
uma história de sucesso!
associativismo
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O Associativismo é um instrumento vital para que uma 
comunidade, bairro, município saia do anonimato e passe a 
ter maior expressão social, política, ambiental e 
econômica. É por meio de uma associação que a 
comunidade se fortalece e tem grandes chances de 
alcançar os objetivos comuns.

Com a intenção de superar obstáculos, fortalecer relações 
e promover a melhoria individual e coletiva, as pessoas e as 
empresas que têm objetivos comuns, se unem procurando 
sempre buscar benefícios e apoio para o seu crescimento.

Nesta cartilha o tema Associativismo é apresentado de 
maneira clara e objetiva, ressaltando o poder da união 
entre pessoas que possuem as mesmas dificuldades e 
enfrentam os mesmos obstáculos para crescerem e que 
muitas vezes não conseguem solucionar seus problemas 
por estarem sozinhas, mas que descobrem no 
associativismo uma alternativa estratégica para o sucesso. 

Nós que fazemos parte do Sistema COMICRO-FEMICRO-
AMICRO acreditamos que através do fortalecimento das 
entidades de representação e apoio empresarial e da 
disseminação da cultura do associativismo junto às 
microempresas e empresas de pequeno porte brasileiras, 
estamos caminhando mais rápido para a construção de um 
país mais próspero, solidário e justo.

José Tarcísio da Silva
Presidente da COMICRO

Palavra do Presidente
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Tudo, quais sao
as novidades?

~

Queria saber
se voce conhece
algum banco que
oferece credito
para pequenos

negocios?

^

´

´

Joao, sabe que eu nao sei.
Eu estou precisando tambem.

Parece-me que quem fez
um financiamento foi Maria.

Vai la falar com ela.

~ ~

´

´

Meu amigo, a expectativa e que melhore,
pois o problema esta na reposicao

das mercadorias. Fui ao banco tentar um
financiamento, mas ainda nao consegui.
Estou me reunindo com alguns lojistas
para irmos juntos e ver se conseguimos

voltar com novidades.

´ ~

~

~´
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- O negocio vai bem,
o movimento

melhorou, mas ainda
nao consegui tirar meu
alvara na prefeitura,

voce acredita?

´

´
~

^

Pois e! e muita
burocracia. Sempre
tem alguma coisa

pendente para
regularizar,

alem da demora.
Passei por isso

tambem!

´

´
´

´

Francisco, eu estava pensando
em como existem empresarios
feito a gente com problemas 

parecidos. O problema
de um muitas vezes e o de

outro tambem, nao e verdade?
Mas, nao se preocupe,

vai dar tudo certo!

~
~
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Eu vim aqui fazer
uma reclamacao.
Eu estou muito

chateado.

~~

Meu Deus! Vou fazer uma
reuniao com meu pessoal.
nao podemos perder um
cliente tao importante
como o senhor. Me de

um minuto para eu
verificar se a mercadoria

esta aqui.

~

^

~
~

A sua mercadoria
esta aqui.

Mil desculpas!!!!

- Seus funcionarios
estao precisando
de um treinamento
sobre atendimento

ao cliente.

~
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E me diz
uma coisa: o custo

e alto?

Minha querida,
muito obrigado pela ajuda.
Vou dizer a outros amigos
meus que estao querendo

tambem se formalizar.

~
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- Em varios lugares
existe um movimento
de empreendedores
que estao se unindo

para resolver
problemas comuns

e que vem dando certo.
Eu estive lendo sobre
este movimento e se

chama “associativismo”.

~
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O associativismo E
um instrumento muito
importante para nos

empreendedores. E por meio
do associativismo que

as pessoas se fortalecem
e aumentam

as chances de alcancar
seus objetivos.

Entao nos
poderiamos fazer
uma reuniao aqui e

propormos a criacao
de uma associacao,
o que voce acha?

~

~

~
~

^

~
~

Otimo!
Vamos marcar

depois
de amanha?~

Meu amigo, eu
encontrei um lugar
muito interessante.
Nos temos que ir la.

.

Que bom! 
O que ela faz?
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...

A FEMICRO e a entidade que 
representa as microempresas, 
empresas de pequeno porte e 

empreendedores individuais e que 
trabalha pela criacao de políticas 
publicas a favor do segmento no 
estado, alem de realizar eventos, 

encontros, capacitacao, 
treinamentos e ainda incentiva o 

associativismo.

Bom dia! Somos 
empresarios e estamos 
aqui para buscarmos um 
apoio para formarmos 

uma Associacao de Micro 
e Pequena Empresa.

ampliar



8

Nos temos uma equipe de consultores 
que irao orientar e ajudar voces a 
criarem a AMICRO no seu municipio. 

E tem mais! Alem de tudo isso que 
conversamos, a AMICRO se filiara a 
FEMICRO que e filiada a COMICRO – 

Confederacao Nacional das 
Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte. Juntas formam o Sistema 
COMICRO-FEMICRO-AMICRO que vem 

trabalhando fortemente para dar voz a 
esse segmento tao importante que mais 

gera empregos e distribui renda no 
nosso pais.
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boa noite pessoal

Quantas coisas realizamos! 
Lembro-me do nosso 

seminario.  Conseguimos 
reunir bastante 

empreendedores.
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E sem falar da reuniao 
que tivemos com o banco 
e conseguimos acessar 

as linhas de credito para 
pequenos negocios.

trouxemos

Sabemos que ainda tem 
muita coisa a ser feita, 

mas tenho a certeza que 
estamos no caminho 

certo.
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Expo Dubai

Homenagem recebida pelo Sebrae Nacional

Homenagem ao Dia da 

Microempresa no Senado Federal

Comemoração da 

Aprovação da Lei Geral

Destaque do Sistema COMICRO-FEMICRO-AMICRO

Evento da Frente Parlamentar Mista das Micro e Pequenas Empresas

XX Congresso Brasileiro 

das MPEs



Para maiores informações acesse:
www.comicro.org.br

https://comicro.org.br/
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