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Desenvolvimento Econômico, Economia Regional e Economia do Trabalho B
OS PERÍODOS DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NA HISTÓRIA SOCIAL DO VALE
DO TAQUARI: UM DIAGNÓSTICO DO SETOR AGROINDUSTRIAL. Robson Hinnah, Eduardo
Lamas, Tiarajú Alves de Freitas, Márcio Wallerius Welp, Lucildo Ahlert (orient.) (UNIVATES).
Até recentemente as atividades econômicas eram classificadas, pela ordem, em setor primário, setor secundário e
setor terciário, em que o agronegócio era freqüentemente confundido com o setor primário da economia. A presente
pesquisa objetiva primeiramente conceituar o que realmente é o agronegócio, para que assim se possa traçar um
diagnóstico em relação ao setor no Vale do Taquari quanto à geração de emprego e renda. Pretende-se também
identificar a participação do setor agroindustrial do Vale do Taquari na atividade regional, e classificá-la quanto ao
gênero e ao porte. Os resultados obtidos se tornarão públicos, e estarão disponíveis para alunos, professores,
comunidade e empresas em geral. A metodologia utilizada para medir o agronegócio tem como base a obra de Davis
e Goldberg(1957), assim como o trabalhos de Ghilhoto, Furtuoso e Barros (2000) e de Porsse(2003). A bibliografia
pesquisada mostrou que a difusão do conceito do agronegócio evidencia um verdadeiro salto na consciência
empresarial a respeito das questões que costumavam ser classificadas no Brasil como problemas do campo. A
promoção de uma visão sistêmica das cadeias produtivas, que ligam os fornecedores de insumos para
estabelecimentos agropecuários às mesas das famílias consumidoras finais, inclusive de outros países, é, sem sombra
de dúvida, o mais significativo avanço para uma visão de futuro que nem fazia parte do universo mental das
lideranças do setor até poucos anos atrás. Com base nisto, estão sendo definidas as atividades pertencentes ao setor, e
posteriormente obter-se-á uma medida da produção e do emprego gerados pelo agronegócio no Vale do Taquari do
estado do Rio Grande do Sul para que se possa fazer comparações com os dados a nível de Brasil e do Estado.

114

699

