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O que é Associativismo? 

Corpo vivo 

- Desempenha suas funções 
(trabalha, alimenta, etc) 
 
- Se relaciona 
 
 
- Nasce X Morre 
(no meio do caminho adoece 
e se cura, entre outros fatores) 



Associação nada mais é do que uma pessoa jurídica registrada em 
cartório, criada livremente por meio de uma comunidade unida. 
Uma associação é formada a partir de valores tidos como essenciais 
para garantir melhores condições às comunidades, como a 
solidariedade, a participação e a cooperação para a busca de 
objetivos comuns. 
Assim o associativismo é um instrumento importante para que 
determinada comunidade deixe o anonimato e alcance maior 
expressão, seja ela social, política, econômica. Para entender melhor 
o que é associativismo, a evolução do associativismo na sociedade 
ao longo dos tempos, quais os benefícios, as oportunidades que ele 
pode gerar, acompanhe o nosso conteúdo. 

O que é Associativismo? 

Definição SEBRAE 



Construção do Objetivo 
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Eu realmente preciso de uma associação? 

Vamos trabalhar em conjunto? 

Pontos Negativos 

Total de pontos do peso (1 a 5): 24 

(5) 1 – Participação de Reuniões 
(5) 2 – Burocracia  
(4) 3 – Custo de manutenção 
(5) 4 – Agenda de compromissos 
(5) 5 – Divergência de Opinões 



Eu realmente preciso de uma associação? 

Vamos trabalhar em conjunto? 

Pontos Positivos 

(5) 1 – Trabalho de Forma Integrada 
(5) 2 – Venda/Compra conjunta 
(4) 3 – Participação em programas e editais 
(5) 4 – Qualificação através do Sistema S 
(5) 5 – Representatividade SOCIAL 

Total de pontos do peso (1 a 5): 24 



Eu realmente preciso de uma associação? 

Vamos trabalhar em conjunto? 

Pontos Positivos 

Valor: 24 

Total de pontos do peso: 

Pontos Negativos 

Valor: 24 X 



Se precisamos, vamos agir! 

Primeiros Passos: 
 
•Escrituração  
•Primeiro Convite pelo grupo informal 
•Primeira reunião do grupo informal 

•Ata 
•Registro 

•CONTADOR!!! 
CAGEC 
CAIXA 
Afins 

•Primeira reunião de posse da diretoria (Ata de Posse) 
•Definição do Estatuto (Estatuto) 



Um novo mundo pode se abrir! 

SENAR + SEBRAE + SENAC+Secretarias Munic. + Empresas 

Vai permitir: 
•Apoio para novos adeptos 
•Dias de Campo 
•Visitas externas 
•Expansão através de projetos 
 
•Necessidade inicial de qq associação: 

•RH 
•Assistência Técnica 
 

•Criação de subprojetos na região e até mesmo novas associações. 
 



Boa Sorte para Todos Nós! 

Vida longa para a nova pessoa que nasce! 
E quem nasceu é a Pessoa Jurídica chamada 

ACASA 
 


