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RESUMO

O município de Berilo, situado na Região do Vale do Jequitinhonha foi objeto desse estudo. O objetivo do projeto foi diagnosticar o potencial da região de Berilo, levantando as

possíveis ações do Design na ampliação de oportunidades e inovações da produção, processamento e comercialização do abacaxi. A importância do trabalho: reconhecimento

das riquezas naturais da região, por sua história e diversidade cultural, sobretudo, pela produção agrícola do município. Utilizou-se teorias de KOTLER (1998), AMBROSE E

HARRIS (2011), MOZOTA, KLÖPSCH E COSTA (2011), BISTAGNINO (2008), ELALI E CAVALCANTE (2011). Pesquisa bibliográfica; pesquisa de campo, workshop e

entrevistas nas regiões; reconhecimento do contexto produtivo. As comunidades foram analisadas em seus pontos fortes e fracos, consequentemente, apontando caminhos

possíveis para o empreendimento local. As ferramentas que embasarão o plano de ação serão fluxogramas, mapas de setorização, mapas referenciais e quadros analíticos.

Parceiros que forneceram dados das dimensões socioculturais, ambientais e econômicas na região: SEBRAE; EPAMIG; EMATER; associações; sindicatos; moradores das

comunidades. Notou-se a necessidade de melhora na logística do comércio, entendimento da riqueza cultural do lugar, entendeu-se que o abacaxi não é a única cultura

expressiva da região, bem como os produtores. Gerou-se o reconhecimento do abacaxi, a melhoria da comercialização foram fatores identificados como oportunidade de

permanência das pessoas com qualidade de vida na região. Uma força é a qualidade do abacaxi que é adaptado ao solo diferenciado da chapada e das severas condições

climáticas locais. A maior fraqueza identificada foi a venda individualizada que gera dependência do atravessador. Para a identidade visual do projeto definiu-se algumas das

características positivas das comunidades: a resistência dos frutos da região mesmo com pouca irrigação, a não utilização de agrotóxicos, o valor dado ao lugar em que moram e

a família.
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