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Esta publicação tem por objetivo
apresentar quais foram as contribuições
da empresa Banrisul Armazéns Gerais S.A.
(Bagergs) para o desenvolvimento
econômico do Rio Grande do Sul a partir
da segunda metade do século XX, do
ponto de vista da memória empresarial.
Este produto teve como fonte principal os
dados obtidos nas Atas de Assembleia
Geral desde 1953, ano de fundação da
Bagergs, até 2019, além das fontes de
dados secundárias, como as fotos de
alguns dos Presidentes da empresa, das
estruturas físicas nos municípios de
Canoas, Uruguaiana, Santana do
Livramento e Jaguarão e, ainda, imagens
de regiões de Porto Alegre,    como   a   rua 

Voluntários da Pátria, na década de 1950,
fornecidas pelo Museu de Porto Alegre
Joaquim Felizardo, reportagens da Revista
do Globo disponibilizadas pelo Instituto de
Cultura/Delfos – Espaço de Documentação
e Memória Cultural da Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do
Sul / PUCRS, notas do Diário de Notícias de
Porto Alegre, dos anos de 1954, 1959 e
1961, propiciadas pelo D.A Press
Conteúdo, Brasília, reportagens da Folha
de São Paulo, dos anos de 1979 e 1983, e
do Correio do Povo, de 2007, 2009 e 2010.
Na sequência, uma linha do tempo
demonstra os principais marcos da
empresa e do Estado, relacionando-os, a
fim de cumprir o objetivo desta edição.



Inicialmente, apresenta-se a relação do corpus
documental disponibilizado pela Bagergs entre os
anos 1946 a 2019, seguido da representação
gráfica da proporção, em percentuais, desses
dados.



Fonte: GONÇALVES, C.G.V. Memória empresarial do Banrisul Armazéns Gerais S.A. (Bagergs) e a sua
contribuição para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Dissertação (Mestrado em Memória Social e Bens
Culturais) – Universidade La Salle. Canoas, p. 52. 2021.

Quadro 1 - Relação de documentos disponibilizados pela Bagergs, dos anos 1946 a 2019



Figura 1 - Representação gráfica do volume, em percentual, dos documentos
disponibilizados pela Bagergs, dos anos 1946 a 2019

Fonte: GONÇALVES, C.G.V. Memória empresarial do Banrisul Armazéns Gerais S.A. (Bagergs) e a sua
contribuição para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Dissertação (Mestrado em Memória Social e Bens
Culturais) – Universidade La Salle. Canoas, p. 53. 2021.



B A G E R G S

Sobre a empresa, esta é constituída como
sociedade anônima, cujo controle
acionário majoritário é exercido pelo
Banco do Estado do Rio Grande do Sul.
Foi fundada em 12 de novembro de 1953,
na cidade de Porto Alegre, e atua no setor
logístico como armazém alfandegado, na
Região Metropolitana da capital gaúcha,
localizando-se, atualmente, no município
de Canoas.
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A seguir a Timeline...

1953 ...

1960 ...

1980 ...

2000 ...

2010 ...

2020 ...

Fonte: Imagem de fundo  -
https://www.jornalnh.com.br/2017/07/noticias/rio_grande_do_sul/2148592-trecho-

da-br-386-entre-carazinho-e-fontoura-xavier--tera-novo-limite-de-velocidade.html.



1950

A economia do Rio Grande do Sul foi
fortemente influenciada pela variante do
Estado Novo, onde era responsabilidade do
estado gaúcho fornecer produtos de baixo
valor agregado como alimentos agrícolas à
região Sudeste, que se desenvolvia
industrialmente. Porém, o estado
enfrentava problemas estruturais de
transporte para o centro do país.
Com a industrialização nacional, na década
de 1950, apoiada pelo projeto nacional-
desenvolvimentista entre os interesses
rurais e industriais, o estado, assim como
outras regiões do Brasil, foi beneficiado
com melhorias nas rodovias o que
favoreceu os agricultores locais. Além
disso, melhorias no porto de Porto Alegre,
entre 1947 e 1949, e a criação da ponte
Guaíba, em 1958, também auxiliaram na
questão estrutural do estado. 



Em 1958, no mês de agosto, a Revista do Globo dedicou parte de suas reportagens à expansão
que acontecia em Porto Alegre e duas grandes obras foram destacadas: Avenida Beira-Rio e a
Ponte do Guaíba. Nas páginas (cedidas pelo Instituto de Cultura/Delfos – Espaço de
Documentação e Memória Cultural da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul /
PUCRS), é possível ler sobre o desenvolvimento urbano da capital gaúcha como o acréscimo das
construções de prédios e visualizar trechos do início da Ponte sobre o rio Jacuí, muito utilizado, na
época, para a travessia de barcaças de cargas, causando atrasos do tempo de trânsito das
mercadorias e, consequentemente, prejuízos financeiros. A construção da Ponte auxiliaria neste
cenário.

Fonte: Instituto de Cultura/Delfos – Espaço de Documentação e Memória Cultural da
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul / PUCRS.

Figura 2 - Capa da Revista do Globo, Nº 722, Ano 1958



Figura 3 - Recortes da Revista do Globo, Nº 722, Ano 1958

Fonte: Instituto de Cultura/Delfos – Espaço de Documentação e Memória Cultural da Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul / PUCRS.



Figura 4 - Recortes da Revista do Globo, Nº 722, Ano 1958

Fonte: Instituto de Cultura/Delfos – Espaço de Documentação e Memória Cultural da Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul / PUCRS.



Figura 5 - Recortes da Revista do Globo, Nº 722, Ano 1958

Fonte: Instituto de Cultura/Delfos – Espaço de Documentação e Memória Cultural da Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul / PUCRS.



Figura 6 - Recortes da Revista do Globo, Nº 722, Ano 1958

Fonte: Instituto de Cultura/Delfos – Espaço de Documentação e Memória Cultural da Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul / PUCRS.



A Figura 2 se referiu à Capa da Revista do Globo, Nº 722, no
ano de 1958.
A Figura 3 anunciou a Capital do estado como sendo um
recorde de obras nacionais, destacando-se duas em Porto
Alegre: a Avenida Beira Rio e a Ponte do Guaíba.
A Figura 4 reforçou Porto Alegre como uma república
independente e que se destacou pelo índice das construções
civis.
A Figura 5 salientou que, na época, chegaram a ser
construídos dez prédios por dia. A urbanização da Avenida
Beira Rio e o aterro do Guaíba duplicou a área central de
Porto Alegre.



A última Figura, 6, trouxe a contextualização de cada um dos
aspectos que constituíram Porto Alegre a partir de 1950,
comparando-a a grandes metrópoles, como São Paulo e Rio
de Janeiro, devido à aceleração das construções ocorridas.
Também mencionou a Travessia a Seco do Guaíba, por meio
da construção da ponte, que ligou norte a sul, auxiliando no
desenvolvimento das atividades produtoras.









Fundada em 12 de novembro de 1953, suas  atividades
empresariais tiveram início apenas em 1º de dezembro de
1953, onde a sublocação de prédios, terreno e
aparelhagens de uma das instituições acionistas, a Beira
Rio Armazenagens S.A. (Brasa), possibilitou o início
imediato das operações, conforme trecho da primeira Ata
de Assembleia:

Fonte: Trecho da Ata de Assembleia Nº 1 de 28 de dezembro de 1953, página 5. Acervo Bagergs.

Figura 7 – Data de início das operações da empresa



Através da Ata de Assembleia também é possível verificar a descrição
das atividades iniciais da empresa e da sua relevância para a
economia do estado do Rio Grande do Sul.

Fonte: Trecho da Ata de Assembleia Nº 1, de 28 de dezembro de 1953, página 10. Acervo Bagergs.

Figura 8 – Descrição das atividades iniciais da empresa e da sua relevância para a economia do
estado do Rio Grande do Sul





Quadro 2 - Listagem dos primeiros
acionistas da Bagergs (Armasul), em
1953

Figura 9 - Assinaturas originais
dos primeiros acionistas da
Bagergs (Armasul), em 1953

Fonte: Página 13 da Ata de Assembleia Nº 1, de
28 de dezembro de 1953. Acervo Bagergs.

Fonte: GONÇALVES, C.G.V. Memória empresarial do
Banrisul Armazéns Gerais S.A. (Bagergs) e a sua
contribuição para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul.
Dissertação (Mestrado em Memória Social e Bens Culturais)
– Universidade La Salle. Canoas, p. 58. 2021.



Pode-se afirmar que a “Armasul”
foi constituída para atender uma
demanda crescente da
industrialização brasileira, onde o
estado do Rio Grande do Sul
reafirmou o seu papel como
fornecedor de bens de consumo
coloniais, ofertados pelo mercado
agrícola rio-grandense. Sua
justificativa aparece no Relatório
da Administração correspondente
ao ano de 1953 do Banrisul, onde
se cogitava oferecer, ao público,
títulos relativos ao capital dos
Armazéns Gerais em Porto Alegre,
empresa que, segundo o Banco,
ocuparia “lugar de relevo entre as
grandes iniciativas que visam a
expansão da economia gaúcha”
(RELATÓRIO DO BANCO DO R. G.
DO SUL, 1953-1956).

Figura 10 - Relatório da Diretoria Banrisul
correspondente ao ano de 1953

Fonte: Acervo Banrisul.



Figura 11 - Relatório da Diretoria Banrisul correspondente ao ano de 1953

Fonte: Acervo Banrisul.



Os primeiros prédios sublocados pela acionista Beira Rio
Armazenagens S.A – Brasa –, para inaugurar a empresa, ficavam
localizados em zona comercial, de fácil acesso e que era considerada
uma das mais importantes vias na cidade de Porto Alegre/RS. O
local estratégico fazia divisa com o Rio Guaíba e estava localizado
na Avenida Voluntários da Pátria, aos fundos da Avenida Missões,
em Porto Alegre/RS. A extensão total somava 8.590 m² de área
descoberta e mais 4.000 m² de área coberta, possibilitando a
armazenagem de 600.000 volumes de mercadorias.

As próximas fotos se referem às vistas aéreas próximas à localidade.
Imagens cedidas pelo Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo.



Figura 12 - Aterro na rua Voluntários da Pátria, em 1955

Fonte: Imagem 1034F. Acervo do Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo/Créditos dos fotógrafos
Léo Guerreiro e Pedro Flores.



Figura 13 - Fundos da rua Voluntários da Pátria, em 1956

Fonte: Imagem 1203F. Acervo do Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo/Créditos dos
fotógrafos Léo Guerreiro e Pedro Flores.



Figura 14 - Travessia Getúlio Vargas, Rua Voluntários da Pátria, Av. Sertório,
em 1958

Fonte: Imagem 1269F. Acervo do Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo/Créditos
dos fotógrafos Léo Guerreiro e Pedro Flores.



Fonte: Imagem 1512F. Acervo do Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo/Créditos dos
fotógrafos Léo Guerreiro e Pedro Flores.

Figura 15 - Vista aérea de Porto Alegre, em 1959



Figura 16 - Travessia Getúlio Vargas, Rua Voluntários da Pátria, em 1960

Fonte: Imagem 1571F. Acervo do Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo/Créditos dos
fotógrafos Léo Guerreiro e Pedro Flores.



Figura 17 - Travessia Getúlio Vargas, Rua Voluntários da Pátria, em 1962

Fonte: Imagem 1753F. Acervo do Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo/Créditos dos
fotógrafos Léo Guerreiro e Pedro Flores.







A prestação de serviços da empresa ia ao encontro das forças produtoras do Rio
Grande do Sul, desde o comércio à indústria. Observações colhidas no interior do
estado, nas cidades de Pelotas e Rio Grande, que faziam parte desse setor,
apoiaram a constituição da empresa, a qual a construção de futuros armazéns
nos anos seguintes e a aderência de maquinários também direcionaram para o
beneficiamento da produção rural do território rio-grandense, além de facilitar no
transporte rodoviário, pois os armazéns permitiam que as mercadorias ficassem
mais próximas das saídas do Rio Grande do Sul para o Sudeste, principalmente,
tanto por via marítima como terrestre.





A seguir, algumas reportagens
do Diário de Notícias de Porto
Alegre, dos anos de 1954, 1959
e 1961, propiciadas pelo D.A
Press Conteúdo, Brasília.



Nota onde o Consórcio Brasileiro de
Investimentos (Rio Grande do Sul) S.A.
anunciou o aumento de capital dos
Armazéns Gerais.

Fonte: D.A Press Conteúdo, Brasília.

Figura 18 – Página 3 do Diário de Notícias
de Porto Alegre, em 1954



Nota reforçando a entrada de L.
Figueiredo aos Armazéns Gerais.

Fonte: D.A Press Conteúdo, Brasília.

Figura 19 – Página do Diário de Notícias de
Porto Alegre, em 1959



Nota onde o impresso comunicou
sobre o controle do Armazéns Gerais
pelo sócio majoritário: Banrisul.

Fonte: D.A Press Conteúdo, Brasília.

Figura 20 – Página do Diário de Notícias de Porto
Alegre, número 269, em 1961



1960



Em 1961, quando o
Banrisul já era considerado
o sócio majoritário na
sociedade, este tomou
parte das ações para
investir em armazéns e
silos em prol do estado,
visando o papel de suporte
básico para a
comercialização regional. 







Tabela 1 - Quantidades, em toneladas, e variação de milho, trigo, soja e arroz produzidos no
estado do Rio Grande do Sul nos anos de 1947 a 2019
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Tabela 1 - Quantidades, em toneladas, e variação de milho, trigo, soja e arroz produzidos no
estado do Rio Grande do Sul nos anos de 1947 a 2019



Fonte: GONÇALVES, C.G.V. Memória empresarial do Banrisul Armazéns Gerais S.A. (Bagergs) e a sua
contribuição para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Dissertação (Mestrado em Memória Social e Bens
Culturais) – Universidade La Salle. Canoas, p. 45. 2021.

Tabela 1 - Quantidades, em toneladas, e variação de milho, trigo, soja e arroz produzidos no
estado do Rio Grande do Sul nos anos de 1947 a 2019





Fonte: GONÇALVES, C.G.V. Memória empresarial do Banrisul Armazéns Gerais S.A. (Bagergs) e a sua
contribuição para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Dissertação (Mestrado em Memória Social e Bens
Culturais) – Universidade La Salle. Canoas, p. 48. 2021.

Figura 21 – Proporção de milho, trigo, soja e arroz produzidos no estado do Rio Grande
do Sul nos anos de 1947 até 2019





Na década de 1970 se
constituiu a Região
Metropolitana de Porto
Alegre, que passou a
ser considerada uma
das mais importantes
concentrações urbanas
e industriais nacionais,
se transformando em
um campo de
industrialização
pesada. 

Fonte: https://www.mobilize.org.br/noticias/894/porto-alegre-e-regiao-
metropolitana-planejamento-ou-caos.html.

1970

Figura 22 – Região Metropolitana de Porto Alegre





No ano de 1979, a Folha de São Paulo publicou
uma nota em seu jornal, salientando a importância
da empresa e sua função como Entreposto
Aduaneiro, sua possibilidade de custo mais baixo
em comparação ao porto, bem como as vantagens
dessa operação.
A comunicação dizia que [“O regime de entreposto
aduaneiro oferece inúmeras vantagens ao
importador, segundo o diretor da Companhia de
Armazéns Gerais do Estado do Rio Grande do Sul
(Cagergs)...”], e que [“...a grande vantagem é que
os tributos, como o Imposto sobre Produtos
Industrializados IPI, são suspensos por um prazo
de até 3 anos, permitindo que a empresa
importadora tenha tempo para procurar um
comprador e só retirar o produto depois de fechado
o negócio...”] e [...só é necessário pagar a
armazenagem do entreposto, que é menos que as
tarifas cobradas pelos portos].

Fonte: Folha de São Paulo de 13 de junho de 1979,
seção Transportes, página 22.

Figura 23 – As vantagens do Entreposto
Aduaneiro “Cagergs”



1980



Fonte: Folha de São Paulo de 10 de novembro de
1983, seção Transportes, página 28.

Também comunicou sobre a “Cagergs” fazer
parte, desde outubro de 1982, da diretoria da
Associação Brasileira das Empresas
Permissionárias de Regimes Aduaneiros [Em
outubro passado, foi eleita a nova diretoria da
Associação Brasileira das Empresas
Permissionárias de Regimes Aduaneiros,
obedecendo a seguinte composição: (...)
Companhia de Armazéns Gerais do Estado do
Rio Grande do Sul (Cagergs)...] cujo o objetivo,
assim como as demais empresas nomeadas,
era [...1. Representar a classe das empresas
legalmente autorizadas a funcionar como
permissionárias de Regimes Aduaneiros
Especiais; 2. Zelar pelo instituto jurídico dos
Regimes Aduaneiros Especiais; 3. Divulgar
junto às classes empresariais as vantagens e
benefícios proporcionados pelos Regimes
Aduaneiros Especiais; 4. Prestar assistência às
associadas nos assuntos relativos a operações
de comércio exterior].

Figura 24 - Reportagem sobre empresas
permissionárias de regimes aduaneiros



Em 1982, a instituição
mudou-se para o município
de Canoas, na Região
Metropolitana de Porto
Alegre, alterando
novamente sua razão
social para "Banrisul -
Armazéns Gerais S.A. -
Bagergs". 

Fonte: Google Maps. Acesso em: 29 out. 2021.

Figura 25 - Portão de entrada da Bagergs



Em 1991, também operou em
municípios como Uruguaiana,
Santana do Livramento e Jaguarão,
administrando as Estações
Aduaneiras de Fronteiras, as quais
hoje já não faz mais parte. 

Outro marco importante é que, em
1996, a empresa passou a ter seu
capital aberto e suas ações na Bolsa
de Valores.

1990

Fonte: Acervo Bagergs.

Figura 26 - Porto Seco de Jaguarão,
1993



Fonte: Acervo Bagergs.

Figura 27 - Entrada do Porto Seco de
Jaguarão, 1991



Figura 28 - Entrada e Pátio do Porto Seco de Jaguarão, 1991

Fonte: Acervo Bagergs.



Fonte: Acervo Bagergs.

Figura 29 - Lateral e Pátio do Porto Seco de Livramento



Fonte: Acervo Bagergs.

Figura 30 - Lateral e Estacionamento do Porto Seco de Livramento



Figura 31 - Pátio/Estacionamento e Placa do Porto Seco de Uruguaiana,
1996

Fonte: Acervo Bagergs.



Figura 32 - Inauguração do Porto Seco de Uruguaiana, 1996

Fonte: Acervo Bagergs.



Figura 33 - Pátio/Estacionamento e Lateral do Armazém do Porto Seco de
Uruguaiana, 1996

Fonte: Acervo Bagergs.



Figura 34 - Vista aérea do Porto Seco de Canoas, 1998

Fonte: Acervo Bagergs.



Figura 35 - Entrada do Porto Seco de Canoas, 1998

Fonte: Acervo Bagergs.



Figura 36 - Visão interna de um
Armazém do Porto Seco de

Canoas, 1998

Fonte: Acervo Bagergs.



No ano de 2001, através das ações da Fundação Banrisul de Seguridade
Social, o Banco se tornou o acionista detentor de 99,48% das ações. 

Em 2004, a empresa alocou sua área para outros órgãos como a Receita
Federal, o Ministério da Agricultura, a Anvisa e escritórios comerciais.
Neste mesmo ano, foi permissionária da União para prestação de
serviços públicos de movimentação e armazenagem de mercadorias, 
 tornando-se o único Porto Seco da Região Metropolitana de Porto
Alegre (RMPA), podendo atender mercadorias voltadas ao comércio
exterior. 

2000



Em 2007, o ex vice-governador do estado, Vicente Bogo, assumiu o cargo de
Presidente da empresa, reforçando o interesse em ampliar os resultados da
Bagergs, conforme publicação do Correio do Povo [...“Pretendo dar
continuidade ao que estava sendo realizado e, ainda, consolidar e ampliar
os resultados que produzirão benefícios à sociedade riograndense”.]. Neste
ano, a empresa possuía a maior área para armazenagem alfandegada do
estado.

Fonte: Correio do Povo de 3 de abril de 2007, seção Economia, página 13.

Figura 37 – Ex-Vice-Governador do estado do Rio Grande Do Sul, Vicente Bogo,
assume Diretoria da Bagergs



Em 2009, outra nota do mesmo meio de comunicação apresentou o
resultado do lucro líquido da empresa no ano de 2008, de R$ 2,1
milhões, e intensificou a atuação na atividade alfandegada, incluindo
operações de grande porte, como a plataforma P-53, da Petrobrás.

Fonte: Correio do Povo de 19 de março de 2009, seção Economia, página 10.

Figura 38 – Reportagem sobre a ampliação da Bagergs no serviço alfandegado



Em 2010, uma nova nota publicada
também no Correio do Povo anunciou a
compra de mais um terreno para
ampliação das operações [... a área, de
três hectares, está localizada ao lado
da sede da instituição, em Canoas.
Inicialmente o local será utilizado para
armazenagem de contêineres, segundo
informou o diretor-presidente da
empresa, Vicente Bogo].

Fonte: Correio do Povo de 1º de abril de 2010,
seção Economia, página 6.

2010

Figura 39 – Reportagem sobre a
ampliação de operações da

Bagergs em Canoas



Em 2014, a Bagergs colocou em produção o GED – Gerenciamento
Eletrônico de Documentos. Neste período, as ações no Banrisul
chegaram a 99,5%. 

Atualmente, a Bagergs possui uma área total de 108.271,82 m², sendo
35.000 m² de área coberta para armazenagem. Trabalha com
embalamento, fumigação e pesagem de cargas, desembaraço
aduaneiro, além de transporte rodoviário próprio e de terceiros.



Os objetivos econômicos da Bagergs passaram por uma adaptação ao longo dos
anos, onde as atividades foram reestruturadas de forma a atender outras
demandas do mercado, como o entreposto aduaneiro, a armazenagem
alfandegada, o transporte rodoviário e a administração de arquivos e documentos,
entre outras funções, visando, também, empresas privadas atuantes no comércio
internacional.

Fonte: Google Maps. Acesso em: 29 out. 2021.

Figura 40 - Armazéns da Bagergs em Canoas



2020

Figura 41 - Visão interna de dois Armazéns do Porto Seco de Canoas, 2020

Fonte: Acervo Bagergs.



Figura 42 - Visão interna de dois Armazéns do Porto Seco de Canoas, 2020

Fonte: Acervo Bagergs.



Figura 43 - Visão interna de um Armazém do Porto Seco de
Canoas, 2020

Fonte: Acervo Bagergs.

Figura 44 - Estatística de
Acidentes do Porto Seco de

Canoas, 2020

Fonte: Acervo Bagergs.



Fonte: Acervo Bagergs.

Figura 45 - Visão interna de um Armazém do
Porto Seco de Canoas, 2020



Figura 46 - Visão interna de um Armazém do Porto Seco de Canoas, 2020

Fonte: Acervo Bagergs.



Figura 47 - Visão interna de um Armazém do Porto Seco de Canoas, 2020

Fonte: Acervo Bagergs.



Figura 48 - Visão interna de um Armazém do Porto Seco de Canoas, 2020

Fonte: Acervo Bagergs.



Fonte: Google Maps. Acesso em: 29 out. 2021.

Figura 49 - Armazéns da Bagergs em Canoas



Fonte: Google Maps. Acesso em: 29 out. 2021.

Figura 50 - Portão de entrada da Bagergs



Fonte: Acervo Bagergs.

Figura 51 - Vista aérea da Bagergs, 2021





Fonte: GONÇALVES, C.G.V. Memória empresarial do Banrisul Armazéns Gerais S.A. (Bagergs) e a sua
contribuição para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Dissertação (Mestrado em Memória Social e Bens
Culturais) – Universidade La Salle. Canoas, p. 70. 2021.

Quadro 3 – Comparativo entre os Governadores do estado do Rio Grande do Sul e os
respectivos Diretores-Presidentes da Bagergs no período de 1953 à atualidade (2021)





Fonte: Imagens cedidas pelo Acervo Bagergs.



Fonte: Imagens cedidas pelo Acervo Bagergs.



Fonte: Imagens cedidas pelo Acervo Bagergs.



Fonte: Imagens cedidas pelo Acervo Bagergs.





Por fim, entender a história da Bagergs e os marcos econômicos gaúchos ao
longo dos anos é compreender as relações de um passado que ainda tem sua
memória refletida no presente, seja pelo contexto empresarial, seja pelo
contexto regional.

Figura 52 - Vista aérea da Bagergs, 2021

Fonte: Acervo Bagergs.



Figura 53 - Vista aérea da Bagergs, 2021

Fonte: Acervo Bagergs.



Neste e-book, mostrou-se a exposição de uma linha do tempo, onde foi possível
perceber a evolução do estado do Rio Grande do Sul e grandes marcos da economia ao
longo do mesmo período em que a Bagergs se estabilizou na Região Metropolitana de
Porto Alegre e se desenvolveu. 

A publicação trouxe a rememoração de fatos importantes do estado alinhados à
trajetória do único Porto Seco da RMPA, ou seja, abordou a oportunidade de perceber as
contribuições da Bagergs para o estado no que diz respeito ao setor logístico. 
Ainda foi um meio para sistematizar, manter e divulgar a empresa para a sociedade,
difundindo seu crescimento desde sua fundação à atualidade.

A relevância deste conteúdo amplia, ao mesmo tempo em que aproxima e fortalece, o
campo da memória social com o mundo das organizações por meio da memória
empresarial, da mesma maneira em que é uma análise rica em detalhes e com um
portfólio inovador, que possibilita melhorias e contribui para novas pesquisas a partir
desta.



A produção deste livro está vinculada à
Dissertação de Mestrado intitulada
"Memória empresarial do Banrisul
Armazéns Gerais S.A. (Bagergs) e a sua
contribuição para o desenvolvimento do
Rio Grande do Sul" e fez parte do
requisito parcial para obtenção do título
à autora de Mestra em Memória Social e
Bens Culturais, Linha de Pesquisa
Memória e Gestão Cultural, da
Universidade La Salle.

O E-book foi confeccionado a partir da
ferramenta online de design Canva,
onde houve o aproveitamento de
imagens de fundo, que já possuem o
devido direito autoral.

A última foto se refere à:
Figura 54 - Vista aérea da Bagergs, 2021

Fonte: Acervo Bagergs.




