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PROBLEMA DE PESQUISA
Qual a importância da maçã para as comunidades rurais da cidade de
Caxias do Sul?

JUSTIFICATIVA
As mudanças sociais que ocorrem diariamente fazem com que as comunidades busquem formas de se desenvolver coletivamente. Assim, torna-se importante identificar se as cadeias produtivas possuem a capacidade de gerar inovação social para as comunidades em que se inserem

OBJETIVO
identificar a importância do cultivo da maçã para as comunidades rurais da
cidade de Caxias do Sul.

METODOLOGIA
Pesquisa de Caráter Qualitativo
Técnica de coleta de dados - entrevistas semi-estruturadas em profundidade com
especialistas em cadeias produtivas e em inovação social
Técnica de análise de dados - análise de conteúdo

RESULTADOS
- O cooperativismo na cadeia produtiva da maçã se dá em virtude de ganhos econômicos;
- O cooperativismo não gera inovação social na cadeia produtiva da maçã brasileira;
- As melhorias relativas à saúde dos trabalhadores rurais, como a diminuição no
uso de agrotóxicos são praticamente imperceptíveis.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
a importância do cultivo da maçã para as pequenas propriedades rurais se dá no
sentido econômico, isto é, de subsistência, e não no sentido de melhoria de vida da
população local. Com o incentivo da cooperativismo como forma de se fortalecer
os laços sociais, a cadeia produtiva da maçã poderia gerar inovação social para os
seus atores e, consequentemente, para a comunidade local.
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