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RESUMO 

Desenvolvimento rural é um conceito que, ao longo das últimas décadas, diversas 
instituições e pesquisadores vêm tentando definir de maneiras distintas. Atualmente 
ele pode ser definido com base no bem-estar social e na preservação ambiental 
gerados no meio rural. O rural, por sua vez, passa a ser visualizado como um 
espaço multifuncional e multidimensional. Dentre diversas maneiras de se quantificar 
este desenvolvimento, todas observando seus resultados, este trabalho se propõe a 
qualifica-lo a partir de um entendimento processual, identificando seus Fatores 
Condicionantes, Características e Resultados. O estado escolhido para análise é o 
Rio Grande do Sul, notório por sua expressiva produção agropecuária com utilização 
de tecnologia e extensas áreas rurais, é um estado de importância econômica 
nacional. A análise do desenvolvimento é realizada em nível municipal, em que se 
busca agrupar os municípios conforme similaridades nos resultados dos indicadores. 
Este tipo de entendimento e metodologia favorece a construção de políticas públicas 
para o desenvolvimento, que podem ser projetadas especificamente para as 
necessidades de cada um dos perfis de agrupamentos de municípios, em 
contraposição a políticas públicas genéricas que são implementadas. A pesquisa 
realizada é de um perfil exploratório com utilização da ferramenta de análise 
hierárquica de clusters. Os resultados da pesquisa mostraram municípios vizinhos 
com características semelhantes, formando microrregiões cartograficamente bem 
definidas com caracterização uniforme. A pesquisa realizada aqui propõe, então, 
tratar o desenvolvimento rural não como um objeto de soluções únicas e definitivas, 
mas como um sistema complexo, em que diferentes soluções funcionam melhor em 
diferentes caracterizações regionais. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: análise de clusters, análise processual, políticas públicas 


