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Apresentação 
 
Ao longo de seus mais de 40 anos de existência, a Fundação de 

Economia e Estatística (FEE) tem contribuído, com informações e aná-
lises, para o melhor conhecimento da realidade socioeconômica do 
Estado do Rio Grande do Sul e de suas regiões. Apoiada nessa tradi-
ção, em linha com sua missão enquanto instituição pública de pesquisa, 
a FEE disponibiliza a toda sociedade gaúcha, e em especial aos inte-
ressados no tema do desenvolvimento produtivo local, o livro Aglome-
rações e Arranjos Produtivos Locais no Rio Grande d o Sul . Resul-
tado da cooperação entre a Agência Gaúcha de Desenvolvimento e 
Promoção de Investimento (AGDI) e a FEE, o livro reúne uma coletâ-
nea de artigos que identificam e analisam 11 Arranjos Produtivos Locais 
(APLs) espalhados por diversas regiões do Estado. 

Toda a concepção e a avaliação de política pública requerem base 
teórica adequada e informações de qualidade, com vistas à efetividade 
das ações colocadas em prática. O tempo do empirismo voluntarioso 
deve ser deixado para trás, em prol de decisões de política baseadas 
em preceitos científicos e que possam ser analisadas e criticadas por 
pesquisadores interessados no tema. 

Nesse sentido, os trabalhos contidos neste livro possuem diferen-
ciais importantes quando comparados com outras obras já publicadas 
sobre o tema. Todos os trabalhos se destacam pelo rico conjunto de 
informações utilizadas, notadamente as coletadas de forma primária 
junto aos agentes produtivos de sete dos 11 APLs estudados. Pesqui-
sas alicerçadas em informações exclusivas e em bibliografia sólida e 
atualizada garantem a qualidade das análises e das conclusões e for-
necem importantes subsídios para conceber ações qualificadas de polí-
ticas públicas a partir do conhecimento gerado. 

Conhecer adequadamente a realidade dos setores econômicos e 
das regiões do Estado é premissa básica para que as decisões dos 
agentes públicos e privados sejam as melhores para o fortalecimento 
da economia do Rio Grande do Sul. A FEE, por meio dos trabalhos de 
seus pesquisadores, espera ter contribuído com isso. 
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