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A RMSG, anteriormente AUNE, foi instituída em 2013 e é formada por treze
municípios da Serra Gaúcha, concentrando cerca de 800 mil habitantes polarizados
pelas cidades de Caxias do Sul e Bento Gonçalves. Trata-se de um conjunto de
munícipios que formam uma região funcional integrada economicamente. A economia
desta região contempla municípios com forte base industrial, destacando-se as
indústrias metal-mecânicas (um dos maiores polos do Brasil), moveleira, metalúrgica e
vitivinícola (também a maior região produtora do país).

Tabela 1 – Região Metropolitana da Serra Gaúcha–População dos Municípios

Metodologia
A análise de dados do IBGE e da FEE, juntamente com a leitura de artigos científicos
possibilitou o estudo acerca da transformação da AUNE à RMSG. A estrutura do PIB da
região confirma a base industrial, porém os serviços já são predominantes em Caxias do
Sul e Bento Gonçalves (os dois polos da região). A indústria tem maior importância relativa
nos municípios “intermediários” da região. O PIB per capita é elevado, sendo menor nos
pequenos municípios onde ainda predomina o setor primário e a população rural. A região
também se destaca pela produção agrícola (fruticultura) e o setor turístico.
Tabela 2 – Região Metropolitana da Serra Gaúcha – Dados do PIB (2014)

Predomínio do Setor

Fonte: IBGE e FEE. Grau de urbanização segundo o Censo de 2010.

Considerações Finais

Fonte: IBGE e FEE. Dados do PIB de 2014.
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Constata-se que a RMSG possui dois polos: Caxias do Sul que concentra a
maior parte da população (cerca de 60%) e Bento Gonçalves que detém o
segundo maior PIB da região. A RMSG se instala com a intenção de um melhor
planejamento e gestão regional para com o estado. No entanto, no âmbito da
AU (instituída em 1994), tal gestão regional e captação de recursos já era
possível. A despeito da integração entre os municípios, a região ainda não
apresenta uma grande densidade de fluxos e movimentos pendulares que
justifiquem sua conversão em RM. A compreensão de região metropolitana
mudou, havendo um novo entendimento: de espaço do desenvolvimento
industrial à espaço de relações entre o capital internacional e o território local
no contexto da atual flexibilidade da produção e no consumo.
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