
TRADIÇÃO EM MAPEAR OS 
HORIZONTES DO RIO GRANDE
Desde sua fundação, em 1986, AMANHÃ traz em seu próprio nome o 
compromisso com o debate acerca do futuro da economia gaúcha e com os 
desafi os que se colocam para os tomadores de decisão das áreas pública e 
privada. Nascida no âmago da entidade que congrega os industriais do Rio 
Grande do Sul, a Fiergs, em pouco tempo AMANHÃ estabeleceu interlocução 
com todas as áreas da iniciativa privada, englobando comércio, serviços e 
a cadeia agroindustrial, em busca de soluções para elevar os padrões de 
desenvolvimento econômico e social do Rio Grande. Nesta perspectiva, 
AMANHÃ criou em 1992 Cenários de AMANHÃ, que agrega o conhecimento da 
academia, da iniciativa privada e do setor público para levar a diferentes regiões 
do estado a vanguarda do conhecimento técnico, teórico e prático em assuntos 
de interesse estratégico para os gaúchos. 

retrospectiva

As desesperadas medidas 
econômicas do presidente Collor 
foram pano de fundo para a 
primeira edição de Cenários. Em 
1992, o debate que discutiu os 
rumos da economia gaúcha no 
caótico horizonte nacional reuniu 
nomes como Yeda Crusius, 
então diretora da Faculdade 
de Economia da UFRGS, e o 
cientista político Nelson Boeira.
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Em 1993, a segunda edição 
do projeto Cenários de 

AMANHÃ trilhou um caminho 
propositivo. O encontro na 
UFRGS reuniu mais de 40 

pessoas, entre acadêmicos, 
consultores, lideranças 

políticas e empresariais em 
torno de uma necessidade: um 

plano de longo prazo para o 
Rio Grande voltar a crescer.

Já em 1994, Cenários de 
AMANHÃ subiu a Serra, 
no primeiro passo para 
a regionalização dos 
debates pelo estado. Uma 
delegação partiu de Porto 
Alegre e chegou à UCS, 
onde encontrou um time 
de lideranças locais – entre 
estas o então deputado José 
Ivo Sartori – para um dia de 
refl exão e troca de ideias.

Já em 1994, Cenários de 
AMANHÃ subiu a Serra, 
no primeiro passo para 
a regionalização dos 
debates pelo estado. Uma 
delegação partiu de Porto 
Alegre e chegou à UCS, 
onde encontrou um time 
de lideranças locais – entre 
estas o então deputado José 
Ivo Sartori – para um dia de 
refl exão e troca de ideias.
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No mesmo ano, o conceito de 
fascículos tomou forma com 

o segundo encontro, agora 
em Porto Alegre. O Fórum 

promovido por AMANHÃ em 
parceria com o BRDE e com a 

UFRGS, que teve nove horas 
de debates e 53 participantes, 

deu origem às “Dez 
Propostas” – um roteiro para o 

desenvolvimento do estado e 
uma agenda que mirava 2004.

No mesmo ano, o conceito de 
fascículos tomou forma com 

o segundo encontro, agora 
em Porto Alegre. O Fórum 

promovido por AMANHÃ em 
parceria com o BRDE e com a 

UFRGS, que teve nove horas 
de debates e 53 participantes, 

deu origem às “Dez 
Propostas” – um roteiro para o 

desenvolvimento do estado e 
uma agenda que mirava 2004.

O terceiro encontro daquele 
ano agregou, em Rio Grande 
e Pelotas, lideranças de toda 
a Metade Sul do estado. As 
demandas ouvidas se mantêm 
até hoje, como a necessidade 
de diversifi cação da economia 
da região, o fortalecimento da 
agroindústria e a recuperação 
das estradas para o melhor 
escoamento da produção local.

RETROSPECTIVA
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SÃO LAÇOS 
FORTES QUE 
ASSEGURAM 
GRANDES 
CONQUISTAS.

Há 83 anos, o Grupo Zaffari, juntamente com a força 

de grandes parcerias, contribui para o desenvolvimento 

econômico do Rio Grande do Sul.
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No último encontro de 1994 
– um ano histórico para a 
economia brasileira –, o fórum 
debateu o futuro e a infl uência 
do Mercosul na economia 
do Rio Grande do Sul. Entre 
professores, lideranças do 
governo e empresários, os 40 
participantes compartilharam 
mais dúvidas que certezas 
sobre o bloco econômico.

Pela primeira vez reunindo 
os fascículos publicados ao 

longo do ano em um caderno 
– modelo que adotaria a partir 
de então –, o projeto Cenários 
de AMANHÃ de 1996 mapeou 

o panorama de dois séculos 
de economia do Rio Grande 
do Sul, Documento histórico 

detalhado que servia de 
fundamento para o futuro.

RETROSPECTIVA
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O melhor para sua empresa: pacotes de benefícios 
com tarifas especiais, incluindo equipamentos 
Vero Mobile e Certifi cado Digital.

Crédito Simples BanrisulCrédito Simples Banrisul

• Taxas a partir de 1,5% a.m. e, para 
clientes credenciados Vero, a partir 
de 0,75% a.m.

• Capital de Giro Facilitado.
• Prazo de até 12 meses* para pagar.

/banrisul @banrisul

SAC: 0800.646.1515 - Defi cientes Auditivos e de Fala: 0800.648.1907

Ouvidoria: 0800.644.2200 - Defi cientes Auditivos e de Fala: (51) 3215.1068

* Pagamento único no vencimento da operação. Juros pagos mensalmente. 
Produto para empresas com faturamento de até R$ 300 mil/mês, sujeito à análise de crédito.

www.banrisul.com.br/creditosimples

Até 20% do faturamento
médio mensal,
limitado a R$ 30 mil.

Programa Especial 
para Micro e 
Pequenas Empresas.



Em 2001, marcando os 15 
anos da revista AMANHÃ, 
o projeto adquire sua 
periodicidade anual. 
Abordando o horizonte 
dos 15 anos seguintes,  
os sete fascículos 
aprofundaram temas como 
o comércio internacional, a 
infraestrutura de transportes 
e energia e a produtividade 
agrícola do Rio Grande.

Os seis fascículos da edição 
2002 de Cenários de AMANHÃ 

buscaram consensos – algo 
raro em um Rio Grande 

tradicionalmente polarizado. 
Além de alinhar posições sobre 

políticas de planejamento 
e tributação, os cadernos 

colocaram em pauta temas como 
a qualidade e a responsabilidade 

social das empresas gaúchas.

RETROSPECTIVA
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Em 2003, o foco em soluções 
para o Rio Grande. Os sete 
cadernos passearam por temas 
ligados à competitividade do 
estado, com  aprofundamento 
em ferramentas práticas e 
teóricas para  solucionar 
questões que vão de 
infraestrutura e tributação até 
a construção de uma agenda 
clara para o futuro.

Inovação, um assunto com 
lugar cativo nas páginas 
da revista AMANHÃ, foi 

tema exclusivo do projeto 
Cenários em 2004. Os dez 
encontros entre academia, 
empresas, setor público e 

privado se transformaram em 
conteúdo,  com o objetivo de 

transformar ideias e teorias 
em práticas e resultados.
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Apoio

Patrocínio

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Infra-estrutura:

a base para crescer

o rIo Grande do sul tem um lonGo camInho 

a percorrer na dIreção da 

excelêncIa loGístIca.  como avançar?

Realização
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Apoio

Patrocínio

OS CAMINHOS QUE O RIO GRANDE DO

SUL TEM DE PERCORRER PARA ATINGIR

O DESENVOLVIMENTO SUSTENTADO

Questão crônica, histórica e 
aparentemente insolúvel, os 
gargalos da infraestrutura 
do Rio Grande do Sul foram 
tema do projeto Cenários, que 
atravessou dez fascículos 
e dois anos – 2005 e 2006 
– na busca por respostas e 
propostas assertivas. Mais de 
uma década depois, o material 
mantém sua importância.

Excelência pautou o Cenários 
de AMANHÃ em sua edição de 
2007. Agregando especialistas 

de todas as vertentes e 
setores, os encontros tiveram 

viés propositivo, ao mirar 
soluções para otimização dos 

investimentos limitados por 
décadas de crise. Era preciso 
efi ciência para dar início a um 

novo ciclo de crescimento.

RETROSPECTIVA
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O cooperativismo é um modelo econômico 
que interliga pessoas, incentiva a inovação
e produz resultados.

E o Sistema Ocergs-Sescoop/RS é quem 
qualifi ca as cooperativas para uma gestão 
mais efi ciente.

Esteja onde você estiver, o cooperativismo 
também é para você. Confi ra alguns 
depoimentos de sucesso do cooperativismo 
em historiasreais.coop.br e saiba mais
em sescooprs.coop.br.

COOPERATIVISMO
INOVAÇÃO A PARTIR
DA INTERAÇÃO.

2,8 MILHÕES
DE ASSOCIADOS

58,9 MIL
EMPREGOS
DIRETOS

R$ 41,2 BILHÕES
DE FATURAMENTO
ANUAL

SX000118H-ANUN institucional_202x266mm.indd   1 22/03/18   15:18



RIO GRANDE

A CONSTRUÇÃO

As empresas, empreendimentos 
e frentes de negócios que estão 
remodelando a matriz econômica 
do Estado no raiar do século 21

DE UM NOVO

Apoio

Suporte
Acadêmico

Realização

Realização

Patrocínio

A CONSTRUÇÃO
A CONSTRUÇÃODE UM NOVO

DE UM NOVO

Ao chamar atenção 
para a necessidade de 
reinvenção dos modelos 
de administração pública, 
Cenários de AMANHÃ cruzou 
os anos de 2008 e 2009 
apresentando propostas e 
ferramentas para aumentar 
a efi ciência da gestão e 
melhorar os resultados para 
o conjunto da população.

No limiar de uma nova 
década, a edição 2010 

do projeto olhou para o 
futuro ao desvendar as 

novas possibilidades para 
diversifi cação e otimização 

da matriz econômica 
gaúcha. Tecnologia, 

inovação e sustentabilidade 
nortearam os encontros 
realizados em todas as 
regiões do Rio Grande.
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ESTUDO INÉDITO REVELA QUAIS OS 

SETORES CAPAZES DE ACELERAR O 

CRESCIMENTO ECONÔMICO DO RIO 

GRANDE DO SUL

Realização

OS DÍNAMOS
DA ECONOMIA
DA ECONOMIA

Realização

Patrocínio
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ESTUDO INÉDITO REVELA QUAIS OS 

SETORES CAPAZES DE ACELERAR O 

CRESCIMENTO ECONÔMICO DO RIO 

GRANDE DO SUL

Realização

OS DÍNAMOS
DA ECONOMIA
DA ECONOMIA

Realização

Patrocínio

A CONSTRUÇÃO DE UMA ECONOMIA 

VERDE TRAZ OPORTUNIDADES, MAS 

HÁ UM CUSTO A PAGAR NESTA 
TRANSIÇÃO – E PAPÉIS A DEFINIR

Realização

Realização

Patrocínio

RIO
GRANDEGRANDESUSTENTÁVEL

Para aprofundar o panorama 
econômico da edição anterior, 
Cenários de AMANHÃ 2012 
trazia – com um nível de 
detalhamento até então inédito 
– estudos e levantamentos 
minuciosos acerca de cada 
setor da economia gaúcha 
e indicava quais os nichos 
com potencial de alavancar o 
desenvolvimento do estado.

A temática da sustentabilidade 
tornou-se protagonista na 

edição 2012/2013 do projeto. 
Das responsabilidades dos 

setores público e privado até 
as iniciativas capazes de trazer 
resultados com inovações em 
energia e tecnologia limpa, Rio 
Grande Sustentável tornou-se 

uma edição histórica para o 
projeto Cenários. 
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O Valor do

CAPITAL 
HUMANO

Realização

Patrocínio

Um ciclo de fóruns itinerantes promovido 

pelo Instituto AMANHÃ revela como 

a falta de profi ssionais qualifi cados 

trava a expansão dos negócios em oito 

importantes regiões do Rio Grande do Sul
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REALIZAÇÃO

Historicamente reconhecido 
pela qualidade da educação 
e qualifi cação de sua mão 
de obra, o Rio Grande entra 
no novo milênio enfrentando 
difi culdades e a perspectiva 
de novos desafi os em um 
mercado cada vez mais 
exigente e dinâmico. O ciclo 
de fóruns reuniu especialistas 
em recursos humanos de 
todas as regiões.

Com o tema Rio Grande em 
Rede, Cenários atravessou 

os limites entre 2016 e 
2017 da mesma forma que 

a tecnologia não encontra 
mais fronteiras para ser 

aplicada. Da revolução da 
Inteligência Artifi cial aos 
governos digitais, a série 

de fascículos e encontros 
atualizou lideranças acerca 
de um tema incontornável. 
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badesul.com.br
Central de Atendimento: (51) 3284 5800

Ouvidoria: 0800 642 5800

PARA NOVAS
ECONOMIAS
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Assista, no endereço www.amanha.com.br/cenarios/ofuturo, aos 
depoimentos dos nove governadores e à íntegra dos seis debates


