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RESUMO 

 

Este trabalho busca averiguar a dinâmica da oferta de emprego do COREDE 

Metropolitano Delta do Jacuí, entre os anos de 2004 a 2014. Para tal, emprega-se o 

método estrutural modificado, procurando avaliar o despenho de setores, tais como 

extração mineral, indústria de transformação, serviços industriais de utilidade pública, 

construção civil, comércio, serviços, administração pública e agropecuária. Os principais 

resultados encontrados foram comércio e administração pública. Apresentaram-se com 

elementos dinâmicos internos e externos que promoveram crescimento real elevado; 

indústria de transformação não apresenta vantagens locacionais; e houve também 

mudanças estruturais no período, é ocaso da administração pública, anteriormente não 

especializada para especializada e como os casos da construção civil e serviços, de 

especializada para não especializada. O objetivo é identificar quais os setores do 

COREDE Metropolitano Delta do Jacuí que perderam emprego, e quais estão ganhando 

emprego e se foram os que mais cresceram comparados ao Estado do Rio Grande do 

Sul.  

 

 

 

Palavras-chave: Dinâmica de Emprego, Método estrutural-diferencial, Shitt-Share, 

COREDE Metropolitano Delta do Jacuí, Economia regional. 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

This work intends to verify the dynamics of the use of COREDE Metropolitano 

Delta do Jacuí between the years of 2004 and 2014. For this, the modified 

structural method is used, seeking to evaluate the performance of sectors such 

as mineral extraction, Industrial services of public utility, construction, commerce, 

services, public administration and agriculture. The main results were trade and 

public administration. They presented themselves with internal and external 

dynamic elements that promoted high real growth; Processing industry has no 

locational advantages; And there were also structural changes in the period, is 

the case of public administration, previously not specialized to specialized and as 

the cases of civil construction and services, from specialized to non-specialized. 

The objective is to identify which sectors of the Metropolitan COREDE Jacuí Delta 

who have lost jobs, which are gaining employment and if they grew back 

compared to the State of Rio Grande do Sul. 

 

 

Keywords: Employment Dynamics, Structural-differential method, Shitt-Share, 

COREDE Metropolitan Jacuí Delta, Regional economy. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Conforme a Fundação de Economia e Estatística (FEE), o conceito de 

crescimento econômico refere-se ao aumento da capacidade produtiva da 

economia e, portanto, da produção de bens e serviços de determinado país ou 

de uma determinada área econômica. Esse crescimento é muito importante 

porque aumenta a disponibilidade de bens para o consumo, promovendo a 

distribuição de renda e do produto, e com isso aumenta o nível de vida da 

população adaptando condições para a melhoria do bem-estar social e 

benefícios para o ambiente devido ao aumento na eficiência econômica. 

O presente trabalho estuda a dinâmica de crescimento do emprego da 

Região COREDE Metropolitano Delta do Jacuí, do Rio Grande do Sul (RS), bem 

como de seus Municípios, entre 2004 e 2014. Partindo-se dessa 

descentralização do emprego, o objetivo é identificar quais os setores do 

COREDE Metropolitano Delta do Jacuí que perderam emprego, e quais estão 

ganhando emprego e se foram os que mais cresceram comparados ao Estado 

do Rio Grande do Sul.  

Procurar-se-á, também, identificar os municípios da região que mais 

cresceram no período e quais os setores econômicos da região que 

apresentaram a maior dinâmica de crescimento.   

Ao estudar-se essa dinâmica, verificar-se-á se ela se deve a fatores 

estaduais e/ou regionais. O estudo começará analisando os indicadores de 

crescimento do emprego do COREDE Metropolitano Delta do Jacuí e do RS, 

assim como os setores produtivos de cada município dessa região. Para atingir 

os objetivos propostos, utilizar-se-á como metodologia o método estrutural-

diferencial. 

Na continuação deste trabalho nos capítulos 2 e 3, será apresentado uma 

revisão teórica e após uma breve caracterização do COREDE Metropolitano 

Delta do Jacuí. No capítulo 4, apresentam-se os procedimentos metodológicos. 

No capítulo 5, os resultados são descritos e discutidos, enquanto que no capítulo 

6 são apresentadas as considerações finais. 
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2. REVISÃO TEÓRICA 

 

Gonçalves Junior e Galete (2011) destacam o fato que algumas regiões 

crescem mais que outras por dinamismos diferentes, sejam locais ou nacionais, 

além disso, algumas regiões com desempenho abaixo da média nacional podem 

possuir setores com maior dinamismo econômico.  

Dessa forma Gonçalves Junior e Galete (2011) ressalvam a importância 

de identificar esses setores, principalmente para o direcionamento de políticas 

públicas que possam alavancar estes setores dinâmicos o que permitiria 

aumentar o desempenho da região como um todo.  

Um método comumente utilizado na literatura para identificar os setores 

dinâmicos de uma região frente a outra em que está contida é o estrutural-

diferencial, ou Shitt-Share. Destacando-se assim, trabalhos como Morrone, 

(2015); Santos et al. (2013); Gonçalves Junior e Galete, (2011). 

Morrone, (2015) analisa o desempenho econômico dos estados da região 

Sul entre si e frente ao restante do país no período de 2007-2012, onde utiliza a 

metodologia desenvolvida por Esteban-Marquillas, com a finalidade de mitigar 

os problemas existentes na análise Shift-Share. Dessa forma o autor consegue 

constatar que o estado do Paraná apresentou o melhor desempenho econômico, 

possuindo um número maior de setores com vantagens comparativas 

especializadas. 

Santos et al. (2013), realiza uma análise da dinâmica do emprego formal 

do setor de serviços no período 2000-2010, nos principais municípios do estado 

do Paraná, com a utilização do método diferencial-estrutural. Com isso, para o 

autor o método diferencial-estrutural auxilia na avaliação da evolução do 

emprego setorial, definindo vantagem competitiva especializada nos setores 

dinâmicos e vantagem competitiva não especializada nos setores que tendem 

ao dinamismo. 
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Gonçalves Junior e Galete, (2011) analisa a microrregião de Maringá a 

partir do método estrutural-diferencial frente ao estado do Paraná. Nesse 

contexto, o autor destaca que é necessária uma atenção especial para o 

direcionamento das políticas públicas no intuito de estimular o dinamismo 

setorial. 

Jesus de Souza (2004), analisa a dinâmica do emprego dos municípios da 

Região Metropolitana de Porto Alegre, entre 1990 a 2000.  O autor constatou através da 

avaliação do método estrutural modificado, que Porto Alegre perdeu empregos 

industriais para o interior do RS e para a periferia da Região Metropolitana de Porto 

Alegre. Isso explicado pelas deseconomias externas da área central (falta de espaço, 

aluguéis e salários altos). 

Carvalho (1979) realizou uma aplicação empírica para a região Centro-Oeste, 

em comparação às demais macrorregiões do período de 1960/1970. O autor analisou 

29 setores do censo demográfico para projetar o emprego das macrorregiões para cinco 

grupos de atividades. Outros estudos também se destacam na aplicação do 

método estrutural diferenciado, como Betarelli Junior e Simões (2011); Bastos et 

al. (2010);  

Outra aplicação empírica foi realizada por Andrade (1980), onde utilizou o 

mesmo método para avaliar os efeitos espaciais da política de promoção das 

exportações de manufaturados, entre 1970/75, nos 52 principais centros urbanos do 

País. Os impactos foram ponderados pelo valor da produção de cada indústria do 

período base (Haddad, 1989, p. 278). 
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3. CARACTERIZAÇÃO DO COREDE METROPOLITANO DELTA DO JACUÍ 

 

O COREDE Metropolitano Delta do Jacuí é o mais populoso do Rio 

Grande do Sul, apresentando 2.420,262 habitantes em 2010, o que corresponde 

a 22,1% da população total gaúcha. E desse total 98% reside em área urbana. 

Sua densidade demográfica é a segunda maior do estado, com 428 habitantes 

por km². 

O Conselho Regional de Desenvolvimento (COREDE) Metropolitano 

Delta do Jacuí, foi criado em 1996 e é composto por dez municípios: Alvorada, 

Cachoeirinha, Eldorado do Sul, Glorinha, Gravataí, Guaíba, Porto Alegre, Santo 

Antônio da Patrulha, Triunfo e Viamão. A Região abriga a Capital do Estado e 

constitui um polo de serviços e indústria. Possui uma densa rede de transportes, 

além de manter a hegemonia em sua capacidade de atração, principalmente de 

estudantes e trabalhadores. 

É importante considerar a articulação do COREDE Metropolitano Delta do 

Jacuí com os demais Coredes do entorno, pelo reconhecido extravasamento da 

sua centralidade. Por suas características polarizadoras, oferece oportunidades 

para o desenvolvimento socioeconômico do Estado ao mesmo tempo em que 

apresenta ameaças decorrentes da concentração territorial excessiva, o que 

pode gerar o enfraquecimento econômico de outras regiões e causar problemas 

ao próprio COREDE, como gargalos de infraestrutura e proliferação de 

habitações subnormais. Nesse sentido, fazem-se necessárias políticas públicas 

que incentivem a integração deste COREDE com as outras regiões do Estado, 

a fim de se promover o desenvolvimento territorial conjunto. 

A região possui basicamente três classes no que se refere à população 

dos municípios. Porto Alegre é o maior município, com 1.409,351 habitantes, 

ocupando a primeira classe. Uma segunda classe, composta pelos municípios 

de Gravataí, Viamão, Alvorada e cachoeirinha, possui entre 100 e 300 mil 

habitantes. Por último, santo Antônio da Patrulha, Eldorado do Sul, Triunfo, 

Guaíba e Glorinha, com população de até 100 mil habitantes. Esse último se 

diferencia dos demais, pois além de ser o menos populoso. É o único que possui 
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baixa urbanização, com uma taxa de cerca de 30%, enquanto todos os ouros 

municípios possuem uma urbanização acima de 65%. 

O Rio Grande do Sul possui a menor taxa de fecundidade entre os estados 

brasileiros e a quarta maior expectativa de vida do Brasil. O COREDE 

Metropolitano não foge a esse padrão. Na última década, a população na faixa 

de 0 a 14 anos do COREDE sofreu uma retração de 13,8%. As faixas de 15 a 65 

anos e acima de 65 anos tiveram um incremento de, respectivamente, 9,9% e 

35%. 

 

3.1 Características econômicas 

 

Em 2012, o COREDE Metropolitano Delta do Jacuí apresentou um PIB de 

aproximadamente R$ 74,3 bilhões, o que equivalia a 26,8% do total do Estado. 

O PIB do COREDE se concentrou principalmente nos municípios de Porto 

Alegre, com aproximadamente R$ 48 bilhões; Gravataí, com R$ 6,9 bilhões; e 

Triunfo, com R$ 6,07 bilhões, conforme a Figura 1. O município de Triunfo, no 

entanto, no que se refere à renda média da população, possuía a quarta menor 

média entre os dez municípios do COREDE em 2010, o que indica que a renda 

não estava sendo apropriada no município.  

Embora ainda seja o COREDE com maior participação no PIB, vem 

apresentando relativa diminuição em sua participação, pois em 2006 possuía 

29,5% do total da produção do Estado, alcançando, em 2010, 25,8%. Em 2012, 

o COREDE Metropolitano Delta do Jacuí apresentava um PIB per capita de 

R$30.464,30, ocupando a quarta posição no Estado, atrás dos Coredes Serra, 

Alto Jacuí e Produção. 

Em 2012, o PIB do COREDE se concentrou principalmente nos 

municípios de Porto Alegre, com aproximadamente R$ 48 bilhões; Gravataí, com 

R$ 6,9 bilhões; e Triunfo, com R$ 6,07 bilhões, conforme a Figura 3. Esse último 

município, no entanto, no que se refere à renda média da população, possuía a 

quarta menor entre as dez do COREDE em 2010, o que indica que a renda não 

estava sendo apropriada no município. Em 2012, o município com menor PIB do 

COREDE foi Glorinha, com aproximadamente R$ 259,25 milhões. 
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Figura 1: Mapa do PIB dos municípios do COREDE Metropolitano 

Delta do Jacuí em 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

A liderança do COREDE Metropolitano Delta do Jacuí no PIB do Estado 

se deve principalmente ao dinamismo dos setores da Indústria e dos Serviços, 

responsáveis, respectivamente, por 25,5% e 28,9% do total arrecadado pelo 

Estado em 2012. Por outro lado, a Agropecuária do COREDE respondia por 

apenas 1,9% do total estadual, destacando-se o cultivo do arroz, com 4% da 

produção do RS. 

No que se refere ao número de empregados por setor no COREDE 

Metropolitano Delta do Jacuí, em 2013, 0,36% estava no Primário; 17,57%, no 

Secundário; e 82,06%, no Terciário, do total de 971.947. Porto Alegre 

concentrava 79,33% do total do número de empregados, sendo que 87,32% 

desse percentual estavam no Setor Terciário. A polarização da Capital no 
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mercado de trabalho se dá principalmente devido ao seu Setor de Serviços e, 

em menor escala, aos setores da Administração Pública e Comércio. 

Dois municípios do COREDE – Alvorada e Viamão – apresentaram, em 

2010, os maiores percentuais do Estado no que se refere a pessoal ocupado em 

outro município, de respectivamente 62,01% e 54,99%. Eldorado do Sul 

(45,05%), Cachoeirinha (44,03%), Guaíba (40,34%) e Gravataí (32,27%) 

também apresentaram altos percentuais. Porto Alegre obteve apenas 4,69%. A 

distância da Capital é um condicionante importante para as migrações 

pendulares na Região, como pode ser observado nos menores percentuais dos 

municípios mais distantes, como Santo Antônio da Patrulha (6,19%), Triunfo 

(7,90%) e Glorinha (17,10%). 

As desigualdades internas cresceram na medida em que a Região atraiu 

muitos imigrantes decorrente da concentração de atividades econômicas na 

Metrópole. Alguns municípios do COREDE com renda per capita mais baixa, 

como Alvorada, Viamão, Eldorado do Sul e Glorinha, possuem grandes bolsões 

de pobreza, além da própria Capital. 

A Indústria do COREDE se encontra concentrada na Transformação, com 

70,4% do total do Valor Adicionado Bruto (VAB) do setor no COREDE, e na 

Construção Civil, com 18,7%. A Indústria de Transformação do COREDE foi 

responsável, em 2013, por 22,67% do total da produção do segmento no Estado, 

conferindo-lhe a liderança entre os Coredes.  

A Indústria de Transformação do COREDE apresenta, entre os 

segmentos de destaque, os de maior tecnologia agregada do Estado. Essa 

característica reflete a importância das economias de aglomeração para as 

indústrias de média e alta tecnologia, devido à proximidade de centros de 

pesquisa e universidades. Assim, as indústrias de média e alta tecnologia 

apresentam menores possibilidades de desconcentração em relação a outros 

segmentos industriais. Nas últimas décadas, as atividades industriais do Estado 

se realocaram, visando usufruir das economias oriundas da proximidade com a 

Capital e, ao mesmo tempo, evitar os maiores obstáculos que a aglomeração 

metropolitana traz.  
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No que se refere aos empregos do COREDE Metropolitano Delta do 

Jacuí nos segmentos de média e de alta tecnologia, na fabricação de 

equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos o COREDE possui 

64,51% do total do Estado; na fabricação de produtos químicos,34,21%; na 

fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos, 50,49%; e na fabricação 

de veículos automotores, reboques e carrocerias, 26,75%.  

 

3.1.2 Características da infraestrutura de transportes 

 

Em relação ao modal rodoviário, este COREDE é ponto de confluência 

das principais artérias de articulação do Estado com o restante do País e com 

os países do Cone Sul, através das ligações da BR-116 com a BR-386 e BR-290 

com a BR-101. Juntamente com o COREDE Vale do Rio dos Sinos, comporta os 

maiores volumes de tráfego de mercadorias e de pessoas. 

O transporte de cargas está articulado aos modais ferroviário, aeroviário, 

hidroviário e duto-viário através de plataformas logísticas localizadas nos 

municípios de Porto Alegre, Triunfo, Canoas e Novo Hamburgo. Somente o 

Complexo Logístico do Porto Seco de Porto Alegre, estrategicamente localizado 

próximo ao Aeroporto Internacional Salgado Filho e às rodovias BR-290 e BR-

116, movimenta cerca de 18 milhões de toneladas de carga por ano. 

O transporte rodoviário de passageiros é o mais denso do Estado, 

atendendo principalmente a área urbana dos municípios que compõem a 

Região. Está articulado ao modal ferroviário – TRENSURB – e fluvial – CATSUL 

– através de estações de transbordo localizadas principalmente no centro de 

Porto Alegre, ao longo dos eixos principais de vias urbanas da Capital e da BR-

116. Para se ter um parâmetro do volume de movimentação de passageiros, 

segundo a Prefeitura de Porto Alegre, o sistema de transporte coletivo por ônibus 

de Porto Alegre, em 2012, transportou, em média, cerca de um milhão e 

duzentos mil passageiros por dia útil. Por isso, uma das questões mais 

importantes relacionadas à infraestrutura de transportes no COREDE está ligada 

à mobilidade urbana. 
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O modal ferroviário para transporte de cargas, com trecho de malha 

presente no COREDE, está concedido à empresa América Latina Logística 

(ALL). Possui áreas administrativas, de armazenagem e centros de distribuição 

em Porto Alegre e Canoas, contando também com acesso aos terminais 

portuários de Porto Alegre e Triunfo. No entanto, o modal opera com ociosidade 

em todo Estado e vem perdendo lugar para o transporte rodoviário. O terminal 

intermodal de Porto Alegre é o principal ponto de movimentação de cargas entre 

o interior do Estado, a Capital e o porto do Rio Grande. Movimenta basicamente 

cargas industriais, como contêineres, produtos alimentícios, produtos 

siderúrgicos, petroquímicos e de construção.  

O único modal ferroviário do Estado para transporte de passageiros – 

Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. (TRENSURB) – é um 

importante viabilizador da mobilidade urbana no eixo norte-sul da Região 

Metropolitana de Porto Alegre, entre os municípios de Porto Alegre e Novo 

Hamburgo. O sistema de trens urbanos possui uma extensão total de 43,8 km, 

entre a Estação Mercado, em Porto Alegre, e a Estação Novo Hamburgo, no 

município de Novo Hamburgo. O volume médio de passageiros em dias úteis no 

trecho é de aproximadamente 180.000 pessoas.  

O modal contribui para a diminuição do tráfego de automóveis e de ônibus 

na BR-116, diminuindo também as ocorrências de acidentes e da poluição do ar. 

Recentemente, foi disponibilizado outro módulo de conexão ao sistema que liga 

a Estação Aeroporto do TRENSURB ao Terminal Um do Aeroporto Internacional 

Salgado Filho. 

Os veículos suspensos e movidos a ar permitem a integração e acesso 

rápido e direto ao terminal aeroportuário, sem custos adicionais para os usuários 

do TRENSURB. O trajeto de 814 metros com duas estações de embarque, 

contam com dois veículos com capacidade para 150 e 300 passageiros, cujo 

funcionamento se dá conforme a demanda do período. 

 

O modal hidroviário do COREDE tem em Porto de Porto Alegre a 

principal estrutura física, por onde passam as cargas deslocadas pelas hidrovias, 

portos interiores e estações de transbordo. O porto de Porto Alegre, mesmo 

possuindo características fluviais, é classificado como porto marítimo devido a 
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suas instalações e operações e por comunicar-se com a Laguna dos Patos, com 

o Porto do Rio Grande e com o mar.  

De acordo com a Superintendência de Portos e Hidrovias (SPH), o Porto 

conta com 8 km de cais acostável, entre os cais de Mauá, Navegantes e Marcílio 

Dias. A área de operação do porto público está concentrada no cais Navegantes, 

que se encontra habilitado nas normas internacionais de segurança desde 2010, 

e possui capacidade de operação de até três navios de longo curso 

simultaneamente.  

O movimento de cargas no porto público, em 2014, foi de cerca de um 

milhão de toneladas e vem crescendo à taxa de 11% nos últimos anos, 

acompanhando o crescimento do movimento nas hidrovias da chamada Bacia 

Sudeste. No entanto, esse fato não indica necessariamente tendência de 

fortalecimento da opção hidroviária pelo conjunto dos agentes produtivos 

regionais, pois grande parte dessas movimentações resulta da importação de 

fertilizantes e da exportação de combustíveis. Nos últimos cinco anos, o porto 

de Porto Alegre, juntamente com os terminais privados, movimentou cerca de 6 

milhões de toneladas/ano, em produtos como cabos de amarração de plataforma 

marítima, fertilizantes, sal, grãos vegetais, transformadores elétricos e celulose, 

entre outros. O transporte de areia também é bastante significativo no COREDE. 
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4. METODOLOGIA  

 

O Método Estrutural-Diferencial Modificado, que vem sendo utilizado em 

trabalhos de economia regional direcionados às plausíveis variações setoriais 

em um dado período de tempo em diferentes regiões.  

Para que possamos compreender de maneira clara as diferentes 

variáveis que compõe tal método, é mais interessante partirmos do chamado 

Método Estrutural-Diferencial Clássico, que contribuiu na discussão de quais 

seriam os fatores por detrás do crescimento de determinados setores em uma 

dada região, e como a presença de tais setores pode influenciar no crescimento 

dessa região. 

Antes de prosseguir na apresentação do Método Estrutural-Diferencial 

Clássico, torna-se oportuno esclarecermos que esse método pode ser utilizado 

tanto com dados referentes ao valor bruto da produção, valor adicionado da 

produção, emprego entre outros, para os diferentes setores analisados em cada 

uma das regiões pesquisadas tanto para o ano base quanto para o ano terminal. 

Sendo assim, buscaremos identificar através deste estudo, a variação do 

crescimento das regiões analisadas, tanto o COREDE Sul bem como a de seus 

municípios membros, em termos do crescimento do número de empregos nos 

diferentes setores, pois, além do nível de emprego ser relativamente mais fácil 

de ser encontrado, é de interesse fundamental para a população de qualquer 

região. 

Além de usarmos o emprego para os diferentes setores, definiremos 

também como unidade de referência o estado do Rio Grande do Sul, ou seja, 

buscaremos observar a variação do emprego para diferentes setores do 

COREDE Sul e seus municípios membros em comparação com esses mesmos 

setores quando tomados para o Rio Grande do Sul como um todo. 

É importante destacarmos que, quando definimos o emprego como 

variável a ser utilizada na análise, devemos considerar que a produtividade da 

mão-de-obra seja praticamente igual para todos os municípios analisados, pois, 

caso não fosse, determinada região poderia apresentar um crescimento muito 

grande em um dado setor apenas por apresentar nele uma produtividade de sua 

mão-de-obra extremamente alta. 
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4.1. O Método Estrutural-Diferencial Clássico  

 

O Método Estrutural-Diferencial Clássico parte da seguinte equação 

para descrever o crescimento regional: 

∆𝐸𝑖𝑗 =  𝐸𝑖𝑗
0 𝑒 + 𝐸𝑖𝑗

𝑜 (𝑒𝑖 −  𝑒) +  𝐸𝑖𝑗
0 (𝑒𝑖𝑗 − 𝑒𝑖)  (1) 

Essa equação nos possibilita decompor a variação de um setor i de uma 

região j em termos do nível de emprego gerado no período de tempo considerado 

em três fatores: a variação teórica do emprego, 𝐸𝑖𝑗
0 𝑒, a variação estrutural ou 

proporcional, 𝐸𝑖𝑗
𝑜 (𝑒𝑖 −  𝑒), e a variação diferencial ou competitiva, 𝐸𝑖𝑗

0 (𝑒𝑖𝑗 − 𝑒𝑖)  . 

Vejamos o que representa cada um deles. 

A variação teórica do emprego nos informa qual teria sido o crescimento 

em termos de emprego do setor i da região j caso ela apresenta-se o mesmo 

crescimento da taxa de variação do emprego nesse setor i, mas quando tomado 

a unidade de referência, ou seja, o Rio Grande do Sul. 

A variação estrutural ou proporcional nos diz que, se a variação no 

emprego no Rio Grande do Sul em um determinado setor i, ei, for maior que a 

variação do emprego em todos os setores da economia do Rio Grande do Sul, 

e, isso significa que esse setor está crescendo mais do que a economia do Rio 

Grande do Sul, e que se a região analisada contiver esse setor de rápido 

crescimento, ela também deverá apresentar uma variação no emprego positiva, 

ou seja, apresentará uma variação estrutural positiva. Esse, aliás, é comumente 

associado como uma das influências nacionais do crescimento regional, pois é 

originado de expansões da demanda interna e externa do país entre outras 

causas. Por outro lado, quando um setor apresentar um efeito estrutura negativo, 

há um forte indicativo de que a região analisada de buscar fazer uma 

reestruturação produtiva, ou seja, mudar seu perfil produtivo na direção de 

setores com atividades mais dinâmicas. 

Já a variação diferencial ou competitiva está relacionada a possíveis 

vantagens que determinada região possa ter. Se o setor i dessa região j 

apresenta um crescimento superior ao mesmo setor i quando tomado para o Rio 

grande do Sul, significa que essa região de alguma forma possui vantagens, tais 

como facilidade de acesso aos mercados, matérias-primas em grande 
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quantidade entre outras, que possibilitam um setor da economia crescer mais 

nessa região do que em outra e até do que no Rio Grande do Sul. Aqui 

novamente, necessita-se dar mais atenção caso esse efeito seja negativo. Caso 

algum setor apresentar uma variação diferencial negativa é de interesse 

fundamental buscar identificar possíveis características que estão fazendo esse 

município perder competitividade nesse setor. 

Pode ser mais interessante trabalharmos com o conceito de Variação 

Líquida Total do emprego, ou Variação Total, ao invés da equação (1). Para 

chegarmos até esse conceito basta subtrairmos de ambos os lados da equação 

(1) a variação teórica do emprego, Eije, o que nos possibilita chegarmos até a 

seguinte equação: 

𝑉𝐿𝑇𝑖𝑗 = 𝐸𝑖𝑗
𝑜 (𝑒𝑖 −  𝑒) + 𝐸𝑖𝑗

0 (𝑒𝑖𝑗 −  𝑒𝑖)  (2) 

Onde𝑉𝐿𝑇𝑖𝑗 é a diferença entre a variação real do emprego ∆𝐸𝑖𝑗, e a 

variação teórica, 𝐸𝑖𝑗
0 𝑒. 

Na equação (2) teremos uma variação líquida total do emprego de 

acordo com a variação tanto do efeito estrutural quanto do efeito diferencial. Se 

ambas as variações forem positivas, então teremos também uma variação 

líquida total positiva, se por outro lado, alguma das variações dos efeitos 

diferencial e estrutural for tão negativa a ponto de superar o efeito positivo do 

outro, então a variação líquida total deverá ser negativa. Evidentemente, se 

ambos os efeitos, estrutural e diferencial apresentarem variação negativa, 

também será negativa a variação líquida total. 

A partir de tal análise, podem-se sugerir possíveis políticas de incentivo 

de investimento para as atividades econômicas que mais se destacaram na 

análise dos dados, a fim de tornar a estrutura produtiva local mais dinâmica e 

competitiva com relação a outras regiões. 

 

4.1.2. Aperfeiçoamentos no Método Estrutural-Diferencial Clássico 

  

Um dos primeiros autores a sugerirem modificações no método estrutural-

diferencial clássico foi Esteban-Marquillas que introduziu a seguinte equação 

para o método estrutural-diferencial: 

𝑉𝐿𝑇𝑖𝑗 = 𝐸𝑖𝑗
𝑜 (𝑒𝑖 −  𝑒) +  𝐸𝑖𝑗

𝑜∗
(𝑒𝑖𝑗 − 𝑒𝑖) + (𝐸𝑖𝑗

0 − 𝐸𝑖𝑗
0∗

)(𝑒𝑖𝑗 − 𝑒𝑖) (3) 
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Onde os termos do lado direito da equação (3) são a variação estrutural ou 

proporcional, 𝐸𝑖𝑗
𝑜 (𝑒𝑖 −  𝑒), a variação competitiva pura, 𝐸𝑖𝑗

𝑜∗
(𝑒𝑖𝑗 − 𝑒𝑖), e o efeito 

alocação, (𝐸𝑖𝑗
0 − 𝐸𝑖𝑗

0∗
)(𝑒𝑖𝑗 − 𝑒𝑖) . 

O Quadro 1 resume as possíveis definições que podem ser obtidas 

através da análise do efeito alocação 

Quadro 1- Sinais dos possíveis efeitos alocação 

Definição Efeito 

Alocação 

Especialização 

(Eij
0 – Eij

0*) 

Vantagem 

competitiva 

(eij – ei) 

Desvantagem competitiva 

especializada 

- + - 

Desvantagem competitiva 

não especializada 

+ - - 

Vantagem competitiva não 

especializada 

- - + 

Vantagem competitiva 

especializada 

+ + + 

Vant/desv. Comp. c/mesma 

estrutura nacional 

0 0 -/+ 

Neutralidade compet. 

Espec./não especializada 

0 -/+ 0 

Fonte: Souza (2009) adaptado de Herzog e Olsen (1977). 

As regiões mais dinâmicas são as que possuem vantagem competitiva 

especializada, isto é, o setor i encontra-se bem representado na microrregião e 

cresce mais na microrregião que no estado. Um efeito alocação positivo pode 

indicar duas situações: (1) que a microrregião é especializada na produção do 

setor i (+) e que esse setor está crescendo mais na microrregião que no estado 

(+); (2) ou que esse setor está crescendo menos do que a média do estado (-) e 

que a região não é especializada nesse setor (-).  

O efeito alocação negativo pode significar (1) que a microrregião não é 

especializada na produção do setor i (-), mas esse setor cresce mais na 

microrregião que no estado (+); (2) que a microrregião é especializada na 
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produção do setor i (+), no entanto, esse setor cresce menos na microrregião 

que no estado. 

 O efeito alocação nulo pode significar que (1) houve vantagem ou 

desvantagem competitiva com o setor i da microrregião guardando a mesma 

estrutura do estado ou (2) neutralidade competitiva especializada ou não 

especializada. 

A grande contribuição de Esteban-Marquillas foi introduzir o chamado 

emprego esperado ou homotético, 𝐸𝑖𝑗
𝑜∗

, na equação clássica do Método 

Estrutural-Diferencial, pois, quando utilizamos apenas o emprego analisado no 

ano base temos o problema do efeito diferencial sofrer influência do efeito 

estrutural, ou seja, há um entrelaçamento entre essas duas variáveis. Sendo 

assim, o efeito diferencial que observamos na equação (3) já está livre de 

qualquer influência do efeito estrutural, e por isso, recebe o nome de efeito 

diferencial puro. 

 O termo novo que aparece na equação (3), o chamado efeito alocação, é 

justamente a influência estrutural do efeito diferencial e é de grande interesse 

para a análise de uma região, pois pode mostrar se a região realmente está 

especializada nos setores nos quais dispõe de melhores vantagens. Em uma 

dada região, poderemos ter um efeito alocação positivo ou negativo, o que 

dependerá dos componentes do efeito alocação que nos dizem se os setores de 

uma dada região são especializados, 𝐸𝑖𝑗
0 >𝐸𝑖𝑗

0∗
, e se apresentam vantagens 

competitivas, 𝑒𝑖𝑗>𝑒𝑖. Se tivermos em uma região, setores cujo efeito alocação 

são positivos, isso é sinal de que a região possui setores especializados e que 

possuem vantagens competitivas ou que não possui setores especializados e 

que não possuem vantagens competitivas. Caso nessa região tenhamos setores 

para os quais o efeito locação é negativo, isso significa que essa região 

apresenta setores que não possuem vantagens competitivas, mas que podem 

ser especializados, ou então, setores que não são especializados, mas que 

possuem vantagens competitivas. 

 Outro trabalho a identificar limitações no Método Estrutural-Diferencial 

Clássico foi o de Stilwell que sugeriu a alocação do emprego no final do período 

ao invés do ano base, pois ele acreditava que através do método clássico as 

mudanças na estrutura de emprego das regiões durante o período de análise 



27 
 

não eram capitadas, e que quanto mais longo fosse o período de tempo 

analisado, maiores as possibilidades dessa mudança na estrutura do emprego 

causar um viés na interpretação de cada um dos efeitos. 

 

4.1.3. O Método Estrutural-Diferencial Modificado 

 

Finalmente, podemos chegar até a equação final que representará o 

Método Estrutural-diferencial Modificado, no qual analisaremos os dados, 

apenas juntando tanto as contribuições de Esteban-Marquillas e Stilwell, que foi 

originalmente proposto por Herzog e Olsen, e que nos fornece a seguinte 

equação para a variação liquida total do emprego de um dado setor i para uma 

dada região j, entre um período de tempo analisado: 

𝑉𝐿𝑇𝑖𝑗 =  𝐸𝑖𝑗
0 (𝑒𝑖 −  𝑒) + (2𝐸𝑖𝑗

𝑜 − 𝐸𝑖𝑗
𝑡 + 𝐸𝑖𝑗

𝑡∗
− 𝐸𝑖𝑗

𝑜∗
)(𝑒𝑖𝑗 − 𝑒) + (𝐸𝑖𝑗

𝑡 − 𝐸𝑖𝑗
𝑡0

−

𝐸𝑖𝑗
0 + 𝐸𝑖𝑗

0∗
)(𝑒𝑖𝑗 − 𝑒𝑖) (4) 

Onde temos no lado direito da equação (4) o efeito estrutural, 𝐸𝑖𝑗
0 (𝑒𝑖 −  𝑒), 

o efeito diferencial puro modificado, (2𝐸𝑖𝑗
𝑜 − 𝐸𝑖𝑗

𝑡 + 𝐸𝑖𝑗
𝑡∗

− 𝐸𝑖𝑗
𝑜∗

)(𝑒𝑖𝑗 − 𝑒)e o efeito 

alocação, (𝐸𝑖𝑗
𝑡 − 𝐸𝑖𝑗

𝑡0
− 𝐸𝑖𝑗

0 + 𝐸𝑖𝑗
0∗

)(𝑒𝑖𝑗 − 𝑒𝑖). 

Podemos tirar basicamente às mesmas conclusões a respeito de cada 

um desses efeitos sobre a característica que ele irá conferir a um setor específico 

em certa região. Assim, novamente se em um setor i analisado de uma região j 

o efeito estrutural for positivo, isto é sinal de que esse mesmo setor dessa 

mesma região pode ser caracterizado como dinâmico. Caso contrário, existem 

setores menos dinâmicos dentro da mesma região que deveriam ser alvos de 

possíveis modificações para fazer com que sua economia passe a ser 

representada por setores mais importantes.  

Novamente, o efeito diferencial puro modificado vai nos dizer se existem 

elementos dentro dessa região que fazem um setor apresentar vantagens 

locacionais ou não. Caso essa região não apresente tais vantagens locacionais 

para os diferentes setores que compõem sua economia é sinal de que pode ser 

preciso modificações em sua infraestrutura, tentando proporcionar tais 

vantagens competitivas a essa região. E por fim, o efeito alocação irá nos 

mostrar se essa região pode apresenta setores com vantagens competitivas e, 

especializados ou não. 
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4.2. Escolha dos municípios e fonte dos dados para a variável básica 

 

O foco da análise neste trabalho recai sobre dez municípios, os quais são 

analisados tendo-se como economia de referência o estoque de emprego formal 

do estado do Estado do Rio Grande do Sul como um todo. Os dez municípios 

pertencem ao COREDE Metropolitano Delta do Jacuí e os municípios 

selecionados foram: Porto Alegre, Gravataí, Viamão, Alvorada, Cachoeirinha, 

Santo Antônio da Patrulha, Eldorado do Sul, Triunfo, Guaíba e Glorinha. 

 Para retratar o emprego formal – tomado como variável básica e usado 

para compor o corpo das matrizes de informações – foram utilizados dados da 

Relação Anual de Informações Sociais (Rais), do Ministério do Trabalho em 

Emprego (MTE), relativos aos setores de Extração Mineral, Indústria de 

Transformação, Serviços Industriais de UP, Construção Civil, Comércio, 

Serviços, Administração Pública e Agropecuária para todos os 10 municípios do 

COREDE Metropolitano Delta do Jacuí, nos anos de 2004, 2009 e 2014. 
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5. RESULTADOS 

 

A aplicação do Método Estrutural Diferencial Modificado para o COREDE 

Metropolitano Delta do Jacuí do Estado do Rio Grande do Sul (RS) foi realizado 

para os anos de 2004-2009 e 2009-2014 foram obtidos os nove principais 

setores agregados do COREDE Metropolitano Delta do Jacuí e do Estado do RS 

via RAIS. O horizonte temporal na aplicação de métodos específicos, como os 

de economia regional é de suma importância, pois à medida que o horizonte 

temporal aumenta como dez ou quinze anos, negligenciam-se informações de 

longo prazo, como por exemplo, avanços tecnológicos específicos de algum 

setor da região, capaz de reduzir emprego e aumentar produção. 

Vale destacar aqui que nossa primeira análise se concentrou no efeito 

alocação definido por Aij, pois como este é ponderado por dados de 2003, logo 

podemos observar como era a competitividade e especialização do COREDE 

Metropolitano Delta do Jacuí frente ao Estado do RS em 2003 e, logo em 

seguida, utilizarmos o efeito alocação modificado (A’ij) – que considera o 

entrelaçamento do período. 

TABELA 1. EFEITO ALOCAÇÃO (AIJ) PARA O COREDE SUL 2004 A 2009. 

  Especialização Vantcomp  

SETORES Aij (Eij
0– Eij

0*) (eij – ei) Resultado 

Extração 
Mineral 

-209,311 -1032,05 0,11082 
Vantagem 

competitiva não 
especializada 

Indústria de 
Transformação 

-1374,33 -114282,39 0,10594 
Vantagem 

competitiva não 
especializada 

Serviços 
Industriais de 

UP 
340,16 1991,30 -0,03674 

Desvantagem 
competitiva 

especializada 

Construção 
Civil 

6411,49 -1298,59 0,33198 
Vantagem 

competitiva não 
especializada 

Comércio -7297,40 -17882,60 0,00639 
Vantagem 

competitiva não 
especializada 

Serviços 10710,01 71322,50 -0,01730 
Desvantagem 

competitiva 
especializada 

Administração 
Pública 

-6547,31 82037,75 -0,06338 
Desvantagem 

competitiva 
especializada 
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Agropecuária -2033,31 -20855,91 0,01218 
Vantagem 

competitiva não 
especializada 

Outros/IGN 0 0 0 
Neutralidade 
competitiva 

especializada  

Fonte: elaboração própria. 
 

Na Tabela 1 podemos perceber que o COREDE Metropolitano Delta do 

Jacuí apresenta vantagem competitiva em mais da metade dos setores 

analisados. Com destaque para a construção civil com crescimento muito abaixo 

do crescimento do Estado do RS e o da indústria de transformação. Setores 

tradicionais, como Administração Pública, Serviços e Serviços Industriais de UP, 

estão representados por forte especialização, contudo com taxas de crescimento 

ligeiramente menores que a do Estado acarretando perda de competitividade. 

 O setor de agropecuária apresentou crescimento maior que o do Estado 

do RS, mas não especializado. Já a Indústria da Transformação não 

acompanhou a especialização do Estado, embora tenha crescido de forma 

acentuada no período. 

 

TABELA 2. MÉTODO ESTRUTURAL DIFERENCIAL MODIFICADO PARA O 

COREDE METROPOLITANO DELTA DO JACUÍ DE 2004 A 2009. 

 
Pij Dij'' Aij' VLTij 

SETORES Efeito Efeito Efeito Alocação Variação 

 Estrutural Diferencial Modificado Líquida 

Extração Mineral 21,27 79,3876 -23,19 77,46 

Indústria de Transformação -10683,98 9289,17 -145,60 -1540,42 

Serviços Industriais de UP 1679,61 -289,41 -12,49 1377,78 

Construção Civil 4716,95 5319,90 2128,52 12165,37 

Comércio 12566,03 744,94 -46,652 13264,32 

Serviços 22290,74 -4438,156 -185,30 17667,28 

Administração Pública -16332,70 -13627,18 414,98 -29544,90 

Agropecuária -330,62 62,52 -24,77 -292,86 

Outros/IGN 0 0 0 0 

Fonte: elaboração própria. 

 

Na Tabela 2 estão apresentados os dados referentes à aplicação do 

método estrutural diferencial modificado. 
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Através da variação líquida total podemos identificar quais setores 

apresentarem-se dinâmicos no período analisado, ou seja, aqueles que 

apresentaram taxa de crescimento real superior a taxa teórica de crescimento. 

Apenas Serviços, Comércio, Construção Civil e Serviços de UP apresentaram-

se com elementos dinâmicos internos e externos que promoveram crescimento 

real elevado, ao passo que todos os demais setores apresentaram baixo 

dinamismo em relação ao Estado do RS. 

 O que colabora com o resultado são os valores expressivos do efeito 

estrutural, pois o mesmo é definido pela diferença entre as taxas de crescimento 

do COREDE Metropolitano Delta do Jacuí e do Estado do RS. Assim a região 

carece de polos de crescimento ou empresas líderes em diversos setores, como: 

Agropecuária e Indústria de Transformação. Pelo lado do efeito diferencial, mais 

da metade dos setores cresceram mais do que os mesmos setores quando 

comparados à economia gaúcha. O caso da indústria de transformação o 

elevado efeito diferencial, mostra que a região não apresenta vantagens 

locacionais específicas para as atividades, ou ainda que carece de economias 

de aglomeração e vantagens comparativas. 

O efeito alocação modificado tenta detectar se houve alguma mudança 

estrutural entre os períodos referentes à análise.  

TABELA 3. DECOMPOSIÇÃO DO EFEITO LOCACIONAL MODIFICADO 

PARA O COREDE METROPOLITANO DELTA DO JACUÍ DE 2004 A 2009. 

 Especialização   
Vantagem 

competitiva 
  

SETORES 
(Eij

t–Eij
t*) (1) 

(Eij
0– 

Eij
0*) (2) (1) - (2) (eij – ei) Aij' Resultado 

Extração Mineral -1241 -1032 -209 0,1108 -23 
Vantagem competitiva não 

especializada 

Indústria de 
Transformação 

-115656 
-

114282 
-1374 0,1059 -145 

Vantagem competitiva não 
especializada 

Serviços 
Industriais de 

UP 
2331 1991 340 -0,0367 -12 

Desvantagem 
competitivaespecializada 

Construção Civil 5112 -1298 6411 0,3320 2128 
Vantagem 

competitivaespecializada 

Comércio -25180 -17882 -7297 0,0064 -46 
Vantagem competitiva não 

especializada 

Serviços 82032 71322 10710 -0,0173 -185 
Desvantagem competitiva 

especializada 

Administração 
Pública 

75490 82037 -6547 -0,0634 414 
Desvantagem competitiva 

não especializada 

Agropecuária -22889 -20855 -2033 0,0122 -24 
Vantagem competitiva não 

especializada 
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Outros/IGN 0 0 0 0 0 
Neutralidade competitiva 

especializada 

Fonte: elaboração própria. 

 

A principal mudança estrutural no período referente a análise aconteceu 

na Construção Civil, passando a ser especializada. Já a Administração Pública 

apresentou um resultado oposto, ou seja, passou a ser não especializada. 

 

TABELA 4. EFEITO ALOCAÇÃO (AIJ) PARA O COREDE METROPOLITANO 

DELTA DO JACUÍ 2009 A 2014. 

  Especialização Vantcomp  

SETORES Aij (Eij
0– Eij

0*) (eij – ei) Resultado 

Extração Mineral -160,55 -1241,37 0,0983 
Vantagem competitiva 

não especializada 

Indústria de 
Transformação 

-8808,03 -115656,73 -0,0456 
Desvantagem 

competitiva não 
especializada 

Serviços 
Industriais de 

UP 
-122,75 2331,47 -0,0669 

Desvantagem 
competitivaespecializada 

Construção Civil 2004,97 5112,90 -0,0338 
Desvantagem 

competitivaespecializada 

Comércio -13548,2 -25180,00 -0,0982 
Desvantagem 

competitiva não 
especializada 

Serviços 24283,68 82032,52 -0,0327 
Desvantagem 

competitiva 
especializada 

Administração 
Pública 

-4091,32 75490,44 -0,0691 
Desvantagem 

competitiva 
especializada 

Agropecuária 442,27 -22889,23 -0,0093 
Desvantagem 

competitiva não 
especializada 

Outros/IGN 0 0 0 
Neutralidade competitiva 

especializada  

Fonte: elaboração própria. 

 

 Os resultados observados na tabela 4 onde é analisado o período 

referente a 2009-2014 apresentam desvantagem competitiva na maioria dos 

setores. Com destaque para a Construção Civil com crescimento muito abaixo 

do crescimento do Estado do RS e o da Indústria de Transformação. 

Por outro lado, os setores tradicionais, como Comércio e Agropecuária, 

estão representados por forte especialização, contudo com taxas de crescimento 

ligeiramente menores que a do Estado acarretando perda de competitividade. 

Na Tabela 5 estão apresentados os dados referentes à aplicação do 

método estrutural diferencial modificado. 
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TABELA 5. MÉTODO ESTRUTURAL DIFERENCIAL MODIFICADO 

PARA O COREDE METROPOLITANO DELTA DO JACUÍ DE 2009 A 2014. 

 

Pij Dij'' Aij' VLTij 

SETORES Efeito Efeito Efeito Alocação Variação 

 Estrutural Diferencial Modificado Líquida 

Extração Mineral 34,03 82,56 -15,79 100,80 

Indústria de Transformação -9298,71 -5001,85 401,73 -13898,83 

Serviços Industriais de UP -720,23 -752,36 8,21 -1464,38 

Construção Civil 6455,44 -1242,01 -67,71 5145,72 

Comércio 7598,76 -15354,00 1329,98 -6425,25 

Serviços 35653,38 -10163,55 -795,04 24694,78 

Administração Pública -25018,97 -15320,84 282,52 -40057,29 

Agropecuária -602,28 -27,36 -4,11 -633,85 

Outros/IGN 0 0 0 0 

Fonte: elaboração própria.  

 

 Analisando a tabela 5, observa-se a partir da variação líquida total, onde 

se observa setores que apresentaram taxa de crescimento real superior a taxa 

teórica de crescimento. Apenas extração Mineral e Construção Civil 

apresentaram-se com elementos dinâmicos internos e externos que 

promoveram crescimento real elevado, ao passo que todos os demais setores 

apresentaram baixo dinamismo em relação ao estado do RS. 
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TABELA 6. DECOMPOSIÇÃO DO EFEITO LOCACIONAL 

MODIFICADO PARA O COREDE METROPOLITANO DELTA DO JACUÍ DE 

2009 A 2014. 

 Especialização   
Vantagem 

competitiva 
  

SETORES 
(Eij

t–Eij
t*) (1) 

(Eij
0– 

Eij
0*) (2) (1) - (2) (eij – ei) Aij' Resultado 

Extração Mineral -1401 -1241 -160 0,0983 -15 
Vantagem 

competitiva não 
especializada 

Indústria de 
Transformação 

-124464 
-

115656 
-8808 -0,0456 401 

Desvantagem 
competitiva não 
especializada 

Serviços 
Industriais de UP 

2208 2331 -122 -0,0668 8 
Desvantagem 

competitiva não 
especializada 

Construção Civil 7117 5112 2004 -0,0337 -67 
Desvantagem 
competitiva 

especializada 

Comércio -38728 -25180 -13548 -0,0981 1329 
Desvantagem 

competitiva não 
especializada 

Serviços 106316 82032 24283 -0,0327 -795 
Desvantagem 
competitiva 

especializada 

Administração 
Pública 

71399 75490 -4091 -0,0690 282 
Desvantagem 

competitiva não 
especializada 

Agropecuária -22446 -22889 442 -0,0092 -4 
Desvantagem 
competitiva 

especializada 

Outros/IGN 0 0 0 0 0 
Neutralidade 
competitiva 

especializada 

Fonte: elaboração própria. 

 

 Na tabela 6, a mudança estrutural entre o período de 2009-2014 é 

detectada pelo efeito alocação modificado. Analisando o efeito alocação 

modificado podemos perceber a tendência anterior: maior parte dos setores 

apresentaram desvantagem competitiva exceto extração mineral, que apresenta 

vantagem competitiva. 

 Mudanças estruturais também ocorreram no período, destacando-se a 

Administração Pública e Serviços de UP. Anteriormente especializados para não 

especializada. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Este trabalho teve como objetivo analisar a dinâmica do emprego setorial 

nos municípios do Conselho Regional de Desenvolvimento da Região 

Metropolitano do Delta do Jacuí, entre os anos de 2004 a 2014. A avaliação é 

realizada através da aplicação do método estrutural modificado, com o objetivo 

de analisar o desempenho dos setores, entre eles: extração mineral, indústria de 

transformação, serviços industriais, construção civil, comércio, serviços, 

administração pública e agropecuária. 

O COREDE Metropolitano Delta do Jacuí é composto por onze 

municípios, entretanto, trabalho e capital, estão concentrados na cidade de Porto 

Alegre. Este COREDE é o mais populoso do Rio Grande do Sul, apresentando 

2.420,262 habitantes em 2010, o que corresponde a 22,1% da população total 

gaúcha. E desse total 98% reside em área urbana. Sua densidade demográfica 

é a segunda maior do estado, com 428 habitantes por km². 

Os principais resultados encontrados foram: Extração mineral apresentou-

se com elementos dinâmicos internos e externos que promoveram crescimento 

real elevado, em todos os períodos. Entretanto, setores como Indústria de 

transformação, construção civil, comércio e agropecuária, que apresentavam 

vantagem competitiva no primeiro período analisado, passaram a apresentar 

desvantagem competitiva; e houve também mudanças estruturais no período, é 

ocaso da administração pública e serviços indústrias de utilização pública 

anteriormente especializada para não especializada.  

A região mostrou-se especializada em todos os períodos apenas no setor 

de serviços além de apresentar uma variação líquida total do emprego positiva, 

o que significa que a microrregião ganhou empregos líquidos no setor de 

serviços no período em análise. 

O COREDE Metropolitano Delta do Jacuí apresentou-se como sendo 

especializado e com vantagens competitivas em todos os períodos. Apenas para 

Extrativa Mineral com vantagem competitiva e Serviços apresentando 

especialização, além de mostrar uma variação líquida total do emprego positiva, 
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ou seja, o COREDE ganhou empregos líquidos nestes setores no período em 

avaliação.  

Os resultados do método estrutural-diferencial é descritivo e não possui 

como função explicar qual motivo alguns setores crescem mais que outros, 

entretanto, as considerações finais apresentadas neste documento devem servir 

para posteriores avaliações e potencializar os setores onde o COREDE já 

apresenta vantagens estruturais e diferenciais, além de auxiliar policy markets 

na condução de políticas públicas direcionando a atenção a setores importantes 

que não estão crescendo como deveriam. 

Por fim, cabe-se ressaltar a importância de novas técnicas mais 

abrangentes de pesquisa com os outros COREDES do estado do RS (Alto da 

Serra do Botucaraí, Alto Jacuí, Campanha, Campos de Cima da Serra, Celeiro, 

Central, Centro-Sul, Fronteira Noroeste, Fronteira Oeste, Hortênsias, Jacuí-

centro, Litoral, Médio Alto Uruguai, Missões, Nordeste, Nordeste Colonial, Norte, 

Paranhana-Encosta da Serra, Produção, Rio da Várzea, Serra, Sul, Vale do Caí, 

Vale do Jaguari, Vale do Rio dos Sinos, Vale do Rio Pardo, e Vale do Taquari), 

quem concentram os 487 municípios restantes, a fim de construir novas e mais 

adequadas políticas econômicas que favoreçam o desenvolvimento regional. 
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