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Buscar meios alternativos para vencer a competitividade e a constante necessidade de redução de custos, conquista 
de novos mercados e melhoria de seus serviços tem sido um grande desafio às pequenas e médias empresas. Uma 
dessas alternativas tem sido a cooperação empresarial, a qual beneficia não só os empresários, como também a região 
onde os empreendimentos cooperados estão localizados. Foi o que ocorreu com o Chile, hoje reconhecido entre os 
maiores produtores e exportadores mundiais da salmonicultura, e com a Terceira Itália, reconhecida como uma das 
regiões mais industrializadas e dinâmicas do mundo, os quais obedecem a princípios de cooperação. A qualidade do 
desenvolvimento numa região e seu êxito na concorrência econômica serão maiores nas áreas em que o 
desenvolvimento se encontrar mais bem planejado e organizado, onde houver formas de estreita interação e 
integração dos agentes (econômicos, sociais e políticos) e onde for menos regulado pelo mercado, já que a 
flexibilidade passa a aproximar concorrentes, classes, organizações e regiões construindo condições de 
competitividade. Portanto, as diferentes experiências de planejamento e gestão do desenvolvimento regional são, ao 
mesmo tempo, causa e conseqüência e perpassam pelas diferentes dinâmicas e processos de cooperação. A pesquisa 
''Planejamento e Gestão do Desenvolvimento'' tem como um dos objetivos estudar as formas de cooperação e redes 
organizacionais, e suas influências para o desenvolvimento regional e para isso desenvolve um quadro referencial 
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teórico que apresenta as experiências mundiais de cooperação empresarial e seus benefícios para sua região. Em um 
segundo momento, o estudo identifica através de estudos comparados as formas de governança utilizadas pelos 
agentes empresariais para o sucesso nas experiências de cooperação no Vale do Taquari, analisando resultados 
negativos e positivos e as influências que isto possa trazer à região. 


