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INTRODUÇÃO

Este trabalho utiliza Quocientes Locacionais (QL) para identificar potenciais

APLs no município de Rio Grande. O conceito de APL remete aos mais diferentes tipos

de aglomerações produtivas. Cassiolato e Lastres (2003, apud HASENCLEVER e

ZISSIMOS, 2006) colocam que:

“O argumento básico do conceito adotado pela Redesist4 (Rede de Pesquisa em
Sistemas Produtivos e Inovativos Locais, UFRJ) é que onde houver produção de
qualquer bem ou serviço haverá sempre um arranjo em torno da mesma (...) Tais
arranjos variarão desde àqueles mais rudimentares àqueles mais complexos e
articulados.” (p.411).

A interação entre os agentes de um APL permite que ocorram ações conjuntas

que visam alcançar objetivos comuns. E estas ações criam um ambiente de aprendizado

local que permite cada vez mais a consolidação do APL (GARCIA, 2001). A partir

desse entendimento de APL, que se aplicou a metodologia para Rio Grande.

METODOLOGIA

Para identificar os potenciais APLs, lançou-se mão dos Quocientes Locacionais,
utilizando a economia gaúcha como referência, conforme sugere Paiva (2004).
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Onde:

Ei
j = Emprego do setor i na região j;

Ej = Emprego total na região j;

Ei
RS = Emprego do setor i no RS;

ERS = Emprego total no RS.

Utilizou-se um QL médio para reduzir grandes alterações nos dados de emprego

utilizados no período analisado (1995-2005). Há um APL potencial quando QL médio >

3.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

TABELA 1 – APLs potenciais identificados em Rio Grande

Município Classe de Atividade Econômica

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

FONTE: Elaborada pelos autores

Constata-se, a partir dos resultados da tabela acima, que o município dispõe de

um diversificado tecido produtivo. Há atividades industriais e portuárias, mas mantém

atividades primárias tradicionais como a pesca e os serviços e processos industriais a ela

relacionados.

CONCLUSÃO

A metodologia aplicada mostrou-se satisfatória para atender o objetivo proposto

de identificar potenciais APLs no município de Rio Grande.
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