
DESENVOLVIMENTO LOCAL 

SOB A ÓPTICA DO MUNICÍPIO DE 

CANELA - RIO GRANDE DO SUL 



 ROTEIRO DA APRESENTAÇÃO: 

•1. PERFIL SOCIOECONÔMICO DE CANELA-

RS 

 

Fonte: Perfil das Cidades Gaúchas / Canela, Sebrae, 2017.        

    

•2. PAPEL GOVERNAMENTAL NO 

DESENVOLVIMENTO LOCAL  

 



I. Construção de um Programa de Desenvolvimento Econômico 

Sustentável (Comissão Municipal de Desenvolvimento Econômico 

Sustentável) – Lei Municipal Nº 3.934, de 06.09.2017, Programa Canela 

do Futuro; 

 

II. Implantação e priorização de políticas de desenvolvimento voltadas aos 

pequenos negócios com base na Lei Geral das Micro e Pequenas 

Empresas (Leis Complementares: Federal, Estadual, e Municipal); 

 

 

APOIO E SUPORTE À IMPLEMENTAÇÃO 

DA AGENDA ECONÔMICA MUNICIPAL 



III. Promoção da desburocratização, agilização e simplificação dos processos 

públicos municipais (Autorizações, Alvarás, Licenças, Incentivos, Tributação, 

etc.); 
 

IV. Incentivo e promoção ao comércio local, e participação dos pequenos 

negócios nas compras públicas; 
 

V. Fomento ao associativismo (Arranjos Produtivos Locais – APL, Redes de 

Empresas, Cooperativas, Associações, etc.); 
 

VI. Viabilização e facilitação do acesso ao crédito e aos serviços financeiros 

(Microcrédito, Cooperativas de Crédito,  BNDES, Banrisul, Banco do Brasil, Caixa 

Econômica Federal, etc.); 



VII. Qualificação dos empreendedores quanto aos desafios da 

sustentabilidade (Política Nacional de Resíduos Sólidos: Reciclagem e 

Aproveitamento do Lixo, e Logística Reversa, Eficiência Energética, Novas 

Fontes de Energia, Compras Públicas Sustentáveis, Novo Código Florestal, 

Cadastramento Ambiental Rural – CAR); 

 

VIII. Incentivo à inovação e à tecnologia (melhorar o acesso às Tecnologias de 

Informação e Comunicação – TIC, Ex: Disponibilização de Banda Larga); 

 

IX. Incentivo à formalização e ao estabelecimento do Microempreendedor 

Individual – MEI; 

 



X. Fortalecimento dos empreendedores da indústria e atração de investimentos; 

 

XI. Apoio e incentivo à melhoria do setor de serviços do município; 

 

XII. Promoção e desenvolvimento do turismo (Plano Municipal de Turismo – 

Comissão Municipal de Turismo) - Lei Municipal Nº 3.934, de 06.09.2017, 

Programa Canela do Futuro; 

 

XIII. Incentivo aos agricultores a agregar valor à produção (Agroindústria 

Familiar, Agroturismo e Empresarial); 

 

XIV. Estímulo à educação empreendedora e à profissionalizante (Plano 

Municipal de Educação Empreendedora e Profissionalizante - Comissão 

Municipal de Trabalho, Emprego e Geração de Renda). 

 



3. PAPEL DO SETOR PRIVADO NO 

DESENVOLVIMENTO LOCAL 

O empreendedor não está no Estado ou no País. Ele se localiza no 

município; 

 

Quem faz o desenvolvimento local são as pessoas que moram na 

localidade (Atores Locais); 

 

Desenvolvimento Local (Cooperação e Parceria): Governo Local + Agentes 

Econômicos + Organizações Sociais – Sociedade; 

 



3. PAPEL DO SETOR PRIVADO NO 

DESENVOLVIMENTO LOCAL 

O Empresariado Local representa o Capital Empresarial (Representa a Livre 

Iniciativa, Atitude Proativa, Cultura Empreendedora, Assume Riscos); 

 

Importância do Capital Empresarial: identificar potencialidades, 

oportunidades, vantagens, problemas, limites, obstáculos ao 

desenvolvimento.  Propor: metas, estratégias, prioridades, monitorar e avaliar 

resultados. Planejar e participar da gestão, de forma compartilhada, do 

processo de desenvolvimento local. 

 



4. PAPEL DO TERCEIRO SETOR NO 

DESENVOLVIMENTO LOCAL 

• São organizações oriundas da sociedade organizada, com a finalidade de 

ajudar, dar suporte e administrar recursos públicos ou privados, gerindo 

programas e projetos sociais de interesse público que causem impacto 

positivo no Desenvolvimento Social Local em diversas áreas, tais como: 

Assistência Social, Cultura, Saúde, Meio Ambiente, Desenvolvimento e 

Defesa de Direitos, Habitação, Educação e Pesquisa. 

 

Organizações Não Governamentais - ONGs 



5. VOCAÇÕES ECONÔMICAS DO 

MUNICÍPIO DE CANELA-RS 

 

5.1 TURISMO 

Fatos Relevantes (Fonte: Prefeitura de Canela – RS, 2016): 
 

6 milhões de visitantes (Fonte: Prefeitura de Canela – RS, 2016); 
 

350 Hotéis e pousadas; 
 

15.000 Leitos de hospedagem; 
 

400 Restaurantes; 
 

Turismo consolidado; 
 

Gastronomia e ecoturismo de referência. 

 



SEGMENTOS DO TURISMO COM 

GRANDE POTENCIAL 

Turismo de Negócios e Eventos (Evento maior da Cidade: Sonho de Natal - 

mais de 70 dias de atrações e festividades); 

Turismo de Experiência; 

Turismo de Aventura; 

Turismo de Compras (Segundo o Gramado.Canela Convention & Visitors 

Bureau, em 2016, os produtos mais adquiridos foram: Chocolates, Artesanato, 

Vinhos, Malhas, Artigos em Couro, Outros, nesta ordem decrescente).   Por 

que o segmento de móveis não faz parte desta relação? 

 



5.2 INDÚSTRIA DE MÓVEIS 

Atuar em segmentos de nichos mercadológicos; 

Proposição de parcerias com o SENAI para melhoria da tecnologia em 

processos e produtos, e com o SEBRAE para aperfeiçoamento da gestão 

empresarial; 

Participação em Feiras de Madeira e Móveis (Inicialmente, como visitantes, 

para conhecer a concorrência, incluindo qualidade, preços e estratégias 

competitivas; posteriormente como expositores), Exemplo: FIMMA BRASIL 

(Feira Internacional de Máquinas, Matérias-Primas e Acessórios para a 

Indústria Moveleira, de Bento Gonçalves-RS, http://www.fimma.com.br);  

 



5.2 INDÚSTRIA DE MÓVEIS 

Criação de um Showroom em Canela-RS, na forma de um grande galpão, em 

região de grande fluxo de turistas e visitantes, com a participação dos 

fabricantes locais, em sistema de rodízio, com custos compartilhados. Sugere-

se a participação, no local, de agentes financeiros e operadores logísticos 

para suportar a operação; 

 

Atuação no Comércio Eletrônico de Móveis – Criação de Marketplace Próprio 

(Vide material do Sebrae).   Marketplace: modelo de negócio eletrônico que 

funciona de maneira similar a um shopping center no comércio físico; 

 

Criação de Identidade e Marca próprias que distingam Canela de outras 

localidades, principalmente Gramado-RS: “Design By Canela-RS”. 

 



 5.3 SETORES CRIATIVOS 

 São aqueles cujas atividades produtivas têm como processo principal um 

ato criativo gerador de um produto, bem ou serviço, cuja dimensão 

simbólica é determinante do seu valor, resultando em produção de 

riqueza cultural, econômica e social) 

 

 No Campo do Patrimônio: Sítios Culturais (arqueológicos, museus, 

bibliotecas e galerias) e manifestações tradicionais (arte popular, 

artesanato, festivais e celebrações); 

 

 Artes: artes visuais (pintura, escultura e fotografia) e artes performáticas 

(teatro, música, circo e dança); 

 

 Mídias: publicações e mídias impressas (livros, jornais e revistas) e 

audiovisual (cinema, televisão e rádio); 



Criações funcionais: 

Design (interior, gráfico, moda, joias e brinquedos), serviços criativos 

(arquitetura, publicidade, P&D – pesquisa & desenvolvimento criativos, lazer e 

entretenimento) e novas mídias (softwares, jogos eletrônicos e conteúdos 

criativos digitais). 

 

Setores com grande potencial em CANELA-RS: 

Design para móveis, aplicativos e softwares para o setor de turismo, jogos 

eletrônicos, e conteúdos criativos digitais; 

 

 5.3 SETORES CRIATIVOS 



Sugestão: estabelecimento de cooperação e parceria com a Universidade 

de Caxias do Sul – UCS e com a Castelli Escola Superior de Hotelaria para 

desenvolvimento de setores criativos com grande potencial econômico em 

Canela-RS e Região das Hortênsias.   Estímulo à criação de Startups 

(Empresas emergentes, ainda em fase de desenvolvimento e pesquisa de 

mercado, de base tecnológica, com espírito empreendedor e modelo de 

negócio inovador), para elaboração de aplicativos e softwares em setores 

criativos. 

  5.3 SETORES CRIATIVOS 



5.4 COMÉRCIO E SERVIÇOS  

66,5% do Valor Adicionado em 2014; 
 

Comércio e Serviços estão alinhados ao Setor Turístico. Potencial para se tornar 

um Polo de “Wellness – Bem-Estar” (Estética, Clínica de Spa, Cuidados com 

Cabelo e Pele, Ex.:Tratamentos à base de Óleo de Semente de Uva). 

 
 

5.5 CONSTRUÇÃO CIVIL 

Plano Diretor da Cidade (Estatuto da Cidade); 

 

Sustentabilidade;  

 

Setor Intensivo em Mão de Obra; 

 

Construções em estilo “Enxaimel” atraem turistas e visitantes pelo diferencial. 



 5.6 CHOCOLATE 

Canela e Região das Hortênsias possuem grande potencial para se 

tornarem um polo de produção de chocolate com foco no cacau fino e na 

chocolataria gourmet, inclusive para exportação ao Mercosul; 

 

Segundo o Gramado.Canela Convention & Visitors Bureau, o produto 

chocolate é o mais adquirido pelos turistas e visitantes; 

 

Vantagem Competitiva de Canela-RS: Cursos de formação e qualificação 

de recursos humanos em Chocolataria Gourmet da Castelli Escola Superior 

de Hotelaria; 

 



5.7 DISTRITO INDUSTRIAL 

Análise e avaliação dos benefícios fiscais, econômicos e materiais ao Distrito 

Industrial à luz da Lei Municipal Nº 3.984, de 06.09.2017, Programa Canela 

do Futuro.  Avaliação da sugestão de atração de empresas do segmento de 

“Food Service” ao Distrito Industrial, para fornecimento de produtos 

alimentícios para hotelaria, bares, lanchonetes e restaurantes (Polo Logístico 

Produtivo). 

 A atividade de produção de chocolate artesanal incentiva o 

empreendedorismo; 

 Potencial para ser contemplado por incentivos no âmbito Lei Municipal Nº 

3.984, de 06.09.2017, Programa Canela do Futuro, sobretudo no 

Distrito Industrial. 

 

    5.6 CHOCOLATE 
 



6. GESTÃO DA INFORMAÇÃO E 

INTELIGÊNCIA COMPETITIVA NO 

PLANO MUNICIPAL 

Os municípios podem utilizar o Sítio Eletrônico para atrair: 
 

Investimentos e Negócios; 
 

Profissionais e Talentos; 
 

Turistas e Viajantes 

 

 

 Projeto MDIC e Prefeitura de Canela: “Programa de Aprimoramento do Sítio 

Eletrônico Municipal: Estímulo ao Desenvolvimento Econômico Local”. 



7. VISÃO DE FUTURO 

Competitividade; 

 

Desenvolvimento de Vocações Econômicas com Potencial; 

 

Sustentabilidade Ambiental, Econômica e Social; 

 

Desenvolvimento Local Integrado (Região das Hortênsias – Consórcio 

Intermunicipal); 

 

Criação de Identidade e Marcas Próprias; 

 

Diferenciação em relação a outras localidades da Serra Gaúcha (Identificação de 

Vantagens Comparativas: distinguem, de forma positiva, determinado local de 

outro). Quando ocorre proveito econômico de uma vantagem comparativa por parte 

da localidade, ela se torna uma Vantagem Competitiva). 

 



EXEMPLOS: 

Design by Canela – RS  (Indústria de Móveis) 

 

Fashion by Canela – RS (Indústria da Moda) 

 

Chocolate by Canela – RS  (Indústria de Chocolate) 

 

Creative Industry by Canela – RS (Indústria Criativa) 

 

Visit and Enjoy Canela – RS  (Cadeia Produtiva do Turismo) 

 



OBRIGADO! 

Marco Bastos (MSc.) 

Especialista em  Desenvolvimento Econômico Local 

E-mail: marcobastosbr@yahoo.com.br  Fone: 61/981-179-250 
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