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Confi ra a íntegra do fascículo que marca o nascimento de AMANHÃ, uma 
publicação pensada para envolver a sociedade em um debate profundo e arrojado 
sobre as causas da perda de dinamismo na economia do Rio Grande do Sul 
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QUALQUER SEMELHANÇA 
NÃO É MERA COINCIDÊNCIA
O segundo fascículo de AMANHÃ – também disponibilizado na íntegra, a seguir –, 
trazia a radiografi a da situação fi nanceira do Estado, e já apontava a necessidade 
de uma revisão profunda nos custos do setor público 
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O terceiro fascículo de AMANHÃ 
trouxe o panorama da produção 
de carne no Rio Grande do Sul, e 
um cenário profético: enquanto 
os números do rebanho bovino 
seguiam estagnados, os suínos 
perdiam força, e a produção de 
frango despontava. Na entrevista, 
Érico Ribeiro, o megaprodutor de 
arroz, defendia a integração entre 
agricultura e pecuária.

No quarto volume, AMANHÃ 
tratava dos desafi os do Polo 

Petroquímico do Sul, que, 
apenas quatro anos após 

sua inauguração, em 1982, 
ainda buscava alcançar 

protagonismo na economia  
regional. O entrevistado, 

Gerhardt Theisen, pregava 
a união do empresariado 
local e saía em defesa da 

importância do complexo.
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Os efeitos do choque dos 
preços internacionais do 
petróleo ainda se refl etiam 
no mercado energético, em 
meados da década de 1980, e 
o quinto caderno de AMANHÃ 
discutia como o Rio Grande 
lidava com o quadro de 
escassez de energia elétrica e 
com as suas ainda incipientes 
matrizes alternativas.
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Em um documento histórico, 
o sexto fascículo de AMANHÃ 

mapeava a trajetória da indústria 
gaúcha. Da sua origem com o 
charque – o primeiro produto 

industrializado no Estado –  
até a promissora indústria da 
informática, nos anos 1980, o 

material mostra o viés dinâmico 
que sempre caracterizou  o setor 

industrial no Rio Grande.



O sétimo caderno de 
AMANHÃ trouxe um raio-X 
dos pensamentos, demandas 
e propostas dos empresários 
gaúchos, mapeando a sempre 
complexa relação entre a 
iniciativa privada e o poder 
público no Estado. Uma mesa-
redonda entre nomes fortes 
do empresariado concluiu: “O 
governo não faz sua parte”.

Os conceitos de tecnologia e 
inovação marcaram presença 

desde cedo em AMANHÃ. 
O oitavo fascículo da série 

se dedicava exclusivamente 
ao tema, trazendo o 

importante debate sobre as 
responsabilidades e o papel 

que cada ator – governo, 
iniciativa privada e academia 

– deveria desempenhar.
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Caso a capa do fascículo 
número 9 de AMANHÃ fosse 
publicada nos dias de hoje, sua 
atualidade estaria garantida. 
A discussão sobre quais 
funções devem ser ocupadas 
por empresas públicas e sua 
viabilidade em um mercado 
disputado com a iniciativa 
privada é um debate que 
atravessa décadas no Estado.

A expansão dos limites da 
fronteira agrícola no Rio Grande 
do Sul era comemorada quando 
o décimo caderno de AMANHÃ 

foi lançado. O carro-chefe do 
aumento de área era a soja, 

que se mantém como ponta 
de lança da nossa agricultura 

até os dias de hoje. A questão  
voltava-se, então, para o 

aumento da produtividade.



Dos armazéns aos shopping 
centers, a importância do 
comércio na história econômica 
do Estado foi retratada no 
caderno número 11 de AMANHÃ. 
Enquanto a busca ainda era pela 
fi delização do consumidor, a 
modernização de processos e a 
competição com grandes grupos 
varejistas de outras regiões já 
eram preocupações do setor.

A renovação nos quadros 
de executivos e gestores 

tomadores de decisão  no 
empresariado gaúcho foi 

o foco de AMANHÃ  ao 
completar um ano de 

publicação. O 12º fascículo 
da série deu destaque à 

Gestão, um tema que viria a 
se consolidar nas páginas da 

Revista AMANHÃ nos anos 
seguintes. 
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O Rio Grande do Sul exportador 
foi o personagem principal 
do fascículo número 13. Seu 
conteúdo debatia a natureza 
e a dimensão dos subsídios 
à exportação, tema ainda 
polêmico. O setor comemorava 
o fato de manufaturados 
representarem mais da metade 
das vendas externas – índice 
acima do atual.

O volume seguinte de AMANHÃ 
deu destaque à agroindústria, 
dissecando os desafi os que a  

cadeia produtiva de alimentos, 
da indústria ao consumidor fi nal, 
precisava enfrentar. Já à época, 

identifi ca-se a necessidade de 
redução de custos logísticos 

e a aposta no aumento da 
produtividade com base na 

pesquisa tecnológica.



A frieza dos números não 
mentia e, mais que isso, ajudou 
a produzir o documento que 
apresentou um detalhado estudo 
econômico do Estado. Gráfi cos 
com a pirâmide populacional, a 
radiografi a dos cofres públicos, 
a queda nos investimentos e 
o aumento exponencial dos 
gastos, adiantavam um quadro 
de tempos difíceis à frente.

Micro e pequenos 
empresários representavam 

98,6% das empresas 
gaúchas em meados de 

1987. Mas sua capacidade 
de gerar empregos a curto 

prazo e a custos mais 
baixos já era desafi ada pelas 
difi culdades em empreender 

e pelas burocracias da 
formalização.
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A necessidade de integração 
entre os países do Conesul 
transcende a dimensão 
econômica. Em busca de 
um protagonismo conjunto, 
os primeiros acordos entre 
Brasil, Argentina e Uruguai se 
desenhavam de maneira tímida, 
à época da publicação. Hoje, 
o Mercosul, criado em 1991, 
ainda tem muito a avançar.

Em um esforço para mapear 
o perfi l das 24 regiões do Rio 

Grande do Sul, AMANHÃ trouxe 
em seu volume 19 um ranking 

com as dez maiores cidades 
do Estado, além de apresentar 

o PCG –Potencial de Consumo 
Genérico – de cada região, 

criando mais uma ferramenta 
para orientar estratégias de 

governos e companhias.



No início de 1988, dos 3,1 
milhões de trabalhadores do 
Rio Grande do Sul, 800 mil 
estavam na indústria. E, apesar 
da tradição de Estado com bom 
nível de instrução, as empresas 
gaúchas já viam a necessidade 
de investimento em qualifi cação. 
Um dos temas recorrentes em 
AMANHÃ, a gestão de recursos 
humanos, foi alvo de debate.

O setor varejista, com 
destaque para as redes de 

supermercados – que então 
empregavam mais de 100 

mil gaúchos –, protagonizou 
o fascículo 22 de AMANHÃ. 

Entre as tendências, o 
sucesso do “autosserviço” e 
a modernização logística do 

controle de estoques com 
ajuda da informática.
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