcleos de Santo André, 
São Caetano do Sul e Ribeirão Pires. Do GABC foram coletados dados 
utilizando o instrumento desenvolvido pelo Observatório Europeu de estudos 
sobre pequenas e médias empresas. A análise dos dados coletados no GABC 
em relação aos dados europeus se fez necessária para que pudessem ser 
encontrados pontos de divergências e convergências em cada uma das 
experiências, objetivando o aprendizado e evolução do tema. A escolha do 
GABC foi motivada pelo fato da região passar por mudanças no seu perfil 
econômico, passando de berço e grande pólo das grandes indústrias para um 
grande centro de pequenas empresas prestadoras de serviços. Após coleta e 
análise dos dados, percebeu-se que a experiência do GABC e a ocorrida na 
Itália se parecem em muitos aspectos, porém tem grandes diferenças 
estruturais. Enquanto o projeto europeu é de responsabilidade de um órgão da 
União Europeia, aqui o projeto é de autoria do SEBRAE e sofre grandes 
conflitos com as Associações Comerciais e Industriais (ACIs) da região quando 
o tema é custeio das despesas das pessoas e estrutura que envolve a 
implantação do projeto. Além disso, conclui-se que é necessária uma maior 
aproximação dos municípios com o projeto, tendo em vista que isto poderia ser 
fator de incentivo a entrada de novas empresas além de fator de aumento de 
seriedade do sistema. Mais dois dados merecem destaque. Primeiro o fato do 
Projeto Empreender ter pouca visibilidade regional, ou seja, ser muito pouco 
divulgado, e o fato da agência de desenvolvimento do GABC não ter 
aproximação alguma com o projeto. Por último, surgem dados no decorrer da 
pesquisa que rompem a barreira das teorias administrativas conhecidas, tais 
como a amizade como fator de associativismo. Portanto, os resultados obtidos 
com essa pesquisa apontam para a influência no incentivo ao desenvolvimento 
do processo associativista na região do GABC, além de servir como 
incentivador para a aproximação de outros atores sociais no processo. 
 
 
Palavras chave: Associativismo empresarial; Micro e pequenas empresas; 
Grande ABC; Projeto Empreender. 
 
 



 
ABSTRACT 

 
 

Corporate associativism has been a way of local development, in economical, 
social or cultural ways and is a great ally to the beginning and development of 
micro and small enterprises. This matter has been experienced and studied by 
several countries in the world, among them European countries – specifically 
Italy, although it has not been much studied and known in Brazil yet. This 
research aimed to analyze the corporate associativism among micro and small 
sized enterprises (MSEs) in the Endeavor Project (Projeto Empreender – 
SEBRAE) in the Great ABC area (Região do Grande ABC – GABC), relating its 
data with the ones published on the 2003/5 report from The Observatory of 
Europeans Small and Medium sized Enterprises, to analyze the ways that 
associativism is done in Brazil, also identifying the participating enterprises and 
entrepreneurs profiles. To do that, a tool developed by The Observatory of 
Europeans SMEs was used to collect information of 63 participating companies 
of the Endeavor Program from the center of Santo André, São Caetando do Sul 
e Ribeirão Pires, in the GABC. It was necessary to analyze the data gathered in 
the GABC, comparing it to the European data to find converging and diverging 
points in each experience, in order to gain knowledge and develop the subject. 
Choosing the GABC area, has been motivated by its economical changes, 
going from big industries’ pole and cradle to a great center of small services 
enterprises. After collecting and analyzing the data, we noticed that GABC’s, 
and European’s, specifically in Italy, experience converge in many aspects, in 
spite of the fact that they have many structural differences.  
While an organ from the European Union is responsible for their project, in 
Brazil, SEBRAE has been facing great conflicts with the local Commercial and 
Industrial Associations (Associações comerciais e industriais – ACIs) on the 
matter of distributing the people and structure expenses involved in the project 
implementation. Besides that, the towns need to get closer to the project, in the 
face that it could encourage other enterprises to join the program and also help 
the system to get more serious. There are two other points that deserves to be 
highlighted. First, is the fact that Project Endeavor has a low local exposure, 
and secondly that the development agency from GABC (Agência de 
Desenvolvimento do Grande ABC) does not participate closely in the project.  
At last, some data has came up during the research, breaking all barriers from 
management theories known, such as friendship being a factor of associativism.   
Therefore, the results obtained in this research points to the influence of the 
incentive in the associativist process development in the GABC area, serving 
also as an encouragement to bring other social elements in the process closer. 
 
 
Keywords: Corporate associativism; Micro and Small Enterprises; Great ABC; 
Endeavor Project. 
 

 

 



RESUMEN 

 
 
El asociativismo empresarial aparece como forma de desarrollo regional, sea 
económico, social o cultural, y es gran aliado para el surgimiento y crecimiento 
de las micro y pequeñas empresas. Es un tema ya vivenciado y estudiado por 
muchos países del mundo, entre ellos europeos y específicamente italianos, 
pero aún poco estudiado y conocido en Brasil. La presente investigación tuvo 
por foco analizar el asociativismo empresarial entre micro y pequeñas 
empresas (MPEs) en la región del Grande ABC (GABC) por el Proyecto 
Empreender (SEBRAE), relacionando sus datos con los publicados del informe 
2003/5 de autoria del Observatorio Europeo de estudios sobre pequeñas y 
medias empresas europeas, analizando las formas de asociativismo aquí 
ocurridas, además de identificar el perfil de las empresas y empresarios que 
están en el proyecto. Para este análisis, fueron colectados datos de un total de 
63 empresas del Proyecto Empreender, en los núcleos de Santo André, São 
Caetano do Sul y Ribeirão Pires. Del GABC fueron colectados datos utilizando 
El instrumento desarrollado por El Observatorio Europeo de estudios sobre 
pequeñas y medias empresas El análisis de los datos colectados en El GABC 
en relación a los datos europeos se hizo necesaria para que se pudiera 
encontrar puntos de divergencias y convergencias en cada una de las 
experiencias, objetivando el aprendizaje y evolución del tema. La elección Del 
GABC fue motivada por El hecho de La región pasar por cambios en su perfil 
económico, pasando de cuna y grande polo de las grandes industrias para un 
grande centro de pequeñas empresas prestadoras de servicios. Después 
coleta y análisis de los datos, nos dimos cuenta que la experiencia del GABC y 
la ocurrida en Italia se parecen en muchos aspectos, pero hay presencia de 
grandes diferencias estructurales. Mientras El proyecto europeo es de 
responsabilidad de un órgano de la Unión Europea, aquí el proyecto es de 
autoría de SEBRAE y sufre grandes conflictos con las Asociaciones 
Comerciales e Industriales (ACIs) de la región cuando el tema es costeo  de los 
egresos de las personas y estructura que abarca la implantación del proyecto. 
Además, se concluye que es necesaria una mejor aproximación de los 
municipios con el proyecto, considerando que esto podría ser factor de 
incentivo a entradas de nuevas empresas además de factor de aumento de 
seriedad del sistema. Más dos datos merecen destaque Primero el hecho del 
Proyecto Empreender tener poca visibilidad regional, o sea, ser muy poco 
divulgado, y el hecho de la agencia de desarrollo del GABC no tener 
aproximación alguna con el proyecto. Por último, surgen datos en El decorrer 
de La investigación que rompen la barrera de las teorías administrativas 
conocidas, tales como la amistad como factor de asociativismo. Por lo tanto, los 
resultados obtenidos con esa investigación apuntan para la influencia en el 
incentivo al desarrollo del proceso asociativista en la región del GABC, además 
de servir como incentivador para la aproximación de otros sectores sociales en 
el proceso. 
 
 
Palabras-clave: Asociativismo empresarial, Micro y pequeñas empresas, 
Grande ABC, Proyecto Empreender. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

Este capítulo tem como proposta apresentar o tema e problema de 

pesquisa, os objetivos, a motivação e justificativa de elaboração do trabalho, as 

delimitações, os resultados esperados e as contribuições da pesquisa.  

 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

O associativismo empresarial é um tema em crescente destaque nas 

pesquisas acadêmicas e na agenda executiva das empresas brasileiras. 

As experiências ocorridas, e ainda em atividade, em países europeus 

como Itália, França, países nórdicos e outros, foram estudadas, mapeadas e 

analisadas com intuito de melhorar o andamento do processo, tanto para as 

empresas participantes quanto para o sistema econômico local 

(VARAMÄKI,2003; PUTNAM,2007; OESME,2003; CASAROTTO FILHO,2001; 

BAGNASCO, 2001). 

No Brasil surgiram projetos que fomentam a atividade associativista 

empresarial, tendo se destacado, e tornando-se único na categoria, o Projeto 

Empreender do SEBRAE (Sistema Brasileiro de Apoio às Empresas) 

(SEBRAE, 1992; SEBRAE, 2000; TEIXEIRA, 2005).  

Com intuito de analisar a experiência do associativismo empresarial 

implantada na região do GABC1 através do Projeto Empreender (SEBRAE), a 

presente pesquisa relata a experiência do associativismo na região, análise e 

identificação das formas associativistas ocorridas e a identificação do perfil das 

empresas e participantes do Projeto Empreender. 

  

1.1  Tema e Problema de Pesquisa 

 

O mundo passa por contínuas mudanças que impõem às pessoas a 

capacidade de se adaptarem as realidades momentâneas para buscar a 

satisfação das necessidades. Essas mudanças são perceptíveis na esfera 

privada, pública e empresarial que hoje se interconectam, trazendo o 

                                                 
1 GABC também é nomeado por Grande ABC Paulista. No contexto deste estudo o autor opta 
por utilizar a sigla GABC. 
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rompimento de estruturas consolidadas já conhecidas, mudando a percepção 

de mundo que perpassa as gerações, as localidades e as classes sociais. O 

novo desenho da geografia humana origina mudanças na estrutura perceptiva 

da espacialidade que não mais se configura como delimitação das relações 

entre as pessoas e localidades do mesmo modo que ocorria nos séculos XIX e 

XX. 

Harvey (1996) demonstra tal mudança como sendo requisito para a 

existência da pós-modernidade, onde a percepção de tempo e espaço muda 

devido à necessidade de adaptação humana ao novo cenário social e 

econômico de competitividade.  

Este cenário impõe às empresas a obrigatoriedade de mudanças e 

adaptações. Para atender à demanda do mercado imposto pela nova 

configuração do capitalismo, as empresas com fins lucrativos aprimoram e 

enxugam processos, flexibilizam produções e ajustam suas estratégias ao novo 

perfil humano/mercadológico. 

A busca incessante por competitividade trouxe a luz das estratégias o 

pensamento da competição acima de tudo. Este pensamento fez com que o 

paradigma empresarial da competição se tornasse ícone do poder das 

empresas (OHMAE, 1991). 

Essa visão do mundo empresarial, onde apenas a competição pode 

existir, é trazida até os dias atuais como sendo a única alternativa viável para o 

desenvolvimento de uma empresa, que não pode exercer contato entre 

empresas concorrentes. 

Porém, com as contínuas mudanças em que vive o mundo, o atual 

cenário começa a demonstrar a necessidade de rompimento do paradigma da 

competição para um paradigma da colaboração (DOWBOR, 2007; VEIGA, 

2005), muito pautado na necessidade de um desenvolvimento sustentável. 

 Pensar em desenvolvimento econômico sustentável é, também, pensar 

em maneiras de gerar o crescimento homogêneo, sem que existam atores 

desfavorecidos em detrimento de favorecidos. A visão perde x ganha deve ser 

superada pela visão ganha x ganha, win-win (HENDERSON, 1996), onde todos 

os atores inseridos no ambiente ganham algo positivo no processo de 

crescimento econômico. 
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 A expressão desenvolvimento sustentável, tem por costume ser utilizada 

para fazer referência ao uso consciente do meio ambiente para o fim do 

desenvolvimento econômico sustentável. Seu aproveitamento para este 

trabalho ultrapassa a hermenêutica ambiental, agregando significado 

econômico, social, cultural e político (KLIKSBERG, 1998). 

 O desenvolvimento sustentável, segundo Sachs (2002) é o cumprimento 

da satisfação das necessidades básicas sem comprometer o sustento de 

gerações futuras. Este conceito pode ser pensado no sentido empresarial, 

onde o cumprimento das metas de uma empresa não deve ser fator 

comprometedor para a existência de outra. 

 Veiga (2005, p. 11) entende que (...) desenvolvimento sustentável não é 

um conceito (...) e sim uma forte expressão utópica. O significado desta 

expressão utópica dentro do contexto utilizado seria o fato de uma empresa 

compreender a necessidade de se comunicar, trocar experiências e fazer do 

seu concorrente seu aliado e não mais inimigo. 

 O desenvolvimento de uma empresa não deve obstruir o 

desenvolvimento de outra, bem como o desenvolvimento econômico de uma 

nação não pode significar a falência econômica de outra nação. 

As grandes marcas são conhecidas mundialmente, gerando um 

problema para o surgimento e desenvolvimento de empresas no âmbito 

mundial. São as grandes empresas que ditam as regras, que conseguem 

manipular quase que países inteiros para satisfazerem interesses próprios, 

sendo verdadeiros rolos compressores que passam por cima de seus 

concorrentes sem a menor ética e responsabilidade (MONTANO, 2001).  

Nesse processo se descobre o potencial das micro e pequenas 

empresas, conhecidas como MPEs, para o desenvolvimento sustentável local. 

Este processo pode ser uma oportunidade de crescimento por meio do 

fortalecimento regional (CASAROTTO FILHO, 2001).  

Pode-se entender este processo como resposta ao sistema 

mundializador empresarial, onde as grandes empresas têm como objetivo a 

manipulação e o monopólio dos mercados, enquanto o objetivo das MPEs 

quase sempre é a sobrevivência por meio do mercado local-regional.  
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Pensar no mercado como sendo apenas local-regional não figura como 

demérito algum, pois muitas vezes somente MPEs conseguem atingir locais 

onde as grandes empresas não conseguem e/ou não desejam estar presentes.  

Mercados que contam com a presença de empresas multinacionais 

representam uma grande dificuldade e risco para o desenvolvimento e 

sustentabilidade das empresas de menor porte (CASAROTTO FILHO, 2001).  

Frente a esta realidade, pesquisas realizadas pelo SEBRAE (2004), 

Sistema Brasileiro de Apoio à Empresa, demonstram a dificuldade da 

sobrevivência de novas empresas no mercado. A Figura 1 demonstra melhor o 

fato: 

 

 
Figura 1 – Sobrevivência e mortalidade acumulada das empresas 
Estado de São Paulo (rastreamento realizado em out/dez 2004). 

Fonte: Adaptado de SEBRAE (2005) 2 
 

Para melhor compreensão e caracterização das micro e pequenas 

empresas,  utilizamos a tipologia do SEBRAE para definição do porte das 

empresas nacionais. Esta tipologia é amplamente empregada em pesquisas 

acadêmicas e em definições de políticas governamentais. São utilizadas duas 
                                                 
2 De forma sintética se explicita a metodologia utilizada que envolve o rastreamento das 
empresas por meio de levantamento dos dados cadastrais das empresas na Secretaria da 
Receita Federal, por meio do número do CNPJ, e na Junta Comercial do Estado de São Paulo, 
por meio do registro de abertura e “Ficha de Breve Relato”, onde são realizados registros de 
alterações no contrato social (composição societária, razão social, endereço, etc.), visita ao 
endereço atualizado da empresa, consulta a vizinhos, atual inquilino do imóvel, imobiliária, 
busca por telefone dos sócios-proprietários, visita à residência dos sócios-proprietários, 
consulta a antigo contador ou advogado da empresa e consultas diversas (p.ex. Associações 
Comerciais, moradores de bairro e sindicatos). O sorteio das empresas abertas em cada ano, 
de 1999 a 2003, foi realizado tendo como universo o conjunto das empresas abertas de janeiro 
a dezembro de cada ano, proporcionalmente aos registros de abertura mensal. O rastreamento 
dessas empresas foi realizado entre outubro e novembro de 2004 pelo SEBRAE. 
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formas de definição do porte de uma empresa, que são o número de 

empregados (Tabela 1) e o faturamento bruto anual (Tabela 2): 

 

 

Tabela 1–Classificação do porte das empresas brasileiras 
quanto à quantidade de empregados 

 
PORTE Empregados 

Microempresa No comércio e serviços até 09 empregados.  
Na indústria até 19 empregados 

Empresa de Pequeno Porte No comércio e serviços de 10 a 49 empregados.  
Na indústria de 20 a 99 empregados 

Empresa de Médio Porte No comércio e serviços de 50 a 99 empregados.  
Na indústria de 100 a 499 empregados 

Empresa de Grande Porte No comércio e serviços mais de 99 empregados 
 Na indústria mais de 499 empregados 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de dados do SEBRAE 2005. 

 

Tabela 2 – Classificação do porte das empresas brasileiras 

 quanto ao faturamento bruto anual. 

PORTE Faturamento Bruto Anual 

Microempresa Até R$ 244.000,00 

Empresa de Pequeno Porte Entre R$ 244.000,01 e R$ 1.200.000,00 

Empresa de Médio Porte Entre R$ 1.200.000,01 e R$ 9.999.999,99 

Empresa de Grande Porte Superior à R$ 10.000.000,00 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de dados do SEBRAE 2005 

 

Para sobreviverem e desenvolverem-se no mercado global, micro e 

pequenas empresas encontraram na ótica associativista uma alternativa viável 

para facilitar a difícil realidade diária da sobrevivência. Na visão associativista, 

lutar isoladamente é considerado suicídio, porém unir-se a outras empresas é 

uma alternativa fortemente estratégica (TEIXEIRA, 2005). 

 Sachs (2002, p.12) lembra que viver é rodear-se de professores, 

aprendendo coisas todos os dias. Transpondo a leitura que Sachs faz acerca 

do processo educacional, é possível dizer que as empresas necessitam estar 

rodeadas de outras empresas, tornando-se professores e alunos, ouvintes e 

participantes. 



20 

As práticas associativistas empresariais não são novidade em países 

como os europeus. As experiências lá ocorridas já foram estudadas e 

divulgadas. 

O processo associativista demonstrou ser eficaz em casos ocorridos na 

Europa, principalmente na Itália. Bianchi e Di Tommaso afirmam que: 

 

 

 

(...) a experiência Europeia mostra que o início e o 
desenvolvimento de agrupamentos locais, podem-se traduzir 
em maiores competências e capacidades que bastariam para 
gerar um processo de crescimento econômico endógeno.  
(BIANCHI E DI TOMMASO, 1998, p.1093),  

 

 Porém, conforme afirma Bagnasco (2001, p. 349)  

 

Nenhum país possui uma receita de desenvolvimento que 
possa ser oferecida, de forma direta, a outro país. Não existe o 
melhor caminho e, mesmo nesta era da globalização, cada 
país tem que encontrar seu próprio caminho para pôr em 
movimento e sustentar o crescimento econômico. 
 

 Bagnasco (2001, p. 359) afirma que a família, as associações e as redes 

comunitárias são, nesse sentido, vistas como recursos para o desenvolvimento.

  

 Putnam (2007), em seus estudos sobre a implantação dos sistemas 

locais de governo da Itália, demonstra haver uma forte relação entre o sucesso 

e o fracasso do desenvolvimento local, com o nível de associativismo cívico e 

empresarial. 

 O autor aponta a participação popular como sendo fator primordial para 

que governos locais se organizem, tomem medidas a favor da população e 

sejam verdadeiros representantes do povo e não de seus interesses pessoais. 

Cabe também salientar que em seus estudos, Putnam verificou a fortificação 

econômica em regiões onde as pessoas se interessavam por política e por uma 

relação social mais fortificada. 

 As experiências existentes e já estudadas na Europa podem e devem 

servir de espelho para o estudo do fenômeno ocorrido no Brasil. Porém, é 

preciso que cada região (bloco econômico, país, estado ou município) tenha 
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consciência que para que exista desenvolvimento regional sustentável, faz-se 

necessária a procura pela identidade e vocação do local (VEIGA, 2005). 

 Por isso,  torna-se possível analisar a experiência associativista 

empresarial do Brasil, neste trabalho representada especificamente pela 

Região do Grande ABC (GABC), à luz de dados da experiência praticada na 

Europa, tendo como principal foco os resultados mapeados pelo Observatório 

Europeu de Pequenas e Médias Empresas. 

 Os resultados fazem com que o processo europeu torne-se uma 

experiência modelo para que os dados coletados no GABC sejam analisados 

em relação aos dados europeus. 

 

 
Figura 2 – Cooperação entre empresas para acessar o mercado. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

O Brasil não fica fora da lista de países que já verificaram a necessidade 

do associativismo empresarial para a manutenção e desenvolvimento 

econômico de suas empresas. O SEBRAE lançou em 1997 o Projeto 

Empreender que visa incentivar a prática associativista empresarial setorial. 

Em levantamento feito nas principais fontes científicas nacionais 

percebeu-se que não existe uma grande quantidade de estudos relacionados 

ao tema do presente trabalho. A tabela 3 explicita o levantamento, 

caracterizando a pouca frequência de pesquisas quanto a projetos sobre 

associativismo empresarial.  
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Tabela 3 – Levantamento de trabalhos relacionados ao tema da 
dissertação 

  

Total de 
Teses e 

Dissertações 
Rede  

Interfirmas MPEs 
Projeto 

Empreender 
Artigos e 

Congressos 
Total 

Específico 
2002 1446 1 55 0 32 91 
2003 1608 0 63 1 28 95 
2004 1687 0 88 0 55 145 
2005 1715 1 100 1 43 149 
2006 1912 3 86 1 39 133 
Total 8368 5 392 3 197 613 
Fontes: Autor baseado nos dados obtidos em: Capes, Rege-USP, EBAPE, FAE 

Business,  
Read, RAC, RAE, EnAnpad e Scielo. 

 
 Este levantamento foi feito através das pesquisas disponibilizadas por 

meio dos sítios eletrônicos de cada instituição citada acima. O rastreamento foi 

feito por meio de descritores (Rede Interfirmas, MPEs e Projeto Empreender) 

que explicitam a convergência de temas de interesse dessa pesquisa. 

O ambiente empresarial brasileiro no qual estamos inseridos tem uma 

alta concentração de micro e pequenas empresas, sendo um percentual total 

de 99,20% do total das empresas nacionais ativas (SEBRAE, 2007), o que 

representa um total de 4.903.268 empresas, razão e motivação para a 

realização deste trabalho.   

 
Figura 3 – Divisão das Empresas Brasileiras. 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em SEBRAE 2007. 
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O GABC é uma região marcada pelas grandes metalúrgicas, fábricas 

multinacionais do ramo automobilístico e outras grandes organizações que dão 

uma falsa realidade quanto ao perfil empresarial da região. 

Não diferente do que acontece no cenário nacional, o GABC é formado 

em sua  maioria por micro e pequenas empresas. Assim, o Projeto Empreender 

nasce na região com o propósito de unir estas MPES, fortalecendo-as e 

desejando que ocorram melhorias, sejam estas econômicas, sociais, culturais 

ou de outra magnitude. 

Frente a isto, as ações associativistas ocorridas na região do GABC 

estarão acontecendo de forma similar às ações ocorridas na Europa? No que 

diferem e no que se aproximam tais experiências? O que podemos aprender 

com a experiência europeia? O que poderemos acrescentar na experiência de 

aprendizado das práticas associativistas de ambos os lados? 

 

1.2 Objetivos 

Serão apresentados, abaixo, os objetivos gerais e específicos que 

nortearam a construção da pesquisa realizada. 

 

1.2.1 Objetivos Gerais 

 
a) Analisar a experiência do associativismo empresarial na região do 

GABC (Brasil) através da experiência do Projeto Empreender, 

examinado os dados coletados em relação aos dados da experiência 

europeia divulgados pelo Observatório Europeu de Pequenas e Médias 

Empresas; 

b) Analisar as formas de associativismo empresarial ocorridas no Projeto 

Empreender do GABC com base no instrumento do Observatório 

Europeu para MPEs; 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 
a) Identificar o perfil das empresas e empresários participantes do Projeto 

Empreender;  

b) Identificar as formas de associações empresariais existentes com base 

no instrumento do observatório europeu, a saber: 
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1) Estrutura 

- Formal ou Informal; 

- Quantidade de empresas associadas;  

 

2) Dinâmica 

- Frequência de contato entre os associados; 

 

3) Objetivos e dificuldades das redes associativistas 

- Razões que levaram a formar redes associativistas; 

- Razões que dificultam o desenvolvimento do associativismo 

empresarial.  

 

1.3 Justificativa  

 

Na modernidade, o processo da racionalidade impôs uma forma 

relacional individualista intensificada pelo capitalismo. Por muito tempo as 

empresas não seguiram a lógica humana de associativismo e viveram como 

ilhas isoladas, pensando apenas em si mesmas e esquecendo o princípio da 

vida em bando.  

A ciência descobriu a relevância do potencial da prática associativista e 

projetos compartilhados entre diferentes institutos começaram a surgir. Isso 

trouxe o descobrimento de novas teorias, práticas e tecnologias, e 

consequentemente, maior velocidade do desenvolvimento humano. 

Os governos também perceberam o potencial existente na associação 

com outros governos, fechando assim acordos comerciais, culturais, 

educacionais e até armamentistas. Daí também surgiram os grandes blocos 

econômicos, como a União Europeia. 

As empresas, inicialmente de grande porte, começaram com a prática 

associativista e logo colheram os frutos desta inovação administrativa 

(OHMAE, 1991). 

A explicação para a busca associativista pode ser melhor entendida nas 

palavras de Marquez, que diz: 
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Em virtude do ambiente empresarial altamente 
competitivo dos dias atuais, as empresas têm de ser 
flexíveis, altamente inovadoras, responsáveis e eficientes 
em termos de custo. Uma vez que poucas empresas 
dispõem das capacitações e dos recursos para 
demonstrar esse comportamento o tempo todo, cresce 
cada vê mais o número daquelas que buscam parcerias e 
alianças, a fim de adquirir vantagem competitiva. 
(MARQUEZ, 2003, p.8),  
 

Casarotto Filho e Pires, afirmam que: 

 

A cooperação entre pequenas empresas é algo tão 
irreversível como a globalização, ou melhor, talvez seja a 
maneira como as pequenas empresas possam assegurar 
sua sobrevivência e a sociedade garantir o seu 
desenvolvimento equilibrado. (CASAROTTO FILHO E 
PIRES, 2001, p. 38) 
 

O processo associativista empresarial já despertou o interesse de micro 

e pequenas empresas europeias há algum tempo, e este fenômeno há pouco 

chegou ao Brasil e por isto ainda está em fase de desenvolvimento e 

concretização. 

Para Ohmae (1991, p. XIV) a tradição e o orgulho fazem com que as 

empresas queiram ser melhores em tudo, fazer tudo sozinhas. Mas as 

empresas não podem mais se permitir a esta postura solitária. Esta afirmativa 

pode ser uma explicação para o, ainda, baixo índice existente de empresas 

participantes do processo associativista brasileiro e para o alto índice de 

mortalidade das micro e pequenas empresas. 

Pesquisa feita pelo SEBRAE-SP (2005) mostra que 56% dos negócios 

fecham antes de completar o quinto ano de operação. Falta de planejamento, 

desconhecimento do mercado e despreparo para a gestão do empreendimento 

estão entre as principais causas dessa mortalidade elevada. 

Estudar as MPEs é de grande relevância para a economia nacional. 

Estudos do SEBRAE demonstram que empresas deste porte representam 

99,20% do total das empresas em atividade no país. Além disto, essas 

empresas são responsáveis pela geração de 57,2% dos empregos formais e 

são responsáveis por gerar 45% do Produto Interno Bruto (PIB) de nossa 

nação. 
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A região metropolitana de São Paulo (RMSP), umas das regiões com 

maior concentração de MPEs do Brasil, tem um total de 759.137 MPEs 

(SEBRAE, 2007), das quais 61.754 (12,29%) estão localizadas nos municípios 

de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, o que prediz 

a importância econômica das MPEs na região. 

No GABC, as MPEs estão cada vez mais presentes. A região passa nas 

últimas décadas por uma mudança drástica em seu estereótipo. Antes, vista 

como o paraíso das indústrias automobilísticas, a região tinha a característica 

de ser formada por grandes empresas que empregavam a maioria da 

população.  

Com a descentralização industrial que ocorreu, e continua ocorrendo no 

país, as grandes empresas buscam regiões que lhes ofereçam melhores 

condições financeiras e logísticas. Devido a este fenômeno, a região perdeu 

grande parte de sua força industrial, tornando-se uma região com alta 

concentração de comércio e prestação de serviço, onde a maior parte da mão-

de-obra foi absorvida pelas MPEs. 

Sob esta realidade, o SEBRAE desenvolveu o Projeto Empreender:  

 

(...)é um programa que promove o associativismo e o 
desenvolvimento empresarial através da organização das micro 
e pequenas empresas em núcleos setoriais, tendo como visão 
estratégica contribuir para o desenvolvimento social, 
econômico e sustentável das comunidades, tendo como 
objetivo elevar a competitividade das micro e pequenas 
empresas e promover o desenvolvimento organizacional das 
associações empresariais. SEBRAE (2000): 
 

No GABC, este programa está sendo implantado pelo SEBRAE da 

região juntamente com a Associação Comercial e Industrial das cidades de 

Santo André,  São Caetano do Sul e Ribeirão Pires.  

Baseando-se nos dados demonstrados, justifica-se a necessidade de 

uma investigação e análise da experiência do Projeto Empreender implantado 

na região do GABC, analisando estes dados com os dados de pesquisa 

disponível ao público, pelo Departamento Europeu de Pesquisa ao 

Associativismo. 

A ampla experiência e utilização deste processo na Europa faz com que 

o continente torne-se referência para estudos, pois as iniciativas lá ocorridas, e 
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ainda em desenvolvimento, proporcionam grande potencial de crescimento 

para as MPEs e para as regiões envolvidas. 

 

1.4 Contribuições Previstas do Estudo 

 

Tem-se a expectativa de que ao final da pesquisa seja possível analisar 

a experiência do Projeto Empreender na região do GABC e sua estrutura, além 

da identificação do perfil dos participantes e as formas de associativismo 

ocorridas. 

Além disso, pretende-se demonstrar que o processo associativista 

empresarial ainda é um processo pouco explorado e desenvolvido na região do 

GABC. 

Espera-se que o presente trabalho contribua para o fortalecimento de 

ações associativistas entre MPEs. Para tal, pretende-se mostrar às instituições 

ligadas ao desenvolvimento das MPEs e aos governos locais que se faz 

necessária uma política de conscientização e enraizamento cultural do 

coletivismo e não do individualismo. 

 

1.5 Delimitação do Estudo  

 

O presente trabalho foi realizado por meio de pesquisa exploratória e 

descritiva com micro e pequenas empresas da região do GABC participantes 

do Projeto Empreender e utilizando-se dados obtidos pelo Observatório 

Europeu das Pequenas e Médias Empresas. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

Neste capítulo serão apresentadas as principais formas existentes de 

associativismo empresarial. Uma definição pontual do conceito não é simples, 

já que existem muitas formas do fenômeno ocorrer. Para Carrão (2004), a 

multiplicidade de formas do sistema faz com que não haja um consenso sobre 

o conceito do tema. 

 O conceito de associativismo empresarial está diretamente ligado ao 

conceito de redes. O conceito de redes é utilizado em diferentes áreas da 

ciência. Para Castells (1999),  

 

redes são estruturas abertas capazes de expandir de 
forma ilimitada, integrando novos nós desde que 
consigam comunicar-se dentro da rede, ou seja, desde 
que compartilhem os mesmos códigos de comunicação 
(por exemplo, valores ou objetivos de desempenho). Uma 
estrutura social com base em redes é um sistema aberto 
altamente dinâmico suscetível de inovação sem ameaças 
ao seu equilíbrio (CASTELLS, 1999, p. 499)   

 

 Porter (1999, p. 106) define as redes no horizonte empresarial ao 

conceituá-las como sendo o método organizacional de atividades econômicas 

através da coordenação e/ou cooperação inter-firmas. 

  
 No contexto desse estudo opta-se por utilizar o conceito de Varamäki e 

Vesalaime (2003, p. 27) porque este carrega a complexidade do conceito, não 

excluindo de sua definição as diversas formas de associativismo existente. As 

autoras entendem o associativismo empresarial como sendo: 

 

certos grupos que podem consistir de firmas com relações 
verticais ou horizontais e nas quais os membros das 
firmas tenham interesses em comum e juntos encontrem 
algumas maneiras de elevar o grau de competitividade 
usando o sistema multilateral de cooperação. 
 
 

 A escolha do conceito de Varamäki e Vesalaime (2003) deu-se após 
levantamento bibliográfico de autores em destaque sobre o associativismo.  
 
 



29 

Quadro 1 – Fontes do referencial teórico do associativismo empresarial 
 
 

Autores Ano Definições 
Barbosa, F. 
A.; Sacomano, 
J. B; Porto, A. 
J. V 

2007 (... complexas estruturas compostas por empresas que, 
conscientemente, admitem possuir limitações estruturais, 
financeiras e competitivas que restringem as condições de 
sobrevivência e desenvolvimento. Então, as redes são 
baseadas em uma estrutura que contempla atividades 
agregadoras de valor para os consumidores finais, 
resultando em maior poder de competição para as 
empresas inter-relacionadas – as firmas individuais seriam 
menos competitivas em comparação com a atuação em 
base coletiva. 

Varamäki, E.; 
Vesalaime J. 

2003 (...) certos grupos que podem consistir de firmas com 
relações verticais ou horizontais e nas quais os membros 
das firmas tenham interesses em comum e juntos 
encontrem algumas maneiras de elevar o grau de 
competitividade usando o sistema multilateral de 
cooperação. 

Ribaut et al 1995 A sociedade de empresas, também chamada de redes de 
empresas, consiste em um tipo de agrupamento de 
empresas cujo objetivo principal é o de fortalecer as 
atividades de cada um dos participantes da rede, sem 
que, necessariamente tenham laços financeiros entre si. 
Atuando em redes, as empresas podem complementar-se 
umas às outras, tanto nos aspectos técnicos (meios 
produtivos), como mercadológicos (redes de distribuição). 
Por outro lado ainda, a constituição de uma rede de 
empresas pode ter por objetivo, por exemplo, a criação de 
uma central de compras comum às empresas da rede. 
Trata-se, pois, de um modo de associação por afinidade 
de natureza informal e que deixa cada uma das empresas 
responsável por seu próprio desenvolvimento. 

Brito, J. 2002 Arranjos inter-organizacionais baseados em vínculos 
sistemáticos, muitas vezes cooperativos, entre empresas 
formalmente independentes, que dão origem a uma forma 
particular de coordenação das atividades econômicas. 

Balestro et al 2004 A rede de empresas é composta por um conjunto ou 
grupo de organizações interconectadas por relações bem 
definidas, sejam elas de um mesmo setor ou situados ao 
longo de uma cadeia produtiva. 

Loiola, E.; 
Moura, S. 

1996 (...) entrelaçamento de fios que formam uma espécie de 
tecido, onde os mesmos representariam as relações entre 
os atores e as organizações, que estariam representadas 
pelos nós.  

Teixeira et al 2002 (...) uma forma de cooperativismo, onde a sociedade se 
organiza através de ajuda mútua para resolver diferentes 
problemas cotidianos. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 Este quadro demonstra as teorias acerca do associativismo que foram 

pesquisadas para a escolha do conceito a ser utilizado no presente trabalho. 

Pelo levantamento, é possível perceber diferentes visões e perspectivas sobre 

o assunto. 

Varamäki, e Vesalaime (2003) tornam o conceito amplo e ao mesmo 

tempo flexível, pois não delimitam por completo as possibilidades do sistema e 

ao mesmo tempo conceitualizam o sistema como sendo fator de trabalho 

conjunto, com relações que ultrapassam os limites verticais e horizontais e que 

fazem com que os participantes ganhem de algum forma em conjunto. 

Assim, o conceito é utilizado para definir o associativismo no contexto da 

presente pesquisa, pois nas diferentes vertentes existentes no associativismo 

empresarial, seja este em relações horizontais ou verticais, o resultado final 

previsto costuma ser sempre o mesmo: elevação do grau de competitividade e 

cooperação multilateral. 

  

2.1 Formas de Associativismo Empresarial 

 
 O associativismo empresarial é um tema que proporciona a identificação 

de diferentes formas de ocorrência, não existindo, portanto, uma padronização 

do significado do tema (CARRÃO, 2004). Esta diversidade demonstra o alto 

grau de flexibilização e criatividade das empresas, além de ser indicador da 

alta necessidade que as empresas têm em buscar maior competitividade. 

 Casarotto Filho e Pires (2001, p. 14) afirmam que num mundo 

globalizado e altamente competitivo como o atual só o associativismo e a união 

são o caminho para as pequenas empresas conseguirem força competitiva. 

 Frente a isso, diferentes regiões mundiais implantam projetos de 

incentivo ao associativismo empresarial como forma de desenvolvimento 

econômico, formando, assim, uma barreira endógena ao perigo existente no 

livre mercado globalizado.   

 Experiências em países europeus, principalmente na Itália, inspiraram 

iniciativas no Brasil, fazendo com que surgissem ações com o intuito de iniciar 

e intensificar a prática associativista empresarial, para assim, fortalecer o 

desenvolvimento regional. Dessa forma, os diferentes agentes envolvidos no 
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associativismo atuam de acordo com seus papéis, somando esforços para 

chegarem a objetivos comuns. 

 Tanto na literatura nacional quanto na internacional há formas 

associativistas mais utilizadas. Tais formas serão primeiramente apresentadas 

e posteriormente descritas para melhor compreensão de suas diferenciações. 

Estas formas são: 

• Arranjos Produtivos Locais – APLs; 

• Clusters; 

• Consórcios empresariais; 

• Parcerias estratégicas e Alianças estratégicas; 

• Núcleos Setoriais. 

  

O associativismo empresarial não se restringe a estas formas, porém 

estas são as mais estudadas e encontradas na literatura acadêmica. A 

utilização de uma ou outra forma depende muito da estratégia e necessidade 

de cada empresa.  

 Amato (2005, p.47) demonstra a existência de três formas de relação, ou 

ligações, entre as empresas associativistas: 

 

1) Diferenciação: Uma empresa isolada, uma ilha. Para conseguir 

diferenciar-se de seus concorrentes, necessita de alto investimento. 

Já no âmago de uma rede interfirmas, há troca de experiências,  

cooperação mútua para a inovação e diferenciação, fazendo com 

que o custo seja baixo e mais rapidamente difundido entre os 

participantes. 

 

2) Interdependência Interfirmas: Entendido como a forma efetiva da 

formação das redes. Assim, as redes interfirmas são vistas como 

uma unidade organizacional única.  

 

3) Flexibilidade: Esta seria a propriedade mais importante de uma 

rede. Neste sistema, as redes podem se autorregular de acordo com 

as suas necessidades e as necessidades de seus participantes. 
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 Ribaut et all diferencia sua linha de pensamento de Amato (2005) ao 

dizer que: 

 

A sociedade de empresas, também chamada de redes de 
empresas, consiste em um tipo de agrupamento de empresas 
cujo objetivo principal é o de fortalecer as atividades de cada 
um dos participantes da rede, sem que, necessariamente 
tenham laços financeiros entre si. Atuando em redes, as 
empresas podem complementar umas às outras, tanto nos 
aspectos técnicos (meios produtivos), como mercadológicos 
(redes de distribuição). Por outro lado ainda, a constituição de 
uma rede de empresas pode ter por objetivo, por exemplo, a 
criação de uma central de compras comum às empresas da 
rede. Trata-se, pois, de um modo de associação por afinidade 
de natureza informal e que deixa cada uma das empresas 
responsável por seu próprio desenvolvimento. (RIBAUT et al, 
1995, p.23)  
 

 Seja qual forma a forma associativista existente, fica em destaque a 

necessidade de união para que as MPEs consigam competir neste mercado 

globalizado. Casarotto Filho e Pires (2001, p. 27) concluem que cada vez é 

mais necessária a utilização do conceito de alianças, ou seja, trabalhar de 

forma associada ou cooperativa com outras empresas. 

Nohria (1992) aponta três razões para a utilização do paradigma de 

redes, no ambiente organizacional: 1) a emergência de um novo padrão de 

competitividade, fazendo com que as organizações busquem relações 

colaborativas que as interliguem com outras organizações; 2) os avanços 

tecnológicos, que proporcionam uma revolução nos arranjos, operações e 

interligações entre as organizações; (3) o amadurecimento da análise de redes 

associativas no escopo acadêmico. 

 

2.1.1 Arranjos Produtivos Locais (APLS) 

 
 Arranjos produtivos locais podem ser definidos como sendo 

aglomerações territoriais de agentes econômicos, políticos e sociais, com foco 

em um conjunto específico de atividades econômicas e que apresentam 

vínculos e interdependência (ALBAGLI e BRITO, 2002, p.3). 

 Tais aglomerações geralmente envolvem a participação e a interação de 

empresas – que podem ser desde produtoras de bens e serviços finais até 
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fornecedores de insumos e equipamentos, prestadoras de consultoria e 

serviços, comercializadoras, clientes, entre outros. 

Existe também forte participação de instituições públicas e privadas que 

estão preocupadas com a formação e capacitação dos profissionais, como 

escolas técnicas e universidade; pesquisa, desenvolvimento e engenharia; 

política, promoção e financiamento (ALBAGLI e BRITO, 2002). 

 Cassiolato Lastres e Szafiro (2000), indicam algumas das principais 

características que a serem observadas no estudo das APLs, a saber: 

 

Dimensão territorial: constitui recorte específico de análise e de ação 

política, definindo o espaço onde processos produtivos, inovativos e 

cooperativos têm lugar, tais como: município ou áreas de um município; 

conjunto de municípios; microrregião; conjunto de microrregiões, entre outros. 

A proximidade ou concentração geográfica, levando ao compartilhamento de 

visões e valores econômicos, bem como de diversidade e de vantagens 

competitivas em relação a outras regiões; 

Diversidade: envolve a participação e a interação não apenas de 

empresas de bens e serviços finais e intermediários, isto é, concorrentes e 

fornecedores, mas também, de diversas outras instituições públicas e privadas 

voltadas para a formação e capacitação de recursos humanos, pesquisa e 

desenvolvimento de engenharia, programas de promoção e financiamento. Aí 

se incluem, portanto, universidades, instituições de pesquisa, empresas de 

consultoria e de assistência técnica, organizações públicas e privadas; 

Conhecimento tácito ou conhecimento informal: não escrito nem 

institucionalizado, é compartilhado e socializado por empresas, instituições e 

indivíduos. Essa forma de conhecimento apresenta forte especificidade local, 

decorrendo da proximidade territorial e/ou de identidades cultural, social e 

empresarial. Isto facilita sua circulação em organizações ou contextos 

geográficos específicos, mas dificulta, ou mesmo impede seu acesso por parte 

de agentes externos a tais contextos, tornando-se, portanto, elemento de 

vantagem competitiva para quem o detém; 

Inovações e aprendizados: constituem fontes fundamentais para a 

transmissão de conhecimentos e ampliação da capacitação produtiva e 

inovativa das firmas e instituições. A capacitação inovativa possibilita a 
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introdução de novos produtos, processos e formatos organizacionais, sendo 

essencial para garantir a competitividade dos diferentes atores locais, tanto, 

individualmente, como coletivo. Para o alcance efetivo da competitividade, 

especialmente para as empresas de pequeno porte, é importante ressaltar a 

importância dos processos inovativos dentro dos aglomerados, visto que, tais 

processos possuem a capacidade de introduzir mudanças técnicas, gerar 

dinamicidade e promover vantagens competitivas para as empresas. 

Governança: refere-se aos diferentes modos de coordenação entre os 

agentes e atividades, que envolvem um longo caminho que vai da produção à 

distribuição de bens e serviços, assim como o processo de geração, 

disseminação, usos de conhecimentos e de inovações. Existem diferentes 

formas de governança e hierarquias nos sistemas e arranjos produtivos, 

representando formas diferenciadas de poder na tomada de decisão 

(centralizada e descentralizada; mais ou menos formalizada). 

 
2.1.2 Clusters 

 
 Um cluster é formado quando, na mesma região, existe uma grande 

concentração de empresas num mesmo local. Estas empresas normalmente 

apresentam similaridades nos produtos e serviços ofertados. 

 Para que exista a formação de um cluster, é obrigatório que exista a 

concentração de empresas de um ramo similar no mesmo espaço geográfico. 

Empresas de ramos similares, porém em espaços geográficos dispersos não 

forma um cluster, mesmo com a vontade das empresas. Os clusters são 

formados, também, por grandes ações coletivas entre seus participantes. Cada 

participante se especializa em um processo de produção que gera o produto 

final. São redes que fragmentam o sistema de produção e por isso há uma 

grande dependência entre seus participantes. 

 A principal diferenciação que um cluster pode proporcionar aos seus 

participantes é o ganho de eficiência coletiva, que pode ser entendida como 

vantagem competitiva local sustentável (PORTER, 1999). 

 Para Humphrey e Scmitz (1998), para que exista um real benefício para 

as empresas envolvidas em cluster, é necessário que existam fatores 

facilitadores. Esses fatores seriam a divisão do trabalho e da especialização 
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entre produtores; estipulação da especialidade de cada produtor; surgimento 

de fornecedores de matéria-prima, máquinas, agentes que vendam para 

mercados distantes, empresas especialistas em serviços tecnológicos, 

financeiros e contábeis, uma classe de trabalhadores assalariados com 

qualificações e habilidades específicas e o surgimento de associações para a 

realização de lobby e de tarefas específicas para o conjunto de seus membros. 

 Estes fatores representam o conceito de eficiência coletiva. Mesmo 

existindo este conceito, existem no cluster duas realidades: as empresas que 

crescem e as empresas que estagnam ou caem de produção. Mesmo sendo 

um processo de cooperação e obtenção de vantagem para o grupo de 

empresas participantes, os clusters não eliminam a competição entre as 

empresas, pelo contrário: por serem sistemas de alta confiança e com isso 

altamente transparentes, aguçam mais a competitividade entre as empresas e 

com isso fomentam um espírito capitalista predatório frente ao mutualismo 

socialista. Este fato mostra claramente que, mesmo em ambientes de 

cooperação, a principal diferença entre viver e morrer está nas mãos dos 

administradores que delimitam o rumo das empresas. 

 Existem fortes críticas aos clusters, pois as regiões onde estes estão 

implantados sofrem grande vulnerabilidade devido à falta de diferenciação de 

produtos e serviços. Ora, este é um estado crítico, mas altamente oportuno 

para as empresas. Juntas estas podem especializar-se em novos produtos, 

entrado em mercados antes nebulosos onde dificilmente entrariam 

isoladamente.  

 Os clusters podem ser vistos como a formação de serviços e produtos 

padronizados, porém bem administrados podem, também, ser vistos como a 

formação de novos diferenciais e novas tecnologias. 

 Mesmo existindo uma ampla literatura conceitualizando a formação dos 

clusters, não existem, porém, explicações que coloquem a luz da teoria o 

porquê dos clusters surgirem em determinadas regiões e não em outras. Porter 

(1999, p. 103) explica: 

 

O sucesso das firmas de determinada nação, que atuam 
em um particular ramo da economia, é determinado por 
uma série de fatores condicionantes. Esses fatores seriam 
as condições de demanda, as relacionadas às indústrias 
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de apoio, a estratégia da firma, sua estrutura e o nível de 
rivalidade presente no ambiente local. 
 

 Podem, frente ao exposto, os clusters terem nascido devido a 

aglomeração geográfica de empresas correlatas, porém isto não é fator de 

sucesso ou insucesso para os clusters. Muitos desenvolvem-se devido a 

grande especialização industrial, o que os traz vantagem competitiva 

sustentável frente ao mercado em que estão inseridos. Esta grande 

especialidade os faz ser referência industrial no ramo em que atuam, e isto 

nada mais significa do que diferenciação e maior competitividade. 

 É importante frisar que, por muitas vezes, os clusters surgem como 

forma de sobrevivência para a indústria local, e isto pode se traduzir, mais 

tarde, em um grande incentivo por parte dos setores privado e público, 

tornando o cluster uma forma de investimento contínuo e cada vez mais 

fortificado. 

 Nesta realidade apresentada, a tripartite3 (clusters, empresas/governo e 

universidade) torna-se um fator quase obrigatório para a continuidade e 

melhoria das condições regionais dos clusters. Com a aliança destes atores, é 

possível que clusters de outros segmentos surjam, e isto só desenvolve e 

fortalece mais a região e o mercado como um todo. 

 As empresas recebem investimentos e com isto cada vez mais 

desenvolvem novos produtos, novos mercado e os lucros tendem a aumentar. 

O governo ganha com impostos, tributos e com a baixa de desemprego, 

subsequentemente com a baixa de custos sociais com os desempregados e os 

flagelados. As empresas investidoras recebem retorno do que foi investido, 

investindo cada vez mais e geram assim um ciclo virtuoso de investimento. As 

universidades são responsáveis por levar aos clusters conhecimentos 

acadêmicos, dar aos membros formação superior e também por colocar seus 

alunos em contato com o mercado real, preparando melhor a mão-de-obra que 

sairá dela. 

 Em muitas experiências de clusters, vê-se que a interação entre firmas, 

fornecedores e consumidores torna-se o ponto mais forte na inovação e na 

                                                 
3 Tripartite é um sistema onde três diferentes atores atuam de forma conjunta para chegarem a 
um objetivo comum, mesmo que este objetivo proporcione diferentes resultados para cada ator 
envolvido 
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diferenciação das empresas e produtos. Conhecendo as necessidades dos 

consumidores, as empresas trabalham em parceria com seus fornecedores 

para inovarem seus produtos com preços competitivos e que satisfazem os 

clientes. 

 O desenvolvimento dos clusters é capaz de fazer com que novas e 

pequenas empresas surjam ligadas às empresas de cluster. Este fenômeno é 

chamado de spin-off.. Isto demonstra que os clusters podem ser uma forma 

para o desenvolvimento região em todos os aspectos, inclusive com a 

formação de novas empresas o que só fortalece seu papel de desenvolvedor 

regional. 

 Por muitas vezes as empresas ligadas a clusters tornam-se referências 

para o mercado, fazendo com que o perfil das demais empresas seja mudado 

de forma drástica. Isto se deve ao fato do sucesso dos clusters, onde a 

inovação torna-se corriqueira e um fator de sobrevivência.  

 Segundo estudo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES, 2000), as empresas, a região e os consumidores se 

beneficiam diretamente pela formação e desenvolvimento dos clusters.  

Esse estudo aponta que os principais benefícios para as pequenas e 

médias empresas são: o compartilhamento de atividades comuns como compra 

de insumos; treinamento de mão-de-obra, contratação de serviços e logística; 

maior acesso à informação tecnológica; maior acesso à sistemas de 

informação e assistência técnica; melhoria de processos produtivos; ganhos de 

competitividade e redução de custos, através da qualificação e capacitação de 

empresas; agregando maior valor aos produtos e  possibilitando acesso a 

créditos. 

As empresas-âncora, também conhecidas como empresas-mãe, têm 

benefícios como racionalização das atividades; redução de custos; 

aproveitamento de especialidades externas; garantia de oferta de insumos 

adequados e implementação de novas técnicas nos fornecedores. 

Ainda segundo o estudo realizado pelo BNDES (2000), as universidades e 

instituições de ensino técnico se beneficiam com a geração de receita; o 

fortalecimento das instituições e com a maior integração com a comunidade 

empresarial. 
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2.1.3 Consórcios Empresariais 

 
 O consórcio empresarial é um modelo muito utilizado e eficaz de 

associativismo empresarial. 

 Podem fazer parte do mesmo consórcio empresas concorrentes, 

empresas complementares, a administração pública e a participação social 

(CASAROTTO FILHO e PIRES, 2001), formando assim uma aliança tripartite 

para a fortificação regional por meio da cooperação. 

 A literatura mostra a existência de três principais formas de consórcios 

(CASAROTTO FILHO e PIRES, 2001): 

 

1) Consórcio setorial – Esta forma de consórcio envolve a 

participação de empresas do mesmo ramo, concorrentes, e 

empresas complementares, ou seja, empresas ligadas às 

empresas concorrentes e que de alguma forma estão 

relacionadas à cadeia de produção. O pacto desta forma de 

consórcio está ligado a permitir ganho de competitividade das 

empresas, seja por meio de troca de informações, seja por 

aumento da capacidade de pesquisa e desenvolvimento, seja por 

exportação em massa. Esta forma de consórcio leva aos 

participantes uma grande variedade de oportunidades de 

cooperação;  

 

2) Consórcio territorial – Esta talvez seja a forma mais prática de 

alternativa de desenvolvimento regional. Nesta forma de 

consórcio, empresas de todos os setores se unem para troca de 

informações e visam conjuntamente promover a região. Um típico 

exemplo brasileiro desta forma de consórcio são as regiões 

conhecidas como “Circuito das Frutas” e da “Rota das Malhas”, 

ambas no interior do estado de São Paulo; 

 

3) Consórcio específico – São formações com finalidade e validade 

específica. Ao atingirem o objetivo inicialmente previsto, o 
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consórcio rompe-se, podendo ser iniciado um novo formato para 

a objetivação de uma nova necessidade conjunta. 

 

 Os consórcios desenvolvem-se a medida que complementam o papel 

das ACIs (Associações Comerciais e Industriais), pois muitas das ACIs 

brasileiras deixam uma grande lacuna entre o que deveria ser feito e o que é 

efetivamente feito com intuito de unirem as empresas para o fortalecimento 

competitivo empresarial e regional. 

Os consórcios praticam várias atividades, muitas similares as atividades 

que são desejadas às ACIs, das quais se destacam a divulgação de 

informativos aos participantes; campanhas de marketing territorial; pesquisas 

de mercado para posicionar as empresas da região; consultorias; cursos de 

formação e renovação profissional e palestras. 

 Existem ainda outras atividades desenvolvidas pelos consórcios além 

destes citados acima. Os consórcios são uma competente e eficaz alternativa 

de associativismo empresarial e são amplamente utilizados, principalmente 

quando existem objetivos previamente especificados. 

 

2.1.4 Parcerias Estratégias e Alianças Estratégicas 

 
 Para Kanter (2000), a aliança estratégica é uma relação formal criada 

com o propósito de buscar conjuntamente objetivos mútuos. 

 O atual momento sócio-econômico demonstra não ser possível para 

empresas, governos e pessoas crescerem e obterem sucesso isoladas dos 

demais. Ohmae (1991) já dizia que as empresas estão aprendendo com as 

nações que o melhor a fazer é não trabalhar sozinhas e sim em blocos. 

 E a realidade demonstra que as grandes nações buscam alianças com 

outras para conseguirem atingir seus objetivos. Vejamos o caso bem sucedido 

da União Europeia, o caso ainda controverso do Mercosul ou o caso do BRIC. 

São todas tentativas de unir nações com objetivos comuns, atingindo estes 

objetivos por meio de cooperações e não conflitos (CASSIOLATO E LASTRES, 

1998).  

 Os líderes de empresas aprenderam à lição. Não mais tendem a fazer 

de suas empresas pequenas ilhas isoladas de seus concorrentes, equipadas 
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de armamento que lhes proteja de possíveis conflitos. As empresas de visão já 

fazem das alianças estratégicas uma forma de estruturar e organizar suas 

empresas. 

 Noleto (2000) cita que a teoria das alianças estratégicas e parcerias é 

algo extraído da administração, na qual as empresas perceberam que só há 

uma maneira de sobreviver em um mercado de alta competitividade: a união e 

a soma de esforços. 

 O caminho que fez com que as alianças estratégicas fossem formadas é 

apontado por Noleto (2000), que diz que a procura de capacidades à medida 

que os limites entre as organizações se tornam indefinidos; recursos escassos 

e a identificação da competição por espaço além da crescente necessidade de 

intervenção na problemática social e a lacuna entre o que uma organização 

gostaria de realizar e o que, levando em conta a realidade e seus recursos 

próprios, podem ser considerados os três fatores mais significativos para a 

formação de alianças estratégicas. 

Este último item é o que mais leva as empresas contemporâneas a 

buscarem alianças com outras empresas. Ao perceberem que nem sempre o 

que desejam fazer é possível ser feito, as empresas entenderam a real 

necessidade de somar forças com outras empresas para conseguirem maior 

conhecimento, maior tecnologia, inovação, potenciais, etc. 

 As empresas buscam novas formas de trabalho para satisfazer suas 

necessidades, frente à realidade atual onde é preciso produzir mais com cada 

vez menos, onde encontramos  tecnologias avançadas que substituem a mão-

de-obra de inúmeros homens  

 É através dessa nova visão de modo de produção, que não aceita 

desperdícios, quadro de funcionários inchado e produção rígida e defasada, 

que surgem novas tendências estratégias nas relações entre empresas, que 

podem ser entendidas como alianças estratégicas. Entre os tipos de alianças, 

Kanter (1990) destaca as alianças multiorganizacionais; alianças oportunistas 

ou joint ventures e as alianças de parceria. 

 Nos destaques de Kanter (1990), aquela que se enquadra no foco 

principal deste trabalho é o tipo de aliança multiorganizacional. A aliança 

multiorganizacional condiz como sendo as alianças entre empresas que 
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tenham algum tipo de necessidade em comum, e por isto aliam-se para suprir 

suas necessidades em comum. 

 Sierra (1995) demonstra que a necessidade de penetração em um novo 

mercado; a competição via tecnologia,  pesquisa e desenvolvimento; a 

necessidade de introdução de novos produtos no mercado, a frenética 

necessidade de corte de custos e a busca de padrões globais são algumas das 

principais razões para as empresas possuírem algum tipo de aliança 

estratégica. 

As alianças estratégicas apresentam características singulares, das 

quais Noleto (2000) identifica e demonstra algumas. No entendimento do autor, 

o compromisso de longo prazo; o elo de compartilhamento de capacidade, 

recursos e resultados; o relacionamento recíproco com objetivo único, projetos 

e diretrizes comuns, a preservação da autonomia e identidade e a cultura de 

ajuda mútua são algumas das principais características do sistema. 

 As alianças estratégicas são feitas, normalmente, por empresas de 

diferentes tamanhos, mas que ficam iguais quando assumem que não podem 

evoluir sem a ajuda da outra empresa. Segundo Kanter (2000, p. 16): 

 

 

(...) as empresas formam alianças estratégicas para 
desenvolver novas tecnologias, entrar em contato com novos 
mercados e reduzir custos de fabricação. As alianças muitas 
vezes são o meio mais rápido e eficiente de se atingir objetivos. 
Além disso, as alianças estratégicas podem valer a pena não 
só pelo acordo imediato, mas também porque criam 
oportunidades adicionais e não previstas que abrem novas 
portas para o futuro. 
 

Cada empresa busca uma parceria estratégica para preencher sua 

própria necessidade. Noleto (2000) apresenta alguns dos principais motivos 

que levam uma empresa a buscar uma aliança estratégica, dos quais estão o 

compartilhamento de riscos e sucessos, obtenção de economia de larga 

escala, resolução de problemas financeiros e de produção, além de aumento 

de competitividade. 

 O principal ponto de diferenciação entre as parcerias e as alianças 

estratégicas está no fato das parcerias serem objetivarem o agora, o 
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imediatismo, enquanto que as alianças estratégicas estão centradas em 

relações de longo tempo. 

 Mesmo as parcerias e alianças sendo pontos importantes para o 

crescimento das empresas, é necessário que os parceiros – tanto para 

parcerias quanto para as alianças -  sejam bem analisados antes de se firmar 

os acordos. O erro de muitas parcerias está no fato dos parceiros não terem 

sido bem escolhidos, tornando a relação algo agonizante e desconfortável. O 

risco de insucesso no caso de uma parceria mal escolhida é grande, tanto que 

autores como Noleto afirmam: 

 

Estamos nos referindo à avaliação de parceiros. Sim, é preciso 
avaliar os parceiros, deles verificando: atuação, tempo de 
existência, credibilidade, imagem, missão, valores 
intencionalidade ética, capacidade de investimento, saúde 
financeira, recursos humanos qualificados, projetos já 
desenvolvidos. No início, avaliar parceiros é fundamental tanto 
para desenvolver uma parceria quanto para estabelecer uma 
aliança estratégica. (NOLETO, 2000, p. 18)  
 

 Para que haja uma contínua avaliação entre os parceiros, Valarelli 

(2002) afirma: 

 

Se você está envolvido numa relação de parceria com outras 
organizações, vale a pena estabelecer junto com elas 
mecanismos, algumas regras e procedimentos regulares de 
avaliação e acompanhamento da qualidade da relação, não 
tanto do trabalho que ambos fizeram. Agendar reuniões 
específicas a cada 2, 3 ou 6 meses, antecedidas de avaliações 
no âmbito de cada uma das organizações, pode ser um bom 
modo. Pode parecer desnecessário ou um esforço que vai 
tomar tempo precioso do trabalho. Mas vale a pena. Dedique 
um tempo a pensar na qualidade das relações que sua 
organização estabelece. (VALARELLI, 2002)  
 

 As palavras dos autores demonstram com clareza a necessidade de 

planejamento das empresas para a implantação e ingresso em parcerias e 

alianças com outra(s) empresa(s). Uma prévia avaliação serve apenas para 

iniciação do processo, sendo necessária uma contínua avaliação para 

visualização dos fatores positivos e negativos do processo. 
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2.1.5 Núcleos Setoriais 

 
O método de associativismo empresarial ocorrido através dos Núcleos 

Setoriais é a forma associativista empresarial que provoca inquietações no 

diálogo sobre o paradigma4 da colaboração frente ao paradigma da 

competição. A definição apresentada para este modelo é a definição feita pelo 

SEBRAE (1992), quando do início do Projeto Empreender no Brasil. Um Núcleo 

Setorial é a união de empresários de um mesmo setor, concorrentes, que se 

reúnem para discutir os problemas comuns por eles apontados, buscando 

assim soluções em conjunto.  

 Diferentemente dos consórcios setoriais, os núcleos setoriais não podem 

ser compostos por empresas complementares ou de outros setores, afinal o 

intuito do núcleo é unir empresas de um mesmo setor. 
 

 
Figura 4 - Núcleos Setoriais. 

Fonte: Fundação Empreender(2008). 
 

Os Núcleos desenvolvem atividades visando preencher lacunas 

verificadas entre as empresas participantes. Segundo estudos realizados pelo 

SEBRAE (1992), cursos de especialização para empresários e funcionários; 

                                                 
4 Para o presente trabalho é utilizada a definição de KUHN (1978) que diz que“um paradigma, é 
aquilo que os membros de uma comunidade partilham e,  inversamente, uma comunidade 
científica consiste em homens que partilham um paradigma”, p. 219 
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consultoria das empresas feitas pelos concorrentes; compras e vendas 

conjuntas; visitas as feiras tecnológicas do ramo das empresas e propaganda 

coletiva são algumas atividades que podem ser realizadas nos Núcleos. 

 Os núcleos rompem com a visão capitalista excludente de que 

concorrentes não podem ser parceiros. Esta visão unificadora mostra o lado 

positivo da lógica empresarial, onde o desenvolvimento e crescimento do 

concorrente pode ser uma alavanca para o setor todo. 

  

2.2 Apontamentos acerca do associativismo a partir de locais em que a 

experiência se destaca 

  

Aqui serão apresentadas algumas experiências de destaque no associativismo 

em diferentes partes do mundo, mostrando suas origens e o atual estágio de 

desenvolvimento. 

 Segundo Demousteier (2006), o associativismo nasce juntamente com a 

civilização humana, pois é fruto de sua necessidade da união para vencer os 

desafios do mundo. As primeiras ações conhecidas no mundo aconteceram na 

primeira revolução industrial.  

 As associações eram constituídas por operários que se organizavam 

com a finalidade de conseguir melhores condições de trabalho e até mesmo 

tinham a finalidade de organizar pequenas cooperativas de trabalho. 

 Essas associações civis foram, e ainda são, importantes para a luta da 

classe operária contra a exploração do trabalho e para um melhor sistema de 

recompensa pelos serviços prestados pelos trabalhadores. Atualmente, os 

sindicatos trabalhistas cumprem com a lógica e as tarefas feitas pelas antigas e 

iniciais associações trabalhistas. 

 O associativismo empresarial tem início pouco antes da Segunda Guerra 

Mundial na Alemanha. Pequenas empresas que tinham objetivos comuns se 

juntaram para alcançarem seus objetivos de forma unida. Seus dilemas eram 

iguais: tentar resolver o problema da nação alemã com a produção de bens. 

Foi, então, com a preocupação na nação que surge o primeiro sistema de 

associativismo empresarial (ROEHRS, 2003). 

 Após a Segunda Guerra Mundial, o sistema associativista empresarial 

difundiu-se pela Europa e no Japão. Nestes países, as legislações 
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incentivaram e continuam incentivando o associativismo, pois enxergaram 

neste sistema uma forma de desenvolvimento econômico. 

 O incentivo oferecido pelos governos destes países para a formação de 

associações empresariais é um fato relevante que indica a importância dada as 

MPEs, pois estas foram entendidas como pilares centrais do desenvolvimento 

da economia destes países.  

 No Japão, por exemplo, as MPEs empregam em torno de 80% da mão-

de-obra nacional e são responsáveis por uma grande parte do faturamento do 

PIB japonês, o que justifica o incentivo dado para o surgimento de associações 

empresariais. 

 Os resultados japoneses foram tão satisfatórios a ponto de serem ditos 

como exemplo de incentivo para a implantação do sistema em outras nações. 

As MPEs tornem-se capazes de se adaptarem às mudanças da estrutura 

industrial e a conjuntura internacional. Estima-se que atualmente, no Japão, 

existam cerca de 900 associações de crédito e 50.000 cooperativas 

empresariais voltadas para o apoio da pequena e média empresa.  

 Na Europa, a preocupação com as MPEs também é grande, a ponto de 

ser criado um departamento específico para apoio a estas empresas: 

Observatory of European SMEs (Observatório Europeu das Pequenas e 

Médias Empresas), que tem como principal objetivo incentivar o encontro das 

MPEs dos diferentes países participantes da União Europeia. 

Entre as formas previstas de cooperação entre as MPEs incentivadas pelo 

Observatório Europeu estão os acordos de cooperação (compras, 

comercialização em conjunto, etc.) e as integrações financeiras (criação de 

filiais, fusões, absorção, etc.). 

 Cada país da Comunidade Europeia (Alemanha, Áustria, Bélgica, 

Bulgária. Chipre, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, 

Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, 

Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polônia, Portugal, Reino Unido, República, 

Romênia e Suécia) está ligado ao observatório por meio das Confederações 

Empresariais nacionais, que coordenam as práticas regionais. 

 Na Itália, as associações empresariais já são tradições nas economias 

regionais. Conhecida por ser o país das MPEs, a cultura do associativismo 

empresarial está enraizada na vida dos empresários. Por ser um local com 
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grande índice de associativismo, tornou-se modelo para outras nações e é 

fonte de estudo de pesquisadores. 

 A região da Itália chamada de Emilia Romagna é uma região muito 

conhecida no meio acadêmico dos estudiosos em associativismo empresarial. 

Casarotto Filho e Pires (2001) mostraram ao mundo acadêmico e empresarial 

brasileiro a experiência desta região com as associações em forma de 

consórcio. Putnam (2007) indica a forte ligação entre o comunismo, no sentido 

comunitário, da região com o fato da forte existência do associativismo.  

 

2.2.1 Associativismo no Brasil 

 
 O associativismo empresarial no Brasil demorou a ser implementado. 

Esta lacuna de tempo existente quanto ao modelo desenvolvido em outros 

países gerou ao país descompasso em relação aos resultados do processo 

associativista empresarial nacional. 

 Muito deste atraso em relação ao sistema associativista aconteceu pelo 

fato cultural de que os empresários brasileiros, em sua maioria, são 

hierarquizados, esperando inovações do governo e das instituições ligadas a 

eles e não buscando alternativas (ALMEIDA, 2007). 

 Roese e Gitahy (2003) entendem que certas características dos 

empresários brasileiros, tais como a falta de informação, o individualismo, o 

imediatismo e o ceticismo, trazem barreiras para a formação de ações 

associativistas entre empresas. 

 Foi necessário um longo período de concorrência exterminadora, 

predatória, antes que as MPEs começassem a visionar que esta forma de 

mercado não era benéfica, nem para quem ganhava nem para quem perdia, 

sendo necessário o compartilhamento e a união com as chamadas empresas 

inimigas (SEBRAE, 2000).  Dolabela completa: 

 

Passaram alguns séculos de relações de dependência sem 
que as pessoas construíssem o hábito de se associar para 
resolver problemas. Em seu lugar foram institucionalizadas 
relações verticais, com decisões de cima para baixo, partindo 
de quem se apossou do poder. A isso se chama clientelismo. 
Ele impede que uma comunidade tenha capacidade de 
dinamizar seu potencial e, assim, de desenvolver-se. 
(DOLABELA,1999, p. 48)  
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 Uma das primeiras lembranças sobre associativismo empresarial é de 

meados de 1980 na cidade de São Paulo. Um grupo de panificadores se uniu 

para formar uma central de compras que tinha como principal intuito conseguir 

por meio do grande volume de compras um preço mais acessível para as 

panificadoras associadas.  

 Este primeiro experimento conseguiu reunir, em menos de um ano, 

cerca de mil panificadoras para o sistema de compra conjunta. Devido a esta 

primeira ação associativista, novas ações foram surgindo e assim proliferando 

o ideal associativista empresarial. 

 Entre o ano de 1980 e 1985, mais de cem centrais de compras foram 

fundadas. Hoje, no Brasil, existem inúmeras associações empresariais de 

diferentes ramos e com as mais diversas atividades sendo feitas – não mais 

somente centrais de compra. O SEBRAE é um grande incentivador das ações 

associativistas, e seus escritórios regionais possuem planos específicos para o 

desenvolvimento de determinados setor para cada tipo de região. Entre os 

empresários, também existe um maior o respeito pela prática econômica e 

social das ações associativistas (SEBRAE, 2000). 

 

2.2.1.1 Formas de aplicação do associativismo para o Brasil 

 

 As atividades que as associações empresariais podem desenvolver 

dependem diretamente da identificação das necessidades das empresas 

associadas, ou não associadas, da região de atuação da associação. 

 Algumas das atividades que podem ser desenvolvidas pelas empresas 

associadas são: 

Compras conjuntas – Também conhecidas como Centrais de compras 

e de compra compartilhada. É a forma mais simples e a mais antiga de 

associação comercial existente. Basicamente consiste num acordo entre um 

grupo de empresas de um ramo correlato, que se unem para efetuar a compra 

conjunta. Na indústria, no comércio, na agricultura e na prestação de serviços, 

as empresas podem compartilhar a compra de mercadorias, matérias-primas, 

equipamentos, serviços e outros insumos. 



48 

 O principal objetivo deste tipo de associação é fazer com que os 

associados tenham uma redução de custos com a compra de materiais, 

proporcionando melhoria da competitividade das empresas participantes e 

corte de custos. Experiências com esse tipo de associação demonstram que as 

empresas participantes recebem um significativo ganho de competitividade e 

desenvolvimento: 

A aquisição de equipamento com utilização comunitária, acontece 

quando duas ou mais empresas se unem para comprar uma máquina de alto 

custo e fazem o uso desta de maneira comunitária. Este é um sistema muito 

interessante, pois as empresas associadas nem sempre possuem condições 

financeiras de efetuar a compra da máquina sozinha ou se têm condições nem 

sempre utilizarão a capacidade máxima de produção da máquina. 

 Comprando em parceria com outras empresas, o cálculo de 

custo/benefício da máquina pode ser muito mais positivo e realizável. Este é 

um sistema muito utilizado no meio agrícola, onde pequenos produtores se 

reúnem para comprar equipamentos de uso comunitário. 

Central de Manutenção - Um sistema muito interessante onde 

empresas de ramos correlatos se unem, formam uma central de manutenção 

para as máquinas que utilizam. Este sistema prevê corte de custos com a 

manutenção das máquinas e maior especialização dos funcionários de 

manutenção. 

Centrais de vendas - Uma forma de associativismo muito difundido no 

setor de malharias e na venda de automóveis. Empresas se unem para efetuar 

suas vendas nos difundidos shoppings especializados, que são locais 

designados para a venda de um mesmo produto.  

 A central de venda pode oferecer benefícios como facilidade para 

comercializar os produtos; menores custos de venda (comissões, fretes, etc.); 

redução dos riscos com clientes duvidosos; maior poder de negociação junto a 

clientes e fornecedores; aumento do fluxo de clientes e do número de 

compradores pela variedade de ofertas e possibilidade de atingir clientes de 

maior porte. 

Estratégias conjuntas de marketing - Feita por empresas que se 

reúnem em um grande grupo organizado para a realização de ações de 
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marketing conjunto.  Incluem-se aqui as promoções coletivas, campanhas, 

feiras e também as centrais de vendas. 

Negociação conjunta de crédito - Este é um sistema pouco utilizado, 

onde empresas se juntam para efetuar a movimentação financeira no mesmo 

banco, o que pode acarretar numa negociação mais interessante quanto a 

empréstimos, aplicações, custos com tarifas e personalização de atendimento. 

Transporte coletivo - É o agrupamento de pessoas e ou empresas que 

se reúnem para diminuir seus custos de transporte.  

Treinamento Coletivo - Sistema no qual empresas associadas têm 

como principal objetivo o treinamento de seus funcionários. Neste sistema, 

podem existir treinamentos como contratação de palestrantes; consultorias; 

inscrição em programas de treinamento e intercâmbio de funcionários entre as 

empresas associadas para troca de aprendizado. 

Representatividade política - Sistema no qual empresas buscam maior 

representatividade frente às associações de classe, sindicatos, prefeituras, 

governo estadual e federal.  

Pesquisa e desenvolvimento tecnológico - Grupos de empresas que 

se unem com o objetivo de investir em pesquisas comuns, cujos resultados 

serão benéficos para todos os participantes, estendendo-se a muitos outros. 

Melhoria da Qualidade - União de empresas que buscam implantar o 

sistema de qualidade total e/ou sistema de qualidade mundial. Este sistema 

proporciona uma padronização da qualidade das empresas participantes e já 

foi feito por setores da construção civil e alimentício. 

Consórcios de exportação - Sistema ainda pouco aproveitado no 

Brasil, onde empresas unidas formam consórcios para exportarem 

conjuntamente seus produtos. A Itália é o modelo para este tipo de sistema que 

apresenta benefícios como incremento das vendas; acesso a mercados 

internacionais; aumento do conhecimento em marketing internacional; 

facilidade para viabilizar as atividades complementares de uma exportação, 

inclusive porte de negociação e exigências legais; redução dos custos 

operacionais do processo de venda e formação de núcleos de produção. 

Utilização da capacidade ociosa de produção - Sistema muito 

funcional, onde indústrias associadas “alugam” seu maquinário para empresas 
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concorrentes do mesmo ramo utilizarem sua força de produção ociosa. Assim, 

tanto a empresa contratada quando a contratante ganham. 

Biblioteca técnica - É uma espécie de central de serviços 

especializados onde são adquiridos informativos e revistas técnicas, que ficam 

a disposição dos associados num sistema comum de consultas. 

Redes de serviço - Associação de empresas de assistência técnica 

especializada em um produto. 

 

2.3 Políticas Públicas de fomento ao associativismo  

 O estudo acerca do associativismo empresarial deve ter como pano de 

fundo a discussão sobre a importância das políticas públicas como instrumento 

de fomento e incentivo para a ocorrência do fenômeno associativista. 

 Dotto e Wittmann (2003, p. 06) afirmam que  
 

o Estado deve encorajar a formação de uma estrutura econômica 
que explore os aspectos sistêmicos das organizações produtivas 
modernas e em particular, facilitar a criação de redes formais e/ou 
informais de pesquisa. As redes interorganizacionais precisam estar 
inseridas em políticas de desenvolvimento direcionadas na busca da 
competitividade, baseadas na busca e prática da inovação (DOTTO 
E WITTMANN, 2003, p. 06)  
 

 Uma estrutura pública comprometida com o associativismo pode dar 

condições para o desenvolvimento do sistema. As políticas públicas que 

favoreçam o sistema podem ser tomadas de diversas maneiras, tais como: 

• Apoio a eventos correlatos ao associativismo; 

• Participação em reuniões dos núcleos associativistas das ACIs; 

• Incentivo a cursos de qualificação profissional relativos ao 

associativismo; 

• Abertura ao diálogo com os núcleos associativistas das ACIs, o que 

aumentaria a confiança no sistema; 

• Necessidade de tornar as localidades mais atraentes para novos 

investimentos públicos e privados; 

• Criação de um ambiente apropriado para a geração da 

competitividade; 

• Participação e o envolvimento de uma estrutura formal com a 

participação de múltiplas instituições públicas e privadas. 
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Dotto e Wittmann (2003) apontam o caso ocorrido no estado do Rio 

Grande do Sul quanto ao fomento do sistema associativista. Segundo os 

autores, as políticas públicas que favoreceram o fenômeno foram: 

 

• Secretaria Estadual de Desenvolvimento e Assuntos 

Internacionais do Estado do Rio Grande do Sul que idealizou, 

coordenou e ofereceu suporte financeiro; 

• Universidades comunitárias regionais que contribuíram com o 

corpo docente e técnico nas atividades de coordenação regional 

e oferecimento de cursos de nivelamento gerencial, a 

contratação de técnicos para realizar a tarefa de consultores e 

espaço físico e equipamentos para as reuniões; 

• Empresários, que sensibilizados, adotaram a prática de associar-

se à outras empresas do mesmo segmento, formando as redes 

empresarias; 

• Prefeituras, secretarias municipais, sindicatos e associações 

comerciais e industriais, além de outros órgãos representativos de 

classes, cujos interesses identificam-se com a proposta do 

Programa Redes de Cooperação. 

 

Outros são trazidos de diversos estudos (DOWBOR, 2007) onde 

percebeu-se o aumento do associativismo em concomitância da aproximação 

entre a visão da esfera pública com a visão do associativismo, provendo, além 

do lucro empresarial, o lucro social5. 

Por ser um sistema que visa a união empresarial para garantir o 

desenvolvimento setorial, o associativismo depende que diferentes atores 

estejam conectados de alguma maneira. 

O ator Estado precisar dar às empresas participantes do sistema 

associativista as ferramentas de que elas precisam para se inserirem, se 

manterem, se engajarem e difundirem o sistema.  

                                                 
5 Lucro social é a definição encontrada pelo autor para demonstrar que o desenvolvimento 
social gera lucros, tais como melhoria de vida da população, queda dos índices de pobreza e 
violência e melhorias no IDH regional. 
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Tudo interconectado para atuar como molas propulsoras do 

desenvolvimento regional, onde público, social e empresarial são beneficiários 

diretos. Isto já ocorre em fatos isolados, tais como pode ser visto nos Arranjos 

Produtivos, locais de plásticos, cosmético e móveis da região, onde diferentes 

atores interagem e geram condições para o desenvolvimento social, 

empresarial e público da região. 

O GABC é uma região que vivenciou grandes mobilizações 

associativistas, tendo sido pioneira em aspectos relevantes do sistema, seja no 

âmbito social ou empresarial. Fatos como as grandes mobilizações sindicais 

dos anos de 1980, as greves dos funcionários siderúrgicos em prol de 

melhorias e estabilidade trabalhista, a criação de uma Agência de 

Desenvolvimento Regional e o Fórum Social, são fatos que dão à região 

condições de fomentarem a prática associativista empresarial. 

Considerando isso, pode-se perceber que o GABC é palco propício a 

união das empresas com objetivos maiores do que o próprio lucro, unidas pela 

sobrevivência, desenvolvimento e sustentação da região. 

 

2.4 O Grande ABC 

 
 O Grande ABC, região atualmente formada por sete municípios – Santo 

André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, 

Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra – tem sua história fortemente ligada à 

história de São Paulo e do Brasil. De acordo com historiadores, o termo 

“Grande ABC” foi publicado pela primeira vez pelo jornal regional News Seller, 

em 2 de julho de 1967. No ano seguinte o Jornal mudou o nome para Diário do 

Grande ABC, cuja primeira publicação circulou no dia 9 de maio de 1968. 
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Figura 5 – Atual região do Grande ABC. 

Fonte: Cedido por Cazzolato, J. Donizete,  2008. 
   
 Tudo se inicia por volta de 1550 (PAIM, 2005) quando o português João 

Ramalho deixa São Vicente, primeira cidade a ser fundada no Brasil, e instala-

se em terras planas que existiam após a forte subida da Serra do Mar. 

 Neste lugar construiu sua fazenda aproveitando da abundância de 

materiais da região e logo a concentração de pessoas começou a crescer 

devido ao local estratégico em que estava: entre São Vicente e o recém 

inaugurado Colégio São Paulo (PAIM, 2005 e MONTEIRO, 2002). 

 Em 8 de abril de 1553 instalou-se no local o Pelourinho, símbolo 

religioso-político para a iniciação de um povoado oficial. João Ramalho então 

solicita a oficialização da Vila à Tomé de Souza, Governador Geral do Brasil, 

que autoriza com aval da Coroa Portuguesa. 
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 O primeiro declínio da região aconteceu em 1560 quando se oficializou a 

mudança do Pelourinho da Vila de Santo André da Borda do Campo para o 

Pátio do Colégio da Vila de São Paulo de Piratininga e toda sua população foi 

obrigada a deslocar-se para o novo local do Pelourinho. 

 Por mais de três séculos a região viu-se esquecida e destruída, sendo 

apenas um ponto de passagem para tropeiros, jesuítas e índios. Muito deste 

esquecimento está ligado ao fato de ter ocorrido em São Paulo o fenômeno do 

despovoamento devido à descoberta do ouro em Minas Gerais, o que provocou 

uma fervorosa corrida pelo ouro. 

 Em 1812 a região foi elevada a Freguesia – nome similar a que se 

conhece como distrito – e recebeu o nome de São Bernardo. A população 

voltou a se fixar na região impulsionada pela grande imigração.  

 O desenvolvimento da região começa com a instalação da estrada de 

ferro São Paulo Railway em meados de 1867. Tal empreendimento foi 

vislumbrado por Barão de Mauá com recursos oriundos de bancos ingleses. 

 Este fato proporcionou um grande impulso para o povoamento e 

desenvolvimento da região, pois aqui foram instaladas estações ferroviárias 

responsáveis pela concentração de moradias e comércios. 

 Em 1889 a região total do atual GABC foi nomeada Município de São 

Bernardo, dividindo-se em São Bernardo e Santo André em 1930 e, 

posteriormente, em 1938 tornando-se toda Santo André devido ao 

rebaixamento de São Bernardo a distrito. 

 Todos os sete municípios do GABC se emanciparam através do espírito 

político e cívico desenvolvido na região nas décadas de 40 e 50 do século XX. 

O primeiro a fazê-lo foi São Bernardo em 1944. Em 1949 foi a vez de São 

Caetano do Sul (FPM), em 1953 de Mauá (PMM) e Ribeirão Pires (PMRP), em 

1960 emancipou-se Diadema (PMD) e por último Rio Grande da Serra em 1964 

(CRGS). 

 A divisão demográfica e populacional da região está, atualmente, da 

seguinte forma: 
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Tabela 4 - Dados territoriais do Grande ABC 

MUNICÍPIO EXTENSÃO 

(KM2) 

POPULAÇÃO 

(2008) 

IDH 

(2000) 

HABITANTE 

KM2 

São Bernardo 

do  

Campo 

411 801.580 0,834 1,950 

Santo André 181 671.696 0,835 3,711 

Ribeirão 

Pires 

107 111.402 0,807 1,041 

Mauá 67 412.753 0,781 6,160 

Rio Grande 

da Serra 

32 41.215 0,764 1,287 

Diadema 31 394.266 0,790 12,718 

São Caetano 

do Sul 

12 151.103 0,919 12,591 

Total 841 2.584.015 -------- ------- 

Fonte: SEADE, 2003 

 
2.4.1 A História Econômica do Grande ABC 
 
 
 O GABC cresce sendo uma região de forte intenção industrial. Em 1793 

já se instalaram as primeiras indústrias de tijolo e telhas de grande escala na 

região, favorecidas pela vasta quantidade de argila disponível no solo (PAIM, 

2005). 

 Anos mais tarde foram as indústrias têxteis e de móveis que aqui se 

instalaram. Mas  foi durante a década de 50, com o Presidente Juscelino 

Kubitschek, que o GABC desenvolveu-se de forma rápida e inimaginável, 

evoluindo e deixando sua marca como sendo o berço da indústria 

automobilística brasileira. Devido às situações favoráveis como a grande 

quantidade de terrenos planos a custos reduzidos, localização estratégica 

próxima ao Porto de Santos, fácil acesso rodoviário interligando o porto com o 
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mercado consumidor de São Paulo e a existência de mão-de-obra local barata 

e relativamente qualificada, instalaram-se na região grandes empresas, em sua 

maioria do ramo automobilístico e têxtil, que a cidade se tornou uma referência 

nacional e internacional no âmbito industrial. 

  Este marco histórico na região trouxe profundas mudanças. O ar 

interiorano de tranquilidade e pouca habitação logo se desenvolveu, 

impulsionado por uma grande procura habitacional na região e pela troca da 

paisagem de árvores e campos por ruas, casas e comércios. De acordo com o 

levantamento feito pelo engenheiro Paulo Ferreira Lopes, da Diretoria de 

Engenharia da Prefeitura de Santo André, no início da década de 1940 já 

existiam na região 15.121 prédios e 362 fábricas (IMES, 2008).  

 Foi uma época de glórias e de grande desenvolvimento. Instalaram-se 

na região escolas técnicas para capacitar àqueles que desejavam ingressar ou 

melhorar suas técnicas, bem como se instalaram faculdades que são 

referências até os dias contemporâneos. Com essa visão da necessidade de 

qualificação e o mercado nacional crescente, o desemprego na região era visto 

como fenômeno inexistente. 

 Instalaram-se na região pequenos comércios (mercados, padarias, 

açougues, lojas de roupas, etc.) para atender a demanda dos moradores da 

região que não mais queriam deslocar-se para São Paulo para efetuarem 

compras. 

 Com todos os holofotes direcionados para a região, o número de 

migrantes que chegava era cada vez maior. O inchaço dos municípios era 

evidente e nada foi feito para freá-lo. Muitos ofereciam mão-de-obra para o 

trabalho, porém as indústrias não conseguiam abrir vagas para todos. 

 Aos poucos foram surgindo obstáculos para a continuidade do perfil 

industrial do GABC, tais como a alta carga tributária e alta sindicalização que 

provocava a reinvidicação de melhorias por parte dos funcionários. Estes 

fatores somados a guerra fiscal entre os estados brasileiros e a oferta de mão-

de-obra muito mais barata em outras localidades, fez com que muitas 

indústrias deixassem a região, enfraquecendo o setor industrial e gerando uma 

crise econômica nos anos 90. 

 É no meio da crise dos anos 90 que a região passa a ser um grande 

centro comercial. São criados o Consórcio Intermunicipal, o Fórum da 
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Cidadania a Câmara Regional do Estado – pioneira no estado-, lançada 

oficialmente em 12 de março de 1997 e que deu origem a iniciativas como o da 

Agência de Desenvolvimento Regional. 

 Com isso, a região toma outro rumo e troca de perfil. Nascem as 

grandes redes do setor de serviços terceirizados, surgem grandes shoppings 

centers e a região é palco da corrida pelo boom imobiliário de habitantes da 

região e de São Paulo que procuram menos agitação e mais comodidade. 

Ficou para trás o tempo da concentração das grandes indústrias, mas o GABC 

continua forte e continua sendo um lugar de ideias, movimentos sociais e de 

grande desenvolvimento. 

 Lima e Marcoccia (1997, p. 46) entendem que A recuperação do Grande 

ABC (...) passa necessariamente pelo cooperativismo das pequenas empresas. 

 

2.4.2 Grande ABC e as Políticas Públicas 

 

 Nesta parte do trabalho serão apresentados elementos sobre o histórico 

do associativismo, seja ele social, político ou empresarial, ocorridos na região 

do GABC. Para tal nos baseamos nas reflexões de Alves (2008), Conceição 

(2008), Klink (2001) e Daniel (1999). 

 O GABC é uma região que sempre demonstrou grande aptidão pelo 

associativismo, seja ele de qualquer natureza: social, político e empresarial. 

 Klink afirma que a região é 

 

(...) nitidamente política, considerando-se que uma parcela 
expressiva de instituições como os sindicatos (por exemplo, 
dos metalúrgicos, dos químicos), os meios de comunicação (o 
jornal Diário do Grande Abc, a revista Livre Mercado etc.) e as 
entidades da sociedade civil têm uma representatividade e uma 
preocupação que transborda os limites desde ou daquele 
município. (KLINK 2001, p.92) 
 

 A discussão do GABC sempre nos remeterá ao surgimento dos 

sindicatos e do PT (Partido dos Trabalhadores) em meados dos anos de 1970 

– 1980, constatando a veracidade sobre a representatividade social, dos 

trabalhadores e política em relação à cadeia de associativismo que aqui surgiu. 

Klink nos lembra que 
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Nos anos de 1990, cresce na região do Grande ABC a 
consciência da necessidade de uma articulação regional em 
função da profundidade do impacto das transformações sobre 
a região. Essa conscientização impulsiona a aproximação entre 
os atores regionais para a solução de problemas comuns. 
(KLINK ,2001, p. 175)  

  

 Daniel (1999, p. 02) faz menção de que o GABC , nos anos de 1990, 

vinha intensificando a noção de que as pessoas vivem numa região com 

identidade própria, com problemas e possibilidades que não se esgotam em 

cada um dos sete municípios, mas que exigem ações conjuntas, em primeira 

instância pelos próprios atores locais. 

A etimologia do GABC quanto ao associativismo, neste era mais atual, 

começa com a instituição do Consórcio Intermunicipal das Bacias do Alto do 

Tamanduateí e Billings. O consórcio é parte estratégica da tentativa de 

articulação intermunicipal entre os sete municípios que formam o GABC. A 

princípio decidiu-se que o consórcio trataria de diversos assuntos, tais como: 

gestão ambiental, gerenciamento e destino de resíduos e até o 

desenvolvimento econômico da região. 

O consórcio perde representatividade entre os anos de 1993 e 1996 

devido a falta de interesse dos prefeitos da época. Começa então uma nova 

fase, onde a própria sociedade civil se mobilizou para ganhar espaço e unir a 

região, durante o “Fórum Permanente de Discussões de Santo André” (KLINK, 

2001, p. 175) em dezembro de 1991, composto por representantes de setores 

da indústria e comércio, dos sindicatos, da liderança regional, além da própria 

administração local. O intuito foi discutir problemas comuns nos municípios, 

com foco na questão econômica. 

Em 1994 foi instituída a campanha “Vote no Grande ABC” que tinha o 

intuito de aumentar a representatividade política da região, conscientizando a 

população local sobre a importância de votar em candidatos locais para cargos 

de deputado estadual, federal e senador. 

No mesmo ano, 1994, criou-se o “Fórum de Cidadania do Grande ABC” 

com intuito de dar maior representatividade política a região. O movimento era 

todo formado por representantes da sociedade civil e era muito ligado ao 

movimento “Vote no Grande ABC”. 
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O movimento era bastante apoiado pela mídia escrita da região, jornal 

diário do Grande ABC, e chegou a ter 80 entidades da sociedade civil 

trabalhando juntas (CONCEIÇÃO, 2008, p. 180). 

Aos poucos o Fórum de Cidadania foi perdendo espaço, muito devido ao 

fato de ser chamado de formador de opiniões e não tomador de decisões 

(CONCEIÇÃO, 2008, p.181), fazendo com que os representantes regionais se 

vissem obrigados a formar um novo movimento que aglutinação da sociedade 

civil e de negociação entre os atores sociais regionais. 

Em 1997 surge a “Câmara Regional do Grande ABC” com finalidade 

diferente do Consórcio Intermunicipal e do Fórum de Cidadania, pois buscava 

trazer à mesa de negociação a sociedade e o poder público. 

Em 1998 se dá início às atividades na “Agência de Desenvolvimento 

Econômico do Grande ABC”, como resultado dos acordos da Câmera Regional 

do Grande ABC, tendo como principal missão dar suporte institucional aos 

trabalhos e acordos da Câmara. Conceição (2008) complementa que compete 

à Agência: 

 

a) Implementar o marketing regional (divulgando, interna e 

externamente, as potencialidades da região); 

b) Disponibilizar um banco de informações regionais (com base na 

sistematização dos indicadores já existentes e na criação de 

outros); 

c) Desenvolver atividade de apoio e fomento às empresas (por meio, 

entre outros fatores, da captação e do repasse de recursos para 

financiamento de projetos prioritários ao desenvolvimento 

regional, sobretudo de micros, pequenos e médios 

empreendimentos). 

 

Diante do exposto fica clara a vocação do GABC em implementar 

políticas públicas que incentivem o associativismo, seja ele cívico, empresarial 

ou de outra esfera. 

O que talvez esteja faltando para o GABC na implementação de políticas 

públicas de apoio ao associativismo empresarial, é buscar a aproximação com 
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projetos como o Projeto Empreender, e o desenvolvimento de novos projetos 

ao invés de ficar aguardando iniciativas privadas. 

A seguir será apresentada a metodologia utilizada para a realização da 

presente pesquisa. 
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3. METODOLOGIA 

 

 Esta parte do trabalho tem como objetivo demonstrar a parte 

metodológica da presente pesquisa. Para dar início, apresentamos o 

significado conceitual de metodologia. 

Barros e Lehfeld (2000, p.7) afirmam que:  

 

(...) metodologia corresponde a um conjunto de procedimentos 
utilizados por uma técnica, ou disciplina, e sua teoria geral. O 
método pode ser considerado como uma visão abstrata da 
ação, e a metodologia, a visão concreta da operacionalização. 
(BARROS E LEHFELD, 2000, p.7). 
 

 Assim, a metodologia é a somatória de procedimentos que irão ser 

utilizados como forma de obtenção de dados e conhecimento. 

 Para atender aos objetivos de pesquisa, o caminho proposto é 

quantitativo e qualitativo, com pesquisa bibliográfica, descritiva e exploratória. 

Abaixo serão apresentados os conceitos de cada classificação. 

 

3.1 Procedimentos Metodológicos 

 

 Para Barros e Lehfeld (2000), a investigação ou a procura de novos 

conhecimentos não só é próprio da natureza humana, como também a 

investigação, mesmo que seja a partir da reflexão, o único veículo viável de o 

homem compor seu contorno. 

 A procura por novos conhecimentos com base na investigação de fatos 

da vida cotidiana tem como objetivo o entendimento dos fenômenos, como são 

suas funções e estruturas, o motivo de suas realizações e suas influências 

sobre os demais (TRUJILLO, 1974) 

 Segundo a classificação proposta por Lakatos e Marconi (2007, p. 66), 

quanto aos procedimentos técnicos adotados, o presente trabalho apresentou 

uma Pesquisa Bibliográfica:, que trata-se do levantamento, seleção e 

documentação de toda bibliografia já publicada sobre o assunto que está sendo 

pesquisado, em livros, revistas, jornais, boletins, monografias, teses, 

dissertações, material cartográfico e eletrônico, com o objetivo de colocar o 

pesquisador em contato direto com todo o material já escrito sobre o mesmo, e 
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que envolverá a análise e interpretação dos dados coletados através de uma 

pesquisa quantitativa aplicada aos participantes do Projeto Empreender na 

região do GABC. 

Nossa pesquisa classifica-se como pesquisa exploratória e descritiva. 

Para Lakatos e Marconi (2007) a pesquisa exploratória visa proporcionar uma 

visão geral de um determinado fato, envolvendo levantamento bibliográfico, 

entrevistas com pessoas que tiveram ou tem, experiências práticas com o 

problema de pesquisa, e análise de exemplos que estimulem a compreensão.  

 A pesquisa descritiva, segundo Cervo (1996); Barros e Lehfeld (2000) e 

Marconi e Lakatos (1999), observa, registra, analisa os fatos ou fenômenos 

sem interferir nestes. Busca percentuais, médias e indicadores para satisfazer 

o entendimento do fato.  

 Quanto à ênfase de abordagem, o presente trabalho apresenta uma 

pesquisa quantitativa e qualitativa, pois é utilizado como instrumento 

questionário direcionado aos participantes do Projeto Empreender no GABC, 

além de entrevistas com 10% do universo pesquisado na região com intuito de 

aprofundar a análise sobre o associativismo empresarial. 

 O questionário é um instrumento (Anexo B) com perguntas fechadas e 

foi aplicado aos participantes da pesquisa. O procedimento de aplicação foi 

realizado da seguinte forma: o questionário foi aplicado nas reuniões que 

acontecerem nas ACIs e foram intermediadas pelo próprio autor no período 

anterior ao começo oficial das reuniões. Os questionários foram recolhidos ao 

final das reuniões. A participação do pesquisador não foi permitida por motivos 

de sigilo de informações financeiras que acontecem nas reuniões; 

 

3.2 Delimitação dos Sujeitos de Pesquisa 

 
 O grupo de empresas escolhidas distribuiu-se entre os municípios 

integrantes do GABC, sendo:  

a) Aplicação de questionários: Empresas participantes do Projeto 

Empreender. O universo total de pesquisa soma 63 empresas; 

b) Entrevistas: 10% do total de empresas onde foram aplicados os 

questionários, totalizando 06 entrevistas. 
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3.3 Instrumento de Coleta de Dados e Análises 

 
 Utilizamos o método do Observatório Europeu de Pequenas e Médias 

Empresas6 para coleta de dados, através de questionário com perguntas 

fechadas iguais às perguntas feitas para a pesquisa desenvolvida em 2003 por 

este órgão da União Europeia. 

  Os dados foram compilados e analisados por meio do software SPSS 

versão 16.0, além de análise reflexiva entre os dados levantados no GABC e 

os dados da pesquisa europeia. 

 

3.4 Coleta de Dados 

 
Para iniciar a coleta de dados junto as ACIs, foi necessário verificar em 

qual das 07 unidades do GABC o Projeto Empreender estava implantado e em 

situação ativa. 

Por meio de ligações feitas diretamente as ACIs de Santo André, São 

Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e 

Rio Grande da Serra, verificou-se que os municípios de Santo André, São 

Caetano do Sul e Ribeirão Pires tinham o projeto em funcionamento. 

Após contato com os gestores responsáveis pelo projeto nas 03 ACIs, 

foram marcadas reuniões para que pudéssemos explicar a proposta de 

pesquisa, suas premissas e benefícios para o projeto e seus associados. 

Todos os gestores se interessaram pela pesquisa e ficaram a disposição 

para que o autor aplicasse os questionários nas reuniões dos núcleos do 

projeto.  

As reuniões dos núcleos do projeto ocorriam duas vezes ao mês, às 

quartas-feiras. Nas três ACIs pesquisadas, o próprio autor teve a oportunidade 

de aplicar a pesquisa que ocorreu no início da reunião do núcleo. 

Os questionários respondidos foram recolhidos após o término das 

reuniões e as entrevistas ocorreram no mesmo local na sequência. As 

entrevistas foram feitas com empresários voluntários. As conversas foram 

gravadas em gravador digital de voz Sony modelo RS- US 450. 

                                                 
6 Metodologia pública disponível em: 
http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/analysis/observatory_en.htm 
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3.5 Caracterização dos sujeitos de pesquisa 

 
 Aqui delimitam-se os sujeitos da pesquisa. Apresenta-se a região das 

empresas pesquisadas, o Projeto Empreender e o instituto responsável pelo 

desenvolvimento do instrumento europeu aqui utilizado. 

 

3.5.2 Projeto Empreender 

 Segundo registros do SEBRAE (1999), a história do Projeto Empreender 

começa com a viagem de um empresário catarinense da cidade de Brusque, 

em abril de 1987, a Alemanha. Em sua viagem o empresário visitou a sede da 

HWK - Handwerkskammer für München und Oberbayern (Câmara de Artes e 

Ofícios de Munique e Alta Baviera). 

 A HWK é uma entidade que estimula o associativismo empresarial, 

reunindo principalmente pequenas empresas de uma região do estado da 

Baviera. É uma entidade com grande número de associados, somando cerca 

de 55.000 empresas associadas em Munique e cidades vizinhas, e oferece 

grande variedade de serviços a seus associados, desde consultorias 

especializadas, treinamento e serviços de apoio, fazendo também o papel de 

intermediador das reivindicações das empresas com o governo. 

 Possui, ainda, parceria com outras organizações empresariais e com 

outros governos municipais e estaduais, contando com centros de formação 

profissional, convênios com empresas organizadoras de eventos e exposições, 

condomínios empresariais, empresas de seguro e outras empresas co-ligadas 

ao bem-estar e desenvolvimento dos associados. Devido a esta vasta gama de 

serviços que se traduz em grande suporte aos associados, a HWK tem um 

baixíssimo índice de mortalidade de seus associados: após 3 anos de vida, 

cerca de 90% das novas empresas continuam no mercado (SEBRAE, 1999). 

 Ainda, segundo registros do SEBRAE (1999, p. 3): 

 

Em função do que viu na Alemanha, esse empresário 
catarinense efetuou um pedido de apoio à HWK para as 
Associações Comerciais e Industriais de seu estado. 
Técnicos alemães e dirigentes da HWK visitaram Santa 
Catarina em março de 1988 e mantiveram contatos com 
as ACI de Brusque, Blumenau e Joinville, Federação das 
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Associações Comerciais e Industriais de Santa Catarina 
(FACISC), Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequena 
Empresa de Santa Catarina (SEBRAE/SC) e Federação 
das Indústrias do Estado de Santa Catarina (FIESC). 
(SEBRAE, 1999, p. 3) 
 

 Em abril de 1989 realizou-se, em Joinville, um seminário cujo objetivo foi 

planejar o convênio que seria firmado, além da assinatura de um protocolo de 

intenções entre a FACISC e a HWK. O convênio foi aprovado em setembro de 

1990, após a análise do Ministério de Cooperação Econômica e 

Desenvolvimento da Alemanha (BMZ). 

 Em dezembro de 1990, um consultor da Sociedade Alemã de 

Cooperação Técnica (GTZ), o Sr. Rainer Müller-Glode, foi a Joinville para 

estruturar o projeto, que se chamou "Cooperação ACI - HWK" e iniciou, em 

fase experimental, em fevereiro de 1991. 

 Nesse primeiro momento, foi realizado um diagnóstico das ACI que 

fariam parte do convênio, das instituições de formação profissional para apoio e 

foram definidas as linhas e estratégias de ação. 

 Em julho de 1991 o Projeto foi re-planejado e em agosto foi iniciada a 

Fase I (30 meses), cujo objetivo principal foi a melhoria da competitividade das 

MPEs, integrando-as através da formação de Núcleos Setoriais (grupamento 

de empresas de um mesmo setor, que se reunia periodicamente, sob 

moderação de um Consultor, funcionário da ACI, especialmente capacitado 

para esta função, para discutirem seus problemas comuns e buscarem 

soluções conjuntas) dentro das ACI. 

 Entretanto, as ACI não estavam preparadas para prestar serviços para 

as MPEs e foi necessário submetê-las a um processo de desenvolvimento 

organizacional e de profissionalização de suas equipes. 

 Os resultados nas ACI de Brusque, Blumenau e Joinville foram tão 

positivos, que logo atraíram a atenção de outras das cidades vizinhas, que 

também desejavam participar do Projeto. O convênio inicial que previa três 

anos de duração foi prolongado por igual período, ou seja, de 1994 a 1996, na 

chamada Fase II (SEBRAE, 1999 e ROEHRS, 2003). 

 Os objetivos dessa fase foram consolidar os trabalhos iniciados, integrar 

novas ACI, divulgar as experiências de cooperação e desenvolver e capacitar 

os executivos e consultores das ACI. 
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 Como os projetos que contam com a cooperação alemã devem ter um 

prazo máximo de 03 anos, prorrogáveis por mais 3 anos, que terminavam em 

1996, as 17 ACIs participantes do Projeto e a FACISC criaram a Fundação 

Empreender, com sede na cidade de Joinville, a fim de obter novo convênio e o 

respectivo apoio financeiro. 

 À Fundação coube coordenar as ações de consolidação do Projeto, 

desenvolver novas metodologias e aperfeiçoar as já existentes, disseminar as 

metodologias utilizadas, passando a ser o elo de ligação com o parceiro 

alemão, a HWK, no triênio 1997-1999. 

 A partir de 1997, a FACISC e o SEBRAE/SC passaram a acompanhar 

com maior proximidade a experiência que se desenvolvia em 17 cidades do 

norte e nordeste do estado de Santa Catarina e efetuar tratativas para transferi-

la também para outras regiões do estado. 

 A FACISC ofereceu apoio logístico e o SEBRAE/SC apoio financeiro. 

Esta parceria, que contou com o assessoramento da Fundação Empreender, 

denominou-se Projeto Empreender, levando a experiência do Projeto 

Cooperação ACI-HWK para outras 10 cidades de Santa Catarina, em sua 

primeira fase (outubro de 1997 a março de 1998). 

 O objetivo do Projeto Empreender é promover o associativismo 

empresarial, visando o aumento da competitividade das MPEs, através da 

busca de soluções conjuntas para problemas comuns. 

 De abril de 1998 até dezembro de 1998, nova expansão do Projeto 

Empreender (Fase II) beneficiou mais 10 ACI catarinenses e de janeiro a 

dezembro de 1999 (Fase III), aderiram mais 10 ACI. A Fase IV do Projeto que 

teve início em abril de 2000, já foi implantado em 50 cidades, reunindo 200 

Núcleos Setoriais e envolvendo, aproximadamente, 3.800 MPEs. 

 Em função dos bons resultados obtidos em Santa Catarina, a 

Confederação das Associações Comerciais do Brasil (CACB) e o SEBRAE 

NACIONAL iniciaram, a partir da Fase IV, a implantação do Projeto 

Empreender em outros sete estados brasileiros: Alagoas, Bahia, Maranhão, 

Minas Gerais, Paraná, Pernambuco e Sergipe (SEBRAE, 1999). 

 O projeto chegou a São Paulo em 2002, através do convênio entre a 

Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (FACESP) e 
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do SEBRAE estadual de São Paulo. De lá para cá já são 137 municípios que 

aderiram ao programa, totalizando certa de 6.000 empresas participantes. 

 A situação do Projeto Empreender, em fevereiro de 2004, está 

representada por região na Tabela 5. 

 
Tabela 5: Situação do Projeto Empreender no Brasil em fevereiro de 2004 

 

 
Fonte: CACB, 2004. 

 

 No GABC o Projeto Empreender ainda caminha em diferentes direções 

nos sete municípios. Enquanto Santo André, São Caetano do Sul e Ribeirão 

Pires estão com o projeto implantando e em desenvolvimento, São Bernardo 

do Campo, Diadema e Rio Grande da Serra não aderiram ao projeto.  

 Situação adversa acontece em Mauá, local onde o projeto foi 

implantando com sucesso no núcleo das escolas. Porém mais tarde o projeto 

foi cancelado e atualmente está desativado. Já Ribeirão Pires cancelou o 

projeto fiscalizado pelo SEBRAE e agora sustenta a iniciativa de forma 

independente. A Tabela 6 mostra o mapa do projeto no GABC. 
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Tabela 6: Mapa do Projeto Empreender no GABC 

 

 
Município 

Situação 
Do 

Projeto Empreender 

 
Núcleos 

Estimativa 
de 

empresas 
participantes 

Santo André Ativo 

Farmácias; 
Lavanderias; 

Escolas; 
Automecânicas 

 
25 

São Bernardo do 
Campo 

Em processo de 
implementação. -------- 0 

São Caetano do Sul Ativo Imobiliárias; 30 
Diadema Nunca implantado. -------- 0 

Mauá Implantado e desativado. -------- 0 
Rio Grande da Serra Nunca implantado. -------- 0 

Ribeirão Pires 
Implantando e desativado. 

Em desenvolvimento 
independente. 

Chocolateiras. 8 

Fonte: Dados de campo. 

 

3.5.3 Observatório Europeu para MPES 

 
 O Observatório Europeu para MPEs, ou The Observatory of European 

SMEs, monitora a performance econômica das pequenas e médias empresas 

na Europa. Este órgão foi estabelecido no final de 1992 pela Comissão 

Europeia, comissão esta responsável pelas diretrizes traçadas nos mais 

diferentes campos da indústria e comércio dos países europeus. 

 Até o ano de 2004 um relatório anual com a situação das MPEs era 

publicado. Estes relatórios contem informações valiosas para a tomada de 

decisão das políticas públicas em nível nacional e regional (Europa), além de 

ser importantes para as pesquisas acadêmicas sobre o assunto. 

 O projeto do Observatório foi coordenado pelo EIM (European Institute 

for the Media), instituto responsável pela coordenação das estratégias de 

crescimento da Europa, desde a publicação do primeiro relatório até o ano de 

2004. Todos os relatórios foram preparados em cooperação com a Rede 

Europeia de Pesquisas Sociais e Econômicas (ENSR – European Network for 
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Social and Economic Research) e estão disponíveis nos idiomas inglês, francês 

e alemão, no site do órgão7.  

Como base deste trabalho utilizamos o relatório publicado no ano de 

2003, também conhecido como 2003/5 SMEs and co-operation, ou MPEs e 

cooperação. Este relatório expõe as formas de cooperação existentes entre as 

MPEs europeias, mostrando formas, duração, perspectiva e outros dados que 

são considerados modelo para a análise dos dados da pesquisa realizada no 

GABC – Projeto Empreender. 

A seguir, no capítulo 4, são apresentados e analisados os dados obtidos 

pela pesquisa realizada no GABC e apresentados os dados do Observatório 

Europeu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Disponível em: http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/analysis/observatory_en.htm 
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4. RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Os resultados aqui apresentados são fruto da pesquisa de campo onde 

foram coletados dados de empresas participantes do Projeto Empreender nas 

ACIs de Santo André, São Caetano do Sul e Ribeirão Pires. 

 O questionário aplicado foi dividido em três partes que somadas 

totalizam 14 questões de pesquisa. Deste total, as perguntas 01 a 04 tiveram 

como principal objetivo traçar o perfil dos respondentes de pesquisa. As 

perguntas 05 a 08 objetivaram o perfil das empresas participantes do projeto, 

enquanto as perguntas 09 a 14 tinham como cunho central identificar as formas 

do associativismo (estrutura, dinâmica, objetivos e dificuldades). 

 Os dados das entrevistas feitas serão analisados juntamente com os 

dados dos questionários respondidos, de forma que para identificar os 

respondentes serão usadas as seguintes nomenclaturas: 

• R1: Entrevistado(a) de Ribeirão Pires; 

• R2: Entrevistado(a) de Santo André; 

• R3: Entrevistado(a) de Santo André; 

• R4: Entrevistado(a) de São Caetano do Sul; 

• R5: Entrevistado(a) de São Caetano do Sul; 

• R6: Entrevistado(a) de São Caetano do Sul; 

•  

As nomenclaturas são necessárias para facilitar a identificação dos 

entrevistados e para manter  em sigilo suas identidades. 

 

4.1 Perfil dos respondentes 

 

 A primeira questão do instrumento de pesquisa identifica o gênero dos 

respondentes: dos 63 entrevistados, 34 são do sexo masculino enquanto que 

29 são do sexo feminino. 
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Figura 6 – Gênero dos respondentes. 

Fonte: Desenvolvido pelo autor baseado na pesquisa de campo. 
 

 

 
 Por observação, percebemos que os núcleos associativistas 

pesquisados (Chocolateiras em Ribeirão Pires, Imobiliárias em São Caetano do 

Sul e Farmácias, Lavanderias, Escolas e Automecânicas em Santo André) são 

divididos, além do ramo das empresas, por uma grande concentração do 

gênero masculino. 

 Enquanto o grupo das automecânicas e imobiliárias é em sua totalidade 

masculina, os demais núcleos apresentaram apenas participação feminina. 

 Isto indica, numa análise mais reflexiva, que os empresários da região 

tendem a ser conservadores na hora de empreender negócios, pois buscam na 

imagem de uma automecânica a figura de um homem e na imagem do 

educador infantil a professora. 

  A segunda pergunta do questionário relaciona-se com a idade dos 

respondentes de pesquisa. Dos 63 respondentes nenhum possui idade inferior 

a 22 anos, sendo que 12 respondentes possuem entre 22 e 30 anos, 39 entre 

31 e 50 anos e outros 12 com idade superior aos 50 anos.  
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Figura 7 – Faixa Etária dos respondentes. 

Fonte: Desenvolvido pelo autor baseado na pesquisa de campo. 
 
Em outra observação , percebemos que dos respondentes acima de 50 

anos, a maior concentração está no núcleo de imobiliárias, enquanto dos 

respondentes entre 22 e 30 anos a maior concentração está no núcleo de 

lavanderias. 

Já a terceira pergunta objetivou identificar o grau de escolaridade dos 

respondentes da pesquisa e os resultados foram surpreendentes. 

4

8

1

2

9

23

8

6

1

1

Fundamental Incompleto

Fundamental Completo

Médio Incompleto

Médio completo

Superior incompleto / cursando

Superior completo

Pós-Graduação / Especialização / Lato Sensu
cursando

Pós-Graduação / Especialização / Lato Sensu
completo

Stricto Sensu cursando

Stricto Sensu completo

 
Figura 8 – Grau de Escolaridade dos respondentes. 

Fonte: Desenvolvido pelo autor baseado na pesquisa de campo. 
 
A resposta dada com maior frequência foi superior completo, com 23 

repetições (36,50%). Do total do universo de 63 respondentes, apenas 24 
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(38,10%) dos respondentes não tem curso superior completo ou formação 

superior. Se levarmos em conta a somatória dos entrevistados com nível de 

escolaridade superior completo ou superior a isto, teremos 39 repetições 

(61,90%) o que pode ser considerado um grau de escolaridade muito elevado 

se considerarmos que a escolaridade média nacional é de 7,09 anos e a 

escolaridade média do Estado de São Paulo é de 8,44 anos (SEAE-MA, 2008), 

ou  seja, Ensino Fundamental incompleto ( no Brasil o Ensino Fundamental é 

completado após 09 anos de estudo). 

A grande concentração de respondentes com curso superior e 

escolaridade superior está nos núcleos imobiliário e farmácias, enquanto a 

concentração de respondentes com escolaridade inferior ao nível superior está 

relacionado aos núcleos de chocolateiras e automecânicas. 

Seguindo o questionário, a quarta pergunta visou identificar o cargo / 

função dos respondentes nas empresas as quais representam nos núcleos do 

Projeto Empreender. 

 

48

7

7

1

Proprietário/a

Diretor/a
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Figura 9 – Cargo/Função dos respondentes. 

Fonte: Desenvolvido pelo autor baseado na pesquisa de campo. 
 
 
Do total, 48 (76,19%) dos respondentes se intitularam proprietários da 

empresa que representavam e apenas 01 (1,6%) como sendo assistente ou 

auxiliar. Estes números mostram o grau de seriedade com que os participantes 

do projeto o veem, pois fazem do projeto algo importante e promissor, e não 

somente algo que participam sem maiores expectativas. 
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Ao questionar a pessoa que se intitulou assistente, foi possível perceber 

que este só estava ali devido a problemas pessoais ocorridos com o 

proprietário da empresa que ele representava. O costume, como foi dito pelos 

gestores dos núcleos, é que proprietários ou pessoas de grande confiança 

destes façam parte das reuniões dos núcleos. 

Interessante verificar, também, que os gestores mostraram existir grande 

comprometimento dos empresários que tem taxas altas de presença nas 

reuniões dos núcleos. A taxa de falta é de menos de 5% nas 03 ACIs 

pesquisadas. 

Um dos entrevistados, R5, comentou que as reuniões são momentos de 

grande descontração, mas também de grandes aprendizados e decisões. Este 

clima de informalidade alinhado com o clima de seriedade esteve presente em 

todas as reuniões assistidas, sendo, talvez, o fato que gere mais satisfação aos 

participantes: Não é porque estamos aqui por negócios que temos que nos 

tratar como sócios ou ficarmos com caras amarradas, comentou um 

participante das reuniões. 

 

4.2 Perfil das Empresas 

 

A segunda parte do questionário começava com as quinta questão de 

pesquisa que objetivava saber o setor de atuação das empresas respondentes. 

 
 

 
Figura 10 – Setor de atuação das empresas respondentes. 

Fonte: Desenvolvido pelo autor baseado na pesquisa de campo e Observatório 
Europeu 2003/5. 
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 No universo de pesquisa não existe nenhuma empresa do setor 

industrial, sendo que 13 (20,63%) se denominaram como sendo empresas do 

comércio e a maioria de 50 (79,37%) se identificaram como sendo empresas 

prestadoras de serviço. 

 Este resultado pode ser interpretado de maneiras diferentes. O primeiro 

entendimento pode estar ligado ao fato do Projeto Empreender não ter sido 

levado ao conhecimento de indústrias ou ainda o projeto pode não ter chamado 

a atenção das empresas do setor industrial. 

 O fato também pode ter ocorrido devido ao GABC ter vivenciado uma 

mudança no seu perfil empresarial, pois a região era predominantemente 

marcada pela presença das grandes indústrias que aos poucos foram deixando 

a região em busca de locais mais vantajosos (CONCEIÇÃO, 2008), e 

atualmente está mais marcada como região de prestação de serviço. 

 Se compararmos os dados do GABC com os dados da União Europeia e 

da Itália, vemos que o GABC tem menor percentual de empresas prestadoras 

de serviço em projetos associativistas formais (caso do Projeto Empreender), 

maior índice de empresas do comércio, porém nenhuma empresa da área 

industrial. Os respondentes da indústria da pesquisa na União Europeia e Itália 

representam tecnicamente menos de 01% do total das empresas que praticam 

o associativismo por lá, o que pode demonstrar que empresas deste ramo não 

são amigáveis a este tipo de fenômeno, pelo menos não formalmente. 

 A segunda questão desta parte do questionário tinha como objetivo 

identificar o tamanho das empresas respondentes com base na tipologia 

utilizada pelo SEBRAE.  

Cabe relembrar que o SEBRAE tem a tipologia de tamanho de empresas 

mais usualmente utilizada para trabalhos acadêmicos e índices 

governamentais e de entidades de pesquisa, e que existe a tipologia por 

número de funcionários e faturamento bruto anual.  

Obter o faturamento bruto anual do universo do GABC seria tarefa longa 

e talvez sem sucesso, e por este motivo optou-se pela tipologia de número de 

funcionários Vale lembrar, também, que a pesquisa europeia também levou em 

conta o número de funcionários para identificar o porte das empresas 

pesquisadas. 
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Figura 11 – Número de funcionários das empresas respondentes. 
Fonte: Desenvolvido pelo autor baseado na pesquisa de campo e  

Observatório Europeu 2003/5. 
 
 
No GABC, assim como na União Europeia e na Itália, a maioria das 

empresas pesquisadas são do tipo micro. Na Itália, empresas deste porte 

representam 75% do total de empresas participantes do associativismo, 

enquanto no GABC são 66,7% e na União Europeia 55%.  

As empresas de porte pequeno são 27% no GABC, 24% na União 

Europeia e 12% na Itália. Já as empresas de porte médio somam 6,3% das 

empresas no GABC, 21% na União Europeia e 12% na Itália. 

Estes números mostram a grande vocação do GABC e da Itália em criar 

micro empresas. Fica evidente, também, que além de serem maioria na 

geografia econômica das suas localidades, as micro empresas também são 

parcela majoritária das participantes nos projetos associativistas locais, o que 

chama atenção. Cabe salientar que no GABC as empresas de médio porte têm 

pouca participação no Projeto Empreender.  

A terceira pergunta desta sessão, e sétima do questionário, buscou 

identificar o tempo de atuação das empresas no mercado. Estes dados foram 

entendidos como sendo de grande importância, pois podem mostrar o grau de 

maturidade da empresa ou então o grau de empreendedorismo e inovação das 

empresas da região. 
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Figura 12 – Tempo de atuação das empresas respondentes. 

Fonte: Desenvolvido pelo autor baseado na pesquisa de campo. 
 

 As empresas da região estão divididas de forma bastante equilibrada, 

sendo que 20 (31,65%) das empresas respondentes estão abertas há menos 

de 05 anos, 23 (36,71%) estão no mercado entre 06 e 10 anos e 20 (31,65%) 

estão no mercado há mais de 10 anos. 

 Podemos ver que do universo de empresas participantes do Projeto 

Empreender, a maioria, 43 (68,25%), tem idade superior a 06 anos. Segundo 

pesquisas do SEBRAE (2005), 56% das empresas brasileiras encerram suas 

atividades até o 5º ano de vida, considerando-se, assim, fase crítica para uma 

empresa até que esta complete seu 6º ano de vida. 

 Isto demonstra que as empresas participantes, mesmo que já antigas e 

com fortes raízes no mercado, estão preocupadas em buscar novos horizontes, 

sejam estes tecnológicos, sociais, culturais ou propriamente econômicos. 

 Além disso, as empresas consideradas em zona crítica, entre 0 e 05 

anos de atividade, também buscam no associativismo uma forma de ter mais 

chances de sobrevivência. Um dos participantes do núcleo de chocolateiras é 

uma empresária inserida nesta zona crítica, pois é nova no ramo, e só iniciou 

as atividades de sua empresa devido ao núcleo do projeto. A participante 

contou que já estava planejando começar atividades no ramo, porém só o fez 

depois que soube que poderia contar com a ajuda de outras empresárias 

obtendo experiência, técnicas, propaganda e custo reduzido de compras. 

 Isso demonstra que o projeto, além de visar fomento ao associativismo, 

pode ser utilizado como instrumento regional de incentivo a novas empresas. A 
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abertura de novas empresas significa, diretamente, para o Município, Estado e 

União, a geração de empregos, tributos e impostos. 

 E para finalizar essa parte do questionário, perguntou-se a localização 

das empresas participantes do Projeto Empreender. 

 Do total das 63 empresas participantes, 08 estão localizadas na região 

de Ribeirão Pires, 25 em Santo André e 30, maioria, em São Caetano do Sul. 
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Figura 13 – Localização das empresas respondentes. 

Fonte: Desenvolvido pelo autor baseado na pesquisa de campo. 
 
Dos sete municípios que compõem a região do GABC, apenas três 

estão com o projeto implantando (São Caetano do Sul, Santo André e Ribeirão 

Pires), enquanto a situação dos demais é quase que singular em cada 

município. 

Diadema e Rio Grande da Serra são municípios onde o projeto nunca foi 

implantando e as conversas para futura implantação estão vagarosas e pouco 

produtivas. Segundo levantamento feito junto ao departamento responsável 

pela prospecção e implantação do projeto nos municípios do Estado de São 

Paulo, a maior barreira encontrada nos municípios citados, e em vários outros, 

é o conflito quanto ao salário pago para o gestor responsável pelo projeto no 

município. 

Todo projeto implantado em novos ACIs municipais é custeado 

parcialmente pelo SEBRAE nos dois primeiros anos do projeto. Após este 

prazo a ACI é responsável pelo pagamento integral do salário do gestor, além 
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de ter que organizar, estruturar e apoiar as reuniões e decisões tomadas pelos 

núcleos daquela ACI. 

As ACIs, por muitas vezes, não se interessam pelo projeto por tere que 

arcar com custos, fato este que impede a implantação do projeto em Diadema 

e Rio Grande da Serra. Ribeirão Pires, município ativo no projeto, passou pelo 

mesmo problema, porém por atitude empreendedora de seu presidente, o 

projeto se manteve independente e custeado integralmente pela ACI do 

município. 

Mauá é outro município da região que passou pelo conflito de custos. No 

município, o projeto foi implantado e colhia bons frutos com o núcleo de 

escolas infantis. Porém, após o prazo de dois anos, a ACI municipal negou-se 

a custear o projeto e, numa atitude de pouca visão e nada democrática, deixou 

mais de 20 empresas, da noite para o dia, fora de um projeto que era 

considerado o projeto piloto da região. 

São Bernardo do Campo, o maior município do GABC (SEADE, 2003) 

em termos territoriais, populacionais e em número de empresas, é o caçula do 

projeto na região. Em fase de implantação há mais de 01 ano, o projeto deverá 

estabelecer-se até o mês de julho de 2009, segundo informação do 

responsável pelo projeto na ACI do município. 

No site da ACI de São Bernardo (www.acisbec.com.br) são 

disponibilizadas poucas informações sobre o projeto para os associados, além 

da divulgação, por meio de correspondências convencionais, eletrônicas ou 

outras formas ser nula. Ao ser questionado do motivo que leva a ACI a não 

divulgar o projeto, uma pessoa de alta importância da associação respondeu 

dizendo que não sabia responder sobre o fato, visto que o projeto é muito novo 

e ainda em fase de entendimento de todos. 

Talvez isto traduza bem o sentimento de alguns empresários do 

município de São Bernardo os quais o autor teve a oportunidade de conversar. 

Quando questionados sobre o projeto e após entenderem a sistemática do 

mesmo, alguns demonstram espanto em saber que algo do tipo possa ser feito. 

Alguns, por sua vez, demonstram indignação por não terem o projeto no 

município e outros desabafam indagando que a ACI só está interessada em 

recolher taxas das empresas. 
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4.3 Perfil do Associativismo no GABC 

 

  A terceira e última parte do questionário, questões 09 a 14, tem por 

objetivo identificar o perfil do associativismo no GABC e está descrita pelos 

gráficos e análises abaixo.  

Para iniciar esta etapa do questionário, a primeira pergunta feita era se 

as empresas participantes do Projeto Empreender (GABC) e as empresas 

europeias e italianas participantes de algum projeto oficial apoiado pelos 

governos e instituições locais pesquisadas participavam formal ou 

informalmente de outro projeto associativista. 
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Figura 14 – Participação ou não em outro projeto associativista das empresas 

respondentes. 
Fonte: Desenvolvido pelo autor baseado na pesquisa de campo e 

 Observatório Europeu 2003/5. 
  

A maioria quase totalitária das empresas do GABC, 95,2%, respondeu 

não participar de nenhum outro projeto ou forma de associativismo, seja ele 

formal ou informal, além do Projeto Empreender. Nos países da União 

Europeia e Itália, 50% das empresas responderam não ter acesso a outra 

forma de associativismo além do projeto do Observatório Europeu. Frente a 

isto vemos que no GABC esta resposta destoa do ocorrido nas outras regiões 

de comparação. Este fato pode demonstrar que as empresas aqui instaladas 

têm pouco costume em interagir com outras empresas, e quando o fazem é 

devido a organização de uma estrutura por incentivo de alguma organização 

pública ou privada. 
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 Quanto à participação em outros projetos formais, vimos que a Itália tem 

0% de participação, enquanto a média da União Europeia é de 12% e a 

frequência de ocorrências no GABC é de apenas 3,2%, ou seja, 02 empresas. 

Por diálogo traçado com respondentes da pesquisa, descobriu-se que este 

projeto citado é o projeto “Unir para Crescer” de uma organização empresarial 

e que está em fase de planejamento no município de Santo André. 

 Esta iniciativa começou devido à necessidade encontrada pelos 

participantes do núcleo de interagir com empresas de outro ramo para 

conseguir formar na economia local uma forma de sistema endógeno de 

crescimento das empresas locais. 

 É um projeto que chama a atenção e merece ser estudado e analisado 

mais a fundo em oportunidades futuras, apesar de não visar algum outro 

objetivo que não seja econômico, o que pode enfraquecer sua existência, mas 

que não ficou bem claro na fala do entrevistado que citou o projeto durante a 

pesquisa.  

 As empresas italianas lideram no ranking de empresas desta pesquisa 

que mais se utilizam de formas associativistas não formais com 50%, seguidas 

pela média da União Europeia, de 25%. Por último as empresas do GABC, 

onde 1,6% do universo pesquisado, 01 empresa, admite fazer parte de alguma 

forma de associativismo não formal. 

A opção era de que a empresa participasse de alguma forma formal e 

não formal de associativismo além do projeto oficial pesquisado. No GABC e 

Itália a frequência de respostas foi de 0%, enquanto a média da União 

Europeia foi de 13%. Por ser uma opção que apenas fazia média das opções 

de participação formal e informal, a questão não nos traz dados para 

interpretações mais profundas. 

 Seguindo o questionário, a pergunta era apenas direcionada para as 

empresas participantes de outras formas de associativismo formal e não 

formal, cujo universo se restringira a 03 empresas. 

 O questionamento feito focou a frequência com que estas empresas se 

contatam às outras empresas participantes do associativismo extra Projeto 

Empreender. Mensalmente foi citada com 02 respostas (66,66%), enquanto a 

outra empresa não soube responder com que periodicidade eram feitos os 

contatos com as demais empresas. 
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Figura 15 – Frequência de contato com empresas de outro  

projeto associativista das empresas respondentes. 
Fonte: Desenvolvido pelo autor baseado na pesquisa de campo. 

 
 

Esta pergunta não foi feita aos participantes do Projeto 

Empreender, pois o autor já tinha o conhecimento de que as reuniões 

dos núcleos do projeto ocorrem duas vezes por mês e sempre às 

quartas-feiras. Muitos respondentes, quando questionados em 

conversas informais, disseram entrar em contato com algumas das 

outras empresas do núcleo em dias e horários não oficiais.  

Em seguida foi questionado aos participantes do Projeto 

Empreender a quanto tempo estes participam do projeto. Estes dados 

são utilizados como comparação com os dados da União Europeia para 

ser possível identificar a linha do tempo do fenômeno nas duas regiões. 
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De 1 a 3 anos De 4 a 6 anos Há mais de 6 anos

 
Figura 16 – Tempo de atuação junto ao Projeto Empreender das empresas 

respondentes. 
Fonte: Desenvolvido pelo autor baseado na pesquisa de campo. 

 
 

 Das 63 empresas do universo de pesquisa do GABC, 37 (58,7%) 

respondeu que participa do Projeto Empreender no período de 01 a 03 anos, e 

as outras 26 (41,3%) empresas responderam que estão a menos de 01 anos. 

 Estes dados são compreendidos a medida que temos o conhecimento 

que o projeto de Ribeirão Pires está implantado há pouco mais de 06 meses, 

enquanto os núcleos de farmácias e lavanderias de Santo André ainda não 

completaram seu primeiro ano de vida. 

 Já os números apresentados na União Europeia demonstram que a 

experiência do associativismo empresarial já está em atividade na região por 

um período mais longo do que no GABC. 

3,0%

13,0%

23,0%

61,0%

Há menos de 1
ano

De 1 a 2 anos De 3 a 5 anos Há mais de 5 anos

 
Figura 17 – Tempo de atuação junto aos projetos da União Europeia. 

Fonte: Desenvolvido pelo autor baseado em Observatório Europeu 2003/5. 
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Das 7837 empresas que fizeram parte da pesquisa europeia, 61% faz 

parte de algum projeto de associativismo formal há mais de 05 anos, enquanto 

23% ingressou entre 03 e 05 anos, 13% entre 01 e 02 anos e apenas 03% das 

empresas estão em algum projeto há menos de 01 ano. 

Os número concretizam o fato da experiência europeia do 

associativismo estar adiantada em relação a experiência do GABC, e até da 

brasileira. O termo adiantada aqui empregado não faz menção a superioridade 

da experiência, melhor aproveitamento da mesma ou qualquer outro ponto, 

mas faz menção ao fato de ser uma experiência mais antiga, mais vivida, com 

mais dados a serem analisados, mais erros a serem revistos. 

As experiências são singulares, como já foi dito anteriormente, e cada 

uma tem algo a aprender e a ensinar sobre o fenômeno associativista.  

Na continuidade, a décima segunda questão do questionário era uma 

pergunta onde os respondentes poderiam escolher entre 03 opções de 

respostas, fato este que faz com que a soma dos percentuais de resposta seja 

superior a 100%. Pediu-se para que os respondentes apontassem os 03 

principais motivos que os levaram a participar do projeto associativista. 
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Outros
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GABC UE 

 
Figura 18 – Motivos para participar do projeto associativista. 

Fonte: Desenvolvido pelo autor baseado na pesquisa de campo e Observatório Europeu 2003/5. 
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Os dados mostrados acima demonstram grandes diferenças e grandes 

similaridades com os dados da União Europeia. Para começar no GABC 12,7% 

das respostas apontaram para o aumento de capacidade de produção como 

sendo motivo para o ingresso no projeto associativista, enquanto na União 

Europeia houve 24% de respostas para este item. 

 Acesso a parcerias financeiras é motivo apontado para 12,7% dos 

respondentes do GABC, enquanto o mesmo item representa apenas 7%das 

respostas da União Europeia. Desenvolvimento de novos produtos/serviços 

aparece em 20,6% das respostas do GABC e em 7% das respostas da União 

Europeia. 

 A resposta acesso à novas tecnologias é superior na União Europeia 

com 28% contra 23,8% do GABC, enquanto acesso à novos fornecedores é 

apontado como motivo para 31% das empresas europeias e 27% das 

empresas do GABC. 

 Para 38,1% das empresas do GABC um dos motivos para ingressar no 

projeto associativista é a redução, ou a procura de redução, de custo para suas 

empresas, enquanto que para a pesquisa europeia esta questão foi apontada 

por 23% das empresas. Acesso a novos mercados é um fator apontado por 

35% das empresas europeias, enquanto que para as empresas do GABC está 

questão é apontada por 23,7%. 

 Na pesquisa realizada na União Europeia, nenhuma das questões 

atingiu 50% das respostas, ou seja, não existiu uma opção de resposta 

majoritária. Já na pesquisa realizada com as empresas do GABC, duas opções 

(reivindicações referentes à ações públicas e divulgação de nosso trabalho) 

tiverem frequências de respostas acima de 50%. 

 A opção referente à divulgação de nosso trabalho (serviços/produtos) é 

apontada por 18% das empresas da União Europeia como fator motivador para 

ingressarem no projeto associativista, enquanto 63,1% das empresas do GABC 

apontam esta opção.  

 Muitos dos respondentes entrevistados relacionaram o fato de poder 

divulgar melhor seus produtos e serviços com um custo mais baixo, 

aproveitando o dinheiro e economizado para melhorar o treinamento de seus 

funcionários, adquirir novos equipamentos e expandir seus negócios. 
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 O entrevistado R2 comentou que a oportunidade de divulgação de seus 

produtos por meio do projeto fez com que reduzisse nosso custo de 

propaganda em 15% o que fez com que a empresa acabasse divulgando em 

outros meios, comentou o entrevistado. 

 Outros entrevistados compartilham da opinião do entrevistado R2. O 

entrevistado R5 e R6 informaram que viram na proposta do projeto condições 

de aparecer mais para o público, divulgando a empresa com maior facilidade e 

com custo muito mais baixo. 

 Já o entrevistado R3 aponta que com o projeto foi possível começar a 

aparecer na TV local. Segundo o entrevistado isto fez com que a empresa 

conseguisse economizar dinheiro e investir no treinamento dos funcionários 

e(...) obter novas máquinas. 

 Um outro fato está ligado ao núcleo de imobiliárias da ACI de São 

Caetano do Sul. O entrevistado R4 nos disse que a possibilidade de divulgar 

seus imóveis em conjunto por meio dos feirões de imóveis foi fator de grande 

incentivo para o ingresso no projeto. 

 O entrevistado disse, também, que os feirões ajudaram a empresa a 

atingir novos públicos, vender mais e consequentemente aumentar o 

faturamento da empresa devido ao acontecimento, e este deverá ser um meio 

de superar a crise do mercado imobiliário gerado pela crise mundial de crédito. 

 A opção relativa às reivindicações referentes às ações públicas é 

apontada por 24% das empresas da União Europeia como motivo para 

ingressar no projeto associativista, enquanto 54,7% das empresas do GABC 

apontam este fator como motivador. 

 O entrevistado R2 destaca que a vontade de ter forças para negociar 

com a prefeitura sobre a legislação e os incentivos que eles deveriam dar ao 

nosso ramo foi um fator de incentivo para que a empresa se unisse ao projeto. 

O entrevistado R6 também comenta que a oportunidade de (...)  incentivos 

fiscais que poderiam ocorrer com o projeto foi fator crucial para o ingresso ao 

projeto. 

 A opção de resposta outros aparece em 1% das respostas europeias e 

em 17,5% das respostas do GABC. Nas entrevistas foram apontados outros 

motivos, entre eles alguns que ultrapassam a barreira das teorias empresariais. 
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 O entrevistado R2 apontou que a vontade de crescer fez com que a 

empresa se decidisse ingressar no projeto, visualizando uma possibilidade de 

realizar seu desejo de desenvolvimento. Já o entrevistado R3 não pensou em 

crescer e sim em conseguir blindar a empresa dos concorrentes maiores. O 

entrevistado R5 viu no sistema uma possibilidade de aumento de resultados da 

empresa. Isto demonstra que a empresa viu no sistema associativista uma 

forma de se fortalecer e preservar seu espaço, além de conquistar novos 

horizontes como no comentário do entrevistado R2. 

 Já o entrevistado R4 disse que sua empresa só aceitou o convite de 

participar do projeto por haver apoio da associação dos construtores e 

imobiliárias do município. Além disso, estas são instituições muito respeitadas 

e que levam a sério o que fazem. Ou seja, as empresas veem na aproximação 

de outros atores sociais importantes uma justificativa para ingressar no projeto. 

A referência para estas empresas, seja de universidades, políticos ou pessoa 

influentes, é fator de incentivo e de seriedade (DOTTO E WITTMANN, 2003). 

 A resposta da entrevistada R1 acabou trazendo a tona um assunto que, 

a princípio, não era esperado. Em sua resposta para os motivos que a levaram 

a ingressar no projeto, a entrevistada respondeu que a amizade com as amigas 

que também participam do projeto. A entrevistada ainda complementa dizendo 

que  

 

Se elas não fossem minhas amigas eu não teria dado ouvido 
para a proposta e teria continuado fazendo meus produtos 
sozinha, em casa, vendendo aqui do meu jeito e levando a vida 
como sempre fiz. Minhas amigas sempre me ajudaram muito 
nesta vida e (...) elas são praticamente minha única família.. 

 
O fator amizade somente apareceu como resposta na entrevista com 

esta respondente, porém apareceu como fator muito forte em sua fala. O tema 

amizade não é visto usualmente como tema que deva ser relacionado com os 

negócios, tanto que existe um ditado popular muito comum “amigos amigos, 

negócios a parte”. 

Além disso a entrevistada R1 disse que a necessidade de sobrevivência 

foi outro fator que a fez ingressar no projeto. Ao tentar esclarecer melhor o 

termo sobrevivência, a entrevistada justificou dizendo que se eu não vender 

não terei o que comer em casa. Vendendo com minhas amigas, mesmo que eu 
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não venda muito, conseguimos dividir o que ganhamos e isto me fará sempre 

ter o que comer e dar para meus filhos. 

Além de ser um projeto que já se mantêm, independente do SEBRAE e 

consegue manter todas as diretrizes do Projeto Empreender, o projeto de 

Ribeirão Pires fez com que as 08 participantes chegassem a um nível de 

associativismo não visto nos demais núcleos. 

Mesmo sendo a ACI com menor estrutura, por ser município com um 

dos menores IDHs da região e por ter no seu quadro de associado as pessoas 

com menor nível educacional, este núcleo foi o que apresentou dados mais 

ricos para análise e reflexão do autor. 

As reuniões do núcleo acontecem, por muitas vezes, na praça central da 

cidade, no ponto de venda das chocolateiras ou então na casa de alguma das 

amigas participantes. A sinceridade, cumplicidade e amizade encontrada neste 

núcleo é algo que emocionou o autor quando este visitou o projeto e conversou 

com as participantes, fazendo com que se abrisse mais uma possibilidade para 

o associativismo: a amizade. 

A penúltima pergunta do questionário visava saber se a empresa 

respondente se desenvolveu de alguma forma por meio do associativismo 

empresarial. 

87,1%
82% 85%

12,9% 15% 14%

0,0% 3% 1%

GABC UE Itália

Sim Não Não soube responder

 
Figura 19 – A empresa se desenvolveu de alguma forma com o 

associativismo? 
Fonte: Desenvolvido pelo autor baseado na pesquisa de campo e  

Observatório Europeu 2003/5. 
 

Comparando os dados obtidos no GABC, na União Europeia e na Itália, 

vemos que nas três regiões houve equilíbrio quanto a percepção de 
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desenvolvimento por meio do associativismo. 87,1% das empresas do GABC 

responderam que se desenvolveram com o sistema, enquanto 82% e 85% 

responderam positivamente na União Europeia e Itália respectivamente. 

Para 12,9%, 15% e 14% das empresas do GABC, União Europeia e 

Itália respectivamente, o associativismo não lhe trouxe nenhum 

desenvolvimento aparente ou ainda não havia trazido. Já 3% das empresas da 

União Europeia e 1% da empresas da Itália não souberam responder a 

questão, enquanto esta opção não foi escolhida por nenhuma empresa do 

GABC. 

Para os entrevistados R3 e R6, a empresa melhorou devido aos 

treinamentos que foram dados. Estes treinamentos foram ministrados pela ACI 

em que fazem parte os núcleos dos entrevistados, e os treinamentos foram 

montados após a percepção dos gestores da necessidade específica dos 

grupos. 

O entrevistado R6 disse que a empresa se desenvolveu não só 

economicamente, mas organizacionalmente e tecnologicamente também. O 

entrevistado comentou que a empresa mudou de sistema de gerenciamento e 

que implantamos padrões e aprendemos a gerenciar melhor nossos clientes, 

comentou. Além disso, o entrevistado acredita que tudo tenha ocorrido graças 

à troca de experiências e treinamentos. 

Na fala do entrevistado R4 fica evidente que o projeto tem ajudado os 

empresários a respeitar uns aos outros, pois o mesmo comenta que todos 

aprenderam a se respeitar e a respeitar o espaço do outro. Não é incomum ver 

um empresário ligando para outro para tentar compartilhar negócios, clientes e 

produtos, complementou o entrevistado. 

Já o entrevistado R2 disse que um diferencial obtido por intermédio do 

Projeto Empreender foi o selo de qualidade dos participantes. As empresas 

com este selo garantem que os consumidores estão mais atentos aos 

benefícios trazidos pela marca, tais como melhor atendimento, melhor preço e 

garantia de seriedade. 

Os participantes do núcleo referente ao entrevistado R2 conseguiram 

fazer algo que beneficiam-se todos os participantes e ao mesmo tempo que 

garantem que novos participantes procuem o núcleo para fazer parte do 

projeto. Com o selo de qualidade implantado, apenas associados ao Projeto 
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Empreender e ao núcleo correto podem, após treinamento e várias reuniões, 

ter direito ao selo que os diferencia no mercado. 

A última pergunta de pesquisa pedia para os respondentes escolherem, dentre 

as opções dadas e em suas opiniões, as duas principais dificuldades 

encontradas para o desenvolvimento do associativismo empresarial 
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Figura 20 – Barreiras para o desenvolvimento do sistema associativista. 

Fonte: Desenvolvido pelo autor baseado na pesquisa de campo e Observatório Europeu 2003/5. 
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Alguns dados das respostas chamam a atenção e merecem destaque 

nesta última questão de pesquisa. Para 4,8% e 12% das empresas do GABC e 

União Europeia respectivamente acreditam que os riscos legais e tributários 

são barreira para o desenvolvimento do associativismo empresarial. O que 

chama atenção neste item é que no GABC e Brasil como um todo, a legislação 

tributária não prevê encargos para quem se associa a grupos do tipo do Projeto 

Empreender. 

Para 25% das empresas da União Europeia e 14,3% das empresas do 

GABC, não existem dificuldades para o desenvolvimento do sistema 

associativista. Para 21% das empresas do GABC os problemas culturais 

tendem a ser problema para o desenvolvimento do sistema associativista, 

enquanto apenas 03% das empresas da União Europeia marcaram esta opção. 

A opção de não concordância em compartilhar dados da empresa foi 

apontada por 31% e 33,3% das empresas da União Europeia e do GABC 

respectivamente, o que demonstra que muitas empresas ainda acreditam ter 

vantagem competitiva sobre as demais em função de informações 

privilegiadas. 

Talvez esta seja a opção que causou no autor maior espanto, pois 

estamos na era da informação e acreditar que existam informações que só 

empresa X ou Y detenha é imaginar um mundo engessado e pouco dinâmico, 

totalmente oposto do atual. 

Outra opção bastante apontada nas duas regiões de comparação: 

desejo de manter-se independente, foi registrada por 39% e 33,3% das 

empresas da União Europeia e GABC. A entrevistada R1 embasa esta opção 

dizendo que na sua opinião ganhar também faz com que as pessoas queiram 

trabalhar sozinhas, sem repartir o dinheiro e sem quererem ajudar o próximo. 

Já a opção falta de incentivos públicos / governamentais foi apontada 

por 11% das empresas da União Europeia e por 46% das empresas do GABC. 

Percebe-se na fala dos entrevistados e em conversas com os participantes dos 

núcleos que a falta de apoio dos governos municipais faz com que o projeto 

não tenha o brilho que ele teria se tivesse o apoio. 

Entende-se, pela fala dos próprios gestores dos núcleos, que muitas 

empresas tendem a acreditar naquilo que é oficial do governo, menosprezando 

e diminuindo a importância de projetos independentes. Por outro lado foi 
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relatada a experiência de um participante que afirmou só ter entrado no projeto 

por saber que não havia “dedo” de nenhum político . 

Existem também aqueles que disseram que o município deveria 

incentivar o projeto dando verbas, apoiando eventos, cursos e isentando os 

participantes de algumas taxas municipais.  

Os entrevistados R1, R3 e R5 disseram que uma barreira para o 

desenvolvimento do sistema é a falta de divulgação. Na realidade o projeto é 

divulgado pelo SEBRAE em seu site, revistas e meios de comunicação com 

empresas e empresários, porém a responsabilidade de divulgação dos núcleos 

das ACIs que adotaram o projeto é inteira da própria ACI. 

Como divulgar algo significa ter que gastar verbas, as ACIs tendem a 

fazer uso da popular forma de divulgação “boca-a-boca” para que o projeto 

chegue aos ouvidos de outras empresas. Acontece que o sistema de 

divulgação por meio dos próprios participantes pode até ser eficiente, porém, 

com toda certeza, não atinge um número de empresas suficiente para dar 

relevância e amplitude ao projeto. 

Além disto, o projeto deveria ser apresentado a novos ramos de 

negócios, diversificando os núcleos e, quem sabe, fazendo com que ramos 

correlatos possam interagir e se associar de forma inovadora. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este trabalho nasceu com a inquietação do autor sobre o andamento do 

fenômeno do associativismo empresarial ocorrido no GABC em comparação 

com outras experiências já consolidadas e vivenciadas, como a experiência 

italiana. 

Para saciar a inquietação optou-se pela utilização do instrumento de 

pesquisa do Observatory of European SMEs (2003) para experimentar o 

processo associativista ocorrido no Projeto Empreender – SEBRAE. 

Este projeto, que é carro chefe e único na região do GABC e em várias 

regiões do Brasil na implantação de experiências associativistas em núcleos 

temáticos, está presente nas ACIs da região desde meados de 2004 e vem 

cumprindo, vagarosamente é verdade, seu objetivo de fomento ao fenômeno 

associativista. 

Cabe relembrar que a ideia inicial desta pesquisa era a aplicação deste 

instrumento no GABC e na região de Emilia Romagna na Itália por intermédio 

do Confartigianato de Forlì e do pesquisador Emanuele Padovani, porém por 

motivos adversos a vontade de todos, a pesquisa não pôde ser aplicada no 

território italiano. 

Coube fazer uso dos dados publicados pelo relatório 2003/5 do 

Observatory of European SMEs para comparar os dados da região do GABC 

com os dados da Europa e Itália, especificamente. 

Os dados colhidos e analisados deram informações ricas que puderam 

ser comparadas e analisadas pelo autor, fazendo com que algumas conclusões 

fossem tiradas e apreendidas.  

Sachs (2002, p.12) lembra que viver é rodear-se de professores, 

aprendendo coisas todos os dias. Transpondo a leitura que Sachs faz acerca 

do processo educacional é possível dizer que as empresas necessitam estar 

rodeadas de outras empresas, tornando-se todos professores e alunos, 

ouvintes e participantes. 

Talvez esta seja a lição que todos empresários, políticos e dirigentes de 

ACIs da região do GABC devessem estudar. O associativismo não deve ser 

visto como sistema de espionagem ou forma de enriquecimento. 
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Relacionar-se com outras empresas, concorrentes inclusive, significa 

fazer uso da capacidade de raciocínio e vivência de experiências do outro a 

favor de crescimento de sua empresa. Crescimento não simplesmente no 

sentido de business, mas em termos sociais e culturais. 

Vemos que cordialidade e respeito entre os membros são valores que 

aparecem na fala e nas atitudes dos participantes do projeto. Estes valores, 

muitas vezes perdidos da sociedade do consumo e da alta competitividade 

empresarial, mostram-se na relação horizontalizada que se constrói mediada 

pelo Projeto Empreender. 

Essa experiência permite o desenvolvimento do sentido de pertença ao 

grupo, fortalecendo os laços de confiança e amizade. Estes laços são os 

valores fundamentais para a sustentabilidade do Projeto Empreender. 

Que linda lição tiramos das palavras de uma das entrevistadas quando 

esta diz que a amizade é o que a incentivou a fazer parte do Projeto 

Empreender. Amizade, isto mesmo, e não a sede desenfreada de conseguir 

mais e mais dinheiro. 

Aliás, esta mesma entrevistada abriu os horizontes deste autor que 

escreve. Esta senhora de pouco mais de 60 anos mostrou ser possível se 

associar pela amizade e pela sobrevivência, repartindo o pouco que tem com 

suas amigas para que todas possam, ao final de um longo dia de trabalho, ter o 

que comer dentro de casa. 

Muitos falaram em maior presença e apoio dos municípios para dar 

maior amplitude e flexibilidade ao projeto. Mas como pensar que os municípios 

podem estar dispostos a ajudar neste processo de desenvolvimento do sistema 

se em nenhum dos núcleos do universo pesquisado houve presença 

espontânea de um vereador, assistente municipal ou prefeito? 

Mais grave ainda são as coisas quando percebemos que o projeto que 

visa a integração de empresas setoriais para a fortificação do mercado regional 

não prevê um projeto para unificação do sistema entre as 07 ACIs que 

compõem a região. 

Ora, parece utopia pensar isso, afinal somente 03 dos 07 municípios da 

região estão com o projeto implantado e ativo. Problemas, ou melhor, conflitos 

de interesses financeiros impedem que o projeto seja implantado e que os 



97 

gestores recebam seus milionários salários de R$ 2.500,00 por mês sem que 

haja uma guerra entre as ACIs e o SEBRAE. 

Como seria bom imaginar um projeto como o europeu, que neste ponto 

está anos distante de nossa realidade. Um projeto unificado entre os países 

que compõem a União Europeia e com pesquisadores, universidades, 

governos federais, estaduais e regionais empenhados em promover seu 

desenvolvimento. 

Estamos próximos e distantes da experiência europeia. Próximos devido 

ao grande esforço dos participantes e organizadores que conseguem bons 

resultados com uma estrutura que não lhes dá condição suficiente de serem 

melhores do que são e distante pela imparcialidade dada às empresas 

consideradas pequenas. 

Talvez, como ouvi falar em uma das reuniões, se fossem grandes 

multinacionais do ramo automotivo, os municípios, prefeitos, vereadores e 

outros órgãos municipais tivessem a par do projeto, apoiando inteiramente seu 

desenvolvimento. 

Talvez o pensamento encontrado em alguns participantes do projeto 

seja muito radical, mas causa espanto saber que temos no GABC a Agência de 

Desenvolvimento que apóia tanto projetos de Arranjos Produtivos Locais e 

Incubadoras, mas que ainda não se aproximou e apoiou o Projeto Empreender. 

O processo de aproximação, negociações e futuro apoio da Agência de 

Desenvolvimento do ABC deve passar pela agenda do próprio SEBRAE 

responsável pelo projeto na região. A pluralidade de conexões, ou tentativas de 

conexões, abre campo para que o projeto seja acompanhado por outros 

institutos e órgãos além do próprio SEBRAE e Agência de Desenvolvimento. 

Por que não pensar em apoio de agências internacionais e troca de relatos, 

experiências e modelos de projeto com o Observatório Europeu? 

Não cabe ao pesquisador apontar este ou aquele como culpado pelos 

erros vistos, cabe apenasindicá-los e sugerir melhorias, como de fato está 

sendo feito. A experiência apontada pelo Observatório Europeu demonstra 

muito profissionalismo, dedicação e planejamento, e talvez esta seja a maior 

lição que se pode aprender com eles. 

Putnam (2007) demonstrou que a sociedade cívica é capaz de fazer com 

que a sociedade pública se organize e se desenvolva, sendo fator crucial a 
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participação e fiscalização da base civil. Falta agora a sociedade pública do 

GABC demonstrar que é possível que a participação e a fiscalização da base 

pública seja capaz de organizar e desenvolver os pequenos negócios de suas 

regiões. 

A pesquisa apresentada encontra a necessidade de aprofundamento 

sobre o tema, dada a sua relevância para o campo da ciência social aplicada 

da administração. Por exemplo, pensar em estudos que entendam o fator 

amizade em comunidades empresariais associativistas pode ser fator de 

estudo. Outro ponto a ser pensado seria a mensuração do ganho do município, 

estado e governos federais com a implantação de projetos correlatos ao 

Projeto Empreender, pensando em número de empregos diretos e indiretos, 

recolhimento de impostos e tributos, além de melhoria de qualidade de vida 

populacional. Pode-se também pensar em projetos educacionais que possam 

ensinar as pessoas sobre as práticas associativistas e seus benefícios, 

aplicando estes ensinamentos em grades curriculares dos cursos de 

graduação, pós-graduação, MBA e em cursos técnicos fundamentais. Estes 

ensinamentos poderiam ser úteis aos alunos, visto que a maioria das matérias 

encontradas em cursos de administração são focadas única é exclusivamente 

ao que o capitalismo mais sabe ensinar: business. 

Para finalizar este estudo disponibilizamos a todos os participantes desta 

pesquisa e para a coordenação estadual do Projeto Empreender, a 

apresentação de dados, análises e conclusões das reuniões dos núcleos  

Esperamos que o trabalho sirva de trampolim para o desenvolvimento do 

Projeto Empreender e do fenômeno associativista na região do GABC. 
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ANEXO A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Título da Pesquisa: “ASSOCIATIVISMO EMPRESARIAL ENTRE MICRO E 
PEQUENAS EMPRESAS: DA EXPERIÊNCIA ITALIANA AO GRANDE ABC” 

Nome do Pesquisador: Leandro Henrique Mariano Foltran 
Nome da Orientadora: Profa. Dra. Dagmar Silva P. Castro 

 

1. Natureza da pesquisa: o Sr.(a) está sendo convidado(a) a participar desta 

pesquisa que tem por finalidade comparar o associativismo empresarial da 

experiência europeia e italiana e a experiência do ABC paulista (Projeto 

Empreender), indicando similaridades e diferenças entre tais experiências, 

com intuito de melhorar as práticas aqui desenvolvidas. Participantes da 

pesquisa: são todos os participantes do Projeto Empreender/SEBRAE da 

região do ABC paulista e do projeto de associativismo do Confartigianato de 

Forlì. 

2. Envolvimento na pesquisa: ao participar deste estudo o Sr.(a) permitirá 

que o pesquisador colha dados através de questionários a serem 

preenchidos pelo Sr(a). O Sr.(a) tem liberdade de se recusar a participar e 

ainda se recusar a continuar participando em qualquer fase da pesquisa, 

sem qualquer prejuízo para o Sr.(a), seja financeiro, moral ou ético. Sempre 

que quiser poderá pedir mais informações através do telefone do 

pesquisador do projeto e, se necessário através do telefone do Comitê de 

Ética em Pesquisa.  

3. Riscos e desconforto: a participação nesta pesquisa não oferece danos ou 

prejuízos aos participantes. Os procedimentos adotados nesta pesquisa 

obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos 

conforme Resolução no. 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Nenhum 

dos procedimentos usados oferece riscos à sua dignidade. 

4. Confidencialidade: todas as informações coletadas neste estudo são 

estritamente confidenciais. Somente o pesquisador e a orientadora terão 

conhecimento dos dados. 
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5. Benefícios: ao participar desta pesquisa o Sr.(a), e todos os demais 

participantes do Projeto Empreender, serão beneficiado pelos resultados 

indicados pelo trabalho, podendo este contribuir para o fortalecimento de 

ações associativistas entre pequenas e médias empresas, sinalizando aos 

governos locais, universidades e instituições ligadas as micro e pequenas 

empresas para a importância do tema. O pesquisador se compromete a 

divulgar os resultados obtidos.  

6. Pagamento: o Sr.(a) não terá nenhum tipo de despesa para participar desta 

pesquisa, bem como nada será pago por sua participação. 

 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre 

para participar desta pesquisa. Portanto preencha, por favor, os itens que se 

seguem: 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 
Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, 

manifesto meu consentimento em participar da pesquisa. 
 
 
 

________________________________________________ 
Nome do Participante da Pesquisa 

 
 
 

________________________________________________ 
Assinatura do Participante da Pesquisa 

 
 
 

________________________________________________ 
Assinatura do Pesquisador 

 
 
 

________________________________________________ 
Assinatura da Orientadora 
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ANEXO B - QUESTIONÁRIO 
 
 
 
Dados pessoais 
 
1. Sexo 

1) Masculino 
2) Feminino 

 
2. Idade 

1) 21 anos ou menos 
2) De 22 a 30 anos 
3) De 31 a 50 anos 
4) Acima de 50 anos 
 

3. Grau de escolaridade 
1) Médio Incompleto 
2) Médio completo 
3) Fundamental Incompleto 
4) Fundamental completo 
5) Superior completo 
6) Superior incompleto / cursando 
7) Pós-Graduação / Especialização / Lato Sensu completo 
8) Pós-Graduação / Especialização / Lato Sensu cursando 
9) Stricto Sensu completo 
10) Stricto Sensu cursando 

 
4. Cargo/função na empresa 

1) Proprietário/a 
2) Diretor/a 
3) Gerente 
4) Assistente / Auxiliar 

 
Características gerais da empresa 
 
5. Setor de atuação 

1) Comércio 
2) Indústria 
3) Prestação de serviços 
 

6. Número total de funcionários/as 
1) De 1 a 9 funcionários/as  
2) De 10 a 49 funcionários/as 
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3) De 50 a 99 funcionários/as 
4) Acima de 99 funcionários/as 
 

7. Tempo de atuação no mercado 
1) 5 anos ou menos 
2) De 6 a 10 anos 
3) Acima de 10 anos 
 

8. Localização 
1) Santo André 
2) São Bernardo do Campo 
3) São Caetano do Sul 
4) Diadema 
5) Mauá 
6) Ribeirão Pires 
7) Rio Grande da Serra 
 

Associativismo empresarial 
 
9. Vocês participam de alguma forma de associativismo além do Projeto 
Empreender? 

1) Sim, participamos de outros projetos formais. 
2) Sim, participamos de outros projetos, porém eles não são formais. 
3) Sim, participamos de outros projetos formais e informais. 
Não (pule a questão 10 e siga para a questão 11). 

 
10. Com que frequência, aproximadamente, vocês fazem ou recebem contato 
com estas empresas? 

1) Muitas vezes por semana. 
2) Semanalmente. 
3) Mensalmente. 
4) Semestralmente. 
5) Uma vez ou menos por ano. 
4) Não sabemos responder. 
 

11. Quando foi a primeira vez que vocês participaram de um projeto ou forma 
de associativismo? Considere a data mais antiga, sendo esta referente ao 
Projeto Empreender ou quaisquer outros. 

1) Há menos de 1 ano. 
2) De 1 a 3 anos. 
3) De 4 a 6 anos. 
4) Há mais de 6 anos. 
 

12. Dentre as opções abaixo, selecione os 3 principais motivos que levaram 
vocês a participarem de projetos de associativismo empresarial. 

1) Acesso a novos mercados. 
2) Desenvolvimento de novos produtos/serviços. 
3) Aumento da capacidade de produção. 
4) Acesso a parcerias financeiras. 
5) Acesso a novas tecnologias. 
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6) Acesso a novos fornecedores. 
7) Divulgação de nosso trabalho (serviços/produtos). 
8) Redução dos nossos custos. 
9) Reivindicações referentes às ações públicas. 
99) Outros 

 
13. Através do associativismo, a empresa que você representa se desenvolveu 
de alguma forma? 

1) Sim, mas ainda podemos melhorar. 
2) Sim e estamos satisfeitos com os resultados obtidos. 
3) Ainda não, mas acreditamos que isso ocorrerá. 
4) Não. 

 
14. Dentre as opções abaixo, selecione as 2 principais dificuldades 
encontradas para o  
desenvolvimento do associativismo empresarial. 

1) Autorrisco envolvido. 
2) Desejo de manter-se independente. 
3) Riscos legais e tributários. 
4) Não concordância em compartilhar dados da empresa. 
5) Problemas culturais. 
6) Faltam incentivos públicos / governamentais. 
7) Não existem dificuldades. 
8) Não sabemos responder. 
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ANEXO C – ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 
 
 

 
 
 
 
1. (Pergunta relacionada com a questão 12 do questionário) Quais os 03 
principais motivos que te levaram a participar do Projeto Empreender. 
 
 
 
 
2. (Pergunta relacionada com a questão 13 do questionário) Através do 
associativismo, a empresa que você representa se desenvolveu de alguma 
forma? 
 
 
 
 
3. (Pergunta relacionada com a questão 14 do questionário) Em sua 
opinião, quais as duas maiores dificuldades para o desenvolvimento do 
associativismo empresarial? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


