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Associativismo
O Associativismo é uma forma de organização através
de associações que tem como ﬁnalidade conseguir
benefícios comuns para seus associados por meio de
ações coletivas. Esse vínculo produz uma unidade que
fortalece o trabalho em grupo e estabelece metas em
comum. A prática, além de trazer vantagens para toda
a sociedade, também permite uma rica troca de
experiência entre os associados.
É um meio de agrupar pessoas com o objetivo comum
de alcançar um bem maior para a coletividade.
Trabalhando com outros companheiros numa
associação, conseguimos alcançar o que desejamos e
o que muitas vezes não é possível conquistar agindo
individualmente. As associações se caracterizam por
sempre serem sem ﬁns lucrativos e sempre terem
voluntários no nível mais alto das suas administrações.
A atividade coletiva fortalece as ações do grupo,
gerando mais retorno do que ações individuais
isoladas. Através dessa união é possível promover
benefícios para todos os associados com maior
facilidade e rapidez.
De forma sucinta, a globalização e o aumento da
competitividade exigem que as empresas, grandes,
médias ou pequenas, se adaptem a realidade
econômica atual. Neste contexto, o associativismo é
um aliado valioso para auxiliar as instituições a
desenvolverem o mercado.
Neste quinto módulo abordaremos o tema
desenvolvendo mercados por meio das associações
que buscam realizar projetos que aumentem o
mercado para os seus associados. Essa é uma das
ações mais importantes que uma associação pode
oferecer a seus associados, pois para construir uma
associação próspera é preciso possuir associadas
fortes e economicamente saudáveis.
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Desenvolvendo mercados
por meio das associações
Esse é um objetivo que deve ser perseguido
pelas Associações, pois cria um ambiente de
negócio mais pujante e permite o
desenvolvimento de um ciclo virtuoso tanto
para os associados e, consequentemente, para
a instituição que os representa.
Por meio do associativismo existem várias
ferramentas que permitem ajudar as empresas
a conquistarem novos clientes e aumentarem o
seu faturamento. Por exemplo, as associações
podem aproximar grandes empresas de sua
cadeia de fornecimento, e ainda auxiliar na

qualiﬁcação desses fornecedores. Outra
possibilidade é a associação utilizar sua
representatividade, para apresentar o portfólio
de serviços e produtos de seus associados a
possíveis clientes e ainda trazer demandas de
outras empresas e mercados a seus
associados.
Portanto, as associações podem ser
importantes canais de oferta e captação de
demandas, tornando-se um apoio importante
nas estratégias de captação e prospecção de
negócios para suas associadas.

O fornecedor é um elemento de
enorme importância para qualquer
organização, responsável por fazer
com que toda cadeia alcance seu
êxito que é chegar ao mercado com
bons produtos, aceitos e gerar o
desenvolvimento local.
Luciano Raizer Moura - Presidente da Sindinfo

Qualificação oportuniza novos mercados
Para a grande maioria das empresas é necessário
possuir uma boa cadeia de fornecedores para que
possam se concentrar no seu "core business" pois
com a globalização houve um aumento forte na
competitividade do mercado. Isto resultou num
foco maior no seu negócio principal, na sua
habilidade maior e na terceirização das outras
atividades. Este fato gera oportunidades para os
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fornecedores que são competitivos tanto em
preço quanto em qualidade.
A concorrência global promove a necessidade
das empresas de contarem com fornecedores
mais eﬁcientes e produtivos, e traz grandes
benefícios para o desenvolvimento desses
fornecedores.
Assim
as
corporações
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dependem cada vez mais de parceiros, para que
sejam capazes de inovar sempre e se tornarem
mais competitivas no mercado.

Oportunizar a detecção
e captação de demandas

As associações podem ajudar na criação de
uma cultura empresarial de conﬁança para que
as empresas não tenham apenas mais
fornecedores, mas sim aliados, que realmente
ajudem seus clientes a inovar. Já é uma
tendência consolidada que as organizações não
sejam mais verticais, mas que dividam custos e
fornecedores, se tornando mais enxutas e
competitivas.

As associações podem utilizar a sua
representatividade para apresentar o portfólio
dos fornecedores a possíveis clientes, e
auxiliá-los, por meio de programas de ação
coletiva, na busca de suprir suas necessidades
mais perto, com qualidade igual ou superior aos
existentes e com preço competitivo.

As associações devem preparar suas
associadas para que tenham alta qualidade e
baixo custo, estimulando-as a praticarem
melhoria contínua nos seus produtos, nos seus
processos e serviços através de um programa
permanente de qualiﬁcação dos seus
colaboradores e da construção de um elevado
padrão de relacionamento com os clientes
visando a conquistar novas encomendas.
Todas as empresas buscam produtividade,
entretanto, a preparação de um fornecedor não é
tão simples, exige método e esforço, e para que
uma organização faça isso individualmente gera
um alto custo, mas por meio das associações é
mais fácil qualiﬁcar o fornecedor. O
associativismo pode auxiliá-las na procura por
fornecedores, além de liderar a implementação
de programas de qualiﬁcação dos mesmos.
Esse tipo de iniciativa leva ao desenvolvimento,
pois quando as grandes empresas contam com
fornecedores
qualiﬁcados uma série de
oportunidades são criadas, aumentando a
competitividade e a produtividade.

O associativismo permite que associadas de
uma associação conheçam outras realidades e
desenvolvam
novas
tecnologias.
As
associações ajudam na viabilização e
construção de uma indispensável infraestrutura
tecnológica avançada, com disponibilidade de
redes de comunicação de banda larga,
proximidade de laboratórios bem equipados e de
centros tecnológicos setoriais. Colaboram
também na mobilização para atração de
pesquisadores e consultores competentes. Este
conjunto de fatores as ajudarão a desnvolver
mercados para suas associadas, tanto local
quanto regional e internacional pela ambiência
geradora de produtos, processos e serviços
inovadores e competitivos.
Patentes são geradas pelo desenvolvimento
tecnológico e pela ação empreendedora e
associativa das associadas desenvolvendo
mercados que existiam em potencial mas que
não eram explorados.

O progresso gerado por estas ações das
associações para desenvolver mercados auxilia
a sociedade a se tornar sustentável. O
crescimento fortalece a economia pois fomenta
os empregos, gera salários que propicia
consumo e investimentos fechando o círculo de
gerar demanda que impulsiona as empresas.
Com isso as associações empresariais se
consolidam.
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Dicas
É fundamental que as associações e as empresas entendam que a
produtividade não é um problema, mas sim a solução. O
crescimento do país de forma sustentável vem com o aumento da
produtividade, o que gera oportunidade para as empresas e pessoas
no mercado brasileiro e local.
Assim como as empresas, as associações devem se redesenhar, ou
seja, buscar a eﬁciência de forma ampla, com inovação, diminuição
de recursos e burocracia. Pois como dito no módulo 3 (MD3), a
inovação é vital para a sobrevivência e desenvolvimento das
mesmas. As associações que não se adaptarem irão morrer.

Produtividade é a solução do problema.
Da mesma forma que as empresas, se
as associações não entenderem que
este mundo mudou e que elas podem
contribuir de uma forma diferente, com
menos recurso, mas com mais
criatividade para encarar a
competitividade, as associações
possuem um ﬁm deﬁnido.
Jorge Luiz Ribeiro de Oliveira - Vice Presidente
de operações da Aços Planos América do Sul

Conﬁra algumas dicas para implementar ações de desenvolvimento de mercado:

Investir em Educação e Qualificação
A primeira dica é conhecer as razões e deﬁciências dos
fornecedores locais, que fazem com que um potencial cliente da sua
região adquira os produtos/serviços em outros mercados. O
associativismo auxilia seus membros a se qualiﬁcar, a se
desenvolver, superando as suas carências, sendo fundamental
promover ações de capacitação dos associados para aumento da
sua competência de execução, de inovação e de produção com
qualidade e preço competitivo.
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As associações podem auxiliar para que seus associados tenham
acesso à educação e tecnologia por meio de viagens, caravanas e
palestras, por exemplo, inspirando e qualiﬁcando as empresas com
o que está acontecendo em todo mundo, preparando para uma
competição global.
É importante que as empresas visitem umas as outras e interajam
entre si, para que estejam sempre melhorando seus equipamentos e
serviços. Deve-se unir os interesses em comum, a parceria entre
empresas fornece soluções ainda melhores para o cliente.

As associações estão entendendo o
seu papel em trabalhar inovação,
tecnologia, mercado e a área comercial.
Estão mostrando que isso deve ser no
coletivo, não no individual, e vão ganhar
aqueles que se capacitarem e forem
competentes.
Durval Vieira de Freitas - Consultor e idealizador
do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores

Um exemplo de ação de capacitação para o aumento da
competência e qualidade são os Programas de Desenvolvimento
que podem ser apoiados por um conjunto com diversas
associações. Como o Programa Integrado de Desenvolvimento e
Qualiﬁcação de Fornecedores (PRODFOR), criado em 1997, na
Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, que tem o
papel de promover a captação dos fornecedores locais, por meio da
realização de um sistema devidamente organizado, para que assim
sejam ofertados serviços e produtos de qualidade, levando
competência aos fornecedores por meio das associações.
Para mais informações acesse: http://www.prodfor.com.br

Integração e geração de vantagem competitiva
A dica é ter um grande número de associados, como citado na cartilha
do módulo 4 (MD4), pois quanto maior a quantidade de membros,
maior a representatividade para ajudar nessa aproximação.
É importante que as associações atuem junto aos grandes projetos
de investimento local e novas empresas, e levantem as demandas
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desses empreendimentos, para assim, divulgar estas informações
para os associados e promover ações para que os compradores e
vendedores se aproximem.
O desenvolvimento do mercado pode ser feito com divulgação
coletiva do setor representado pela associação, mostrando os seus
diferenciais e os seus produtos. A maior integração das
organizações do setor gera o estímulo das expansões das empresas
existentes. E isso atrai novos associados para a associação.
Um exemplo é o Programa de Desenvolvimento de Fornecedores
(PDF), criado em 1995,, também no Espírito Santo. Ele identiﬁca as
necessidades de aquisição das grandes empresas, e o que é
necessário para contratar os fornecedores. O programa contribui para
a inteligência competitiva entre as empresas, na integração da cadeia
produtiva em diversos níveis da economia local, inclusive no interior e
no estímulo de parcerias empresariais e tecnológicas. Atualmente
cerca de 50% das empresas capixabas participam do programa, o que
mostra a sua efetividade para promover acesso ao mercado.
Para mais informações sobre o PDF acesse:
http://www.iel-es.org.br/consultorias-e-solucoes-empresariais/pdf-es/
O Fórum de Petróleo e Gás é outro modelo de sucesso que inspira e
fornece oportunidades as empresas para um dos maiores mercados
globais. O Fórum recebe apoio de várias associações que querem abrir
portas para seus associados, gerar conexões e relacionamentos.
Desaﬁos são lançados para os fornecedores que podem desenvolver
soluções, e posteriormente ganhar o mercado global. Assim, clientes e
fornecedores se unem e ajudam mutuamente, gerando
desenvolvimento do mercado. As empresas que participam desse
programa se tornam habilitadas a fornecerem seus produtos e serviços
para todo o mercado mundial de petróleo e gás.

O Fórum oportuniza para que o
empreendedor consiga acessar a
demanda da grande operadora.

Luiz Alberto Carvalho - Coordenador executivo
do Fórum Capixaba de Petróleo e Gás
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Fluxo do desenvolvimento de
mercado por meio das associações
O fluxo do desenvolvimento de mercado por meio das associações explica passo a
passo o modo como uma associação pode criar um ciclo virtuoso para aumentar a
competitividade mercadológica das suas associadas e consequentemente
desenvolver o mercado. É necessário que a associação auxilie as médias e grandes
empresas na busca por fornecedores locais e que prepare estas fornecedoras, suas
associadas, para que ofereçam produtos e serviços de qualidade, com preço
competitivo, além de se aprimorararem tecnologicamente e desenvolverem novas
patentes, criando uma vantagem competitiva. Esse ciclo é muito importante para
que o mercado se desenvolva e as associações se fortaleçam.

Desenvolvimento
do mercado por meio
das associações

Fortalecimento
das Associações

Criação de
vantagem
competitiva
para os
associados

Desenvolvimento de novas
tecnologias e
patentes

Associação
auxilia na
busca por
fornecedores
locais
Preparação e qualiﬁcação
dos fornecedores

Portanto, uma associação empresarial tem que ter entre os seus objetivos
permanentes e principais o desenvolvimento de ações que aumentem o
mercado, para que os seus associados consigam vender o que produzem e
sobrevivam a competitividade atual.
Sendo assim, podemos concluir que o associativismo torna todo o setor forte,
pois ele não favorece uma empresa, mas o conjunto. Ele cria uma rede com elos
fortes, onde outro associado não é um concorrente comum, mas também
parceiro. Uma empresa sozinha pode até caminhar mais rápido, mas unida com
outras, ela vai mais longe.
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A Escola de Associativismo tem como proposta fomentar o
associativismo de alto nível, com atuação independente,
com respeito à ética, a fortes princípios de honestidade,
transparência, renovação dentre outros atributos virtuosos
através dos cursos, palestras e conteúdo online, que
produzem informação e instrução àqueles que buscam
aperfeiçoar suas associações e melhorar os serviços
prestados e o retorno aos seus associados. Um projeto já
apoiado pela Federação das Indústrias do Estado do Espírito
Santo (Findes), o Instituto Euvaldo Lodi (IEL/ES), Serviço
Social da Indústria (SESI), Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (SENAI), e pelas empresas ArcelorMittal, ebrand,
Fibrasa e Mar.
www.escola dea sso ciativismo .co m
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