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O ambiente rural de reprodução social apresenta-se cada vez
mais complexo. As interações entre rural e urbano, entre agricultura e
indústria evidenciam a necessidade de que todos os profissionais que
atuem no desenvolvimento rural compreendam os principais elementos
dessa complexidade. A disciplina Gestão e Planejamento de Organizações
Agroindustriais contribui para a ampliação dos conhecimentos em relação
à agroindústria, cada vez mais comum e reconhecida como importante
elemento que une rural e urbano. Em sua oferta abordou os principais
aspectos relacionados à elaboração e implementação de estratégias de
desenvolvimento de agroindústrias de pequeno e médio porte. O objetivo
principal da disciplina foi o de que os discentes, ao final do período de
estudos, estivessem capacitados para analisar e avaliar as organizações
agroindustriais com atuação local, regional, nacional e internacional. A
análise e contextualização do conteúdo permitiu a aproximação dos(as)
alunos(as) de conceitos que envolvem gestão e planejamento. Para isso,
a disciplina foi dividida em quatro módulos, aqui identificados pela
composição dos quatro artigos que compõem esse material. Saliente-se
que o esforço de organização desse material envolveu a toda a equipe que
trabalhou no PLAGEDER no primeiro semestre de 2016, ministrando a
disciplina em doze polos no estado gaúcho (Cachoeira do Sul, Camargo,
Constantina, Picada Café, Quaraí, Santa Vitória do Palmar, Santo Antônio da
Patrulha, São Francisco do Sul, São Lourenço do Sul, Tapejara, Três de Maio
e Três Passos). Tutores e professores reuniram esforços para a produção que
agora é disponibilizada a toda a comunidade acadêmica. Durante a oferta
da disciplina, foram realizados fóruns de discussão (em que cada tutor se
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responsabilizava pela condução do Fórum de um ou mais polos), videoaulas,
bem como aula presencial e a apresentação de projetos agroindustriais pelos
alunos. Dessa forma, seguindo a proposta que estruturou a realização dos
módulos da disciplina, esse volume traz um artigo para reunir, analisar e
debater os temas tratados em cada um dos módulos.
O primeiro artigo apresenta um panorama geral dos conceitos e do
ambiente teórico que envolve o estudo das agroindústrias. Os autores
trazem e ponderam sobre a relação da agroindústria com o processo de
desenvolvimento rural, apresentando diversas características e elementos
importantes para a compreensão da dinâmica de reprodução social dessas
unidades produtivas.
O segundo artigo apresenta elementos que envolvem a percepção
da viabilidade econômica dos empreendimentos agroindustriais. São
evidenciados alguns dos indicadores de viabilidade econômica elementares
para identificar as modificações no valor do dinheiro e do investimento ao
longo do tempo. Ao final do capítulo, é apresentado um anexo com alguns
exercícios envolvendo a utilização dos indicadores apresentados.
No terceiro texto, são tratadas as principais características da gestão
dos processos produtivos e logísticos na agroindústria.
Finalmente, no quarto artigo, são desenvolvidas noções de administração
financeira e contabilidade.
Por fim, cabe salientar que o material decorre da experiência vivida
não só pelos professores e tutores de disciplina, sob os quais recaiu o
compromisso da escrita, mas também da interação com os(as) discentes do
Plageder, a quem seremos sempre gratos por terem construído conosco esse
curso ao longo do semestre.

