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Resumo:
Manter a competitividade de mercado e conquistar o diferencial necessário é o grande desafio do
empresariado para que essa seja uma prática constante nas empresas. As parcerias, em busca desse
objetivo, fortalecem os envolvidos e permitem que os mesmos interajam e fortaleçam seus ganhos. As
associações são exemplo dessas parcerias. Nesse sentido, o presente trabalho apresenta um estudo
realizado com os empresários que participam da Associação de Potencialização de Espaços
Comerciais (APEC), associação criada a partir do Projeto do SEBRAE, de Revitalização de espaços
comerciais, no espaço Alto da Julio. O objetivo principal foi investigar e analisar as relações de
parcerias entre os empresários que integram a APEC, bem como conhecer os principais resultados de
parceria entre esses empresários. Para isso, realizou-se um estudo de caso, sendo que a coleta de dados
foi realizada por meio de entrevistas, com membros da direção executiva da APEC, e questionários
aplicados às cinquenta empresas instaladas na Alto da Julio. Dessa forma, evidenciou-se que a direção
se mostra otimista em relação a APEC, defendendo vários benefícios advindos da parceria entre os
empresários e a associação apesar de ainda enfrentar dificuldades na gestão. Além disso, os associados
elencaram pontos fortes decorrentes do projeto e mudanças significativas na gestão com a parceria dos
empresários do Alto da Julio, porém observou-se que a continuidade do projeto depende de melhorias
a serem alcançadas.
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Empowerment Association of Commercial Spaces: The Interaction
and Satisfaction of Business Associates, in Management and Results
Abstract:
Maintain market competitiveness and conquer the necessary differential is big business challenge to
make it a constant practice in companies. The partnerships in pursuit of that goal, strengthen those
involved and allow them to interact and strengthen their gains. The associations are examples of these
partnerships. In this sense, the work shows a study of entrepreneurs who participate in the
Empowerment of Commercial Spaces Association (APEC), an association created from SEBRAE
Project Revitalization of commercial premises in the space Alto da Julio. The main objective was to
investigate and analyze the relationships of partnerships between businesses that are part of APEC as
well as knowing the main results of partnership between these entrepreneurs. For this, there was a case
study, where the data collection was performed through interviews with members of the executive

direction of APEC, and questionnaires given to fifty companies located in the Alto da Julio. Thus, it
became clear that the direction is optimistic about APEC, defending several benefits from the
partnership between entrepreneurs and the association whilst still encounter difficulties in
management. In addition, members have listed strengths from the project and significant changes in
the management of the partnership of Alto da Julio entrepreneurs, however it was noted that the
continuity of the project depends on improvements to be achieved.
Key-words: Partnerships, Associations, Benefits.

1 Introdução
Com a gama de novos empreendedores se lançando no mercado com negócios
prósperos, simultaneamente com o fenômeno da globalização e a evolução das formas de
gestão, muitos são os desafios dos empresários na concorrência. É necessário mais que
competências técnicas nessa disputa, devem ser consideradas competências conceituais,
estratégias de diferenciação e criatividade.
Nesse contexto, surgem novas perspectivas que vão além das formas tradicionais de se
fazer gestão e acabam transformando muitos concorrentes em parceiros. A parceria
proporciona benefícios e agrega valor ao grupo. Além disso, a força de mercado também
aumenta, gerando maiores oportunidades aos parceiros. Nesse caso, os pontos fortes da
parceria acabam muitas vezes superando a visão negativa de estar trabalhando em conjunto
com o concorrente, e os ganhos se multiplicam para ambos os lados.
Um exemplo de projeto que reflete em parcerias foi criado pelo Serviço Brasileiro de
Apoio às Pequenas Empresas do Paraná (SEBRAE/PR) juntamente com o Sistema de
Federação do Comércio do Paraná (FECOMÉRCIO/PR). Dessa união surgiu o Programa de
Revitalização de Espaços Comerciais. O programa foi implantado inicialmente nas cidades de
Maringá, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon, Londrina, e Castro, no Paraná. O
objetivo principal do projeto, foi aumentar a atratividade do comércio varejista de bens e
serviços prevendo ações de curto, médio e longo prazo. Propondo mudanças na área de gestão
e visão dos negócios, cooperação, associativismo e parcerias.
Em Francisco Beltrão-PR o projeto ganhou o nome “Alto da Julio” propondo entre
outros objetivos, a promoção das empresas situadas na Avenida Julio Assis Cavalheiro (entre
a Trav. Frei Deodato e Av. Luís Antônio Faedo). Para que isso fosse possível, estratégias de
marketing e gestão foram trabalhadas no decorrer de três anos de implantação do projeto até
2013 (ano da pesquisa). Porém, para auxiliar e garantir a continuidade desse projeto, o qual o
SEBRAE/PR atua por tempo determinado, foi desenvolvida a Associação de Potencialização
de Espaços Comerciais (APEC), que será responsável pela gestão do Alto da Julio.
Diante do exposto, este artigo, que é um recorte do trabalho de conclusão de curso de
administração da UNISEP, apresentado em dezembro de 2013, tem como objetivo investigar
no processo de gestão da APEC, a participação e integração mantidas com os Empresários
que aderiram ao projeto Alto da Julio, assim como os principais resultados da parceria
firmada entre os empresários.
A metodologia utilizada foi um estudo de caso com base na pesquisa qualitativa,
porém com aspectos quantitativos. A coleta dos dados primários foi realizada através de
entrevistas e questionários semiestruturados. As entrevistas foram realizadas com três dos
membros da direção executiva da APEC, que no decorrer deste trabalho serão identificados
como Ent1, Ent2 e Ent3, garantindo o anonimado dos mesmos, e os questionários
semiestruturados foram aplicados em 50 (cinquenta) empresas localizadas na rua Alto da
Julio, observando-se que destas, apenas 30 são associadas à APEC. A investigação foi

realizada entre os dias 15 de Outubro de 2013 a 10 de Novembro de 2013, com o intuito de
identificar junto a direção executiva e os empresários situados na rua do Alto da Julio, as
vantagens oferecidas pela associação, ações desenvolvidas, satisfação com os resultados
obtidos até então, entre outros aspectos. Buscou-se aprofundar as discussões sobre as
parcerias entre os empresários, necessárias para a sustentabilidade da Associação e do
programa. Baseado nisso, algumas questões nortearam o presente estudo, como, os
empresários associados estariam interessados em participar da Associação e da sua gestão?
Será que acreditam na continuidade do projeto futuramente, sem o SEBRAE na gestão?
Para tanto, o presente trabalho está estruturado, de modo que seja possível
compreender a evolução do Programa, e seus resultados até o ano da pesquisa. Inicialmente,
apresenta uma reflexão sobre o associativismo, na sequência discorre sobre a história do
Projeto Alto da Julio, desde como tudo começou até a constituição da APEC. Em seguida,
serão expostos os resultados da pesquisa e por fim as conclusões do trabalho.
2 Considerações sobre o Associativismo
Antes de se falar em Associativismo é importante entende o conceito de gestão, pois
as associações surgiram como uma estratégia de gestão competitiva. Sendo assim, pode-se
dizer que a essência da Administração está, na tomada de decisão constante dentro da
organização, focada na resolução dos problemas. Nesse sentido, o administrador deve estar
sempre atento para identificar quais as variáveis devem ser levadas em consideração na
tomada de decisão para que assim consiga a efetividade na gestão (MAXIMIANO, 2012).
Daft (2008), Chiavenato (2003) e Jones e George (2008) concordam que o conceito de
Administração está ligado ao alcance das metas e objetivos da empresa através do
planejamento, organização, direção e controle, utilizando de maneira eficaz, eficiente e efetiva
os recursos da empresa. Estudar administração e saber administrar é algo essencial nos dias de
hoje, inicialmente, porque em qualquer sociedade ou cultura os recursos são valiosos e
escassos, saber como utilizá-los da melhor eficiente e eficaz geral bem estar das pessoas na
sociedade, além de ser uma vantagem competitiva.
Com a evolução dos conceitos de gestão, surgiu o associativismo, pensando-se no
coletivo, visando a interação entre as empresas para se fortalecerem na busca por resultados
comuns. O Associativismo “pode ser definido como uma forma de cooperativismo, onde a
sociedade se organiza através de ajuda mútua para resolver diversos problemas relacionados
ao seu dia-a-dia” (BANCOOB, 2002 apud BONASSI e LISBOA, 2003, p.5). Algumas das
motivações que levam as empresas a se associarem, conforme explicam Bonassi e Lisboa
(2003) são: Solução de problemas comuns entre os associados; Impossibilidade de produção
individual; Afinidade; Busca de Sinergia; Divisão de custos; Necessidades sociais; Busca de
independência; e Compartilhamento de Interesses.
O SEBRAE (2009, p.1) corrobora conceituando Associação como sendo uma junção de
pessoas, que se disponham a trabalhar juntas, buscando os mesmos objetivos, visando
melhorias para todos os seus integrantes.
Qualquer iniciativa formal ou informal que reúne pessoas físicas ou outras
sociedades jurídicas com objetivos comuns, visando superar dificuldades e gerar
benefícios para os seus associados. Associação é uma forma jurídica de legalizar a
união de pessoas em torno de seus interesses. Sua constituição permite a construção
de melhores condições do que aquelas que os indivíduos teriam isoladamente para a
realização dos seus objetivos.

Cielo et al (2009) apud Hodecker et al (2012, p.5) explicam que “o termo
associativismo deriva de associações, pois remete ao sentimento de que os associados devem
compartilhar, de repartir os dividendos e ajudar-se nas dificuldades”. Assim, percebe-se que o

conceito de associativismo está ligado a união de empresas ou pessoas em busca de um
objetivo em comum, para juntos encontrarem soluções melhores para os conflitos que a vida
em sociedade apresenta.
Algumas das várias formas que as associações podem assumir são: Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), cooperativas, sindicatos, fundações,
organizações sociais e clubes, onde o que irá diferencial a forma jurídica de cada uma são os
objetivos que se pretende alcançar (SEBRAE, 2009). No quadro 1, observa-se de maneira
mais ampla as características das associações:
CRITÉRIO
Conceito

ASSOCIAÇÃO
Conceito Sociedade de pessoas sem fins lucrativos
Representar e defender os interesses dos associados. Estimular a melhoria técnica,
Finalidade
profissional e social dos associados. Realizar iniciativas de promoção, educação e
assistência social.
Aprovação do estatuto em assembléia geral pelos associados. Eleição da diretoria e do
conselho fiscal. Elaboração da ata de constituição. Registro do estatuto e da ata de
Legalização
constituição no cartório de registro de pessoas jurídicas da comarca. CNPJ na Receita
Federal. Registro no INSS e no Ministério do trabalho.
Constituição
Mínimo de duas pessoas.
Legislação
Constituição (art. 5o., XVII a XXI, e art 174, par. 2o.). Código Civil
Seu patrimônio é formado por taxa paga pelos associados, doações, fundos e reservas. Não
Patrimônio /
possui capital social. A inexistência do mesmo dificulta a obtenção de financiamento junto
Capital
às instituições financeiras.
Pode representar os associados em ações coletivas de seu interesse. É representada por
Representação
federações e confederações.
Nas decisões em assembléia geral, cada pessoa tem direito a um voto. As decisões devem
Forma de Gestão
sempre ser tomadas com a participação e o envolvimento dos associados.
Abrangência /
Área de atuação limita-se aos seus objetivos, podendo ter abrangência nacional.
Área de Ação
A associação não tem como finalidade realizar atividades de comércio, podendo realizá-las
Operações
para a implementação de seus objetivos sociais. Pode realizar operações financeiras e
bancárias usuais.
Os associados não são responsáveis diretamente pelas obrigações contraídas pela
Responsabilidades associação. A sua diretoria só pode ser responsabilizada se agir sem o consentimento dos
associados.
Os dirigentes não têm remuneração pelo exercício de suas funções; recebem apenas o
Remuneração
reembolso das despesas realizadas para o desempenho dos seus cargos.
Contabilidade
Escrituração contábil simplificada.
Tributação
Deve fazer anualmente uma declaração de isenção de imposto de renda.
Pode ser fiscalizada pela prefeitura, pela Fazenda Estadual, pelo INSS, pelo Ministério do
Fiscalização
Trabalho e pela Receita Federal.
Definida em assembléia geral ou mediante intervenção judicial, realizada pelo Ministério
Dissolução
Público.
Resultados
As possíveis sobras obtidas de operações entre os associados serão aplicadas na própria
Financeiros
associação.
Fonte: Veiga e Rech (2001), adaptado pelo autor.
Quadro 1 – Entendendo as Associações

Como percebeu-se no quadro 1, as associações são organizações regidas por normas,
de certa forma rígidas, transparentes e democráticas, por envolver o interesse de todos os
associados. A partir da associação é que se observa na formação e ações do grupo,

características de um processo de autogestão para gerir a organização. Os membros
associados devem interagir não somente contribuindo onerosamente, mas sim, a nível de
gestão, auxiliando e participando nas tomadas de decisões. Os associados devem trabalhar em
conjunto, pois visam um objetivo em comum e os resultados tendem a beneficiar a todos que
participam.
Sendo assim, pode-se dizer que a Autogestão é uma característica do associativismo,
assim como as parcerias. A autogestão entende-se por “um conjunto de princípios, normas e
procedimentos que orientam o desenvolvimento de uma organização, que deve autogerir-se
para alcançar a realização de seus objetivos” (KOSLOVSKI, 2004, p. 48). Na autogestão
todos os membros participam ativamente das decisões, pois além de beneficiários são gestores
da organização (VASCO, 2012). Nesse sentido, os membros do grupo participam das tomadas
de decisões e criação das ações na busca dos benefícios e melhorias do coletivo.
Para as parcerias funcionarem adequadamente Rodrigues e Mendes (2004) ainda
corroboram que devem ser obedecidas algumas condições básicas:







Afinidade: Simpatia natural e fortes empatias;
Complementaridade: soma de competências e habilidades;
Respeito: pelos valores e pelas visões diferenciadas;
Transparência: Informações e condutas transparentes;
Confiança: essencial para a parceria;
Flexibilidade: Fazer concessões e aceitar mudanças.

Uma parceria ocorre quando duas ou mais empresas ou pessoas se associam para
abranger parte de suas atividades quando é julgado conveniente ampliar os relacionamentos
que reforçam as atuações e os resultados das empresas. Pode ser conceituada também, como
uma aliança estratégica, tendo objetivos estratégicos comuns e com vínculos permanentes
entre os interessados. A motivação básica dessas alianças é a intensa concorrência que se
instala no mercado e exige das empresas inovação permanente (na produção, processo de
gestão, distribuição e comercialização). As parcerias permitem remodelações das estratégias
das empresas dentro do ambiente globalizado (RODRIGUES e MENDES, 2004).
3 A Associação de Potencialização de Espaços Comerciais (APEC)
Para entender o surgimento da APEC é preciso primeiramente conhecer o Programa de
Revitalização de Espaços Comerciais. O Programa é uma iniciativa do Serviço Brasileiro de
Apoio às Pequenas Empresas do Paraná (SEBRAE/PR) e do Sistema de Federação do
Comércio do Paraná (FECOMÉRCIO/PR), lançado em 2010, foi implantado em cinco
municípios do Paraná: Maringá, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon, Londrina, e
Castro. O principal objetivo desse projeto foi aumentar a atratividade do comércio varejista de
bens e serviços com base no conceito de “shopping a céu aberto”.
A proposta consistiu em transformar espaços comerciais, já existentes das cidades
mencionadas, em locais diferenciados, onde o cliente encontre variedades de varejo e ao
mesmo tempo tenha a sua disposição segurança, estacionamento, gastronomia, lazer,
infraestrutura entre outros, por meio de ações de curto, médio e longo prazo. Para isso, foram
usados como referência, comércios localizados nos municípios de Ilhéus, Jequié e Itabuna na
Bahia, além de outros projetos de Curitiba-PR (Rua Riachuelo), Maringá (Seminário de
espaços compartilhados, com Cases dos Estados Unidos) e São Paulo (Rua João Cachoeira).
Em Francisco Beltrão, com o projeto em fase de planejamento, a FECOMÉRCIO/PR
juntamente com as lideranças apoiadoras (SEBRAE, IPPUB, SENAC, UTFPR, SINDICOM,
AMOCEN, CDL, ACEFB, UNIOESTE, SESC), passaram a discutir sobre a escolha de um

espaço na cidade que pudesse ser potencializado, a partir dos objetivos destacados no projeto,
segundo informações do SEBRAE/PR.
Dessa forma, definiu-se a Avenida Julio Assis Cavalheiro (600 metros dela), entre a
Travessa Frei Deodato até a Avenida Luís Antônio Faedo, como espaço alvo para participar
do projeto, ganhando o nome de “Alto da Julio”. A escolha foi baseada no histórico do local,
em 1988 uma obra criou o calçadão central, que acabou dividindo os empresários em dois
lados da Avenida, concentrando os maiores varejistas e instituições financeiras do lado oposto
ao escolhido para o projeto, consequentemente houve uma estagnação no lado prejudicado.
Além disso, outros fatores levados em consideração foram: a baixa concentração de empresas
do varejo nesse local; o reduzido fluxo de pessoas.
Fiorentin (2010) comenta que na época cerca de 34 (trinta e quatro) empresários
aderiram à essa parceria e se tornaram componentes da Governança do Projeto. Após um
tempo, com o projeto já estruturado e ações iniciadas, era necessário pensar na sua
continuidade, pois o SEBRAE não poderia geri-lo permanentemente. Sendo assim, no ano de
2011 foi criada a Associação de Potencialização de Espaços Comerciais (APEC) para dar
continuidade ao programa após o desligamento do SEBRAE, com os seguintes objetivos:










O desenvolvimento comercial do Alto da Julio, defendendo os interesses coletivos dos
Empresários e Entidades Constituídas, integrantes desta organização, e/ou conveniadas;
Promover esforços com os integrantes e parceiros, para criar meios atrativos para o
público consumidor e turista, ofertando um ambiente de lazer, segurança, conforto e
bem estar em toda a área que integra a APEC;
Desenvolver projetos de ação coletiva, com recursos próprios e/ou parcerias com
entidades do poder público ou privado;
Pesquisar e obter soluções para os problemas que afetem o interesse coletivo;
Representar a comunidade junto aos órgãos públicos e privados, no atendimento de suas
reivindicações;
Integrar Empresários e Entidades parceiras com objetivo de potencializar o Espaço
Comercial.
O desenvolvimento comercial do Alto da Julio, defendendo os interesses coletivos dos
Empresários e Entidades Constituídas, integrantes desta organização, e/ou conveniadas;
Promover esforços com os integrantes e parceiros, para criar meios atrativos para o
público consumidor e turista, ofertando um ambiente de lazer, segurança, conforto e
bem estar em toda a área que integra a APEC;

Para associa-se à APEC os empresários, profissionais liberais ou instituições
formalmente constituídas devem estar estabelecidos no espaço comercial do Alto da Julio.
Além disso, devem aderir ao projeto e demonstrar interesse no desenvolvimento do comércio.
3.1 A atuação da APEC
É importante destacar que, das 50 (cinquenta) empresas que estão localizadas na área
de abrangência do projeto Alto da Julio, e que receberam o questionário para participar da
pesquisa, constatou-se que apenas 30 (trinta) são associadas à APEC - sendo todas localizadas
no espaço do Alto da Julio, um critério para participar da associação - e dessas, apenas 21
(vinte e uma) responderam questionário.
No momento da pesquisa, a APEC não realizava nenhuma ação específica visando
atrair mais associados. A direção executiva acredita que os resultados do projeto e as
parcerias, consideradas fortes aliadas do programa, já são formas eficazes de atrair novos
membros. Quando surgem novos empresários na rua, os mesmos são visitados pelos membros
da direção executiva da APEC e convidados à participar, cabendo a eles decidirem se aderem

ou não o projeto. A Associação trabalha com campanhas realizadas no espaço do Alto da
Julio, visando atender as necessidades dos associados, por isso segundo o Entrevistado Ent.2,
para a criação das campanhas, são realizadas “[...] pesquisas entre os empresários pra ver
quais as datas comemorativas que eles preferem [...]”. Além disso, o cronograma das
campanhas é elaborado junto com o SEBRAE e governança do projeto (associados e
parceiros), através de uma reunião no início do ano, onde são planejadas todas as ações que
serão realizadas no decorrer do ano.
Visando verificar, entre os próprios associados, empresários, como eles avaliavam a
participação dos membros da associação na elaboração das ações e nas tomadas de decisões,
42% dos respondentes acham que as ações são pensadas no coletivo, mas poucos associados
participam e apesar de 38% dos empresários defenderem que há uma participação ativa de
todos os associados, 5% contestam dizendo que a participação nas decisões e ações é restrita a
poucos associados. Além disso, 10% optaram por não responder e 5% descreveram que nunca
participaram das reuniões e não saberiam responder. Conforme mostra a figura 1.

Fonte: Pesquisa de campo (2013)
Figura 1 – Avaliação da participação dos empresários nas ações elaboradas e nas tomada de decisão

Esses resultados, de certa forma negativos, em relação a participação dos associados
na gestão vão contra a fundamentação teórica sobre a Autogestão que é a característica das
associações. Conforme já comentado, Vasco (2012) explica que em empreendimentos como
associações todos os membros devem participar ativamente das decisões, pois além de
beneficiários são gestores da organização. Ainda Koslovski (2004) complementa que na
autogestão deve haver entre outros itens, autonomia, cogestão, participação democrática, auto
fiscalização, informação e integração, o que pode não estar acontecendo na APEC, baseandose nas respostas dos associados.
Segundo os membros da direção executiva da APEC, aos poucos o Alto da Julio e a
associação estão se fortalecendo e apresentando resultados positivos. Os principais resultados
da parceria entre a APEC e os empresários associados do Alto da Julio são destacados pelos
entrevistados de forma positiva, como pode-se observar nos itens elencados no quadro 2.
ENT.1
ENT.2
ENT.3
 Aumento do faturamento;
 União entre os empresários;
 Aumento de colaboradores, que  Treinamento dos funcionários;
 Aumento do sentimento de
passaram de 250 para aprox. 350  Melhoria no Layout das lojas;
parceria e amizade entre os
(considerando todas as empresas);
empresários;
 Melhorias na infraestrutura da
 Maior do fluxo de pessoas na rua;
rua, na medida do permitido.
 Vontade de que o outro vá
bem e todos se beneficiem.
 Vitrines mais atrativas;
Fonte: Pesquisa de campo (2013).
Quadro 2 – Resultados da Parceria APEC-Empresários na opinião dos entrevistados

Os entrevistados da direção executiva (Ent.1, Ent.2 e Ent.3) destacaram pontos de
vista diferentes em relação às melhorias, porém todos foram otimistas em relação aos
resultados dessa parceria, como observado no quadro 2. O entrevistado Ent.1 destaca pontos
quantitativos em relação ao aumento de faturamento, número de colaboradores e fluxo de
pessoas, já o entrevistado Ent.3 elenca ponto qualitativos relacionado a união dos empresários
e o Ent.2 relaciona melhorias físicas como layout, infraestrutura e também o treinamento dos
funcionários.
Os empresários associados também se mostraram satisfeitos com os resultados da
parceria e 43% dos respondentes que opinaram sobre “quais os benefícios percebidos, como
associado, em participar da APEC” no questionário, apresentaram as seguintes respostas:











Força em busca de resultados nos interesses coletivos;
Resultados positivos em ações como promoções, eventos e campanhas;
Comércio mais motivado;
Rua mais bonita e decorada / Promoções coletivas;
Crescimento pessoal e aprendizado, pelo envolvimento da associação e palestras;
Interação e união dos empresários / Colaboração dos demais associados;
Apoio das entidades principalmente o SEBRAE e FECOMERCIO;
Maior atratividade e desempenho do meu negócio e das empresas;
Entrosamento, valorização do espaço;
A troca de experiências com os demais empresários é muito benéfica;

Apenas 4% dos respondentes disseram que “ainda não perceberam resultados” e 48%,
não responderam. Apesar disso, são muitos os benefícios expostos pelos participantes, o que
demonstra que a parceria está trazendo resultados positivos. Percebe-se indícios do
associativismo entre os empresários, esse sentimento de que os associados devem
compartilhar os interesses, ajudar-se nas dificuldades e usufruir dos resultados é explicado por
(CIELO et al (2009) apud HODECKER et al, 2012), e complementado pelo SEBRAE (2014)
que explica que o associativismo é a união de pessoas em torno de seus interesses.
Entretanto, apesar de todos os benefícios e sugestões expostos, o interesse pelos
projetos nem sempre atinge 100% dos empresários, o entrevistado Ent.3 explica que existe a
dificuldade “as vezes de você ter uma firmeza de todos na participação né, muitos
empresários não conseguem enxergar de uma forma mais ampla [...], eles só conseguem
enxergar a partir do negócio que ele tem”. Isso faz com que o projeto evolua menos que o
esperado. Porém, é algo normal, que sempre será enfrentando por gestores. Chiavenato (2003)
explica que a administração é repleta de complexidades e desafios e o profissional deve estar
preparado para enfrentar tais dificuldades. Por isso a importância de estar sempre atualizado
como gestor.
Percebeu-se que mesmo não sendo associados da APEC, os empresários do Espaço
(Alto da Julio) acabam se beneficiando com as ações realizadas, simplesmente por estarem
localizados naquele endereço. Isso é observado também pelos entrevistado Ent.1 que afirma
que “[...] de qualquer forma todos se beneficiam, por isso que é bom também né, [...] não se
restringe a quem participa, o esforço que a gente faz traz resultados não só pra, pra quem ta
no.. Traz pro nosso vizinho que não tá participando, como pra cidade também”.
Porém, o entrevistado Ent.2 comenta, que apesar de os não associados se beneficiarem
da mesma forma, a APEC busca um diferencial para os associados como, por exemplo,
realização de campanhas com sorteios de premios para os clientes da lojas associadas, ações
de marketing específicas, realização de shows e divulgação do comércio dos associados,
propagandas em TV e rádio, etc.

A importância que a APEC conquistou, demonstra que essa parceria, APEC e
associados, empresários, objetiva não somente vantagens individuais, mas principalmente
para o coletivo e para a comunidade. O entrevistado Ent.1, comenta que o diferencial do Alto
da Julio se baseia nisso, pois ele acredita ter emergido um espírito de responsabilidade
coletiva.
Entre os empresários e também entre os colaboradores né, éh... aonde todo mundo
tem responsabilidade com, com o ambiente, com o espaço [...], a gente não tem o
desejo de ser diferente dos outros espaços, a gente quer melhorar o nosso, quer que o
nosso seja atrativo e eu acho que isso acaba contribuindo pra que a cidade seja
melhor (ENT.1).

Atualmente as parcerias “estão mais vivas do que nunca no universo corporativo,
assumindo posição de destaque no ambiente ‘co-operativo’, onde a cooperação e a
competição entre empresas caminham juntas” (TEIXEIRA, p.1, 2010). Apesar do foco ser na
parceria, existe a competição ou concorrência inevitável no mercado, onde mesmo sendo
parceiros os empresários disputam o mesmo espaço. Questionados sobre a relação parceriaconcorrência tão próximas, os entrevistados fizeram comentários positivos conforme relata o
Ent.1.
Todos acabaram se tornando muito parceiros, e essa relação de concorrência não é
levada muito em consideração, porque concorrentes existem em todo lugar do
mundo a parceria e os objetivos são maiores que a questão “concorrência” entre
vizinhos no caso desses empresários, pois todos se beneficiam com as campanhas e
promoções do alto da Julio, tem espaço para todos (ENT.1).

O entrevistado Ent.3, complementa e concorda que “na verdade tá muito mais de
parceria do que concorrência sabe, [...] não é uma disputa que nós queremos, queremos que
todos os empresários possam crescer [...]”. Em contrapartida, Ent.2 comenta que existe um
pouco de concorrência, mas nada muito relevante, são casos restritos. Assim, visando analisar
o grau de parceria cultivado entre os empresários, baseado em Rodrigues e Mendes (2004)
que elenca os itens que devem ser preservados para que uma parceria seja eficaz, foi
questionado se os itens afinidade, respeito, transparência, confiança e flexibilidade são
preservados na associação e os resultados podem ser analisados na Figura 2.

Fonte: Pesquisa de campo (2013).
Figura 2 – Relação de parceria entre os associados e diretoria da APEC.

Como se pode perceber, respeito, transparência e confiança são preservados, na
opinião dos respondentes, já a afinidade entre os membros não é unanimidade, pois 19% dos
respondentes disseram que nem sempre existe. Da mesma forma, 5% dos empresários
opinaram também que nem sempre existe flexibilidade – capacidade de fazer concessões e
aceitar mudanças – além de 29% optarem por não responder. Esses itens são fundamentais
para uma boa parceria e existindo resistência em aceitar mudanças e dificuldade de

relacionamento torna o trabalho em conjunto mais difícil. Hoje as parcerias são muito
importantes no mundo dos negócios pela vantagem obtida através da união de forças. Como
explicam Rodrigues e Mendes (2004) dizendo que as parcerias se firmam pela intensa
concorrência que se instala no mercado e exige das empresas inovação permanente, essas
parcerias permitem remodelações das estratégias das empresas dentro do ambiente
globalizado.
Apesar de todos os benefícios advindos do projeto e a parceria criada entre os
empresários, a gestão da APEC ainda passa por dificuldades em alguns momentos. Contudo,
tanto na gestão como na autogestão existirão fases de dificuldade, isso faz parte da rotina dos
gestores, conforme já comentado anteriormente. Para Maximiniano (2012) a essência da
Administração está, na tomada de decisão constante, dentro da organização, focada na
resolução dos problemas.
Uma dessas dificuldades é comentada pelo entrevistado Ent.3, que diz que “No início
do projeto foi vendido um sonho muito alto no sentido daquilo que é a parte externa da rua,
[...] e no andar do processo foi visto que o projeto era muito alto pra se fazer, [...] então esse
projeto ta sendo reelaborado”. Em decorrência disso, muitos empresários acabaram frustrados
com o projeto, por terem criado uma expectativa muito grande de resultado, que não foi
alcançada, comenta Ent.3. Além disso, o entrevistado explica que outro desafio da gestão é
convencer alguns os membros do projeto de que trabalhando em equipe os obstáculos são
vencidos mais facilmente, do que individualmente, além de gerar vantagem competitiva, e
completa:
Ainda temos que preparar mais a APEC pra isso, ou seja, [...] nós empresários, [...]
nós temos que nos doar mais pra isso, porque a questão não é só participar, a questão
é você ter tempo pra isso né, então claro que facilita com a presença do SEBRAE
porque quando nós temos que fazer ou desenvolver um trabalho tem gente do
SEBRAE que nos ajuda, que vai atrás, que busca e que liga [...], não tendo essa
equipe ali ajudando a gente, nós temos que ter alguém daqui que faça, [...] temos que
estar contratando uma pessoa [...], pra poder correr atrás de tudo, [...], porque o
presidente da APEC ele tem que cuidar do negócio dele.

Percebe-se, que a falta de tempo dos empresários, para se dedicarem a gestão da
APEC é um fator que pode prejudicar a associação futuramente com o desligamento do
SEBRAE, já que a gestão desse tipo de organização demanda muito cuidado e disponibilidade
da direção e dos membros. Porém os membros da direção executiva, entrevistados, acreditam
na sustentabilidade da Associação mesmo sem a parceria mais ativa do SEBRAE, com
ressalvas de que o SEBRAE foi e é um componente fundamental para o andamento do
projeto. “Acho que agora, tipo como ta, continuaria sim né... sofremos um pouco mas, éh, ah,
tipo com eles junto é uma mão na roda ta, reunião eles organizam tudo, [...] são o coração do
negócio, são bem ativos ainda” (ENT.2).
Os empresários respondentes do questionário também deram suas opiniões sobre o
assunto, desse modo, 71%, acredita na continuidade do projeto gerido pela APEC, porém
algumas respostas apontam algumas ressalvas: “Sim, os empresários têm total capacidade de
gerir as ações”; “Sim, mas com perda significativa (o SEBRAE)”; “Sim, mas precisa de
alguém que fomente o projeto”. Ainda, 14% dos empresários têm certas dúvidas sobre o
futuro da associação, optando pela opção “talvez”, porém não justificaram suas opiniões. O
restante, 5% dos empresários são enfáticos e defendem que a APEC não seria sustentável
sozinha, justificando que o SEBRAE é muito importante nesse projeto e sem ele não é
possível dar continuidade e outros 10% dos respondentes preferiram não responder.
Questionados a quem os empresários atribuem a maior responsabilidade pela
continuidade e sucesso do projeto, 76% dos empresários atribuem à APEC e aos empresários,

5% acretitam que seja responsabilidade somente do SEBRAE e 5% optou por outra
alternativa justificando que os responsáveis são as pessoas que acreditam no projeto desde o
início e na persistência tanto do SEBRAE, como dos empresários. O restante 10%, optou por
não responder. Sendo assim, observa-se que há uma postura de reconhecimento de
responsabilidades por parte dos empresários associados em atuarem junto com a APEC pela
sua continuidade e para realização de boas ações.
Percebe-se com isso, que apesar de acreditarem na continuidade da Associação
existem receios e a APEC no geral precisa implantar processos de melhorias na gestão para
garantir a continuidade do projeto e passar mais segurança e credibilidade aos empresários
associados e até mesmo aos não associados para que esses, sintam a necessidade de participar
e assim fortalecer mais a associação.
5 Considerações Finais
Com as transformações do cenário empresarial no ambiente globalizado, a gestão
passou a ser planejada a partir de novas variáveis, abrangendo o coletivo e se adaptanto às
mudanças. Nesse sentido, cita-se as parcerias como uma importante estratégia de ação para
manter-se fortalecido no mercado. Nesse contexto, o presente estudo, teve como proposta
investigar os principais resultados da parceria entre os empresários com a a criação da
Associação de Potencialização de Espaços Comerciais, apartir do projeto criado pelo
SEBRAE intitulado inicialmente como Programa de Revitalização de Espaços Comerciais,
além da atuação desses empresários com a gestão da associação. Evidenciou-se que os
membros da direção executiva da APEC estão bastante otimistas e satisfeitos com o projeto e
acreditam na continuidade da Associação mesmo com o desligamento do SEBRAE do
Projeto.
Em relação às iniciativas da direção executiva para manter a associação, percebeu-se
que são realizados planejamentos periódicos entre os membros e a governança, mas o
SEBRAE ainda está bem ativo nesses planejamentos. Além disso, as ações e tomadas de
decisões não envolvem todos os associados, seja por falta de interesse dos mesmos, ou por
falta de incentivos. No associativismo, a autogestão é uma característica e fundamenta-se na
participação de todos os envolvidos nas tomadas de decisões e na gestão, conforme (VASCO,
2012), porém, conforme obervado não está havendo a participação efetiva de todos os
membros da APEC nas tomadas de decisões.
Se tratando de vantagens oferecidas aos empresários na associação, muitos são os
benefícios elencados, como: União de forças em um objetivo em comum, crescimento
profissional dos gestores e funcionários, destaque visual da Rua, disponibilização de cursos e
treinamentos, desenvolvimento do comércio, entrosamento entre os empresários, parcerias,
melhorias financeiras, campanhas de marketing, entre outros. Esses benefícios são citados
tanto pelos membros da direção da APEC como reconhecidos pelos empresários. Contudo, o
fato da empresa estar situada no Alto da Julio indiretamente lhe proporciona benefícios,
mesmo não sendo associada.
Esses resultados são decorrentes da parceria estabelecida entre os empresários que se
propuseram a trabalhar junto na busca de vantagem competitiva, desse espaço comercial que
era prejudicado pela logística e/ou infraestrutura da cidade. Todavia, mesmo com os
benefícios já conquistados, a parceria entre os membros, medida, com base nos autores
Rodrigues e Mendes (2004) relacionando afinidade, respeito, transparência, confiança e
flexibilidade, demonstra que dois desses itens (afinidade e flexibilidade) não estão
inteiramente preservados, o que dificulta a relação de parceria. Além disso, observou-se que
esses membros não tem tempo suficiente para dedicar-se à APEC, sendo hoje o SEBRAE o
responsável pela organização de reuniões da direção, organização de cursos e treinamento,

campanhas, entre outros. Com isso, para que a APEC tenha continuidade, é preciso que seja
organizado detalhes como, primeiramente, a delegação de responsabilidades dessas atividades
que hoje são desempenhadas pelo SEBRAE.
Dessa forma, percebe-se que na atual situação da APEC, o desligamento do SEBRAE
seria prejudicial para sua continuidade, devido a falhas de gestão e comprometimento dos
membros. Ressalta-se que os empresários nem sempre tem a visão otimista, característica do
SEBRAE, que vê a organização como um laboratório de oportunidades de sucesso. Já os
empresários, por enfrentarem as dificuldades da gestão diariamente e até mesmo por falta de
capacitação, acabam perdendo essa visão mais otimista das organizações apresentando
resistências às mudanças.
Por fim é importante destacar, que o assunto não se encerra com o término desta
pesquisa. Pois, passados dois anos, uma nova investigação traria boas e novas contribuições
sobre tema, abordando por exemplo, comparações entre o trabalho aqui apresentado pesquisa
já realizada e a nova.
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