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Resumo: Por muito tempo a cultura individualista predominou nas relações 
interorganizacionais. Porém, atualmente, com a globalização da economia, a concorrência 
entre empresas acentuou-se, exigindo a adoção de rápidas mudanças de conduta através  de 
uma nova forma de organização social. Neste sentido, a capacidade de cooperação de uma 
sociedade se configura em um diferencial competitivo às organizações. Isso vem ao encontro 
do proposto pelo Programa Redes de Cooperação do estado do Rio Grande do Sul, o qual é 
desenvolvido pelo governo estadual em conjunto com universidades credenciadas da região. 
Este trabalho tem por objetivo discutir, através de uma pesquisa bibliográfica,a importância 
desta nova forma de estruturação empresarial. O Programa, além de disseminar o 
pensamento associativista, fomenta a constituição de redes, onde a aliança empresarial 
proporcione estratégias competitivas. O referido programa já apresentou significativos 
benefícios, na medida em que viabiliza aumento nas vendas, concretização de investimentos, 
elevação no poder de negociação com os fornecedores e a melhoria no relacionamento com 
os clientes. Resalta-se que, certamente, o principal proveito oriundo da cooperação é o 
compartilhamento das experiências e troca de informações adquiridas num mesmo segmento. 
Desafios serão enfrentados, contudo, há perceptivas promissoras no que tange o crescimento 
do número de redes, bem como o fortalecimento das existentes. 
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1. Introdução 

 A sabedoria popular enuncia que “a união faz a força”, porém, conscientizar o 
mercado de que a ajuda mútua configura um diferencial competitivo, ainda representa um 
grande desafio. A partir do fenômeno de abertura dos mercados, intensificou-se a necessidade 
das empresas reorganizarem seus fatores produtivos, bem como os modos de gestão 
empresarial, com a finalidade de obter condições de manterem-se sustentáveis e com poder de 
competitividade frente à acirrada concorrência. 
 Inseridas neste cenário, as organizações têm demonstrado um crescente interesse em 
associar-se em redes, na medida em que se atribui o desenvolvimento econômico à adoção de 
práticas de caráter coletivo, visando objetivos comuns. Esse processo foi estendido às 
empresas de pequeno porte, pois se acredita que o associativismo em forma de rede desponta 
como uma das principais alternativas para promover a sustentabilidade e o desenvolvimento 
das micro e pequena empresas (MPEs). 
 Tal abordagem tem sido sugerida por Casarotto & Pires (2001), no que se refere ao 
rápido avanço tecnológico e econômico, o qual estabelece uma ameaça para a competitividade 
das empresas de pequeno porte. Certamente, as MPEs não apresentam estruturas funcionais 
suficientes a fim de continuarem atuando de forma individualizada, a não ser que estejam 
inseridas em um excelente nicho de mercado local. Contudo, isso não as torna imunes a 
imprevistos que possam ocorrer e afetar negativamente sua sustentabilidade competitiva. 
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 O Programa Redes de Cooperação desenvolvido no estado do Rio Grande do Sul 
insere-se destacadamente neste contexto, representando um papel fundamental na 
disseminação de uma nova cultura entre os gestores, uma vez que forma uma sólida base de 
confiança, atuando diretamente no favorecimento a realização de ações conjuntas e rompendo 
paradigmas de competição individualista. Assim, o Programa fomenta a composição de 
organizações modernas e flexíveis, nas quais a cooperação entre empresas supera dificuldades 
e gera benefícios. O referido Programa constitui-se em uma mudança radical de mentalidade 
empresarial por intermédio de uma nova forma de organização social, impelindo as 
organizações a priorizarem a cooperação como ferramenta fundamental para a 
competitividade. 
 O presente artigo busca demonstrar para as empresas a importância da participação 
destas em iniciativas como a do Programa Redes de Cooperação, que visa coordenar as 
empresas para que tenham condições sociais e econômicas de desenvolvimento. Hoje, se 
reconhece que o sucesso organizacional está intimamente relacionado a um forte elo de 
confiança e comprometimento entre os diversos agentes da sociedade. 
 Primeiramente, o trabalho traz uma fundamentação teórica discorrendo sobre a 
evolução e importância das redes de empresas, tanto para aqueles que as integram, como para 
o meio onde se encontram inseridas. Em seguida, aborda-se sobre o Programa Redes de 
Cooperação, para tanto se apresenta aspectos relativos ao objetivo, funcionamento e 
resultados obtidos com a execução do Programa, para finalmente emitir as conclusões 
pertinentes ao estudo. 
 
2. Evolução das redes de empresas 

Conforme apontam vários autores, um novo modelo de estrutura econômica tem 
emergido, para outros, trata-se de uma renovada forma de organização social. Tal visão indica 
a existência de uma acentuada interação econômica, a qual se encontra inserida em um 
contexto singular de estrutura social, sujeita a conexões, objetivando o associativismo atrelado 
ao desenvolvimento sustentável, descentralizando assim, a tradicional forma organizacional 
(POWELL, 1990). 
 Na percepção de Porter (1992), a capacidade das empresas reunirem-se em redes, 
identificando e explorando as relações interorganizacionais estabelecidas, constitui um 
diferencial competitivo frente aos intensos avanços tecnológicos, econômicos e competitivos 
impostos pelo mercado. A interatividade das operações inerentes a cada entidade participante 
possibilita a redução dos custos e o aumento da diferenciação em quase toda atividade na 
cadeia de valores. 
 O surgimento das redes de empresas, também denominadas redes de cooperação, 
segundo Grandori & Soda (1995), configurou-se a partir de oportunidades geradas nas falhas 
de mercado ou burocráticas. Os primeiros obstáculos originaram-se em estudos 
organizacionais, podendo destacar os seguintes: alcance de resultados em redes de 
cooperação; estabelecimento de acordos; esboço de um grau de estruturação e formalização 
da rede; elaboração de projetos de pesquisa em redes de empresas sob uma análise 
metodológica. 
 As redes reúnem empresas que tenham objetivos comuns na mesma área de atuação. 
Neste sentido, Leon (1998) menciona que, primordialmente, as redes de empresas visam à 
redução de riscos e incertezas, coordenando atividades de cunho econômico, baseadas na 
cooperação e sinergia oriundas da aliança entre elas. Quando da formação de redes entre 
MPEs, cria-se a possibilidade destas atuarem com maior grau de flexibilidade frente as 
dificuldades entradas no mercado. 
 Barbosa & Sacomano (2001) apontam alguns pressupostos básicos para a constituição 
das redes de empresas, a saber: 
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- Os esforços coletivos das empresas devem estar voltados para a satisfação das necessidades 
de mercados particulares; 
- Busca de estreita coordenação entre o planejamento da capacidade e o planejamento e 
controle da produção; 
- Preocupação no cumprimento de metas abrangentes e estratégicas por todas as empresas 
integrantes da rede; 
- As empresas devem operar com conteúdos estratégicos e estruturas compatíveis, pois, as 
ações de uma empresa individual influenciam nas funções estratégicas, táticas e operacionais 
da rede como um todo. 
 As organizações integrantes das redes empresariais formam uma entidade jurídica 
estabelecida com uma nova e única marca, englobando todas as associadas, porém cada 
empresa segue mantendo sua independência e sua individualidade. Ribault et al. (1995) 
sumariza sua percepção sobre o assunto retratando a sociedade entre empresas como a união 
destinada à realização de ações conjuntas, a fim de facilitar a solução de problemas comuns e 
viabilizando novas oportunidades, porém sem que as envolvidas criem laços financeiros 
sólidos. 

Esta questão foi analisada por Dussauge & Garrette (1999) na medida em que apontam 
como principal característica a independência no que diz respeito à aliança entre entidades de 
segmentos semelhantes. Estes autores abordam as alianças como um modo de 
complementação entre as organizações, na medida em que estas concentram esforços para 
atingir um objetivo comum, sendo que cada uma preserva seus planos estratégicos e interesses 
individuais. 

Brito (2002) refere-se às redes de empresas como arranjos interorganizacionais 
alicerçados em vínculos sistemáticos, em sua maioria de caráter cooperativista, entre 
empresas formalmente independentes, as quais dão origem a uma forma particular de 
associativismo das atividades econômicas. Isso se relaciona com o que Filos & Banahan 
(2000) denominam de uma organização virtual enunciada como uma aliança estratégica entre 
organizações com características legais individuais, sendo que, quando somadas, formam uma 
oportunidade particular de empreendimento. 

A integração das empresas ocorre em organizações dos mais variados portes, desde as 
grandes corporações até as micro e pequenas empresas. Cabe ressaltar, que é neste tipo de 
empreendimento que as vantagens do associativismo tornam-se mais evidentes, dentre elas 
pode-se evidenciar as seguintes: (AMATO, 2000) 
- Aumentar o poder de competitividade: criando relações mais confiantes com seus 
fornecedores e clientes, pequenas e médias empresas podem concorrer de forma mais 
equilibrada com grandes empresas; 
- Dividir riscos e custos: somando os investimentos iniciais menores a união de pequenas e 
médias empresas dividem também eventuais riscos, assim o prejuízo ficará diluído entre elas 
fazendo com que essas empresas se adaptem melhor às mudanças de mercado; 
- maior transparência de informação e tecnologia: permite que as pequenas e médias empresas 
estejam sempre se atualizando em todos os aspectos, uma vez que a velocidade de 
transferência de informações é muito grande. 

Piore & Sabel (1984) e De Souza (1993) discutem as novas relações empresariais 
apontando que estas representam um indicador de flexibilidade, por vezes através de práticas 
não institucionais e com vinculações de abrangência regional, porém com desenvolvimento de 
mecanismos de cooperação ante mercados mais amplos, nacionais ou estrangeiros. 

De acordo com Amato (1998), a organização das empresas em redes manifesta-se 
como uma alternativa inovadora e estratégica no que tange os interesses das entidades 
envolvidas, opondo-se à concepção verticalizada e fragmentada da cadeia produtiva. Assim a 
formação de redes, segundo Santos & Varvakis (1999), além de garantir a sobrevivência das 
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pequenas empresas, as tornam capazes de competir com as grandes, sem perder as 
características que as valorizam como flexibilidade e agilidade. 

  
3. Importância do associativismo para MPEs  

Em tempos de economia globalizada, percebe-se a união das empresas em redes como 
a saída menos onerosa para a sobrevivência das MPEs diante das grandes corporações 
multinacionais.  

As organizações, principalmente as de pequeno porte, encontram dificuldades de 
competir, quando atuam sozinhas, devido a crescente complexidade de tarefas dentro do 
ambiente empresarial. Assim, buscam-se parcerias para que possam trabalhar de forma 
associativa. A partir da formação de redes de cooperação, observa-se que as MPEs torna-se 
mais ágeis e flexíveis no que tange às suas atividades, quando comparada com as grandes 
empresas, tornando-se tão competitivas quanto estas (CASAROTTO & PIRES, 2001). De 
acordo com Ribualt et al. (1995, apud Amato Neto, 2000), as organizações, quando inseridas 
em rede, podem complementar-se umas às outras, tanto em aspectos técnicos, que 
correspondem aos meios produtivos, como os mercadológicos, referentes às redes de 
distribuição. 

Para se ter uma idéia do potencial de benefícios que a cooperação entre sociedades 
pode alcançar, apresenta-se uma classificação dos motivos que levam as organizações a 
cooperarem entre si, de acordo com Fierro (1999), organizada em três grupos: 
a) razões internas: relacionadas às intenções de reduzir as incertezas e debilidades internas, 
compreende diminuir riscos e custos para realizar inversões, aquisição de recursos e 
capacitações, compartilhamento de rede de distribuição e aquisição de novas tecnologias, de 
conhecimento e de capital; 
b) razões competitivas: têm por objetivo reforçar as oportunidades competitivas, como 
alcance de vendas, integração de processos produtivos, aproveitamento dos excessos de 
capacidade para não perder posição, evitar a perda de capacidade competitiva; 
c) razões estratégicas: facilitam novas posições estratégicas aos membros da rede: penetração 
em novos mercados, criação e exploração de novos negócios, integração (vertical/horizontal), 
pesquisa e desenvolvimento. 

Segundo este mesmo autor, através de acordos de cooperação, vários são os resultados 
genéricos que podem ser alcançados por parte das entidades e de seus membros, a saber: 
aumento das forças internas da empresa, economias externas, sinergias, efeitos positivos da 
aprendizagem, melhor utilização de equipamentos para alcançar a eficácia, utilização de 
operações técnicas de gestão mais modernas, economias de escala e redução de riscos, entre 
outros. 

Em relação ao novo modo de estruturação da atividade econômica, a fim de atingir 
melhor desempenho, Marco & Moinet (2000) elencam quatro predicados que fazem dela a 
configuração organizacional adequada para certos objetivos estratégicos organizacionais, 
como a fluidez, especialmente, a capacidade de flexibilidade e de adaptabilidade; a finalidade 
da rede; a capacidade de realizar economias relacionais através da interconexão entre os 
parceiros da rede e a capacidade de gerar aprendizagem coletiva pela interação entre os 
participantes da mesma. 

As parcerias interorganizacionais tornam-se vantajosas para as empresas, à medida 
que lhes proporciona melhorias no acesso a novos mercados, a novas fontes técnicas, 
conhecimento de novas tecnologias e compartilhamento de benefícios e custos (WILDEMAN, 
1999). Conforme Ribault et al. (1995), as principais vantagens encontradas pelas 
organizações inseridas em redes são: 
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a) Cada uma das empresas de uma rede pode aprofundar uma especialização, entre outras 
palavras, é ao nível do conjunto de rede que se faz a perenidade de todo o know how das 
atividades. 
b) As empresas de uma aliança de cooperação podem tornar-se o reflexo da atividade 
econômica desta rede. 
c) As empresas escolhem-se por afinidade, podendo assim constituir uma rede profundamente 
original em relação às empresas concorrentes, conferindo a si próprias um elevado grau de 
exclusividade. 

As empresas associadas em rede, na percepção de Ceglie & Dini (1999) cooperam no 
desenvolvimento de projetos comuns, uma complementando a outra em especialização, para 
resolver problemas comuns, conquistar novos mercados, alcançar escala, e outros objetivos 
que vão além do alcance individual das empresas. Tais relações empresariais ocorrem não 
apenas em uma esfera individual, mas também, há um forte benefício a cada uma das 
empresas envolvidas na rede cooperativa. Além disso, a formação de alianças estratégicas tem 
um papel importante para o desenvolvimento de cidades, regiões, estados e até mesmo de um 
país. 

Britto (2000) enfatiza que as alianças cooperativas são de suma importância para o 
desenvolvimento de uma região, visto que gera benefícios sociais, não apenas pelo 
surgimento de um arranjo composto por serviços e fornecedores cuja especialização é a escala 
local, bem como, pelo fato da maioria deste aparato ser constituída de MPEs, as quais 
encontram nichos, reforçando assim, sua posição estratégica, auxiliando a competitividade do 
conjunto de redes.  

Neste contexto, Vázquez (2002) defende que o crescimento setorial e regional pode 
ser percebido como um processo de desenvolvimento econômico e de alteração na estrutura 
das empresas envolvidas, sendo liderado pela comunidade local, à medida que utiliza seu 
potencial e capacidades organizacionais, acarretando em melhoria no nível de vida da 
população.  Por meio de sua flexibilidade e potencialidade empresarial e organizacional, são 
as MPEs que estão destinadas a ocupar papel primordial nos processos interorganizacionais, 
pois, o de maior relevância, não é o tamanho das unidades produtivas, mas sim, a formação de 
sistemas organizacionais que propiciem a obtenção de economias de escala e de escopo, bem 
como, a redução dos custos transacionais.  

Ferraz et al. (1996) afirma que a formação de um consórcio de cooperação, parceria e 
compartilhamento de informação entre organizações envolvidas em torno de um mesmo 
segmento de mercado e em uma mesma região geográfica, podem viabilizar um arranjo 
organizacional competitivo, tanto interno como externo ao país. Já Leon & Amato (2001) 
expressam que o estabelecimento de alianças possibilita, para as empresas participantes, a 
diminuição de riscos e o aumento dos ganhos resultantes da sinergia. Desta forma, nos 
últimos anos, por conseqüência da necessidade de adaptação, as MPEs iniciaram um processo 
de incorporação de tecnologias de ponta em suas atividades produtivas, modificando assim, 
suas estruturas organizacionais internas e buscando novos vínculos, vislumbrando seu 
objetivo socioeconômico. 

Para Souza (2001), os instrumentos de redes constituem arranjos empresariais, 
podendo contribuir para que as MPEs tornem-se competitivas frente ao mercado interno e 
principalmente externo. Na concepção de Lorange & Roos (1996), porém, para que de fato 
isso ocorra, é de grande valia que sejam realizadas as etapas, durante o processo de formação, 
que incluem a identificação dos parceiros ideais, aprovação dos envolvidos, estabelecimento 
de objetivos, definição de uma metodologia de planejamento e controle e implantação final. 

Porter (1998) defende que a formação de aliança de cooperação tem reflexos na 
produtividade e escala, na inovação das empresas envolvidas, além de permitir, em alguns 
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casos, a formação de novos negócios. Sendo assim, as empresas as quais se agregam em redes 
conseguem apropriar-se destes ganhos, obtendo vantagens competitivas.  
 
4. O Programa Redes de Cooperação do estado do Rio Grande do Sul 

 O Programa Redes de Cooperação implementado desde o ano de 2000 pelo governo 
do estado do Rio Grande do Sul representa uma resposta à cobrança por políticas de fomento 
aos pequenos empresário, na medida em que configura um incentivo à organização dos 
empreendedores em redes de cooperação horizontal, indo além do mero apoio 
individualizado. O Programa integra o Departamento de Desenvolvimento Empresarial, da 
Secretaria do Desenvolvimento e dos Assuntos Internacionais do Estado do Rio Grande do 
Sul – SEDAI. O referido programa constitui uma mudança de mentalidade empresarial na 
medida em que infringe os paradigmas conservadores, tais como o individualismo, instigando 
o trabalho conjunto, o comprometimento e a confiança. 

A idéia central do programa é reunir empresas com interesses comuns em Redes de 
Cooperação, constituindo uma entidade juridicamente estabelecida, sem quotas de capital, que 
mantém a independência legal e a individualidade de cada empreendimento participante. A 
formação de uma rede permite a realização de ações conjuntas, facilitando a solução de 
problemas comuns e viabilizando novas oportunidades que isoladamente não seriam 
possíveis. As empresas integradas conseguem reduzir e dividir custos e riscos, conquistar 
novos mercados, qualificar produtos e serviços e acessar novas tecnologias, comprovando a 
idéia de que o todo é maior que a soma das partes. As redes constituídas são administradas 
democraticamente, permitindo a participação direta de todos nas decisões estratégicas e 
distribuindo simetricamente os benefícios entre os participantes. Tendo a cooperação como 
alicerce, nas redes, as pessoas e seus relacionamentos predominam sobre o capital. 

No estado do Rio Grande do Sul, as micro e pequenas empresas constituem 98% das 
empresas formalmente constituídas, ocupando, deste modo, cerca de 63% dos postos de 
trabalho (SEBRAE, 2006). Devido ao expressivo segmento, justificam-se tais ações, pois, em 
se tratando dos problemas enfrentados por estes empreendimentos, constata-se que os 
percalços não se devem ao porte, mas sim ao isolamento do negócio. 

Neste contexto, o Programa Redes de Cooperação estipulou por objetivo: “fomentar a 
cooperação entre empresas, gerar um ambiente estimulador ao empreendedorismo e fornecer 
o suporte técnico para a formação, consolidação e desenvolvimento das redes”. Para que se 
possa alcançar tal propósito, este programa traçou os seguintes objetivos específicos: (SEDAI, 
2000) 
- fomentar e sensibilizar para a cooperação entre empresas; regional e setorialmente, com 
vistas à ampliação da eficiência coletiva dos pequenos empreendimentos; 
- gerar um ambiente estimulador ao empreendedor; 
- disponibilizar os instrumentos necessários para a formação e estruturação das redes; 
- fornecer suporte técnico para a formação e consolidação das redes; 
- assessorar as redes constituídas para o seu desenvolvimento; 
- capacitar os gestores das empresas participantes do Programa para facilitar a cooperação em 
rede; 
- abrir espaço para troca de informações entre as redes e com os demais programas de apoio 
do Governo do Estado e entidades parceiras; 
- oportunizar a integração das redes com empresas externas à rede, estimulando negócios, 
parcerias e alianças. 
 Assim, torna-se mais do que necessária à formulação de políticas públicas que 
preconizem o potencial endógeno de crescimento de cada região, a partir de pequenos e 
médios empreendimentos. O Programa Redes de Cooperação insere-se neste contexto 
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apresentando instrumentos viáveis para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul a partir das 
próprias virtudes existentes nas diversas regiões do estado. 
  

4.1 Funcionamento do Programa Redes de Cooperação 

 O Programa Redes de Cooperação funciona por intermédio de convênios entre a 
Secretaria do Desenvolvimento e dos Assuntos Internacionais do Estado do Rio Grande do 
Sul - SEDAI e um conjunto de universidades conveniadas, que atuam na sensibilização das 
MPEs correspondentes a sua região, contribuindo com a indicação de consultores e na 
disponibilização de cursos de capacitação gerencial para os gestores destas organizações. Nos 
convênios são definidos o repasse da metodologia e a forma de atuação. De igual forma, são 
definidos os objetivos, as metas e as etapas constantes do plano de trabalho que determinam 
as atividades que serão executadas O Programa conta também com alguns coordenadores 
regionais, os quais acompanham de forma descentralizada a execução de suas atividades. Vale 
destacar, que a infra-estrutura necessária para a execução do Programa Redes de Cooperação 
não requer nenhum custo para as empresas integrantes, disponibilizando para tal: salas para 
reuniões, equipamentos, organização de eventos, materiais, entre outros. 

Na operacionalização do Programa, fomenta-se e sensibiliza-se para a cooperação 
entre empresas, regional e setorialmente, com vistas à ampliação da eficiência coletiva dos 
empreendimentos e disponibilização dos instrumentos necessários para a formação. 
Paralelamente, para o desenvolvimento das Redes de Cooperação, elabora-se um plano de 
ação conjunta, que é executado pelos empresários participantes. No intuito de consolidar as 
redes, capacitam-se os gestores, abre-se espaço para troca de informações entre os 
empresários e oportuniza-se a articulação entre as empresas, estimulando-se negócios, 
parcerias e alianças. Ao final, todo o processo é reavaliado. 

Os consultores, disponibilizados em tempo integral à rede pelo período de doze meses, 
são os responsáveis diretos pelo processo de formação e consolidação destas. São eles que 
iniciam o contato com empresários para participação nas reuniões de sensibilização para 
cooperação e apresentação do Programa e motivam os envolvidos, atuam como facilitadores 
de atividades do grupo e identificam as possibilidades de ações conjuntas para resolução de 
problemas comuns e para a potencialização de oportunidades do grupo. Os consultores têm a 
responsabilidade de adequar a melhor formatação jurídica e registro da rede em cartório (com 
estatuto, regimento interno e código de ética), constituir a diretoria e auxiliar na formação de 
equipes de trabalho. Depois de formatada a rede é escolhida sua marca, com apoio de agência 
de publicidade, e feita a apresentação da mesma, de sua marca e de seu potencial como 
comprador e parceiro, para seus potenciais fornecedores. Estabelecida, é realizado o 
lançamento para o público consumidor em um evento organizado pelos empresários e apoiado 
pelo Programa. 

As redes passam a atuar com ferramentas coletivas, como central de negócios, que 
permite conquistar condições mais vantajosas de compra; marketing compartilhado, o qual 
possibilita desenvolver campanhas publicitárias, fortalecendo marcas e firmando um conceito 
comum; central para alianças, que estabelece parcerias com fornecedores, distribuidores, 
prestadores de serviços, consultorias, etc. Além dessas, são possíveis várias outras 
ferramentas coletivas vantajosas às empresas em rede, operacionalizadas com base no 
planejamento estratégico de atuação desenvolvido pelo grupo. Ao final do período de 
acompanhamento integral, os consultores auxiliam na elaboração do plano de longo prazo e 
atuam como facilitadores da rede, recebendo demandas esporádicas e buscando novas 
oportunidades de parcerias e alianças. 
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4.2 Aspectos inovadores e alguns resultados do Programa Redes de Cooperação 

 O Programa Redes de Cooperação abarca uma vasta gama de empresas dos mais 
diversos setores da economia, como o comércio varejista, a produção rural, a pequena 
indústria e os serviços. As vantagens obtidas por tais setores, a partir de suas inserções no 
Programa, podem ser ilustradas em aumento nas vendas, concretização de investimentos, 
elevação no poder de negociação com os fornecedores e a melhoria no relacionamento com os 
clientes. Isso se deve ao fato das redes terem induzido os empreendedores a uma mudança na 
mentalidade, pois se estes anteriormente se consideravam concorrentes, agora, beneficiam-se 
de um aprendizado mútuo, o qual possibilita o compartilhamento das experiências e trocas de 
informações adquiridas dentro de um mesmo segmento. 
 A união das empresas em redes, além de auxiliar na superação das dificuldades e gerar 
benefícios, despertou interesses por parte dos gestores a respeito de questões relacionadas ao 
marketing e ao planejamento estratégico de longo prazo. Este cenário caracteriza um grande 
avanço, pois na grande maioria das vezes, tais ferramentas são desconhecidas ou muito pouco 
utilizadas, principalmente por parte das MPEs. Outro fator importante é a geração de 
empregos e renda para a região de abrangência das redes. Pode-se observar ainda, o 
comprometimento das organizações em ações de responsabilidade social, as quais foram 
facilitadas pela organização das redes. Portanto, o Programa Redes de Cooperação tem 
contribuído não somente para a sobrevivência das empresas, mas também para o crescimento 
e desenvolvimento da capacidade competitiva destas entidades. 

Atualmente, o Programa Redes de Cooperação conta com 4.500 empresas distribuídas 
em 180 redes. Para melhor visualizar a evolução do número de redes formadas pelo Programa 
no decorrer do seu exercício, apresenta-se o gráfico a seguir: 

                                                                                                                      * Previsão 
GRÁFICO 1 – Número de redes lançadas pelo Programa Redes de Cooperação 
Fonte: Secretaria do Desenvolvimento e dos Assuntos Internacionais (SEDAI, 2006) 

 A consolidação dos índices atingidos até o presente momento permite uma projeção de 
ampliação do Programa com o lançamento de 100 novas redes até o final do ano de 2006, das 
quais, conforme informações obtidas junto a SEDAI, já foram concretizadas 60, pretendendo-
se chegar ao acumulado de 220 redes. 
 A satisfatória parceria entre o Programa Redes de Cooperação e as universidades 
reforça o envolvimento destas entidades como agentes de progresso regional. Para as 
empresas, os convênios firmados retribuem com o aumento da qualidade na cadeia produtiva 
fortalecendo assim, a gestão através do constante aperfeiçoamento das habilidades dos 
administradores. Para implantação do projeto de redes, o sistema dividiu o estado do Rio 
Grande do Sul em regiões, sendo que cada uma delas conta com uma universidade 
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responsável. Há diversas universidades conveniadas ao Programa, a saber: Feevale, Pucrs, 
Ucpel, UFSM, Unicruz, Unijuí, Unisc, Unisinos e URI, tendo sido imcumbidas pela 
viabilização do Programa em sua respectiva região. 
 Para facilitar o entendimento acerca da divisão realizada, bem como a identificação 
das correspondentes universidades responsáveis, exibe-se a seguinte figura: 

 
FIGURA 1 – Distribuição das regiões e respectivas universidades conveniadas 
Fonte: Secretaria do Desenvolvimento e dos Assuntos Internacionais (SEDAI, 2006) 

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) é responsável pela Região Central e 
Fronteira Oeste do estado. A referida região abrange cerca de 54 municípios. Conforme as 
metas estabelecidas, 26 novas redes deverão ser lançadas pelo Programa até o final do ano de 
2006 nesta região, das quais 17 já foram efetivadas e, estando outras, em avançado processo 
de formação. Constituindo aquelas que completaram o ciclo de composição, encontram-se as 
redes assim dispostas em seus respectivos segmentos: oito pertencem ao setor de serviços, 
quatro ao ramo de pequena indústria, quatro ao comércio varejista e uma ao segmento de 
produção rural.  

Estes números consolidam o Programa como uma iniciativa singular de apoio ao 
desenvolvimento econômico com base em empresas de pequeno porte, constituindo-se em 
uma inovação de políticas públicas, as quais estimulam os microempresários a se organizarem 
para enfrentar a concorrência das grandes empresas. 
 No decorrer do período desde sua implementação o Programa Redes de Cooperação 
vem sendo reconhecido por sua inovadora iniciativa e pelos inúmeros benefícios 
proporcionados às organizações integrantes do projeto. Cabe enfatizar, que certamente 
emergirão desafios futuros, no entanto, os mesmos provavelmente serão superados por meio 
de um processo baseado em inovações e melhorias contínuas, ampliando o número de redes e, 
principalmente, desenvolvendo as já existentes. 
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 5. Considerações finais 

As redes de empresas têm tornado-se uma eficaz alternativa frente às constantes 
mudanças e inovações do ambiente, sendo que estas facilitam o aspecto competitivo de modo 
que as organizacções cooperam competindo. A parte cooperativa de uma rede gera maior 
estabilidade na confiança de que as empresas participantes, unidas em torno de um objetivo 
comum, enfrentam juntas desafios, às vezes, improváveis de serem assumidos de modo 
isolado.  

Há diversas razões pelas quais as organziações associam-se, tais como: 
compartilhamento de custos e riscos, apimoramento do poder competitivo e  disseminação de 
informações e tecnologias. Todavia, as razões principais para a continuidade do trabalho 
conjunto em redes de cooperação são a confiança adquirida e a capacidade de obtenção de 
resultados. 

O Programa Redes de Cooperação do estado do Rio Grande do Sul ocupa papel de 
destaque quando se trata de iniciativas inovadoras e desafiadoras na busca de novos caminhos 
e soluções para as empresas de pequeno porte, a fim de que estas se mantenham operantes no 
atual cenário socioeconômico que exige alianças estratégicas.  

De acordo com o apontado pela literatura e observado nas informações e resultados 
advindos do Programa, as evidências do presente estudo indicam que a estratégia de 
cooperação inteorganizacional, através da configuração de redes, foi uma alternativa 
adequada à melhora do desempenho competitivo das sociedades participantes. 
 Neste sentido, aponta-se que, embora o Programa Redes de Cooperação ofereça 
instrumentos para que os micro e pequenos empresários melhorarem a gestão de seus 
negócios, ainda persiste a necessidade de se aumentar o conhecimento de tais 
empreendedores, principalmente a respeito de aspectos gerenciais. O acesso ao crédito e os 
entraves impostos pela legislação tributária, também constituem limitações ao desempenho 
das atividades inerentes às redes. Destaca-se, portanto, a relevância de se explorar tais 
assuntos em estudos futuros. 
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