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RESUMO: Introdução: Rio Brilhante, localizado no estado de Mato Grosso do Sul, vem se
destacando na produção de cana de açúcar, sendo que no ano de 2017 foi a segunda maior produtora
do Brasil. Neste sentido, diversos teóricos tem buscado, por meio do desenvolvimento regional,
explicar as complexidades encontradas em cada região de cada subespaço, entre eles destaca-se
François Perroux, que permeou sua teoria a partir dos polos de crescimento. Objetivos: O objetivo
desta pesquisa foi verificar se setor sucroalcooleiro atua como um polo de crescimento no
município de Rio Brilhante-MS. Metodologia: Para esta pesquisa foi utilizado uma vasta revisão da
literatura, além da coleta de dados quantitativos e qualitativos do municipio de Rio Brilhante que
foram evidenciados por meio de análises de gráficos e tabelas. Resultados: O setor sucroalcooleiro
no município e o Produto Interno Bruto constituem-se em um dos primeiros indicadores para a base
de articulação com a teoria dos polos de crescimento de Perroux, sendo que o polo de crescimento
produz a expansão industrial, sustentando um ritmo crescente em suas ações. Assim, ao na
produção de cana-de-açúcar constatamos que os números mostram um crescimento significativo,
saindo de 2.167.264 toneladas de cana-de-açúcar em 2006 até atingir o número de 7.854.965
toneladas nessa cadeia no ano de 2018. Em realação ao trabalho a população economicamente ativa
em Rio Brilhante atingiu uma marca de 16.058 mil pessoas. Sendo que as três usinas
sucroalcooleiras estabelecidas no município tiveram papel fundamental na geração de empregos, foi
constatado um número significativo de postos de trabalho em torno de 7,5 mil empregos, somandose as três unidades juntas (Eldorado, Passa Tempo e Rio Brilhante). Entretanto apenas este setor
possuiu um grande impacto. Conclusão: Desse modo, este trabalho encontrou indícios de que o
setor agroindustrial sucroalcooleiro no município de Rio Brilhante (MS) atua como um setor chave
para o crescimento econômico do município, no entanto, não nos possibilitou afirmar que atua
como um polo de crescimento. Isso se deve, sobretudo, ao fato de não ficar claro, na pesquisa, a
capacidade desse setor de fomentar indústrias adicionais com elevada sinergia — elemento
fundamental na teoria de Perroux — como no clássico caso da indústria automobilística, por
exemplo.
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