
1







4

A
pr

es
en

ta
çã

o

A participação do comércio na 
economia de Flores da Cunha au-
mentou em 2015, inclusive com 
maior número de empresas. Em 
contrapartida, há redução no se-
tor de serviços, e os empregos es-
tão retraídos, índice intensificado 
pela conjuntura nacional. Estes 
são alguns dos dados revelados 
na 8ª edição do Perfil Socioeco-
nômico de Flores da Cunha, publi-
cação que traduz o que acontece 
em todos os setores do município, 
comparando-os com índices esta-
duais e nacionais. 

Importante informação a ser 
destacada é o retorno do supe-
rávit na balança comercial em 
2015, ou seja, o município ex-
portou mais do que importou. 
Entre as principais empresas res-
ponsáveis por essa movimenta-
ção, destacam-se os setores vi-
nícola (seis), moveleiro (quatro), 
metalúrgico (duas) e varejista 
(duas). Conforme pode ser con-
ferido na análise do professor e 
doutor em Finanças Roque Alber-
to Zin, pelo menos 105 empresas 
de seis setores são responsáveis 

por 67,89% do valor adicionado 
do município.

O trabalho de pesquisa apurou 
informações encaminhadas pelo 
setor público e junto a órgãos e 
entidades representativos, como 
a Fundação de Economia e Esta-
tística (FEE-RS) e o Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Nesse contexto, embora 
sejam traçadas perspectivas de 
melhoras para o ano que vem, a 
retomada da condição de cres-
cimento, como a verificada em 
2014, não deve ser uma realida-
de em curto prazo, ou seja, ela 
ocorrerá lentamente, ainda de-
pendendo dos desdobramentos 
políticos.

Esse panorama de incertezas 
econômicas no primeiro semes-
tre de 2017 pode ser encarado 
com otimismo, pois Flores da 
Cunha tem uma tradição empre-
endedora e segmentos com sóli-
do desempenho conquistado ao 
longo das últimas décadas. En-
frentamos um momento econô-
mico tumultuado, contudo, por 

meio da avaliação dos dados 
aqui apresentados é possível en-
tender o desempenho dos setores 
produtivos. Por isso, o tema da 
reportagem que abre o Perfil So-
cioeconômico aborda os desafios 
para a retomada do crescimento, 
com opiniões de empresários que 
integram o Centro Empresarial e 
a Câmara de Dirigentes Lojistas 
(CDL); do professor da Univer-
sidade de Caxias do Sul (UCS) 
e economista Rodrigo Eduardo 
Bampi; e de representantes do 
setor público.

Flores da Cunha, município 
que tem 29.405 habitantes, se-
gundo a Contagem Populacional 
de 2016 do IBGE, é uma cida-
de empreendedora. Prova disso é 
o aumento, entre 2014 e 2016, 
de 46% no número de Microem-
preendedores Individuais (MEIs) 
– sem contabilizar os dados dos 
meses de novembro e dezembro 
deste ano. Ou seja, a quantidade 
tende a ser maior. Em 2017, que 
as incertezas deem lugar às opor-
tunidades.

Boa leitura a todos.
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2017: ano da 
gestão eficiente
e da criatividade

Os caminhos para a retomada do crescimento econômico no Brasil passam por oportunidades
em um cenário desafiador para o próximo ano, sem grandes fórmulas, mas com muito trabalho
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Uma conjuntura árdua, consequ-
ência de uma série de ações que 
marcaram a condução da política 
econômica do Brasil, e que carrega 
para a vida dos brasileiros a inflação, 
a restrição de crédito, as dúvidas e 
incertezas de qual será o rumo de 
uma crise que tem como raiz a cre-
dibilidade. Diante deste cenário, a 
pergunta que ecoa entre os diversos 
setores econômicos é como servir-
-se do grau de confiança mais baixo 
da história como uma oportunidade 
de negócio, vislumbrando uma re-
tomada econômica e a famosa luz 
no fim do túnel? As expectativas de 
recuperação da economia brasileira 
têm melhorado, embora 2017 pro-
meta ser mais de retomada do que 
propriamente de crescimento. 

Para o economista Rodrigo Eduar-
do Bampi, professor da Universida-
de de Caxias do Sul (UCS), o Brasil 
enfrenta hoje um cenário resultante 
de uma série de desacertos na con-
dução da política econômica. “Entre 
esses equívocos, podemos destacar 
o desajuste das finanças públicas, 
a leniência no combate à inflação, 
a maior intervenção do Estado por 
meio de linhas de crédito subsidia-
do, o controle de preços de energia 
elétrica e da gasolina, e a constante 

e pesada atuação no mercado de 
câmbio. Pouco a pouco, este mode-
lo se mostrou insustentável”, avalia 
Bampi, que ministra aulas para o 
curso de Economia.

Recentemente o governo federal 
divulgou a expectava para o de-
sempenho brasileiro em 2016 e em 
2017. O Produto Interno Bruto (PIB), 
que é a soma de tudo o que a eco-
nomia produz, deve ter uma retração 
de 3,5% neste ano. Para 2017, a es-
timativa para o crescimento do PIB é 
de 1%. A previsão da inflação é de 
4,7%. Para o Ministério da Fazenda, 
essas novas projeções se baseiam 
no alto nível de endividamento e no 
crédito mais caro para as empresas.

Ainda que o cenário econômi-
co nacional para o próximo ano 
permaneça desafiador em diversos 
aspectos, Bampi aposta em opor-
tunidades que despontam com uma 
retomada. Entre elas o câmbio. 
“Pouco a pouco a economia co-
meça a dar sinais de melhora. Será 
uma retomada longa e gradual, é 
verdade, mas é a partir desta re-
cuperação econômica que novas 
oportunidades passam a aparecer. 
Para o momento, a grande oportu-
nidade, na minha visão, é o novo 
patamar do câmbio. Num período 

recente, a sobrevalorização do real 
acabava por dificultar as exporta-
ções das empresas brasileiras e in-
centivar a importação de produtos 
para consumo no mercado local. 
A consolidação do dólar a um pa-
tamar de R$ 3,20 a R$ 3,50 abre 
espaço para as empresas nacionais 
tornarem-se mais competitivas no 
mercado internacional, bem como 
incentiva a substituição de produ-
tos importados por produtos nacio-
nais”, indica o economista.

Resumindo: a expectativa para 
2017 é que, gradualmente, a eco-
nomia se recupere, tanto dentro das 
empresas como fora delas. “Sob o 
enfoque macroeconômico, já temos 
visto alguns sinais positivos. A infla-
ção já vem reduzindo e dá sinais 
de que irá convergir para um pa-
tamar aceitável. Com isso, o Banco 
Central passa a ter condições para 
reduzir a taxa Selic, e com juros me-
nores a economia tem condições de 
uma retomada mais robusta. Além 
disso, o atual governo já tem dado 
sinais claros de que irá atuar para 
reduzir o déficit fiscal e tentar man-
ter as finanças públicas sob contro-
le, o que é importante para a reto-
mada da confiança e credibilidade 
na economia”, pondera Bampi.
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Responsável por quase 14% da par-
ticipação na economia de Flores da 
Cunha, a agricultura é o segundo prin-
cipal setor local e também um dos que 
sugere que a economia do Rio Grande 
do Sul terá desempenho relativamen-
te favorável em 2017, de acordo com 
dados apresentados pela Fundação de 
Economia e Estatística (FEE-RS). Esse 
prognóstico, no entanto, é contingente 
a dois fatores principais: condições cli-
máticas favoráveis – ameaçadas pela 
formação, mesmo que em intensidade 
moderada, do fenômeno La Niña –, 
e recuperação do investimento agre-
gado nacional, cujo efeito sobre a 
indústria gaúcha seria potencializado 
pela sua relativa especialização local 
na produção de bens de capital, com 
destaque para aqueles destinados ao 
setor agropecuário.

Para o professor Bampi, o agronegó-
cio é um dos setores com destaque em 
âmbito nacional para o próximo ano. 
“Em um período recente, o agronegó-
cio tem se sobressaído por apresentar 
um crescimento interessante mesmo no 

contexto econômico atual. Mas com a 
melhora gradual da economia, outros 
segmentos terão sua retomada pouco 
a pouco. Lógico que setores de bens 
de consumo acabam retomando mais 
rapidamente, enquanto que setores de 
bens duráveis acabam demorando um 
pouco mais”, acrescenta.

Em solo florense, a cultura de des-
taque é, sem dúvida, a vitivinicultura, 
com mais de 4 mil hectares de área 
plantada, mas que também é levada 
pela maré de preocupação com a 
economia e o mercado que inclui os 
vinhos, sucos de uva e espumantes, 
embora este último item seja impulsio-
nado com as festas de final de ano. 
Segundo a Associação Gaúcha de 
Supermercados (Agas), o vinho espu-
mante retomou a liderança que havia 
perdido para a lentilha em 2015, en-
tre os itens que não podem faltar no 
Réveillon – mais de 60% dos consu-
midores apostaram no brinde borbu-
lhante. A expectativa de crescimento 
dos supermercados nesta categoria é 
de 4,5%, com a comercialização de 

4,8 milhões de garrafas – 95% delas 
produzidas na Serra Gaúcha.

A alta nos preços em um período 
que há necessidade de diminuição de 
gastos, contudo, é o que preocupa 
os produtores – 10,6% de aumento 
nos espumantes. “O setor vitícola es-
teve otimista com o início de 2016, 
quando esteve em alta no compara-
tivo com o mesmo período do ano 
anterior. Mas, a partir do segundo 
trimestre, com a persistência da crise 
econômica, elevação dos impostos 
sobre produtos industrializados (IPI) 
e o reajuste nos preços, acabou ele-
vando o pessimismo do setor quanto 
ao desempenho de 2016. Segundo 
dados de comercialização do Instituto 
Brasileiro do Vinho (Ibravin), as vendas 
tiveram queda expressiva a partir de 
julho e uma percepção que não irá 
mudar com o final do ano, onde tam-
bém leva-se em conta a diminuição 
da renda do brasileiro”, reconhece o 
coordenador da Câmara Setorial de 
Vinhos do Centro Empresarial (CE) de 
Flores da Cunha, Jeronimo Mioranza.

Consolidada e fundamental
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A baixa na comercialização, de 
acordo com Mioranza, é resulta-
do da queda considerável na safra 
2015-2016 – resultado de eventos 
climáticos negativos, onde as indús-
trias do setor tiveram um aumento 
considerável no custo da matéria-
-prima, a uva, com incremento tam-

bém nos insumos e impostos. “Isso 
tudo se reverteu em um aumento do 
produto de até 50% ao consumidor 
final, o que pressiona a venda para 
baixo”, lamenta. Para 2017, o setor 
vitícola nutre novo otimismo, alimen-
tado por um trabalho de divulgação 
dos benefícios das bebidas derivadas 

da uva, com o objetivo de aumentar 
o consumo per capita.  “Espera-se 
que para o próximo ano a economia 
reaja, tendo uma equalização da 
produção com os custos e a quali-
dade da safra. Com isso, o mercado 
tende a reverter e começar a prospe-
rar a favor”, pondera Mioranza.

Assim como a agricultura, o co-
mércio e os serviços também sen-
tem os reflexos de consumidores 
mais contidos na hora de fazer as 
compras. Juntos, comércio e servi-
ços somam 26% de participação na 
economia de Flores da Cunha e, 
para uma aceleração mais robusta 
neste setor, é preciso atingir o con-
sumo das famílias. Para que isso 
aconteça, o presidente da Câmara 
de Dirigentes Lojistas (CDL) de Flo-
res da Cunha, Márcio Dotti Rech, 
aposta na necessidade de uma re-
estruturação, inclusive de governo. 
“Sem sombra de dúvida precisamos 
de uma reforma geral e urgente em 
vários setores, é preciso um esforço 
do governo para colocar a econo-

mia novamente nos rumos do cresci-
mento e, mais, é preciso que todos, 
entidades, sindicatos e população 
em geral entendam que algumas 
ações drásticas devem ser toma-
das. Todos os índices econômicos 
e financeiros, juros altos, inflação, 
desemprego, milhares de estabe-
lecimentos comerciais fechando as 
portas em todo país demonstram a 
real condição econômica do Brasil, 
fruto de uma administração gover-
namental catastrófica desempenha-
da ao longo destes últimos anos”, 
aponta Rech.

O comércio em Flores da 
Cunha tem destaque no setor de 
alimentação e bebidas, com 232 
estabelecimentos, seguido pelo 

automotivo – 65 negócios e, em 
terceiro, a construção, decoração 
e elétricos, com 78 empresas. Em 
comparação com 2015, no ano 
de 2016 Flores teve um aumento 
no número de estabelecimentos 
comerciais – de 567 para 584. 
“O certo é que o comerciante e 
o prestador de serviço precisam 
continuar lutando com garra e, 
juntos, pressionar a quem toma as 
decisões para que, de uma vez por 
todas, as tome como verdadeiros 
gestores, que façam os ajustes e 
reformas necessárias, pois o Bra-
sil tem um enorme potencial de 
crescimento em todas as áreas, só 
precisamos de organização”, opi-
na o líder da CDL.

Comércio está contido
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Dona da maior participação eco-
nômica de Flores da Cunha (mais 
de 60%), a indústria, assim como 
o setor agropecuário e seus riscos 
inerentes, tem especificidades pro-
dutivas que podem afetar o de-
sempenho da economia gaúcha no 
próximo ano, segundo estimativa da 
Fundação de Economia e Estatística 
(FEE-RS). O setor industrial gaúcho, 
por exemplo, possui características 
bem peculiares. Destaca-se, na di-
visão pela categoria econômica dos 
bens industrializados, a relevância 
local da indústria de bens de capi-
tal, apontada por estudos do Depar-
tamento Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos (Dieese) 
e Bradesco como a segunda maior 
do Brasil, atrás apenas do Estado de 
São Paulo. Os dados mais recentes 
de produção industrial, divulgados 
pelo Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), mostram me-
lhora pontual nesse segmento, com 
destaque para o crescimento, na 
margem, da produção de bens de 
capital para uso agrícola, especial-
mente máquinas para colheita, silos 

metálicos para cereais e tratores 
agrícolas. Essa melhora, se conso-
lidada, pode marcar uma retomada 
na produção industrial em solo gaú-
cho.

Para o coordenador da Câma-
ra Setorial de Metalurgia do Cen-
tro Empresarial (CE) de Flores da 
Cunha, Miguel Mazzocco, como a 
maioria das fábricas brasileiras, as 
indústrias florenses também senti-
ram os fortes impactos da crise eco-
nômica nacional. “O ano de 2015 
fechou em queda considerável e em 
2016 tivemos uma pequena melho-
ra em alguns setores isolados. As in-
dústrias do setor buscaram enxugar 
seus custos, melhorar a eficiência 
produtiva, analisar e reduzir des-
perdícios, ou seja, buscaram fazer 
o tema de casa para manterem-se 
no mercado. Muitas estão buscando 
o caminho da inovação e da diver-
sificação como forma de retomar 
o crescimento, porém, as questões 
políticas que envolvem as indefini-
ções no rumo econômico do país 
somadas às denúncias de corrup-
ção em quase todo alto escalão do 

governo, aparecem como os fatores 
que mais emperram na retomada 
do crescimento”, avalia Mazzocco.

Para o empresário, o fortaleci-
mento do setor industrial depende 
de ações conjuntas entre setor pri-
vado e público. “Falar de uma in-
dústria forte é falar de uma indús-
tria competitiva, tanto no mercado 
interno quanto no externo, e com-
petitividade, por sua vez, repousa 
em produtividade, que depende de 
investimentos e políticas governa-
mentais bem implementadas. O go-
verno falhou sistematicamente nos 
últimos anos em relação a uma po-
lítica industrial sólida. Não foi feita 
a reforma trabalhista, tampouco as 
reformas tributária e social. No en-
tanto, não podemos ficar pelo ca-
minho se lamentando e esperando 
que o governo mude isso de uma 
hora para outra, precisamos re-
tomar a economia impulsionados 
pelo desejo de crescer e inovar”, 
acredita Mazzocco. No comparati-
vo com 2015, Flores da Cunha re-
duziu o número de indústrias – de 
452 para 433 em 2016.

Na indústria,
eficiência produtiva
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Outro representativo setor econômico de Flores 
da Cunha também teve influência direta do clima 
neste ano – desta vez para melhor. As malharias e 
confecções viram os estoques esvaziarem com as 
baixas temperaturas que chegaram antes do inver-
no. Desde junho, com os primeiros frios intensos, as 
vendas no setor aumentaram e deixaram os empre-
sários satisfeitos. Para Luis Fernando Rigotto, coor-
denador da Câmara Setorial de Malhas e Confec-
ções do Centro Empresarial, o ano positivo se deu 
mais devido às baixas temperaturas, que impulsio-
naram o comércio do setor, do que propriamente a 
um cenário econômico favorável. “Mesmo com a 
crise em diversos setores, as malhas e confecções 
devem muito de seu resultado ao clima, o que de 
certa forma contrabalançou as expectativas. Se por 
um lado tivemos retração na economia, por outro o 
frio intenso equilibrou os resultados. Outro aspecto 
importante foi a alta do dólar e uma diminuição 
de importações, contribuindo para um crescimento 
do setor interno e elevando a procura por produtos 
nacionais”, cita o empresário.

Para ele, garantir o mesmo ritmo de vendas no 
próximo ano não dependerá apenas do clima, mas 
também da iniciativa empresarial. “O caminho para 
a retomada do crescimento passa necessariamente 
por investimentos do setor, por meio da busca de 

Estoques foram esvaziados

diferenciação de produto e inovação em processos, 
a fim de reduzir custos e proporcionar aos clientes os 
diferencias que a indústria têxtil local tem de melhor, 
ao mesmo tempo em que se aguarda – e quanto a isso 
não temos muita ingerência, que a macroeconomia 
apresente resultados propulsores a toda a indústria e 
ao comércio como um todo”, indica Rigotto.
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As prefeituras gaúchas, assim 
como os setores econômicos, tam-
bém estão sofrendo com a estag-
nação da economia. Em Flores da 
Cunha, a administração pública en-
frenta os ‘vilões’ como o Fundo de 
Participação dos Municípios (FPM) 
e o Imposto Sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS). A 
diminuição nos repasses representa, 
somente no município, uma perda 
de R$ 918,5 mil no FPM e de quase 
R$ 2 milhões no ICMS. De acordo 
com a Federação dos Municípios do 
Rio Grande do Sul (Famurs), no Es-
tado as cidades deixarão de arreca-
dar somente com o FPM cerca de R$ 
335 milhões até o final de 2016. A 
defasagem é resultado da queda na 
arrecadação federal.

Mesmo com o orçamento reduzi-
do entre R$ 4,3 milhões a R$ 4,5 
milhões para este ano, o prefeito 

Lídio Scortegagna assume que a ad-
ministração mantém a estabilidade, 
e está se preparando para enfrentar 
um desafio ainda maior em 2017. 
“Acredito que teremos uma retoma-
da na economia no próximo ano, 
pois a maior crise foi política e ins-
titucional e entendo que o atual go-
verno se estabilizou e vem buscan-
do a credibilidade dos investidores. 
Vejo o caminho para a retomada 
da economia com bastante clareza 
e transparência, e com muito traba-
lho. A máquina pública precisa ser 
mais enxuta, com gestão e otimiza-
ção de serviços e, em Flores, tenho 
orgulho em dizer, os funcionários 
públicos de carreira são valorizados, 
otimizando nossos recursos, sejam 
eles financeiros e humanos”, susten-
ta Scortegagna.

Em solo florense, as reduções nos 
repasses do FPM e do ICMS são as 

maiores dos últimos anos, mesmo 
que o município tenha crescido em 
todos os índices. Em 2016 foram 
dois decretos de contingenciamen-
to – em abril e em outubro, o que 
garantiu o pagamento das contas em 
dia. Embora otimista com a econo-
mia de 2017, Scortegagna sabe que 
precisará estruturar o trabalho inter-
no para superar o período difícil. “A 
colheita dos recursos do poder públi-
co do ano que vem é o reflexo deste 
ano. O desempenho da economia 
em 2016 determinará nossa arreca-
dação de 2017 e acredito que para 
o setor público vai limitar recursos 
durante todo o próximo ano. Por isso, 
estamos trabalhando ao máximo 
com um planejamento estratégico 
de longo prazo, com bons projetos e 
emendas encaminhadas para poder 
dar continuidade às obras e ações do 
município”, garante o prefeito.

Prudência no setor público
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O que se observa em nosso 
município é o fenômeno deno-
minado de ‘bônus demográfi-
co’, que é a redução da taxa de 
natalidade e a redução da mor-
talidade. Com isso, aumenta o 
número de pessoas em idade de 
trabalhar (entre 15 e 64 anos). 
Os dados por faixa etária deixam 
isso muito claro, há maior núme-
ro de pessoas nas faixas de mais 
idade e menor número nas faixas 
etárias de menor idade, aumen-
tando conforme cresce a idade. 
No total, a população cresceu 
1,41% em relação a 2014, con-
siderando que o número de nas-
cimentos foi de 348 e de óbitos 
foi 161, o saldo é 187 pela taxa 
de natalidade e o restante pela 
migração ou regularização da si-
tuação do município. O número 
de homens aumentou mais que 
o de mulheres: foram mais 209 
eles ante 199 elas. A população 
cresceu em 408 pessoas.

Idades
De 0 a 4 anos
De 5 a 9 anos
De 10 a 14 anos
De 15 a 19 anos
De 20 a 24 anos
De 25 a 29 anos
De 30 a 34 anos
De 35 a 39 anos
De 40 a 44 anos
De 45 a 49 anos
De 50 a 54 anos
De 55 a 59 anos
De 60 a 64 anos
De 65 a 69 anos
De 70 ou mais anos
Total

Mulheres
844
797
806
981

1.065
1.229
1.268
1.094
987

1.095
1.097
914
727
534

1.020
14.458

Mulheres
879
801
798

1.003
1.076
1.239
1.276
1.120
981

1.106
1.086
933
779
541

1.039
14.657

Homens
831
822
962

1.039
1.091
1.334
1.298
1.076
1.013
1.111
1.093
938
666
513
696

14.483

Homens
884
807
930

1.055
1.118
1.311
1.341
1.144
988

1.080
1.097
982
690
519
746

14.692

Fonte: Fundação de Economia e Estatística (FEE-RS)

Faixa etária 20152014

Bônus demográfico
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* Até outubro de 2016.

Fonte: Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS)

2014
127
111
872

1
717
441
36
29
45
239

–
3

130
16
165

5
–

2.937

2015
125
95
892

1
729
453
29
27
70
232
36
18
125
15
174

5
–

3.026

2016*
124
94
876

1
753
464
29
28
108
267
36
79
122
20
176

5
20

3.202

Partidos
DEM
PCdoB
PDT
PHS
PMDB
PP
PPS
PR
PRB
PSB
PSD
PSDB
PT
PTdoB
PTB
PTC
SDD
Total

Eleitores Filiados

Aumenta o número de par-
tidos. O município conta com 
17 siglas e 3.202 filiados, 
um crescimento de 9% sobre 
2014. Do total de eleitores, 
12,98% estão filiados a algum 
partido político. Do total de fi-
liados, os partidos com maior 
representação são PDT com 
876 (27,36% do total), PMDB 
com 753 (23,52%) e PP com 
464 (14,49% do total). Es-
ses três partidos representam 
65,37% do total de filiados.  

Partidos
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Flores da Cunha
Nascidos vivos
Casamentos
Divórcios 
Óbitos

2014
348
116
75

161

2015
349
146

50
117

Fonte: IBGE.

Dados sociais e registros civis

Flores da Cunha
Não informado
Analfabeto
Lê e escreve
Fundamental incompleto
Fundamental completo
Médio incompleto
Médio completo
Superior incompleto
Superior completo

2014
8

410
691

11.243
1.839
5.233
2.585

945
748

2015
6

431
590

10.728
1.995
4.828
3.081
1.204
1.101

2016*
3

470
493

10.091
2.221
4.137
4.035
1.611
1.613

* Até outubro.        Fonte: Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS).

Grau de instrução dos eleitores

Número de eleitores 
Analfabetos
Femininos
Masculinos
Menores
Total

2016*
470

12.428
12.246

292
24.674

2015
431

12.076
11.888

272
23.964

* Até outubro.                    Fonte: (TRE-RS).

Representação política

O número de eleitores aumen-
tou em 2,96% de 2015 para 
2016. A maior parte é de mulhe-
res. Do total de eleitores, 44,8% 
não possuem ensino fundamental. 
A tabela com o grau de instrução 
mostra que a grande concentra-
ção está na faixa de fundamental 
incompleto com 10.091 eleito-
res, o que representa 40,9% dos 
eleitores. Se utilizarmos o ensino 
fundamental como parâmetro, 
13.275 eleitores (53,8% do total) 
estão na faixa que vai de analfa-
beto até fundamental completo. 
Surpreende o aumento do núme-
ro de eleitores que se declaram 
analfabetos, de 2014 a 2016 
aumentou em 60 novos eleito-
res, um aumento percentual de 
14,6%. As mulheres permanecem 
sendo maioria na política. Em 
2015 eram 50,39% e em 2016 
representam 50,37%, em ternos 
absolutos elas tinham 188 votos 
a mais que os homens em 2015 
e essa diferença passou para 182 
em 2016.  

Eleitores
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Apesar do superávit nas finanças 
públicas, é preciso observar que 
o crescimento das receitas foi de 
8,23%, enquanto que as despesas 
cresceram 25,07%. Em 2014, as 
despesas correntes representavam 
70,69% das receitas correntes. Em 
2015, esse percentual passou para 
77,32%. Separando os dados po-
demos observar que as receitas 

correntes cresceram 7,37% em 
relação ao ano anterior, enquanto 
que as despesas correntes subiram 
17,43%, o que pode demonstrar a 
necessidade de ajustes.

A arrecadação sofreu algumas 
alterações com queda nos tribu-
tos federais, principalmente no 
Imposto sobre Produtos Indus-
trializados (IPI) e no Imposto de 

Renda Pessoa Jurídica. Por outro 
lado, os tributos estaduais cres-
ceram 7,5% com um incremen-
to de R$ 9 milhões e os tributos 
municipais aumentaram 21,9%. 
Apesar desse crescimento temos 
que colocar na devida propor-
ção, onde a arrecadação munici-
pal representa apenas 3,15% da 
arrecadação total.

Discriminação das movimentações bancárias

20152014
Depósitos a prazo
Depósitos à vista do governo
Depósitos à vista privado
Obrigações por recebimentos
Operações de crédito
Poupança

R$ 88.158.898,00
R$ 371.748,00

R$ 32.346.826,00
R$ 344.267,00

R$ 475.498.690,00
R$ 304.636.903,00

R$ 105.518.923,00
R$ 187.619,00

R$ 39.945.980,00
R$ 46.859,00

R$ 453.973.141,00
R$ 286.008.159,00

Fontes: Banco Central do Brasil e Secretaria do Tesouro Nacional.

Sinal de alerta



18

Fi
na

nç
as

Tributos

Receitas
Correntes
Capital
Total

Despesas
Correntes
Capital
Total

Principais tributos federais
IPI
IRPJ
Receita previdenciária
Total entre os tributos federais

2014
R$ 84.848.362,64
R$ 3.057.305,84

R$ 87.905.668,48

2014
R$ 59.981.138,00
R$ 5.374.712,00

R$ 65.355.850,00

2014
R$ 35.780.117,00
R$ 36.921.989,00
R$ 52.290.347,00

R$ 272.409.841,00

2015
R$ 91.098.576,22
R$ 4.043.257,87

R$ 95.141.834,09

2015
R$ 70.435.945,00
R$ 11.304.225,00
R$ 81.740.170,00

2015
R$ 33.678.111,00
R$ 32.844.687,00
R$ 54.770.244,00

R$ 267.777.832,00

IPTU
ISSQN
ITBI
Total entre os tributos municipais

2015
R$ 3.115.382,00
R$ 4.396.704,00
R$ 1.853.837,00

R$ 12.642.712,00

2014
R$ 2.799.793,51
R$ 4.305.625,79
R$ 2.402.263,48

R$ 10.371.154,00

Principais tributos municipais

ICMS
IPVA
Total

2015
R$ 116.576.670,00
R$ 10.303.362,00

R$ 129.882.400,00

2014
R$ 109.011.346,00
R$ 10.071.951,00

R$ 120.793.322,00

Tributos estaduais

Fonte: Fundação de Economia e Estatística (FEE-RS).
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* Até setembro de 2016
Fonte: Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

2015
5.195
326
342
23

221
290
2

329
6.728

2016*
5.122
309
339
23
220
282

2
324

6.621

Localidade
Flores da Cunha (sede)
São Gotardo
Otávio Rocha
Travessão Rondelli
Alfredo Chaves
Linhas 80 e 100
Linha 60
Nova Roma
Total 

Número de terminais telefônicos

Conexão internet fixa
2014 – 1.781
2015 – 1.833
2016* – 4.362

Pontos de TV por assinatura
2014 – 1.414
2015 – 1.449
2016* – 1.400

Telefonia Móvel
A área 54 possui 25.150.810

 telefones móveis.

* Até setembro de 2016
Fonte: Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel).

Acessos Multimídia
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No ano de 2016 o número de 
veículos aumentou em 443 unida-
des em relação a 2015, foi o maior 
crescimento em relação a vários in-
dicadores. Foi superior ao aumento 
da população, que conta com 408 
novos habitantes. Foi maior que o 
crescimento de ligações de água, 
que aumentou em 78 unidades. Foi 
superior aos novos consumidores 
de energia elétrica, que cresceram 
em 268 economias. O crescimento 

do número de veículos é algo para 
as autoridades observarem no pla-
nejamento urbano. Em dois anos o 
aumento foi de 2.057 unidades.

O crescimento do número de 
veículos em 443 unidades se deu 
principalmente em automóveis com 
crescimento de 215 unidades se-
guido de utilitários com 139 unida-
des. O crescimento foi superior ao 
número de condutores habilitados 
que foi de somente 318. Os dados 

são do mês de setembro de 2016. 
Continuamos a ter mais veículos 
do que condutores. A proporção é 
de quatro veículos para cada três 
condutores. Em números totais, os 
dados mostram que existem 6.194 
veículos a mais do que condutores 
habilitados. A nossa relação é de 
um veículo para cada 1,3 habitan-
te. Em outra proporção significa 
que há um veículo para cada três 
habitantes.

* Até setembro.

Tipo
Automóveis
Motocicletas, motonetas e ciclomotores
Caminhões
Reboques e semirreboques
Ônibus e microônibus
Tratores em geral
Utilitários, camionetas e caminhonetes
Outros
Total

2015
13.050

2.055
2.298
1.209

214
23

3.400
19

22.268

2014
12.162

1.844
2.247
1.129

192
22

3.042
16

20.654

Fonte: Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).

2016*
13.265

2.074
2.313
1.257

218
24

3.539
21

22.711

Frota em circulação por tipo de veículo 

Veículos crescem mais que tudo
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* Até setembro.       Fontes: Denatran e Detran-RS.

Ano
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016*

Quantidade de veículos
14.683
15.640
16.637
17.752
18.900
19.961
20.654
22.268
22.711

Evolução da frota municipal

Tipo
A

AB
AC
AD
AE
B
C
D
E

Total

2014
57

1.601
868
491
410

9.352
1.252

934
530

15.495

2015
54

1.704
860
548
425

9.831
1.233
1.008

536
16.199

2016*
59

1.788
837
550
433

10.128
1.192
1.000

530
16.517

Fonte: Detran-RS.

Condutores por CNH

* Até setembro.

* Até setembro.

Ano
2012
2013
2014
2015
2016*

Multas
6.393
6.114
6.194
4.292

2.734*

Fonte: Detran-RS.

Infrações municipais

O ponto positivo no aumento da frota 
é a redução das infrações municipais. Em 
2015 a queda foi de 30,07% em relação 
a 2014 e em 2016 as previsões indicam 
uma queda de 15% em relação ao ano 
anterior.

No ano de 2014 foram 6.194 infrações 
municipais para 15.495 condutores habili-
tados, um percentual de 39,97%. No ano 
de 2015 foram 4.292 para 16.199 condu-
tores habilitados, ou seja, 26,5%. Para este 
ano, até o mês de setembro, foram 2.734 
infrações, o que permite uma projeção em 
torno de 3.650 até o final do ano, o que 
representaria um percentual de 22,1% dos 
condutores.  

Aumentou a prudência
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Número de economias
Residencial
Comercial
Industrial

Setor público
Total

2015
9.871
1.471
248
53

11.643

2016*
9.996
1.419
251
55

11.721

Abastecimento - Corsan

* Até novembro.                             Fonte: Corsan.

Consumo faturado
Comercial
Industrial

Residencial
Rural

Setor Público
Total

2015
12.268 MWh
69.048 MWh
20.230 MWh
10.995 MWh

6.893 MWh
81.187 MWh

2015
1.227

327
9.628
2.006

120
13.310

2014
13.253 MWh
68.912 MWh
20.646 MWh
11.098 MWh
6.113 MWh

80.831 MWh

2014
1.235

335
9.314
2.047

109
13.042

Fonte: Rio Grande Energia (RGE).

Energia elétrica

Consumo faturado Número de consumidores

En
er

gi
a 

e 
A

ba
st

ec
im

en
to



25

Áreas de competência
Ensino fundamental
Ensino médio
Ensino pré-escolar

Áreas de competência
Ensino fundamental
Ensino médio
Ensino pré-escolar

Áreas de competência
Ensino fundamental
Ensino médio
Ensino pré-escolar

2014
256
40
105

2014
17
2
22

2014
3.252
845
884

2015
228
41
68

2015
17
2
16

2015
3.202
827
632

Fontes: IBGE e Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais (Inep). 

Educação

Docentes

Estabelecimentos de ensino

Matrículas 

Ed
uc

aç
ão
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2013
0,806
0,856
0,866
0,734
0,886
0,764
0,832
0,702
0,541
0,803

Item
Geração de renda
Apropriação de renda
Consulta pré-natal
Óbitos por causas evitáveis
Longevidade
Educação infantil
Ensino fundamental
Ensino médio
Escolaridade adulta
Idese geral

2012
0,787
0,817
0,894
0,741
0,891
0,819
0,793
0,718
0,532
0,797

Fonte: Fundação de Economia e Estatística (FEE-RS).

Índice de Desenvolvimento
Socioeconômico (Idese)
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Os indicadores do Idese 
mostram algumas áreas que 
precisam de atenção. Nosso 
indicador mais baixo está na 
escolaridade adulta, com 0,542 
e pouca evolução em relação 
ao ano anterior, o que ajuda a 
explicar o aumento do número 
de eleitores analfabetos. Me-
lhoramos bastante na geração 
e apropriação de renda. Nos 
demais indicadores houve pe-
quenas variações, porém, nada 
significativo.
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Delitos relacionados a armas
Delitos relacionados à corrupção
Posse de entorpecentes
Tráfico de entorpecentes
Estelionato
Extorsão
Furtos de veículos
Furtos
Homicídio doloso
Latrocínio
Roubos de veículos
Roubos

5
–

15
6
38
3
33
225

3
–

13
50

9
2

56
7

33
-

21
207
3
–

23
53

Indicadores criminais

2014 2015
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O total de crimes cometidos 
e registrados mostra em média 
uma ocorrência diária. Desta-
que para o aumento dos furtos 
e furtos de veículos. Em média, 
ocorreram 19 furtos por mês em 
nosso município, ou dois casos 
a cada três dias.
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Para o filósofo e matemático 
Pitágoras (570-496 a.C.), todas 
as coisas se assemelham aos nú-
meros. Algo semelhante ocorre 
quando elaboramos um levanta-
mento socioeconômico do muni-
cípio: traduzimos o município em 
números. Em mais uma edição do 
Perfil Socioeconômico, o Jornal 
O Florense mostra as mudanças 
ocorridas no município. Essas mu-
danças podem ser imperceptíveis, 
mas quando são transformadas 
em números, começam a revelar 
o que mudou e tornam mais fácil 
a tarefa de identificar e interpretar 
essas ocorrências. 

A diversificação da economia 
é algo que pode ser observado 
na evolução dos indicadores. No 
ano de 2015 o valor adicionado 
cresceu 9,53% em relação ao ano 
anterior, em valores nominais isso 
representa um crescimento de R$ 
110 milhões. O fato positivo a ser 
destacado é o crescimento do co-
mércio, que em valores nominais, 
cresceu R$ 53 milhões, o que fez 
com que esse setor aumentasse 
sua participação percentual de 
15% para 18,72%. O fato ne-
gativo é a redução no setor de 
serviços, com queda nominal de 
R$ 8 milhões. A indústria teve um 
pequeno crescimento, o que fez 
com que sua participação caísse 
de 62,1% no ano anterior para 
60,23% neste ano. Esses resul-
tados mostram a importância de 
uma economia diversificada e que 

não depende de um único setor 
econômico. 

Os números mostram que o PIB 
municipal ultrapassou a barreira 
do bilhão de reais no ano de 2013. 
No período de 2010 a 2013, o 
crescimento foi de 66,67%, fazen-
do com que o município avanças-
se 11 posições no PIB estadual, 
ocupava a posição 61 em 2010 
e passou para a 52 em 2013. A 
participação do município no PIB 
estadual passou de 0,26% para 
0,33% e o PIB per capita subiu da 
posição 103 para a 74. 

A balança comercial é outra 
fonte de boas notícias com sal-
do comercial positivo. Esse fato 
decorre das exportações terem 
superado as importações em US$ 
16 milhões. Cenário diferente dos 
últimos anos, onde o saldo foi 
diminuindo até ficar negativo no 
último ano. A mudança do saldo 
comercial teve a participação do 
aumento das exportações, mas o 
maior impacto foi da redução de 
importações com queda de US$ 
11 milhões. Sendo mantida a atu-
al política cambial, é provável que 
esse cenário seja ainda melhor no 
próximo ano, principalmente com 
o aumento das exportações.

Nos indicadores sociais se ob-
serva uma leve queda no número 
de matrículas em todos os níveis, 
algo compreensível que decor-
re do fenômeno denominado de 
‘bônus demográfico’. Ele é re-
sultado da redução da taxa de 

fecundidade, onde as famílias 
geram menos filhos, e ao mesmo 
tempo ocorre redução da morta-
lidade. Conforme a Organização 
das Nações Unidas (ONU), esse 
fenômeno está acontecento em 
59 países, entre eles o Brasil. O 
nosso município é um exemplo 
desse fato.

Essa edição mostra as mudan-
ças econômicas e sociais, além 
de algumas curiosidades. Uma 
delas, que apareceu durante as 
análises, é o número de veículos 
que apresentou crescimento su-
perior ao de habitantes. Isso pode 
ser um indicador de prosperidade 
ou da falta de mobilidade. Outras 
questões podem surgir do cruza-
mento de dados que não foram 
percebidas nessa análise. 

O mais importante é que os 
dados revelam a força econômi-
ca do município e como as em-
presas se comportam em relação 
às mudanças econômicas. As os-
cilações na participação entre os 
vários setores e as mudanças na 
participação das empresas não 
devem ser usadas para avaliar 
eficiência ou métodos de gestão, 
elas podem estar relacionadas a 
vários fatores, principalmente os 
ambientais como as questões ma-
croeconômicas e mercadológicas. 

Com esta oitava edição, o Perfil 
Socioeconômico continua na sua 
missão de mostrar o município em 
sua totalidade, revelando, em de-
talhes, sua evolução. 

As transformações em números
Roque Alberto Zin
Professor e doutor em Finanças



29

A
ná

lis
e



30

M
at

ri
z 

Ec
on

ôm
ic

a

Alimentação e bebidas
Automotivo
Construção/decoração/elétricos
Geral
Medicamentos
Produtos agrícolas/química
Vestuário
Total

230
56
63
72
23
13
110
567

232
65
78
68
22
15
104
584

Comércio

2016*2015O município conta com 50 em-
presas a menos em relação ao 
ano anterior. A redução foi pro-
porcional em todos os setores. A 
relação entre habitantes e empre-
sas, que era de 11,80 no ano an-
terior, ficou em 12,2 nesse ano. 
Mesmo assim, essa densidade é 
superior à média do Estado, que 
está em torno de 15 empresas. 
O número maior é o do setor de 
serviços, seguido de comércio e 
indústria.

Somente o setor do comércio 
aumentou o número de estabe-
lecimentos, passou de 567 para 
584, um incremento de 17 em-
presas, sendo a maior redução 
no segmento de vestuário. Nos 
demais setores, houve redução 
do número de empresas no muni-
cípio. A indústria apresentou uma 
redução de 19 estabelecimentos, 
os serviços reduziram em 24 e os 
autônomos apresentaram uma 
redução de 24 inscritos. Os re-
sultados se refletiram na criação 
de empregos, com redução de 
247 vagas.  

Automotivo
Construção civil
Esteticista
Motorista
Outros
Química
Saúde
Profissionais liberais
Total

10
68
59
32
31
2
94
31
327

9
66
53
24
31
6
86
28
303

* Até outubro.                  Fonte: Prefeitura de Flores da Cunha.

Autônomos

2016*2015

O comércio cresce
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Assessoria e consultoria
Automotivo
Comunicação
Construção
Educação
Entidades e associações
Financeiro
Geral
Informática
Metalmecânico
Móveis
Primário
Representações comerciais
Saúde
Transporte
Turismo e lazer
Total

90
81
53

224
28
33
15
77
28
54
21
22
58
31

222
46

1.083

94
81
56

235
27
32
15
81
18
55
22
23
57
31

232
48

1.107

Serviços

2016*2015

Alimentos
Bebidas
Cerâmico
Coureiro
Embalagens
Gráficas
Madeireiro
Metalmecânico
Mineração
Moveleiro
Plásticos
Têxtil
Vinícola
Indústrias em geral
Total

29
20
11
10
6
9
23
56
2

105
13
59
105

4
452

30
21
10
19
5
9

21
54
2

103
13
52

102
2

433

Indústria

2016*2015

* Até outubro.                  Fonte: Prefeitura de Flores da Cunha.
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Os rankings das maiores empresas de Flores 
da Cunha são formulados com base no Valor 
Adicionado (VA), informação fornecida pela 
Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz-RS), por 
meio da Secretaria Municipal da Fazenda.

O Valor Adicionado é o índice escolhido pelo 
fato de ser um dado público. Também chamado 
de Valor Agregado, o Valor Adicionado é defini-
do como o resultado da diferença entre:

1- O valor dos bens e serviços vendidos pela 
empresa, quaisquer que sejam (saídas) e;

2- O valor dos bens e serviços comprados pela 
empresa junto a outras empresas (entradas).

Significa, então, dizer que Valor Adicionado é o 
acréscimo de valor que a empresa incorpora ao 
bem na cadeia produtiva. 

Por exemplo:
O Valor Adicionado de um município é de R$ 

900 milhões, e uma determinada empresa teve 
saídas menos entradas de R$ 40 milhões. En-
tão, o Valor Adicionado dessa empresa será de 
4,44% (percentual calculado com base no total 
da cidade). 

Empresas 
1º Fábrica de Móveis Florense
2º Keko Acessórios
3º Dallemole Estruturas Metálicas
4º Fante Indústria de Bebidas
5º Lubritec Scherer Distribuidor de Lubrificantes
6º Sociedade de Bebidas Panizzon
7º Caderode Móveis para Escritório
8º Vinícola Galiotto
9º Vinícola Casa Rodrigues
10º TKA Guindastes Indústria e Comércio
11º Romanzza Móveis
12º Antonio Basso & Filhos
13º Rio Grande Energia (RGE)
14º Mineração Florense 
15º Treboll Móveis
16º Rochesa S/A Tintas e Vernizes
17º Metalbus Indústria Metalúrgica
18º OMP do Brasil
19º Vinícola Mioranza
20º Muraro & Cia
21º Ferrari Indústria Metalúrgica
22º Granja Menegon
23º Irmãos Andreazza
24º Aspock do Brasil
25º Panizzon Indústria e Comércio de Plásticos
26º Corsan
27º Oi
28º Indústria Florense de Artefatos de Cimento
29º Di Fratelli Indústria de Móveis
30º SAS Plastic Ind. e Com. de Plásticos 
31º Vinhedos Indústria e Comércio de Papéis
32º Sitmed Equipamentos Médicos
33º Forbal Ind. e Com. de Ferramentas
34º Alumistar Componentes
35º Otobelli Indústria e Importação de Vidros
36º Supermercado Vermelhão
37º Argel Comércio de Frutas
38º Andebraz Mega Postos
39º Metalmobile Móveis 
40º Vêneto Mercantil Importadora
41º Itália Transportes e Logística
42º Metal Design Componentes
43º Ditrento Postos e Logística
44º Plastiline Plásticos
45º Aluxa Alumínio
46º Vinhos Monte Reale 
47º Varietá Comércio e Indústria
48º Moveltec Manufatura de Móveis
49º Matadouro Gavazzoni
50º Sheldon Móveis
Total das 50

Valor Adicionado (%)
11,73%

5,13%
4,27%
4,11%
3,43%
2,79%
2,72%
2,49%
2,47%
1,74%
1,71%
1,56%
1,45%
1,23%
1,14%
1,03%
0,89%
0,84%
0,83%
0,79%
0,69%
0,65%
0,63%
0,61%
0,61%
0,58%
0,52%
0,51%
0,47%
0,47%
0,43%
0,40%
0,40%
0,40%
0,38%
0,38%
0,37%
0,35%
0,34%
0,34%
0,33%
0,32%
0,31%
0,29%
0,27%
0,27%
0,26%
0,25%
0,24%
0,24%

64,66%

Fontes: Prefeitura de Flores da Cunha e Secretaria Estadual da Fazenda.

2013

As 50 maiores empresas do município contri-
buem com quase dois terços do valor adiciona-
do total. A variação dos últimos anos passou de 
64,66% em 2013 para 62,69% no ano de 2014 e 
ficou em 63,53% no ano de 2015. As 10 primei-
ras empresas contribuem com 37,82% do valor 
adicionado total. A análise individual dos últimos 
anos mostra algumas alterações nas principais 
empresas, com destaque para o surgimento de 
novos estabelecimentos. No âmbito geral, a parti-
cipação individual de cada empresa mostra pou-
ca alteração na contribuição do valor adicionado. 
Um ponto que pode se destacado é a presença 
de novas instituições que se fixaram no município.

A diversidade de setores também sofreu pouca 
alteração. Entre as 10 primeiras em 2014, quatro 
eram do setor vinícola, três do moveleiro, uma do 
metalúrgico, uma do setor varejista e uma presta-
dora de serviços. Em 2015 aparecem três empre-
sas do setor vinícola, três do moveleiro, duas do 
metalúrgico, uma empresa varejista e uma presta-
dora de serviço.

Alterações na participação
das maiores empresas

Valor Adicionado (VA)
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Empresas 
1º Fábrica de Móveis Florense
2º Keko Acessórios
3º Caderode Móveis para Escritório
4º Fante Indústria de Bebidas
5º Lubritec Scherer Distribuidor de Lubrificantes
6º Sociedade de Bebidas Panizzon
7º Vinícola Galiotto
8º Romanzza Móveis
9º Antonio Basso & Filhos
10º Rio Grande Energia (RGE)
11º Cooperativa Vinícola Nova Aliança
12º Vinícola Casa Rodrigues
13º TKA Guindastes Indústria e Comércio
14º Mineração Florense
15º Treboll Móveis
16º Itália Transportes e Logística
17º Rochesa S/A Tintas e Vernizes
18º Expresso Caxiense
19º Vinícola Mioranza
20º Dallemole Estruturas Metálicas
21º Aspock do Brasil
22º Muraro & Cia
23º Granja Menegon
24º Ferrari Indústria Metalúrgica
25º OMP do Brasil
26º Irmãos Andreazza
27º Panizzon Indústria e Comércio de Plásticos
28º SAS Plastic Indústria e Comércio de Plásticos
29º Sitmed Equipamentos Médicos
30º Telefônica Brasil
31º Binotto Ind. de Componentes Hidráulicos
32º Supermercado Vermelhão
33º Di Fratelli Indústria de Móveis
34º Indústria Florense de Artefatos de Cimento
35º Metalmobile Móveis
36º Oi
37º Forbal Ind. e Comércio de Ferramentas
38º Vêneto Mercantil Importadora
39º Metal Design Componentes
40º Alumistar Componentes
41º Aluxa Alumínio
42º Boer Transportes
43º Otobelli Indústria e Importação de Vidros
44º Vinhedos Indústria e Comércio de Papéis
45º Sociedade Florense de Bebidas
46º Plastiline Plásticos
47º Velocittá Transportes
48º Degráfica Impressos
49º Moveltec Manufatura de Móveis
50º Matadouro Gavazzoni
Total das 50

Valor adicionado (%)
9,99%
5,16%
4,54%
4,24%
3,45%
2,90%
2,42%
1,84%
1,62%
1,50%
1,48%
1,46%
1,35%
1,30%
1,23%
1,20%
1,03%
0,99%
0,96%
0,75%
0,73%
0,73%
0,71%
0,67%
0,67%
0,66%
0,53%
0,48%
0,48%
0,48%
0,47%
0,46%
0,44%
0,44%
0,40%
0,40%
0,39%
0,38%
0,38%
0,35%
0,33%
0,33%
0,32%
0,32%
0,30%
0,30%
0,31%
0,29%
0,27%
0,26%

62,69%

Fontes: Prefeitura de Flores da Cunha e Secretaria Estadual da Fazenda.

2014

Empresas
1º Fábrica de Móveis Florense
2º Fante Indústria de Bebidas
3º Lubritec Scherer Distribuidora de Lubrificantes
4º Sociedade de Bebidas Panizzon
5º Dallemolle Estruturas Metálicas
6º Keko Acessórios
7º Cooperativa Vinícola Nova Aliança
8º Rio Grande Energia (RGE)
9º Treboll Móveis
10º Caderode Móveis para Escritórios
11º Vinícola Galiotto 
12º Romanzza Móveis
13º Cosan Lubrificantes e Especialidades
14º Vinícola Casa Rodrigues
15º Antonio Basso & Filhos (Vinhos Canção)
16º Multimatech Indústria Metalúrgica
17º Vinícola Mioranza
18º Rochesa Tintas e Vernizes
19º TKA Guindastes Indústria e Comércio
20º Mineração Florense
21º Muraro & Cia
22º Granja Menegon
23º Irmãos Andreazza
24º Base Componentes Industriais
25º OMP do Brasil
26º Camerette Indústria de Componentes de Metal
27º Panizzon Indústria e Comércio de Plásticos
28º Indústria Florense de Artefatos de Cimento
29º Indústria de Móveis e Esquadrias Talien
30º Degráfica Impressos
31º SAS Plastic Indústria e Comércio de Plásticos
32º Telefônica Brasil
33º Boer Transportes
34º Alumistar Componentes
35º Ferrari Indústria Metalúrgica
36º Metal Design Componentes
37º Aluxa Alumínio
38º Supermercado Vermelhão
39º Matadouro Gavazzoni
40º Jopemar Metalúrgica
41º Aspock do Brasil
42º Vêneto Mercantil Importadora
43º Plastiline Plásticos
44º Andebraz Mega Postos
45º Oi
46º DiTrento Postos e Logística
47º Cometa Indústria e Comércio
48º Forbal Indústria Automotive
49º Sociedade de Bebidas Malacarne
50º Sociedade Florense de Bebidas
Total das 50

Valor Adicionado (%)
9,11%
4,44%
4,26%
3,56%
3,34%
3,17%
3,12%
2,68%
2,16%
1,98%
1,83%
1,50%
1,44%
1,29%
1,15%
1,09%
1,03%
0,94%
0,92%
0,88%
0,88%
0,79%
0,77%
0,71%
0,65%
0,60%
0,51%
0,50%
0,50%
0,47%
0,45%
0,47%
0,44%
0,42%
0,42%
0,41%
0,41%
0,40%
0,38%
0,38%
0,38%
0,34%
0,34%
0,33%
0,31%
0,30%
0,29%
0,27%
0,27%
0,25%

63,53%

Fontes: Prefeitura de Flores da Cunha e Secretaria Estadual da Fazenda.

2015
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As análises setoriais mostram que 
105 empresas de seis setores são 
responsáveis por 67,89% do valor 
adicionado do município. Compa-
rando com as principais empresas, 
podemos perceber que 50 delas res-
pondem por 63,53%, para subir em 
4,36 pontos percentuais, é preciso 
acrescentar 55 empresas. Isso pode 
revelar a concentração da produção 
econômica de Flores. 

Os setores que mais contribuem 
são o de bebidas, com 19,41% em 
20 empresas, seguido do moveleiro, 

com 17,31% em 20 instituições. O 
setor metalúrgico comparece com 
20 empresas e representa 13,46%, 
em seguida vem o comércio, com 
10,35% e 20 estabelecimentos, e 
por último o setor de plástico, com 
1,33% distribuído entre cinco empre-
sas. 

Comparados com o ano anterior, 
podemos observar um crescimento 
no setor de bebidas, que passou de 
18,08% para 19,41%, um cresci-
mento de 1,33 ponto. Por sua vez, 
o setor moveleiro apresentou uma 

queda de 3,4 pontos, passando de 
20,71% em 2014 para 17,31% em 
2015. O setor metalúrgico apresen-
tou o maior crescimento no setor de 
indústrias, de 1,57 ponto, passou 
de 11,89% no ano anterior para 
13,46%. 

O comércio cresceu 2,03 pontos 
percentuais, sendo o maior cresci-
mento global, atingindo 10,35% 
nesse ano. O setor de serviços, por 
sua vez, mostrou queda de 1,15 
ponto em relação ao ano anterior. 

Empresas
1º Fante Indústria de Bebidas
2º Sociedade de Bebidas Panizzon
3º Cooperativa Vinícola Nova Aliança
4º Vinícola Galiotto
5º Vinícola Casa Rodrigues
6º Antonio Basso & Filhos (Vinhos Canção)
7º Vinícola Mioranza
8º Muraro & Cia
9º Sociedade de Bebidas Malacarne
10º Sociedade Florense de Bebidas
11º Vinícola Angelo Luvison
12º Casagranda Indústria de Vinhos e Sucos
13º Vinhos Vanisul
14º Luiz Argenta Vinhos Finos
15º Vinícola Pipa de Ouro Eireli 
16º Arbor Brasil Indústria de Bebidas
17º Terrasul Vinhos Finos
18º Vinícola Góes & Venturini
19º Vinícola Viapiana
20º Vinhos Monte Reale
Total das 20

RANKING DAS 20 MAIORES EMPRESAS DE BEBIDAS DE FLORES DA CUNHA

Valor Adicionado (%)
4,44%
3,56%
3,12%
1,83%
1,29%
1,15%
1,03%
0,88%
0,27%
0,25%
0,24%
0,24%
0,20%
0,19%
0,18%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,10%

19,41%

Empresas
1º Fante Indústria de Bebidas
2º Sociedade de Bebidas Panizzon
3º Vinícola Galiotto
4º Antonio Basso & Filhos
5º Cooperativa Vinícola Nova Aliança
6º Vinícola Casa Rodrigues
7º Vinícola Mioranza
8º Muraro & Cia
9º Sociedade Florense de Bebidas
10º Sociedade de Bebidas Malacarne
11º Vinícola Angelo Luvison
12º Luiz Argenta Vinhos Finos
13º Vinícola Giachelin
14º Vinícola Góes & Venturini
15º Vinhos Monte Reale
16º Arbor Brasil Indústria de Bebidas
17º Casagranda Indústria de Vinhos e Sucos
18º Terrasul Vinhos Finos
19º Vinhos Vanisul
20º Murisabel Indústria Vinícola
Total das 20

Valor Adicionado (%)
4,24%
2,90%
2,42%
1,62%
1,48%
1,46%
0,96%
0,73%
0,30%
0,25%
0,24%
0,22%
0,21%
0,21%
0,21%
0,17%
0,14%
0,11%
0,11%
0,10%

18,08%

20152014

Fontes: Prefeitura de Flores da Cunha e Secretaria Estadual da Fazenda.

Principais contribuições



35

Ra
nk

in
gsRANKING DAS 20 MAIORES EMPRESAS DE MÓVEIS DE FLORES DA CUNHA

20152014

Empresas
1º Fábrica de Móveis Florense
2º Caderode Móveis para Escritório
3º Romanzza Móveis
4º Treboll Móveis
5º OMP do Brasil
6º Di Fratelli Indústria de Móveis
7º Metalmobile Móveis
8º Moveltec Manufatura de Móveis
9º Di Madero Industrial
10º Sheldon Móveis
11º Novo Millenium Móveis
12º Varietá Comércio e Indústria
13º Enjoy Indústria e Comércio de Móveis
14º MD Mobile
15º Móveis Nordeste
16º Sentare Indústria e Comércio de Móveis
17º Indústria de Móveis Cece
18º Indústria de Móveis Mônica
19º Serra Gaúcha Móveis
20º Reflecta Collection Indústria de Móveis
Total das 20

Valor Adicionado (%)
9,99%
4,54%
1,84%
1,23%
0,67%
0,44%
0,40%
0,27%
0,25%
0,22%
0,17%
0,15%
0,15%
0,11%
0,11%
0,11%
0,02%
0,02%
0,02%

0,007%
20,71%

Fontes: Prefeitura de Flores da Cunha e Secretaria Estadual da Fazenda.

Empresas
1º Fábrica de Móveis Florense
2º Treboll Móveis
3º Caderode Móveis para Escritórios
4º Romanzza Móveis
5º OMP do Brasil
6º Indústria de Móveis e Esquadrias Talien
7º Di Madero Industrial 
8º Metalmobile Móveis
9º Di Fratelli Indústria de Móveis 
10º Sheldon Móveis
11º Novo Millenium Móveis
12º Sentare Indústria e Comércio de Móveis
13º Varietá Comércio e Indústria
14º Portale Indústria e Comércio de Portas
15º MD Mobile Comércio e Transporte de Móveis
16º Móveis Nordeste
17º Metalco do Brasil
18º Indústria de Móveis Cece
19º Enjoy Indústria e Comércio de Móveis
20º Moveltec Manufatura de Móveis
Total das 20

Valor Adicionado (%)
9,11%
2,16%
1,98%
1,50%
0,65%
0,50%
0,24%
0,23%
0,22%
0,20%
0,10%
0,09%
0,08%
0,07%
0,05%
0,05%
0,03%
0,02%
0,02%
0,01%

17,31%
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RANKING DAS 20 MAIORES EMPRESAS METALÚRGICAS DE FLORES DA CUNHA

20152014

Fontes: Prefeitura de Flores da Cunha e Secretaria Estadual da Fazenda.

Empresas 
1º Keko Acessórios
2º TKA Guindastes Indústria e Comércio
3º Dallemole Estruturas Metálicas
4º Aspock do Brasil
5º Ferrari Indústria Metalúrgica
6º Sitmed Equipamentos Médicos
7º Binotto Indústria de Componentes Hidráulicos
8º Forbal Indústria e Comércio de Ferramentas
9º Metal Design Componentes
10º Alumistar Componentes
11º Aluxa Alumínio
12º Mega Equipamentos Industriais
13º Base Componentes Industriais
14º Jopemar Metalúrgica
15º Metalbus Indústria Metalúrgica
16º Zimaq Implementos e Máquinas
17º Guaresi Usinagem e Indústria Metalúrgica
18º Santo Inácio Microfusão
19º Fusopar Parafusos
20º Multimatech Indústria Metalúrgica
Total das 20

Valor Adicionado (%)
5,16%
1,35%
0,75%
0,73%
0,67%
0,48%
0,47%
0,39%
0,38%
0,35%
0,33%
0,21%
0,13%
0,12%
0,08%
0,08%
0,08%
0,06%
0,04%
0,03%

11,89%

Empresas
1º Dallemolle Estruturas Metálicas
2º Keko Acessórios
3º Multimatech Indústria Metalúrgica
4º TKA Guindastes Indústria e Comércio
5º Base Componentes Industriais
6º Camerette Indústria de Componentes de Metal
7º Alumistar Componentes
8º Ferrari Indústria Metalúrgica
9º Metal Design Componentes
10º Aluxa Alumínio
11º Jopemar Metalúrgica
12º Aspock do Brasil
13º Forbal Indústria Automotive
14º Sitmed Equipamentos Médicos 
15º Binotto Indústria de Componentes Hidráulicos
16º Mega Equipamentos Industriais
17º Santo Inácio Microfusão
18º Guaresi Usinagem e Indústria Metalúrgica
19º Tooltec Indústria Metalúrgica
20º Aldermik Indústria de Alumínio
Total das 20

Valor Adicionado (%)
3,34%
3,17%
1,09%
0,92%
0,71%
0,60%
0,42%
0,42%
0,41%
0,41%
0,38%
0,38%
0,27%
0,25%
0,20%
0,13%
0,10%
0,09%
0,09%
0,08%

13,46%
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RANKING DAS 20 MAIORES EMPRESAS DE COMÉRCIO DE FLORES DA CUNHA

20152014

Fontes: Prefeitura de Flores da Cunha e Secretaria Estadual da Fazenda.

Empresas
1º Lubritec Scherer Distri. de Lubrificantes
2º Rochesa S/A Tintas e Vernizes
3º Irmãos Andreazza
4º Supermercado Vermelhão
5º Andebraz Mega Postos
6º Ditrento Postos e Logística
7º Cometa Indústria e Comércio
8º Argel Comércio de Frutas
9º Elmir Com. de Calçados e Vestuário (Paludo)
10º Irmãos Pedron & Cia
11º Florença Comercial Agropecuária
12º Benoit Eletrodomésticos
13º Global Dist. de Bens de Consumo (Taqi)
14º Auto Posto Guarese
15º Francescatto Tintas
16º Com. de Medicamentos Brair (São João)
17º Trebobras Posto de Serviços
18º Amalca Centro de Distrib. de P. Automotivas
19º Drograria Mais Econômica
20º Lojas Quero Quero
Total das 20

Valor Adicionado (%)
3,45%
1,03%
0,66%
0,46%
0,36%
0,32%
0,22%
0,20%
0,18%
0,18%
0,15%
0,14%
0,14%
0,13%
0,13%
0,13%
0,11%
0,10% 
0,07%
0,07%
8,23%

Empresas
1º Lubritec Scherer Distri. de Lubrificantes
2º Cosan Lubrificantes e Especialidades
3º Rochesa Tintas e Vernizes
4º Irmãos Andreazza
5º Supermercado Vermelhão 
6º Andebraz Mega Postos
7º DiTrento Postos e Logística
8º Cometa Indústria e Comércio
9º Com. de Medicamentos Brair (São João)
10º Argel Comércio de Frutas
11º Elmir Com. de Calçados e Vestu. (Paludo)
12º Irmãos Pedron e Companhia
13º Global Distribuição de Bens de Consumo
14º Auto Posto Guarese
15º Benoit Eletrodomésticos
16º Francescatto Tintas
17º Florença Comercial Agro
18º Mantovani Materiais para Construção
19º Drogaria Mais Econômica
20º Lojas Quero Quero
Total das 20

Valor Adicionado (%)
4,26%
1,44%
0,94%
0,77%
0,40%
0,33%
0,30%
0,29%
0,24%
0,22%
0,20%
0,17%
0,14%
0,12%
0,11%
0,11%
0,11%
0,08%
0,06%
0,06%

10,35%
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RANKING DAS 5 MAIORES EMPRESAS DO SETOR DE PLÁSTICO DE FLORES DA CUNHA

20152014

Fontes: Prefeitura de Flores da Cunha e Secretaria Estadual da Fazenda.

Valor Adicionado (%)
0,53%
0,48%
0,30%
0,05%

0,007%
1,36%

Empresas 
1º Panizzon Indústria e Comércio de Plásticos
2º SAS Plastic Indústria e Comércio de Plásticos
3º Plastiline Plásticos
4º Kaballa Indústria e Comércio de Plásticos
5º Nobre Fibra Indústria e Comér. de Plásticos
Total das 5

Empresas
1º Panizzon Indústria e Comér. de Plásticos
2º SAS Plastic Indústria e Comér. de Plásticos
3º Plastiline Plásticos
4º Kaballa Indústria e Comércio de Plásticos
5º Marpla Indústria e Comércio de Plásticos 
Total das 5

Valor Adicionado (%)
0,51%
0,45%
0,34%
0,03%

0,004%
1,33%
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RANKING DAS 20 MAIORES EMPRESAS DE SERVIÇOS DE FLORES DA CUNHA

20152014

Fontes: Prefeitura de Flores da Cunha e Secretaria Estadual da Fazenda.

Empresas
1º Rio Grande Energia (RGE)
2º Itália Transportes e Logística
3º Expresso Caxiense
4º Telefônica Brasil
5º Oi
6º Vêneto Mercantil Importadora
7º Boer Transportes
8º Velocittá Transportes
9º Transportes Sérgio A. Muraro
10º Transena Transportes
11º Transportes Morada do Sol
12º Souza Cruz
13º TW Transportes e Logística
14º De Bastiani Transportes e Logística
15º Aliança Navegação e Logística
16º Empresa de Transportes Atlas
17º Rápido ABC Transportes
18º Rodoviário Mio
19º Transportes Biano
20º Nativa Transportes
Total das 20

Valor Adicionado (%)
1,50%
1,20%
0,99%
0,48%
0,40%
0,38%
0,33%
0,31%
0,17%
0,17%
0,16%
0,15%
0,13%
0,13%
0,12%
0,12%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
7,18%

Empresas
1º Rio Grande Energia (RGE) (Porto Alegre)
2º Telefônica Brasil (Porto Alegre)
3º Boer Transportes (Flores da Cunha)
4º Oi (Porto Alegre)
5º Transportes Sérgio A. Muraro (Flores da Cunha)
6º Souza Cruz (Porto Alegre)
7º Aliança Navegação e Logística (Rio Grande)
8º Transena Transportes (Flores da Cunha)
9º Tim (Porto Alegre)
10º Transportes Morada do Sol (Flores da Cunha)
11º Nativa Transportes (Garibaldi)
12º TW Transportes e Logística (Caxias do Sul)
13º Claro (Porto Alegre)
14º Itália Transportes e Logística (Flores da Cunha)
15º Transportes Rodosuper (Bento Gonçalves)
16º Transportes Maso (Vacaria)
17º Transportes Biano (Garibaldi)
18º Empresa Brasileira de Correios (Porto Alegre)
19º Transportes Ravanello (Bento Gonçalves)
20º Velocittá Transportes (Flores da Cunha)
Total das 20

Valor Adicionado (%)
2,68%
0,47%
0,44%
0,31%
0,20%
0,20%
0,18%
0,17%
0,15%
0,14%
0,13%
0,12%
0,12%
0,12%
0,11%
0,11%
0,10%
0,10%
0,09%
0,09%
6,03%
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Análise global dos setores
2014 2015

Setores
Indústria
Agricultura
Comércio
Serviços
Total

Valor Adicionado
R$ 765.526.754,00
R$ 175.180.867,00
R$ 237.959.188,00

R$ 92.188.842,00
R$ 1.270.855.651,00

Valor Adicionado
R$ 720.542.109,00
R$ 155.012.695,00
R$ 184.314.144,00
R$ 100.396.885,00

R$ 1.160.265.833,00

Participação
60,23%
13,78%
18,72%
7,27%
100%

Participação
62,10%
13,36%
15,89%

8,65%
100%

Setores
Indústria
Agricultura
Comércio
Serviços 
Total 

O valor adicionado de 
2015 cresceu 9,48% em 
relação o ano de 2014. 
O crescimento por setores 
está distribuído da seguinte 
forma: indústria com cres-
cimento de 6,25%; agricul-
tura com aumento de 13%; 

comércio obteve o maior 
crescimento com 29,11%. 
O destaque negativo é para 
o setor de serviços, com re-
tração de 8,18%. 

Os dados do Produto In-
terno Bruto (PIB) são de 
2013, portanto, com um 

atraso de dois anos em rela-
ção ao valor adicionado. O 
PIB global cresceu 28,65% e 
a posição do município pas-
sou de 51 para 52 no Esta-
do. O PIB per capita subiu 
23,76% e a classificação no 
Estado caiu de 70 para 74.

Aumenta a participação do comércio
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PIB total, PIB per capita e variação percentual 
entre 2010 a 2013 de Flores da Cunha

Indicadores
Produto Interno Bruto (PIB) total (milhões)
Classificação do PIB do município no Estado
Participação percentual em relação ao Estado
PIB per capita 
Classificação do PIB per capita do município no RS

2013
R$ 1.104.546

52º
0,33%

R$ 38.433,70
74º

2010
R$ 662.304

61º
0,26%

R$ 24.408,00
103º

2011
R$ 749.508

56º
0,28%

R$ 27.363,00
101º

2012
R$ 858.551

51º
0,31%

R$ 31.054,00
70º

PIB total e PIB per capita entre 
2010 a 2013 no Rio Grande do Sul

Indicadores
PIB total do RS
PIB per capita do RS

2010
R$ 252.482.596,81

R$ 23.606,00

2011
R$ 263.633.397

R$ 24.562,81

2012
R$ 277.657.666

R$ 25.779,21

2013
R$ 331.095.183

R$ 29.657,28
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As exportações do município cres-
ceram acima das exportações do 
Estado. O município aumentou os 
envios ao Exterior em 21,58%, um 
acréscimo de US$ 6,2 milhões so-
bre o ano de 2014, enquanto que 
as exportações do Rio Grande do 

Sul foram reduzidas em 6,3%. Por 
outro lado, as importações do mu-
nicípio tiveram uma redução signifi-
cativa de 36,9% num valor de US$ 
10,74 milhões, uma queda superior 
a do Estado, que reduziu as importa-
ções em 32,97%. Esses dois fatores 

combinados permitiram que o saldo 
comercial do município apresentasse 
um resultado positivo de US$ 16,57 
milhões em 2015, enquanto que em 
2014 o resultado foi de US$ 375 mil 
negativos.

Item
Exportação
Importação
Saldo comercial
Comércio total

Flores da Cunha
US$ 34.956.876,00
US$ 18.379.830,00

+ US$ 16.577.046,00
US$ 53.336.706

Flores da Cunha
US$ 28.752.206,00
US$ 29.127.578,00

– US$ 375.372,00
US$ 57.879.784,00

Rio Grande do Sul
US$ 17.518.127.443,00
US$ 10.020.684.069,00

+ US$ 7.497.443.374,00
US$ 27.538.811.512,00

Rio Grande do Sul
US$ 18.695.564.443,00 
US$ 14.948.071.046,00

+ US$ 3.747.493.397,00
US$ 33.643.635.489,00

Balança Comercial

2014 2015

A volta do superávit 

Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.
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Movimentação 
Admissões 
Desligamentos 
Variação

Flores da Cunha
2.899
2.823

+73

Flores da Cunha
3.871
4.118
–247

Rio Grande do Sul
782.235
814.335
–32.100

Rio Grande do Sul
1.185.965
1.283.110

–97.145

   Fonte: Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged)
 do Ministério do Trabalho e Emprego.

Mão de obra no município
2015 2016*

Setor
Indústria da transformação
Construção civil
Comércio
Serviços
Agropecuária e extração vegetal
Total

Microempresas
654
208
720

1.089
–

2.772

Pequenas
45
2
31
50
101
128

Médias e Grandes
9
–
5
4
–

18

* Dados de 2014.                     Fonte: Sebrae-RS

Empresas*

Microempreendedores Individuais (MEIs)

Rio Grande do Sul
2014 – 269.988
2015 – 329.987
2016* – 382.430

Flores da Cunha
2014 – 650
2015 – 782
2016* – 948

*Até outubro de 2016.      Fonte: Portal do Empreendedor.

* Até setembro.
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O maior produtor de vinhos do 
país tem lá seus atributos quando 
se fala em industrialização. O mu-
nicípio de Flores da Cunha possui 
fontes econômicas que brotam não 
somente dos ramos das videiras, 
mas também de indústrias diversi-
ficadas. Desde a década de 1950 
a agricultura se modificou e, com 
a migração e o êxodo rural, cedeu 
espaço e abriu vaga para a indús-
tria, hoje responsável por mais de 
60% da participação no valor adi-

cionado do município. Na área 
industrial, três setores se destacam 
o moveleiro, de bebidas e o metal-
mecânico.

Com uma economia diversifica-
da, o município ostenta caracterís-
ticas de crescimento saudável, mes-
mo em tempos de um Brasil com 
oscilações abruptas na economia 
desde o ano passado. E se junto 
a essas preocupações econômicas 
estão os postos de trabalho, Flores 
vem apresentando estabilidade em 

2016. Para 2017 a previsão orça-
mentária do município é de R$ 105 
milhões – 5% maior que o deste 
ano, que é de R$ 100 milhões.

Com base nisso, a indústria é o 
segmento que gera mais valor adi-
cionado. O histórico dos últimos 
anos mostra que 50 empresas re-
presentam aproximadamente dois 
terços do valor adicionado e, entre 
elas, 10 contribuem com um terço 
do indicador. 

Economia diversificada
Economia diversificada

Até a década de 1990 a produ-
ção primária e vitícola e a indús-
tria moveleira ainda garantiam 
o posto de maiores contribuintes 
para o retorno do Imposto so-
bre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS). Nesta época, o 
cenário econômico do município 
começou a passar por uma trans-
formação: a de uma industriali-
zação variada, atribuída aos ra-
mos metalmecânico, plástico e de 
peças. A diversificação nos setores 
diminui a dependência econômica 
em determinada área, proporcio-
nando um índice de participação 
diversificado e fortificado. Isso por-

que, no caso de Flores da Cunha, o 
retorno do ICMS é a principal fonte 
de renda, representando atualmen-
te mais de 29% da arrecadação.

Em 2015, Flores da Cunha con-
tou com R$ 27,7 milhões em repas-
ses referentes ao ICMS. Neste ano, 
até o mês de agosto, o saldo era de 
R$ 20,5 milhões (valor sem a reten-
ção do Fundo de Manutenção e De-
senvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais 
da Educação, Fundeb). Neste ano, 
por enquanto, o ICMS do municí-
pio registrou saldos positivos todos 
os meses, com exceção de abril 
(–14,02%) e junho (–45,29%). De 

acordo com índices provisórios do 
tributo, apresentados pela Secreta-
ria Estadual da Fazenda (Sefaz-RS), 
o município terá um percentual de 
0,428 de retorno para o próximo o 
ano, o que representa 1,8% a mais 
do que em 2016.

A indústria de transformação cres-
ceu 16% desde 2010 em Flores da 
Cunha, resultado de uma política 
de incentivo pela vinda de grandes 
empresas como a Keko Acessórios, 
a Lubritec Sherer e a Cooperativa 
Vinícola Nova Aliança; e multina-
cionais como a italiana Binotto In-
dústria de Componentes Hidráuli-
cos e a alemã Weber-Hydraulik. 

Multinacionais
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Diversas evidências sugerem que 
a dinâmica de crescimento das eco-
nomias subnacionais está intrinse-
camente ligada à trajetória de cres-
cimento da economia nacional. A 
experiência recente brasileira indica, 
ainda, que canais alternativos de 
crescimento, como ganhos poten-
ciais do comércio Exterior induzidos 
pela depreciação cambial, têm al-
cance limitado, mesmo em Estados 
tipicamente exportadores. Essa rela-
tiva ausência de um protagonismo 
isolado dos entes federados, no en-
tanto, não impede que suas singu-
laridades econômicas o diferenciem 
da média de crescimento nacional 
em alguns aspectos. Isso ocorre, pri-
meiro, porque há significativa hete-
rogeneidade na matriz produtiva dos 
Estados, o que torna suas economias 
sensíveis a movimentos cíclicos dos 
segmentos que são mais represen-
tativos dentro de seu tecido produ-
tivo. Segundo, porque fatores como 
posição geográfica e grau de diver-
sificação inter e intrassetorial afetam 
tanto a probabilidade de ocorrência 
quanto a magnitude do impacto de 
choques adversos, como eventos de 
estiagens.

O caso do Rio Grande do Sul 

ilustra bem esse risco idiossincrático 
derivado da exposição a eventos de 
natureza climática. Esses fenômenos 
são geralmente associados à escas-
sez de chuvas em períodos e regiões 
geográficas específicos (principal-
mente de dezembro a fevereiro e nas 
regiões Norte e Noroeste do Estado), 
que fazem com que o crescimento 
da economia gaúcha destoe tempo-
rariamente da nacional.

Para 2017, existe uma preocupa-
ção crescente entre meteorologistas 
com a possível ocorrência do fenô-
meno La Niña, que costuma provo-
car verões secos e com chuvas irre-
gulares no sudeste da América do 
Sul, área geográfica que abrange o 
RS. As informações mais recentes do 
Serviço de Meteorologia dos Estados 
Unidos (National Weather Service) 
indicam uma probabilidade em tor-
no de 70% de ocorrência de La Niña 
durante a atual primavera do He-
misfério Sul, com probabilidade em 
torno de 55% de persistir durante o 
verão. Diagnóstico semelhante é tra-
zido pelo Instituto Nacional de Me-
teorologia (Inmet), por meio de seu 
‘Boletim Climático para o Rio Gran-
de do Sul’, referente a setembro de 
2016: há previsão de “precipitações 

pouco abaixo do padrão” em todo o 
Estado do RS entre outubro e dezem-
bro de 2016, horizonte de previsão 
coberto pelo relatório. Obviamente, 
se confirmada, as consequências 
da irregularidade de chuvas sobre a 
economia do RS dependerão tanto 
da intensidade com que o fenôme-
no ocorrerá quanto das regiões mais 
atingidas pela anomalia negativa de 
precipitação.

A possibilidade de ocorrência de 
um evento dessa natureza não tem 
afetado os primeiros indicativos para 
a safra de verão de 2017 no RS. As 
estimativas iniciais de área e produção 
da safra de verão 2016-2017, divul-
gadas recentemente pela Emater-RS/
Ascar, preveem um crescimento de 
2,2% na produção total de grãos, com 
destaque para o milho, cujo aumen-
to recente no preço relativo possibili-
tou um incentivo para os agricultores 
aumentarem a área plantada.  A des-
peito de preocupações relacionadas 
à oferta de crédito e à capitalização 
dos produtores, os últimos dados di-
vulgados pela Associação Nacional 
para Difusão de Adubos (Anda) con-
firmam essa tendência e indicam um 
aumento de 6,3% na venda de fertili-
zantes no terceiro trimestre deste ano,

Perspectivas econômicas para 
o Rio Grande do Sul em 2017

Jéfferson Augusto Colombo
Pesquisador de Economia da Fundação 
de Economia e Estatística (FEE-RS)
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ríodo do ano anterior. A decomposi-
ção sazonal dessa variável revela que 
a demanda por esse insumo possui 
expressivo aumento médio entre os 
meses de agosto e outubro, período 
que antecede o plantio dos principais 
produtos da lavoura temporária do 
RS. Esse aumento observado na de-
manda por insumos deve favorecer, 
em condições normais, tanto à pro-
dução quanto à produtividade das 
culturas de verão em 2017. 

Além do setor agropecuário e seus 
riscos inerentes, outras especificida-
des produtivas podem afetar o de-
sempenho da economia gaúcha no 
próximo ano. O setor industrial do 
RS, por exemplo, possui caracterís-
ticas bem peculiares. Destaca-se, 
na divisão pela categoria econômi-
ca dos bens industrializados, a re-
levância local da indústria de bens 
de capital, apontada por estudos do 
Departamento Intersindical de Esta-
tística e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese) e Bradesco como a segunda 
maior do Brasil, atrás apenas do Es-
tado de São Paulo. Os dados mais 
recentes de produção industrial, di-
vulgados pela Pesquisa Industrial 
Mensal (PIM) do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), em 
agosto, mostram melhora pontual 
nesse segmento, com destaque para 
o crescimento, na margem, da pro-
dução de bens de capital para uso 
agrícola, especialmente máquinas 
para colheita, silos metálicos para 
cereais e tratores agrícolas.

Essa melhora, se consolidada nas 
próximas divulgações da PIM, pode 
marcar uma retomada na produção 
industrial do RS, bastante deteriora-
da pela queda acentuada na taxa 
de investimento brasileira – cerca 
de 89% da formação bruta de ca-
pital fixo nacional é composta pelos 
setores de construção (51,1%) e de 
bens de capital (37,9%), conforme 
dados do Sistema de Contas Na-
cionais referentes ao ano de 2013. 
Vale lembrar que a formação bruta 
de capital fixo no Brasil começou 
a apresentar taxas negativas ainda 
no quarto trimestre de 2013, antes 
mesmo do início da atual recessão 
econômica brasileira, iniciada no 2º 
trimestre de 2014. Como resultado 
disso, os bens de capital e os bens 
de consumo duráveis foram as ca-
tegorias econômicas de bens indus-
triais que apresentaram contração 
mais severa durante esse período, 

afetando com maior intensidade, 
devido as suas estruturas produtivas 
industriais, Estados como, por exem-
plo, Rio Grande do Sul, São Paulo e 
Amazonas. Uma eventual retomada 
da formação bruta de capital fixo em 
2017 tende, portanto, a beneficiar 
a produção industrial gaúcha mais 
que proporcionalmente, dada a sua 
especialização produtiva no setor de 
bens de capital.

Em resumo, ainda que o cenário 
econômico nacional para o próxi-
mo ano permaneça desafiador em 
diversos aspectos, os indicadores 
antecedentes da safra de verão e as 
singularidades da economia gaúcha 
sugerem que a economia local terá 
desempenho relativamente favorável 
no ano de 2017. Esse prognóstico, 
no entanto, é contingente a dois 
fatores principais: condições climá-
ticas favoráveis – ameaçadas pela 
formação, mesmo que em intensida-
de moderada, do fenômeno La Niña 
– e recuperação do investimento 
agregado nacional, cujo efeito sobre 
a indústria do RS seria potencializado 
pela sua relativa especialização local 
na produção de bens de capital, com 
destaque para aqueles destinados ao 
setor agropecuário.
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No setor primário a área plantada 
permaneceu constante. O setor avíco-
la continua sendo a principal produ-
ção, com aumento no item ‘frangos’, 
onde foram registradas mais 34.893 
cabeças. O plantel de galinhas foi re-
duzido em 6,5%. Houve ligeiro cresci-
mento nos bovinos e equinos.

Frangos
Galinhas
Codornas
Bovinos 
Caprinos e ovinos
Suínos
Equinos

2014
969.266 cabeças
435.000 cabeças

500 cabeças
3.841 cabeças
1.195 cabeças

14.000 cabeças
424 cabeças

2015
1.004.159 cabeças

407.000 cabeças
436 cabeças

3.863 cabeças
1.283 cabeças

13.250 cabeças
481 cabeças

Rebanho do município

Fontes: IBGE e FEE-RS.

Alterações significativas
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Fontes: IBGE e FEE-RS.

2015
1.021.000 litros

4.503 quilos
16.562 dúzias

350 quilos

2014
1.080.000 litros

4.900 quilos
17.954 dúzias

400 quilos

Produção de origem animal

Leite
Mel de abelha
Ovos de aves
Lã

Variedade
Alho
Cebola
Tomate
Milho
Batata inglesa
Batata-doce
Feijão
Mandioca
Amendoim

2013
85
88
17

700
3
3

10
3
2

2014
85 
85 
17 

700 
3 
4

10 
3 
3

2015
70 
85 
17 

700 
3 
4

10 
3 
3

Culturas temporárias - hectares

Fontes: IBGE e FEE-RS.
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Área plantada permanente - hectares

Fontes: IBGE e FEE-RS.

2013
1
5
12
26
40
5

129
20
30

4.917
1
2

2014
1
5
12
26
40
5

125
– 

30
4.950

1
2

2015
1
5
12
26
40
5

125
– 

30
4.950

1
2

Variedade
Limão
Figo
Bergamota
Caqui
Maçã
Pera
Pêssego
Morango
Laranja
Uva
Marmelo
Noz (fruto seco)
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Flores da Cunha, que possui bioma caracterizado 
pela Mata Atlântica, tem área com predominância 
rural onde pequenos agricultores têm na vitivinicul-
tura sua fonte de renda, atividade herdada da colo-
nização italiana desde o final do Século 19.

Geografia

A cidade de Flores da Cunha fica na En-
costa Superior do Nordeste do Rio Gran-
de do Sul, às margens do Rio das Antas. 
Faz limite com os municípios de Antônio 
Prado, Nova Roma do Sul, Nova Pádua, 
São Marcos, Caxias do Sul e Farroupilha 
e tem área de 272,6 quilômetros quadra-
dos. A população, segundo a última Con-
tagem Populacional do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), é de 
29.405 pessoas em setembro de 2016. 

Flores da
Cunha

Nomenclatura
ERS-122

VRS-814

VRS-122

Trajeto
Farroupilha, Caxias do Sul, 
Flores da Cunha, Antônio Prado
Nova Roma do Sul, Nova 
Pádua, Flores da Cunha
Otávio Rocha (distrito) para 
Caxias do Sul

Rodovias de acesso a Flores da Cunha
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Roteiros e vinícolas

Nos sites abaixo é possível conferir os roteiros turísticos e as vinícolas com visitação em Flores da Cunha:

Prefeitura de Flores da Cunha – www.floresdacunha.rs.gov.br
Associação de Produtores Vinhos dos Altos Montes – www.apromontes.com.br

Roteiro Turístico Caminhos da Colônia – www.caxias.tur.br/roteiros/caminhos-da-colonia
Roteiro Colonial Compassos da Mérica Mérica (foto) – www.compassosdamerica.com.br 

Rota Turística Vales da Serra – www.valesdaserra.com.br
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Perfil Socioeconômico de Flores da Cunha
Execução – Jornal O Florense
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