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O presente trabalho identificou potenciais Arranjos Produtivos Locais (APLs) em
cidades localizadas na Metade Sul do Rio Grande do Sul, selecionadas segundo critérios
demográficos com o objetivo de se adequarem à metodologia proposta. O objetivo geral do
trabalho foi identificar e tipificar os arranjos produtivos potenciais existentes no tecido sócio-
produtivo de cada município com o intuito de fornecer subsídios para políticas públicas de
desenvolvimento sócio-econômico na região.

A metodologia proposta fez uso dos Quocientes Locacionais (QLs) como ferramenta
principal para indicar a ocorrência de um potencial arranjo produtivo. Os índices Hirschman-
Herfindahl modificado (HHm) e de Participação Relativa (PR) são ferramentas auxiliares na
identificação dos potenciais APLs. Para uma maior confiabilidade dos resultados alcançados na
aplicação dos QLs, foram descartadas cidades com menos de trinta mil habitantes para a
aplicação do modelo. Foram utilizados dados da Relação Anual de Informações Sócio-
econômicas – RAIS disponibilizados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Os resultados alcançados estão na tabela abaixo:

TABELA 1 – APLs potenciais identificados na mesorregião sul

Cidade Classe de Atividade Econômica

Alegrete Classe 01414 - Criação de bovinos

Bagé

Classe 01414 - Criação de bovinos

Classe 01422 - Outros animais de grande
porte

Pelotas

Classe 15210 - Processamento, preservação
e produção de conservas de frutas

Classe 15512 - Beneficiamento de arroz e
fabricação de produtos do arroz

Rio Grande

Classe 05118 - Pesca e serviços
relacionados

Classe 15148 - Preparação e preservação do
pescado e fabricação de conservas de
pescado

Classe 15318 - Produção de óleos vegetais
em bruto

Classe 24139 - Fabricação de fertilizantes
fosfatados, nitrogenados e potássicos

Classe 63118 - Carga e descarga

Classe 63401 - Atividades relacionadas à
organização do transporte de cargas

Santana do Livramento Classe 01414 - Criação de bovinos



Classe 15920 - Fabricação de vinho

Uruguaiana Classe 01112 - Cultivo de cereais para grãos

Classe 63118 - Carga e descarga

Classe 63401 - Atividades relacionadas à
organização do transporte de cargas

Caçapava do Sul
Classe 14214 - Extração de minerais para
fabricação de adubos, fertilizantes e produtos
químicos

Classe 26921 - Fabricação de cal virgem, cal
hidratada e gesso

Charqueadas Classe 27251 - Produção de laminados
longos de aço

Santa Vitória do Palmar Classe 01112 - Cultivo de cereais para grãos

FONTE: Elaborada pelos autores

Os resultados apresentados na tabela acima permitem visualizar o perfil produtivo da
região sul do estado gaúcho. A partir dele é possível constatar a presença marcante do setor
primário nas atividades de destaque e, mesmo nas atividades industriais, estas estabelecem
direta relação com este setor. A exceção está naquelas atividades industriais de química
pesada e as relacionadas ao porto de Rio Grande, que são o resultado de políticas públicas
exógenas.

Estes dados podem servir de subsídios para políticas públicas de fomento ao
desenvolvimento de arranjos produtivos locais na região. Tendo em vista que o incentivo à
estruturação destes APLs forjados na própria região pode ser um possível caminho para o
desenvolvimento econômico da Metade Sul e redução das suas desigualdades sócio-
econômicas em relação à Metade Norte.
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