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The present article aims to discuss the competitiviness of the flowers producers in Brazil 
and, specially, in the central area of the state of Rio Grande do Sul. Therefore, it was 
decided to study the partnership in net model, being this of horizontal form, and of a same 
productive segment. The main benefits of working in a partnership methodoly, the strategic 
alternatives which aim to enlarge the competitiviness in the market, the continuous 
delivery of value to the customer, besides the productive chain proposed for the producers 
of the area were tried to be shown. 
Key-words: partnership, strategy, net. 
 
 
 
1. Introdução 

O mundo dos negócios passou a viver uma transformação maciça. Enquanto a 
concorrência global eleva os padrões de qualidade, de inovação, de produtividade e de 
valor agregado ao cliente, percebe-se que o alcance daquilo que uma empresa pode fazer 
sozinha está diminuíndo.  

Isto porque qualquer empresa pode ter a surpresa de ver, a cada momento, aparecer 
um concorrente no mundo que produza melhor e mais barato. Se para as grandes 
organizações a globalização é assustadora, o que dizer para as pequenas. Mesmo que 
possuam um bom mercado local, não estão livres de, a qualquer momento, serem 
“derrubadas” por uma empresa internacional (Casarotto, 1998). As parcerias estratégicas já 
não são uma opção, mas uma necessidade. 

Uma das formas de diminuir os riscos e ganhar sinergia seria a formação de alianças 
entre as empresas, especialmente as micro e pequenas, buscando trabalhar de forma 
associada ou cooperativada com outras organizações. Dessa forma, estas empresas 
participantes cooperam para determinar suas necessidades mútuas, bem como partilhar dos 
riscos para alcançar um conjunto de objetivos comuns e compartilhados. Segundo Lewis 
(1992), em todas as indústrias e nações, as empresas têm adquirido poder real através da 
cooperação. 

Percebe-se que um número sem precedentes de alianças estratégicas entre empre- 
sas está sendo formado todos os anos. Essas alianças não estão limitadas a alguns 
poucos setores da economia, mas ocorrem em grande  escala  entre  empresas  de 
transporte, de fabricação, de telecomunicações, de  produtos  eletrônicos, de  pro- 
produtos farmacêuticos, de finanças e até mesmo  de  serviços  profissionais.  Na  
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realidade, a aliança estratégica se  tornou  um  ponto  básico  da  competitividade  
global (Doz  e Hamel, 2000, p. IX). 

Contudo, para Lewis (1990) citado por Lorange e Roos, a aliança deverá se 
preocupar em ter habilidades em negociação, flexibilidade, humildade, aceitação de risco, 
assistência técnica, integridade, sensibilidade, paciência e curiosidade. Portanto, não pode-
se deixar de citar que as empresas deverão estar em consenso na questão de intenções 
estratégicas ao formarem estas parcerias. 

Surge, assim, como possibilidade concreta para o desenvolvimento empresarial, os 
modelos organizacionais baseados na associação, na complementaridade, no 
compartilhamento, na troca e na ajuda mútua, tomando como referência o conceito de 
redes. Estas, entretanto, são formadas entre micro e pequenas empresas, produtores, 
fornecedores, usuários, consumidores e até mesmo concorrentes. Formam-se através de 
relações intra e interempresariais mais horizontalizadas, mais democráticas e 
participativas. 

Esta forma de trabalho, segundo Casarotto (1998), tem sido destaque na região 
italiana da Emilia Romagna, onde organizações associativas de pequenas e médias 
empresas têm conseguido resultados surpreendentes e competitividade internacional.  

No caso do trabalho em questão, com enfoque na produção de flores, pode-se afirmar 
que estas são produzidas em diferentes partes do Brasil, porém concentra-se 
particularmente nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Estes 
Estados são responsáveis por cerca de 90% da produção nacional de flores e plantas 
ornamentais. Somente o Rio Grande do Sul, segundo Aki (1999), responde por cerca de 
12% e São Paulo por 71%. Estima-se que, no Rio Grande do Sul, 32% dos produtores 
rurais têm, na produção de flor, sua principal atividade. 

Porém, a posição competitiva que detinha o setor ficou abalada com a abertura do 
mercado gaúcho para o paulista. Neste particular, a produção gaúcha poderá se tornar 
ameaçada caso nenhuma medida seja tomada pelos produtores locais. Uma das soluções a 
serem adotadas poderia ser uma mudança estrutural, unindo produtores da região central 
do Rio Grande do Sul, trabalhando por interesses comuns.  

Para tanto, o objetivo deste artigo é analisar as externalidades em possíveis redes 
para aumentar a competitividade em diversos segmentos, sendo neste caso, estudado a 
produção de flores e sua cadeia produtiva, na região central do Rio Grande do Sul. O 
trabalho segue apresentando a forma associativista de rede, sua metodologia, as estratégias 
de formação, os benefícios e o seu desenvolvimento na região do Vale do Rio Pardo e 
Taquari. 
 
2. Associativismo em forma de rede horizontal 

O associativismo provém do latim associare, formado de sócios ou companheiros. 
Abrange associações, entendidas como grupos de indivíduos, unidos em torno de 
finalidades específicas e mantidos coesos por modos de procedimentos reconhecidos e 
sancionados. Também no nível do indivíduo, esse paradigma tem sido aplicado, 
traduzindo-se em agressivos esforços de forjar conexões que possam aumentar a vantagem 
competitiva pessoal. Todavia, ética e confiança mútua tornam-se ativos (Rodrigues, 1999). 

A aglutinação das micro e pequenas empresas em torno de projetos comuns, além de 
propiciar condições adequadas à elevação da eficiência produtiva e gerencial, pode 
também facilitar as relações tanto com fornecedores como melhorar o acesso a mercados 
inexplorados pelas deficiências de escala (Coutinho e Ferraz, 1994). As associações são, 
desse modo, formas de conjugação de esforços para a consecução de objetivos que não 
poderiam ser obtidos isoladamente, por pessoas físicas e/ou jurídicas (Pinho, 1986).   

Segundo Rech (2000), os objetivos de uma associação, definida sob uma sociedade 
sem fins lucrativos, são: 1) promover a implementação e a defesa dos interesses dos seus 
associados e 2) incentivar a melhoria técnica, profissional e cultural dos seus integrantes.  
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Dentro do âmbito empresarial, entende-se que associativismo significa agrupar-se, 
reunir-se por interesses comuns, sem perder a individualidade da atividade empresarial. As 
formas associativas apresentam múltiplas modalidades que estão relacionadas com os 
interesses dos setores, atividades e projetos. Muitos autores adotam modalidades distintas, 
conforme abordagem empresarial. 

Existem diversas formas de associativismo e as forças perturbadoras, segundo 
Harbison e Pekar Jr. (1999) que criam a necessidade de se trabalhar de forma associativa 
são a globalização dos mercados; a procura por capacidades, à medida que os limites entre 
as empresas tornam-se indefinidos; a escassez de recursos e a intensificação da competição 
pelos mercados. 

Neste caso, em especial, trataremos da última força perturbadora, falando-se de redes 
empresariais horizontais, constituídas por empresas, de um mesmo setor ou segmento, que 
se unem a fim de criar uma marca comum, desenvolver um sistema de gestão abrangente 
(central de negócios), implementar novas oportunidades de negócio e trabalhar com um 
marketing integrado, voltado ao consumidor. A formação de redes empresariais consiste na 
aglutinação de empresas com interesses comuns, reunidas em uma entidade juridicamente 
estabelecida. 

Como a abertura do mercado brasileiro tem exigido uma maior preocupação com a 
capacidade competitiva dos seus produtos e serviços, as empresas brasileiras e, neste caso, 
as gaúchas, têm buscado aumentar a qualidade, a produtividade e a redução de custos em 
seus segmentos. Para tanto, de forma associativa, essas micro e pequenas empresas 
começam a atuar de forma conjunta, envolvendo troca de informações e compartilhamento 
de vantagens em comum, enfrentando a concorrência acirrada de produtos e serviços que 
chegam de fora do estado do Rio Grande do Sul e até do Brasil. 

A atuação em grupo traz inúmeras vantagens e benefícios às empresas associadas, 
como a redução de custos de produção, dos riscos de investimento, a ampliação da escala 
produtiva e das dimensões de mercado, além de possibilitar o empreendimento de 
estratégias conjuntas de ação. Através da formação dessas redes horizontais, empresas de 
um mesmo segmento desenvolvem soluções conjuntas que, de outra forma, seriam quase 
impossíveis. Exemplos claros dos motivos que justificam trabalhar em forma de rede são 
as dificuldades de sobrevivência das micro e pequenas empresas que estão no mercado 
local e regional, como também a possibilidade de incremento dos resultados dos negócios, 
gerando, ao mesmo tempo, melhor distribuição de renda e geração de empregos no Estado. 

Na região central do Rio Grande do Sul, originou-se a associação de produtores de 
flores, a partir da união de produtores locais, denominada Associação Sul Flores, sob sigla 
de ASFLORES. Esta está trabalhando em forma de rede horizontal participando de 
exposições e feiras. O grupo reúne-se semanalmente para trocar idéias sobre a produção de 
flores, a concorrência externa, novidades no ramo, oportunidades e ameaças de mercado, 
novidades em tecnologia e insumos, além da realização do planejamento estratégico em 
conjunto.  

Já existem muitos programas que estimulam a união de pequenos grupos de pessoas 
de determinados segmentos em busca de fomentar e desenvolver suas regiões. O trabalho 
que está sendo desenvolvido com os produtores de flores na região central do Rio Grande 
do Sul, surgiu da parceria do Governo do Estado com as Universidades, visando 
incrementar o desenvolvimento das micro e pequenas empresas, denominado Redes de 
Cooperação. Este tem como objetivo promover a cooperação entre as empresas e oferecer 
suporte técnico à formação e consolidação das redes, podendo ser concebido para 
empreendedores das indústrias, comércio e serviços. 

O Programa disponibiliza assessoria de consultores no auxílio à formação das redes; 
um curso de nivelamento gerencial, auxiliando os profissionais na gestão de seus negócios 
e na estruturação administrativa; um segundo curso que surgirá a partir da necessidade 
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levantada pela associação, podendo ser, por exemplo, um curso específico sobre combate à 
pragas, ou de desenvolvimento de produtos; planejamento estratégico sendo elaborado em 
conjunto com as empresas e com auxílio dos técnicos especializados definindo as metas e 
ações necessárias; além de facilitar o acesso ao crédito em função da maior credibilidade 
pelo número elevado de empresas envolvidas. 

O mercado de flores conta hoje com os principais produtores localizados em São 
Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro e Goiás. O Brasil possui 
um total estimado em 5.200 ha de produção de flores. Cabe ressaltar que nestes últimos 
anos, se considerarmos uma visão conservadora, o mercado cresceu 10% ao ano, em 
termos de produção (Florabrasilis, 1999). 

Sabe-se que a comercialização de flores e plantas ornamentais no Brasil em 1999, 
segundo quadro 01, da Florabrasilis (programa de incentivo à exportação), citado por Aki 
(1999),  foi de R$ 322 milhões de reais. 
Quadro 01 – Produção de Flores e plantas ornamentais no Brasil (1999) 

Área cultivada (ha) Vendas 
Estado Nº 

prod. Camp
o 

Estufa Total Partici-
pação (%) 

R$ 
milhões 

Partici-
pação (%) 

São Paulo 1500 2748 709 3457 71,3 240,0 74,5 
Rio de Janeiro 100 70 10 80 1,6 8,0 2,5 
Minas Gerais 350 100 18 118 2,4 11,8 3,7 
Total Sudeste 1950 2918 737 3655 75,4 259,8 80,6 
Paraná 90 100 80 180 3,7 9,0 2,8 
Santa Catarina 115 300 40 340 7,0 17,0 5,3 
Rio Grande do 
Sul 

270 520 50 570 11,8 28,0 8,7 

Total Sul 475 920 170 1090 22,5 54,0 16,8 
Nordeste 80 30 30 60 1,2 5,0 1,6 
Centro-Oeste 20 20 5 25 0,5 2,0 0,6 
Norte 20 10 10 20 0,4 1,5 0,5 
TOTAL 2545 3898 952 4850 100,0 322 100,0 
Fonte: Augusto Aki (ano base 1999) 
Elaboração: L & L Consultores 

Só no estado do Rio Grande do Sul, cabe ressaltar que o número de produtores 
praticamente dobrou no ano de 2000, conforme levantamento feito pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, através da Profa. Atelene Kampf. Estima-se que 
até o fim deste ano, o número de produtores de flores poderá estar próximo de 700 
(Copetti, 2002). 

Diante da necessidade de adaptação a esse ambiente de competitividade acirrada, 
empresas em todo o mundo têm recorrido a estratégias colaborativas como forma de 
adquirirem habilidades que ainda não possuem. O número de associações entre empresas, 
conforme Dicken, citado por Rodrigues (1999), têm aumentado consideravelmente nos 
últimos anos. Somente em 1990 foram formadas mais associações que no período 
compreendido entre 1981 e 1990. No Rio Grande do Sul, já existem em torno de cinqüenta 
redes constituídas. 
 
3. Estratégia 

Apesar de ser definida, de forma geral, como um conjunto de regras de tomada de 
decisão para orientação do comportamento de uma organização perante o ambiente em que 
atua, a estratégia pode ser interpretada de várias formas. Frente a isso, Casarotto (1998) 
propõe um mix estratégico para orientar as empresas em seus investimentos frente à 
concorrência.  
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Para o autor, o primeiro tipo seria a estratégia competitiva, sendo que as micro e 
pequenas empresas poderiam competir das seguintes formas: a) no que tange a 
diferenciação de produto, sendo este associado ou não a um nicho de mercado; b) pela 
liderança de custo participando daí como fornecedor de uma grande rede topdown (rede de 
fornecedores) e c) por flexibilidade/custo, participando, assim, de uma rede de empresas 
flexíveis, indo contra a idéia de Porter de fazer uma escolha estratégica única entre 
liderança de custos ou diferenciação. 

O outro tipo de estratégia diz respeito ao produto/mercado, sendo que para a pequena 
empresa, são normalmente importantes as estratégias de novos produtos e a análise dos 
prós e contras de verticalizar (em caso de alta tecnologia) e diversificar. O terceiro tipo de 
estratégia diz respeito a quando investir, ou seja, a utilização dos meios. Por último, a 
estratégia de como produzir, devendo a empresa estar segura em estudos sobre o mercado 
antes de investir. Assim, percebe-se que a cooperação entre as micro e pequenas empresas 
torna-se fundamental, buscando assegurar sua sobrevivência e seu desenvolvimento 
equilibrado. Isto porque, em algum lugar há um concorrente ainda por nascer e 
desconhecido que poderá tornar a estratégia obsoleta (Hamel, 2001). 

A partir do exposto tenta-se demonstrar, então, que as pequenas empresas têm 
condições de serem competitivas, inclusive a nível internacional, porém, assim como as 
mudanças são ágeis, a fabricação também deverá ser. Além, é claro, de que as alianças 
devem ser vistas como um suporte para produzir não apenas resultados financeiros, mas 
também desenvolver várias competências. 

Conforme Hodgetts (2000), as empresas devem se preparar para o futuro expandindo 
seus horizontes temporais, lançando mais produtos, criando alianças estratégicas centradas 
em novos mercados e novas tecnologias e mantendo o pensamento sempre voltado para o 
futuro, indo assim, de encontro com a idéia que se tratou no texto em questão. Essa nova 
maneira de pensar é fundamental para uma das principais iniciativas estratégicas que serão 
necessárias para o século XXI: a necessidade de as empresas, sejam elas pequenas ou 
grandes corporações, se adaptarem precavida e continuamente a um ambiente em 
constantes transformações, além de relacionar as capacidades e os recursos que as 
empresas detêm, a fim de garantir uma vantagem competitiva sustentável.  

 
4. Cadeia produtiva 

O desenvolvimento analítico relacionado com o sistema agroindustrial teve sua 
origem com as idéias expressas por Davis e Goldberg, citado por Mattuela (1995) na 
apresentação do conceito do agronegócio. Desde então, uma seqüência de abordagens, 
geralmente pinçando aspectos do conjunto principal, vem enriquecendo o método analítico 
do agronegócio. Entre estas, destacam-se, pelas suas peculiaridades e versatilidade de 
aplicação, a sistemática do “filière” e cadeias produtivas. Neste trabalho optou-se por 
trabalhar com cadeia produtiva. 

Batalha (1997) apresenta três elementos que estão inseridos na visão de cadeia de 
produção: a) sucessão de operações separadas entre si mas ligadas umas as outras por um 
encadeamento técnico; b) existe um fluxo de troca de bens entre os elos da cadeia através 
de operações comerciais; c) a cadeia forma um conjunto de atividades econômicas 
articuladas, que utilizam fatores de produção no processo de transformação e d) 
distribuição para atingir o objetivo final de satisfazer as necessidades humanas. 

Dentro deste contexto, a cadeia de produção pode ser visualizada como um sistema 
de fases sucessivas e verticalmente integradas, representando o fluxo produtivo e 
distributivo do produto individualizado. Porém, o sistema também é horizontalmente 
interligado em todos os seus níveis com outros sistemas na disputa pelos meios de 
produção disponíveis. As definições de cadeia produtiva comumente apresentadas referem-
se ao sistema verticalmente integrado, onde são identificados seus principais elos ou fases.  
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No presente trabalho, o conceito de cadeia produtiva fica restrito aquelas relações 
entre os elos que formam a integração vertical do sistema, que tem origem na produção 
primária e término no consumo final. Assim, a cadeia produtiva das flores, conforme figura 
01 na sua forma simplificada, pode ser representada pelos seguintes elos: fornecedores, 
produtores, manejo produtivo, processamento e distribuição, tanto a varejista como 
atacadista. Para se chegar a tal cadeia, foram entrevistados os produtores de flores da 
associação e trabalhada em parceria com eles os elos que formariam a cadeia produtiva.  
Figura 01 – Fluxograma da cadeia produtiva proposta para a produção de flores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: adaptação Moraes et. al (1998) 

Iniciada pelos fornecedores, a cadeia produtiva compõe-se de todos os possíveis 
recursos necessários para a montagem da estufa, a aquisição de mudas, até os insumos 
utilizados e a própria embalagem utilizada para envolver o produto final.  

Um dos principais problemas levantados pelos produtores de flores diz respeito a 
falta de apoio ao produtor. Neste particular, a grande maioria dos participantes concordam 
de que o produtor, via de regra, está relegado a sua própria sorte, isto relacionado 
principalmente à falta de suporte técnico oferecido, tanto pelos órgãos oficiais como da 
agroindústria, não atendendo a finalidade de produção de flores, pois a maioria dos 
técnicos disponíveis na região tem sua potencialidade voltada para a produção do tabaco 
que é um dos grandes responsáveis pela economia local. Falta um plano de assistência com 
visão de longo prazo, onde a meta principal seja de prevenir problemas. Um sistema de 
apoio ao produtor mantido pelas entidades municipais ou por outro órgão de representação 
do setor talvez fosse a forma mais eficiente para induzir mudanças no meio rural. 

Além disso, existem alguns entraves que dificultam a absorção de novas tecnologias 
nas propriedades. Um caso típico é a aquisição de mudas sadias de flores. A maioria é 
adquirida de São Paulo, ficando o comprador sem uma garantia de que esteja adquirindo 
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um produto isento de doenças. Também é verdade que alguns produtores, na ânsia de 
reduzir custos de produção, utilizam insumos nem sempre com qualificação condizente à 
finalidade a que se destinam, principalmente pela falta de assistência técnica. A busca por 
formas de associativismo aumenta seu poder de barganha, além de compartilhar certos 
bens de capital, para reduzir a capacidade ociosa dos mesmos.  

O próximo aspecto na cadeia envolve tópicos relacionados com o manejo produtivo e 
o processamento. Para cada tipo de flor existe uma forma adequada de irrigação, de 
densidade de iluminação e de aquecimento (em função do clima da região). Este princípio 
varia para flores do tipo corte e de vasos. Observa-se que na flor de corte o seu 
processamento passa pela confecção do maço, por uma solução de conservante e sua 
embalagem final pronta para ir ao ponto de venda. Já no caso da flor de vaso, ocorre a 
toalete da planta (onde retira-se as pontas danificadas) e a sua embalagem.  

A maioria dos produtores se diz satisfeito com mix de produtos que produzem 
atualmente e poucos indicam que pretendem mudar algum produto, ou se especializar em 
apenas um tipo. Entretanto, a maioria dos produtores não estão preparados 
tecnologicamente para enfrentar as novas exigências do mercado, visto que poucos adotam 
tecnologia de ponta na produção de flores. Sabe-se que este potencial fica restrito a 
Holambra, em São Paulo.  

 No que tange ao fator comercialização do produto, a agroindústria, de modo geral, 
não tem uma política definida para a formação do preço a ser cobrado. Um dos principais 
problemas enfrentados diz respeito às floriculturas da região, que optam por flores 
paulistas em função do preço se tornar bem mais acessível. O que ocorre, porém, é que os 
produtores locais têm seu trabalho voltado intensamente para o fator qualidade, ao 
contrário de São Paulo que trabalha também com o fator quantidade, comprometendo a 
comercialização das flores produzidas na região. 

A comercialização é feita através de diferentes canais. Grande parte é produzida para 
mercados atacadistas, (como Ceasa, cooperativas, não descartando a intenção de 
exportação) outros para mercados varejistas, (como redes de supermercados, floriculturas, 
feiras e armazéns) além, é claro, para o consumidor final, direto da estufa. A distribuição 
física é efetuada por um produtor que optou em trabalhar com a logística dos produtores de 
flores. O preço de compra é negociado com cada fornecedor e, em geral, seguem-se as 
condições do mercado para o estabelecimento do mesmo. Os distribuidores procuram 
adquirir os produtos de primeira linha de cada fornecedor. Como são diversos produtores, 
com produtos de qualidade diferenciada, conseguem formar um mix de produtos atrativo, 
podendo, assim, atender as mais diversas exigências dos consumidores. 
 
5. Considerações finais 

Trabalhar com o associativismo, com alguma forma de cooperação entre as 
empresas, não é uma tarefa assim tão fácil. Primeiramente porque trabalhamos com 
pessoas, e estas, têm cultura, percepções e valores diferentes. Segundo, a intenção de 
associar-se, de cooperar entre si precisa ser uma necessidade interna. As pessoas precisam 
acreditar que o associativismo trará crescimento, que as ações tomadas em conjunto serão 
mais eficazes que as tomadas isoladamente. 

A idéia do individualismo inviabiliza a criação de uma associação. Vários aspectos 
de relacionamento definem o sucesso ou fracasso de uma associação. É imprescindível a 
confiança no seu parceiro, a troca de informações, objetivos semelhantes e a visão a longo 
prazo de suas ações presentes. Quando uma relação é construída sobre uma necessidade 
mútua, ela ajuda os parceiros na conquista de apoio interno e a solucionar e ultrapassar o 
emaranhado dos problemas do dia-a-dia, dos interesses parcialmente conflitantes e das 
culturas contrastantes. Também esfria os argumentos que dizem que uma empresa poderia 
chegar sozinha ao mesmo resultado (Lewis, 1992).  
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Partindo do fortalecimento dos produtores de flores através da formação da rede de 
cooperação, há a inclusão destes de forma mais positiva na cadeia produtiva. Primeiro 
porque ocorre o fortalecimento do elo entre os produtores e segundo porque a cadeia 
produtiva passa a se fortificar com a rede. Com isso ocorre a consolidação positiva em toda 
a economia da região, tanto de forma direta ou indireta.   

Diante disso, pode-se imaginar que estando os produtores de flores trabalhando em 
rede, a produção e a diversidade possa aumentar, a qualidade do produto melhorar 
(agregando mais valor) e novos mercados se abrirem. Destaca-se que a estratégia requer o 
trabalho em cooperação com outros produtores do meio, com a finalidade de alcançar, de 
forma conjunta, economias de escala, conforme idéia de Guimarães e Martin (2001). 
Trabalhar independentemente é uma opção que poucas empresas ainda possuem condições 
de assumir. Basta acreditar que o trabalho em rede pode ser positivo, as empresas 
acreditarem e se unirem em função de um objetivo comum. Talvez este seja o passo certo 
para que uma micro e pequena empresa seja emergente. 
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