GUIA ESPECIAL

CANGUÇU,
cidade para investir
POTENCIAL ECONÔMICO

Terceira maior economia da Região Sul do
Estado, Canguçu é a capital da agricultura
familiar e reúne muitas possibilidades de
crescimento vindas do campo

DESTAQUE NA AGRICULTURA

Cresce o empenho positivo da produção de
oliveiras, soja e tabaco, resultado de uma
combinação perfeita entre solo e clima.

GRANDES OPORTUNIDADES

Canguçu tem perspectivas de investimento
em setores como hotelaria, gastronomia,
comércio, polo madeireiro e construção civil

EDITORIAL
Localizado no sul gaúcho, em meio a colinas verdes e extensa área rural, Canguçu é
um município a ser descoberto por investidores. Um dos motivadores está na própria
economia local, voltada principalmente para a agricultura. Isso faz com que o destino
se destaque: é o maior produtor de fumo em folha no Estado e mantém a maior quantidade de minifúndios do Brasil.
O potencial de produção no campo se reflete no comércio, na movimentação econômica e na implantação de políticas públicas para melhorar cada vez mais os recursos
para a população.
Pensando neste potencial, o guia Canguçu, Cidade para Investir é um manual para
empresas e empreendedores que desejam investir no município ou estão em busca de
lugares para iniciar ou dar continuidade a um negócio. Neste material você encontra
importantes dados econômicos e sociais, além de indicativos para incentivar a implantação de novos negócios na região.
O guia traz impactos positivos na autoestima de Canguçu, divulga as possibilidades
de negócio existentes, auxiliando na movimentação da economia e fazendo com que o
município cresça e se torne cada vez mais notável aos olhos dos investidores. Por isso,
ao longo das páginas você encontrará as potencialidades e desafios do município e as
áreas mais promissoras para se investir.
Leia o guia com atenção, inspire-se e sinta-se motivado a investir em Canguçu.
Boa leitura!
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Olivais em Canguçu (Roberta Pereira)

Canguçu:
um lugar
para investir

Conhecido como a “capital da agricultura familiar”, Canguçu reúne
características que fazem dele um importante ponto de partida para
investimentos. Município da zona sul do Estado com a maior quantidade
de minifúndios da América Latina, Canguçu agrega 8.075 estabelecimentos rurais.
É um número impressionante, considerando os mais de 53 mil
habitantes, 40 mil dos quais têm veículo próprio (expansão de 66,1%
em 10 anos, com crescimento acima da frota estadual, de 59,9%). Ter
um veículo é uma condição quase obrigatória para serpentear os mais
de 8 mil quilômetros de estradas do interior, onde se concentra 63,4%
da população.
Terceira maior economia da Região Sul do Estado, segundo a
Associação dos Municípios da Zona Sul (Azonasul), Canguçu tem o

Terceira maior
economia da
Região Sul
do Estado

setor primário baseado em uma cultura relativamente antiga no Rio
Grande do Sul, o tabaco, ocupando a posição de maior produtor de
fumo em folha do Estado, enquanto desponta como o território com
a segunda maior área plantada de oliveiras, de acordo com o Ibraoliva.
Com uma economia tão ativa e em pleno aquecimento, boa parte dos
ganhos advindos da agricultura são gastos no comércio local, o que
gera pequenos negócios em diferentes pontos.
Na paisagem, as colinas verdes e os prédios históricos, além da
preservação da cultura gaúcha e do clima agradável do interior, apontam ainda para a vocação turística. Embora pouco explorada até o
momento, a área do turismo pode completar o quadro da cidade que
projeta crescimento e quer atrair novos investimentos.
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PRINCIPAIS INDICADORES

53.022

habitantes
no município

74,2 anos

é a expectativa
de vida

0,65 IDHM

Índice de Desenvolvimento
Humano Municipal

(Estimativa do IBGE,

segundo último dado disponível

(455ª posição no ranking estadual e 3161ª posição

dados de 2020)

do Censo (2010). Em 1991,

no ranking nacional pela classificação do Programa

correspondia a 66,6 anos

das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD)

R$ 1,3 bilhão

1.854

Produto Interno
Bruto (PIB) em 2019

empresas
responsáveis por

(69ª posição estadual, IBGE)

4.977

empregos
formais

em 2020, conforme a Relação Anual de Informações
Sociais (RAIS) do Ministério da Economia

Índice de Desenvolvimento
Socioeconômico (IDESE) passou

de 0,632
em 2013

para 0,694
em 2019

avançando 23 posições no ranking gaúcho,
mas ainda em 444° no ranking municipal

Canguçu (Roberta Pereira)
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Fazenda Martimar (Roberta Pereira)

Em 2021:
a educação recebeu

Potencialidades
Por sua localização privilegiada, Canguçu oferece mão de obra
qualificada e acessível, já que fica próximo a cidades universitárias
como Pelotas (56 km), Rio Grande (113 km) e Santa Maria (240 km).

R$ 16 milhões em

Assim, muitos recém-formados buscam oportunidades no município

investimentos;

e os pequenos empreendedores diversificam serviços e produtos e se
beneficiam de programas de capacitação.
Em relação ao pilar econômico, a agricultura é o grande destaque.

o município arrecadou

Cresce o empenho positivo da produção de oliveiras, uvas e tabaco,

R$ 21 milhões em

resultado de uma combinação perfeita de solo e clima.

receitas próprias;

segurança aos moradores e tranquilidade, típica de cidade interiorana.

o setor agropecuário

SUSTENTABILIDADE

correspondeu a

O município foi classificado como um dos 100 destinos turísticos mais

31,9% do VAB (Valor

pecuária, em atividades sustentáveis e adotar os critérios do Comitê

Adicionado Bruto).

Além de uma economia ativa e em crescimento, Canguçu oferece

sustentáveis do mundo após converter práticas cotidianas, como a
Global de Sustentabilidade.

EDUCAÇÃO
Após melhorar a saúde financeira do município, foi possível realizar um
investimento de R$ 16 milhões na educação em 2021. A ação possibilitou
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dedicam a lavouras temporárias, 2.313 às lavouras permanentes, 6.537 têm pastagens destinadas à pecuária e 3.729 apresentam algum tipo
de floresta plantada. Os dados demonstram
a diversificação das propriedades rurais do
município, característica da Agricultura Familiar
predominante no território.

o funcionamento de 10 escolas de turno integral, a
entrega de uniformes escolares para todos os alunos da rede municipal e a inclusão das disciplinas
de agricultura e empreendedorismo no currículo do
6º ao 9º ano.
Desde fevereiro de 2022 os alunos da rede pública
recebem tablets (1º e 5º ano) e notebooks (6º ao 9º) e
em breve terão acesso a uma plataforma de ensino

•

As principais produções da agropecuária em
2020 foram tabaco, soja, milho, bovinos de corte,
leite, madeira, pêssego, batata-inglesa, suínos,
aves, ovinos, arroz, tomate, batata-doce, cebola,
feijão, cevada, mandioca, morango e hortaliças.

•

Seguem-se, na distribuição do VAB, os serviços (40%), a administração pública (23,8%) e
a indústria (4,3%).

•

Em 2020, Canguçu contava com 1.854 estabelecimentos responsáveis por 4.977 empregos
formais, segundo a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério da Economia.
Isso significa que muitos estabelecimentos
oferecem empregos, ao contrário de muitos
municípios, que dependem de poucas empresas. Em Canguçu, essa dependência não ocorre.

exclusiva. Além disso, terão acesso à internet (900
alunos serão contemplados com rede gratuita). As
escolas municipais serão equipadas com TV’s de 60
polegadas em todas as salas de aula.
Os professores recebem, desde janeiro de 2022,
o Piso Nacional do Magistério. No Ensino Superior,
o município implementou um polo de ensino da
Universidade Aberta do Brasil (UAB).

SAÚDE FINANCEIRA
E CONTAS PÚBLICAS
Ao tomar posse em 2017, a atual administração assumiu a Prefeitura com desalinhamento orçamentário,
com parcelamento de obrigações patronais da folha de
pagamento. Porém, finalizou o exercício de 2021 com
equilíbrio das contas públicas e superávit financeiro.
Em 2021, Canguçu obteve receita realizada de
R$ 192 milhões, crescimento de 4,73% em relação
ao exercício de 2020. Quanto às receitas próprias
realizadas, arrecadou R$ 21 milhões.
Em IPTU foram arrecadados R$ 7,2 milhões em
2021, representando crescimento de 28,75% em relação ao exercício anterior. Em ISS, no mesmo ano, o
valor correspondeu a R$ 5,4 milhões, 4,93% a mais
do que 2020. Quanto ao ITBI, somou R$ 4,1 milhões,
crescimento de 142,22% em relação a 2020.

PILARES ECONÔMICOS
Agricultura, pecuária, comércio e serviços formam
os pilares econômicos de Canguçu.
• O setor agropecuário correspondeu a 31,9% do
Valor Adicionado Bruto (VAB) em 2019, muito
superior à participação do setor no RS (8,6%),
o que mostra sua importância no município
que teve um VAB total de R$ 1,2 bilhão.

•

POTENCIAL DE CONSUMO
Em 2021 a estimativa do potencial de consumo
urbano total em Canguçu, de acordo com as
classes econômicas, apontava para maior consumo na classe econômica B2, apresentando
um total de R$ 126,5 milhões do potencial de
consumo urbano (segundo a iPC Marketing
Editora, com a metodologia recomendada
pela Associação Brasileira de Empresas de
Pesquisa, ABEP).
A estimativa do potencial de consumo em
reais é de R$ 500,4 milhões para a população rural (53,1%) e R$ 500,2 milhões para a
urbana (46,9%).

+ R$ 500,2
milhões
para a
população
urbana

+ R$ 500,4
milhões
46,9%
53,1%

para a
população
rural

Dos 8.075 estabelecimentos rurais, conforme
o Censo Agropecuário de 2017, 7.021 deles se
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Praça Francisco Carlos dos Santos (Camila Kreps)

Grandes oportunidades
Da hotelaria à indústria, Canguçu apresenta possibilidades de
investimentos em diversas áreas, com grande potencial em alguns
desses segmentos. Abaixo, o que o município oferece e onde encontrar
a oportunidade mais adequada ao seu perfil de negócio.

HOTELARIA
A apenas duas horas do porto de Rio Grande e a menos de uma hora
do porto de Pelotas, além servir de passagem a quem se destina à
Serra Gaúcha, Canguçu está entre as principais cidades da Costa Doce.

Ótimo potencial
de negócios
para diversos
segmentos

Devido à localização, muitos viajantes procuram Canguçu para
passar a noite, mas há apenas três hotéis, que oferecem em média
100 leitos, insuficientes para a demanda, principalmente durante a
semana. Por esse motivo, a hotelaria é uma grande oportunidade para
quem busca investir.
O município também tem grande potencial para abrigar um hotel-fazenda e fomentar o turismo rural, já que a lida com animais (6°
rebanho de caprinos do Estado, 14° de equinos e 24° de ovinos) e a
agricultura são marcas do interior e atraem turistas de várias regiões.
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POLO MADEIREIRO

Com plantação de pinus e eucaliptos disponíveis
para produção por 30 anos, Canguçu oferece possibilidades para investimento no polo madeireiro.

MICROINDÚSTRIAS

Com sua área rural extensa e consolidada, microindústrias que se dediquem ao processamento dos
produtos podem encontrar ótimas oportunidades
no município. Empresas relacionadas à indústria
de alimentos e do tabaco, como, por exemplo, as
indústrias têxteis que utilizam tabaco para produzir
tecidos sustentáveis, podem achar grandes perspectivas na região.

CONSTRUÇÃO CIVIL

DISTRITO INDUSTRIAL
A Prefeitura Municipal está em busca de uma nova
área para estabelecer o distrito industrial. A lei de
incentivo já está formalizada e pronta para receber
investimentos. São oferecidos estímulos e incentivos a empresas industriais novas ou para expansão
significativa das existentes:

1.
2.

3.

Os restaurantes, embora sejam diversos, não
suprem a demanda, e muitos deles fecham à noite

participação que o município tiver sobre

monetariamente, após a percepção do
município de sua quota parte de ICMS e IPI;

4. A comprovação dos recolhimentos
do ICMS será acumulada em cada

trimestre civil, aplicando-se o índice
de participação do município;

5. Devolução de 100% em espécie da

participação do ITBI incidente sobre

a compra do imóvel pela indústria

produzida no próprio município, o investidor ganha
e com insumos locais.

Devolução em espécie de 50% da

para reinvestimentos, corrigidos

nária típica local. Com matéria-prima de qualidade
a possibilidade de desenvolver gastronomia variada

para execução de obras, licença para

nova indústria existente em expansão,

GASTRONOMIA
é a gastronomia, com uma ampla diversidade de culi-

Isenção de taxas tais como lixo, licença

ICMS e IPI efetivamente recolhido pela

SOJA

Uma ótima oportunidade de investimento em Canguçu

de 5 a 10 anos, tais como IPTU e ISSQN;

localização;

O setor vive um bom momento em Canguçu, portanto, empreendimentos como lojas de materiais de
construção podem encontrar boas oportunidades
no município.

Canguçu foi o Município que mais ampliou a área
plantada de produção de soja na região.

Isenção de impostos municipais, pelo prazo

destinado a sua instalação;

6.

Execução, no todo ou em parte, dos
serviços de terraplenagem e infraestrutura
do terreno.

e aos finais de semana.

Gastronomia (Roberta Pereira)

Fazenda Martimar
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PRODUÇÃO DE UVA

Assim como no caso das oliveiras, o solo e o clima da
região são favoráveis para a produção de uvas. Mas falta
investimento em vinícolas e enoturismo. Há muitas
áreas de terra disponíveis para a plantação de uvas.

COMÉRCIO
Empreendedores locais e redes de lojas importan-

município em 2020, apenas 24,8% foram adquiridos
localmente. As compras governamentais são ferramenta importante para oportunizar e estimular o
desenvolvimento, sobretudo para pequenos negócios.

Potencial de desenvolvimento
de fornecedores locais

tes fazem do comércio um importante segmento
da economia.
Além disso, os empreendimentos se qualificam
para melhorar o atendimento, investem em tecnologia
e novas soluções. O município oferece assessoria

75,20%

Compras feitas
24,80%
pelo município
localmente em 2020

para qualificar profissionais que atuam no setor.
Os períodos pós-safra (março a agosto para soja
e dezembro a fevereiro para o tabaco) mantêm o

OLIVICULTURA

movimento no comércio constante o ano inteiro,

Com a segunda maior área plantada de oliveiras do

com picos de vendas mesmo em meses em que não

país e território propício para a produção, já oferece

há datas tradicionais como Natal ou Dia das Mães.

azeites extravirgem premiados internacionalmente,

Dados sobre as compras do poder público de

das marcas Verde Louro, Capolivo e Pecora Nera.

Canguçu mostram um espaço significativo para o

Canguçu já lançou uma rota especial para a oli-

fortalecimento e desenvolvimento de fornecedores

vicultura, o que atrai também muitos turistasvao

locais: dos R$ 35,5 milhões em compras feitas pelo

Município.

Cicloturismo (Roberta Pereira)
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Colheita de azeitonas (Roberta Pereira)

Ciena (Pixel Foto e Arte)

Desafios

Entre os maiores desafios de Canguçu estão divulgar o município,
torná-lo mais competitivo, melhorar a autoestima dos habitantes e as
ofertas na área da gastronomia.
É preciso reforçar a inclusão do aprendizado na área do empreendedorismo na escola e a preparação do professor para mudanças
tecnológicas a partir dos investimentos na educação.

UM LUGAR MELHOR PARA SE VIVER

• Uma característica da demografia no município

pode gerar também oportunidades: o avanço
no número de idosos (de 9,4% em 2000 para
16,2% em 2020) e o encolhimento da população
de crianças (de 23,9% em 2000 para 16,0% em
2020) mostram que é preciso redimensionar a
oferta de serviços públicos para atender essa
transição. Porém, há espaço para investimentos
em lazer, saúde ocupacional, atividades físicas
e serviços de assistência e saúde. O desenvolvimento econômico pode ajudar a manter a
população local e atrair migrantes.

• Canguçu tem excelente oferta de rede bancária,

um diferencial quando comparado a municípios do mesmo porte no interior do Estado.
Há quatro bancos comerciais e uma agência
da Caixa Econômica Federal, além de cooperativas de crédito.

• Os bons resultados da rede pública de ensino

nos anos iniciais (crescimento do Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica/Ideb de

5,8 para 6,3 em 2019) na área urbana devem
servir de base para o avanço da qualidade do
ensino nos finais do Ensino Fundamental e
Ensino Médio, permitindo a continuidade dos
estudos no Ensino Técnico e no Superior, para
desenvolver um mercado de trabalho local mais
qualificado e competitivo.

• Saúde, educação e políticas de assimilação de

tecnologia e inovação para melhorar o ambiente
de negócios precisam estar no radar do poder
público municipal e podem atrair investidores.

• Apesar do crescimento econômico de Canguçu, com a agropecuária despontando em
termos de participação e crescimento entre
os setores, a geração de renda por habitante
equivale a pouco mais da metade do verificado
no RS, o que aponta para uma necessidade
de qualificação das pessoas (no meio rural e
urbano), com iniciativas empreendedoras no
comércio, nos serviços e na indústria, para
gerar emprego e renda.
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Museu (Roberta Pereira)

Turismo em
desenvolvimento

Ainda que não seja um segmento econômico evidenciado em Canguçu
até o momento, o turismo já oferece atividades interessantes para os
visitantes, como as rotas de cicloturismo pelo interior, o turismo religioso, a olivicultura e as paisagens exuberantes.
Entre os prédios históricos há o Museu Municipal Capitão Henrique

José Barbosa, a Casa de Cultura Marlene Barbosa Coelho, o Cine Teatro
Municipal e a Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição. Também estão
entre os atrativos o Parque Turístico Nossa Senhora da Conceição, o
Parque Aquático Campesque e o Tchê Park, entre outros. Para os que
curtem uma aventura em voo livre, há uma rampa de asa delta disponível.
Além disso, o município está desenvolvendo roteiros turísticos
que devem ser lançados em 2022, como o Pomares do Sul, a Rota dos
Doces, Caminhos da Colônia com 6 dias de bicicleta, turismo com
foco na produção de noz-pecã, turismo técnico e científico para as
universidades e a rota Olivais da Serra dos Tapes.
Você pode saber mais sobre o turismo no município acessando o
site oficial www.cangucu.rs.gov.br/

Curiosidades

Destaques de Canguçu

•

•
•
•

•
•
•
•

Canguçu tem grande diversidade étnicocultural, com forte presença de imigração
africana, alemã, italiana e japonesa em seu
território. Mais de 50% da população possui
ascendência alemã e pomerana.
Tem o maior número de quilombos do Rio
Grande do Sul, com 16 reconhecidos.

•

Conta com uma comunidade indígena.
Há 10 entidades tradicionalistas reconhecidas
pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG).

•

Realiza eventos culturais diversos e com
grande participação da comunidade: Festival
da Cultura Alemã e Pomerana (FESTCAP),
Ciranda Estudantil Nativista (CIENA), Canto dos
Cardeais, Festival Canguçu da Canção Popular
(FECANPOP) e Festival Quilombola.

•
•

Maior produtor de tabaco do país
Maior quantidade de minifúndios do Brasil
Tem a segunda maior área plantada de
oliveiras do país
No Parque Turístico, uma estátua com 15
metros de altura da padroeira do município,
Nossa Senhora da Conceição, recebe visitantes
de todo mundo
É um dos 100 destinos verdes do mundo,
credenciado pela Green Destinations
Reúne um grande número de feiras de
comercialização da produção local
Oferece programas de incentivo à diversificação
de culturas aos produtores rurais: Programa do
Morango, Programa Amigo do Leite, Programa da
Fruticultura, Programa da Piscicultura
(Roberta Pereira)

Contato:
(53) 3252-3950
Gabinete do Prefeito

