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RESUMO 

 

Este trabalho aborda os reflexos no crescimento socioeconômico de um município de pequeno 

porte com o funcionamento de uma empresa de médio porte. O crescimento socioeconômico 

de um município ou região depende de investimentos públicos ou privados. Neste sentido o 

objetivo deste trabalho é analisar a contribuição da Empresa Moinho Tres no crescimento 

econômico do município de Pinhal-RS. Este município possui uma população de 2.513 

habitantes, segundo dados do último censo do IBGE (2010), estimado para 2021 em 2.581 

habitantes, e além do destaque no setor agropecuário tem a presença, não só da Moinho Tres, 

mas também de outras empresas, gerando assim, empregos diretos e indiretos, inclusive 

importando mão de obra de outras cidades da região. A pesquisa, ainda, apresenta a relação 

econômica entre a empresa Moinho Tres e o município de Pinhal, a representatividade desta 

empresa no retorno de ICMS gerado para o município e os benefícios socioeconômicos gerados. 

A metodologia utilizada na pesquisa foi bibliográfica e documental com coleta e análise de 

dados, além de entrevista com pessoas do município e da empresa, com conhecimento sobre o 

tema a ser abordado. A maioria das informações foram obtidas na Prefeitura Municipal, na 

empresa Moinho Tres, em sites oficiais e fontes bibliográficas. Em relação aos resultados 

alcançados, conclui-se que a Moinho Tres tem sim um papel primordial no crescimento e no 

desenvolvimento da economia local e regional, pois além de retornos dos tributos, gera emprego 

e renda e contribui no desenvolvimento socioeconômico do município e da população. Em suma 

pode-se afirmar que os resultados demonstram uma atuação positiva da Moinho Tres na 

economia local, isso deve-se ao apoio histórico do Poder executivo de Pinhal, não só para esta, 

mas para todas as demais empresas e atividades econômicas do município. 

 

Palavras-chave: Crescimento socioeconômico. Indústria. Retorno de ICMS.  
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ABSTRACT 

 

 

This work addresses the effects on the socioeconomic growth of a small municipality with the 

operation of a medium-sized company. The economic growth and/or development of a 

municipality or region depends on public or private investments. In this sense, the objective of 

this work is to analyze the contribution of the Company Moinho Tres in the economic growth 

of the municipality of Pinhal-RS. The municipality has a population of 2,513 inhabitants, 

according to data from the last IBGE census (2010), estimated for 2021 in 2581 inhabitants, in 

addition to the emphasis on the agricultural sector, it has the presence, not only of Moinho Tres, 

but also of other companies, thus generating jobs. direct and indirect, including importing labor 

from other cities in the region. The research also presents the historical relationship between 

the company Moinho Tres and the municipality of Pinhal, the representativeness of this 

company in the return of ICMS generated for the municipality and the socioeconomic benefits 

generated. The methodology used in the research was bibliographical and documental with data 

collection and analysis, in addition to interviews with people from the municipality and the 

company, with knowledge about the topic to be addressed. Most of the information was 

obtained from the City Hall, from the company Moinho Tres, from official websites and 

bibliographic sources. Regarding the results achieved, it is concluded that Moinho Tres does 

play a key role in the growth and development of the local and regional economy, as in addition 

to tax returns, it generates employment and income and contributes to the socioeconomic 

development of the municipality and the population. In short, it can be said that the results 

demonstrate a positive performance by Moinho Tres in the local economy, this is due to the 

historical support of the executive branch of Pinhal, not only for this one, but for all other 

companies and economic activities in the municipality. 

 

Keywords: Socioeconomic growth. Industry. ICMS return. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Muito se discute sobre a importância da presença de indústrias em municípios de 

pequeno porte. Os impactos econômicos e sociais causados com a presença e funcionamento 

de uma empresa de médio porte para determinado município vai muito além dos empregos 

diretos ou indiretos gerados. Os reflexos aparecem nos impostos arrecadados, nos fornecedores 

que se instalam ao redor do empreendimento, no comércio e serviços em geral, enfim, produz 

uma transformação sobre a economia local. Cabe destacar, que o foco é abordar a questão 

econômica, e de maneira rasa as questões sociais, sem entrar em questões pertinentes ao 

desenvolvimento de modo amplo, com por exemplo questões ambientais. 

Esses aspectos descritos são observados na relação existente entre a empresa Moinho 

Tres e o município de Pinhal, Rio Grande do Sul – RS. A empresa possui uma trajetória familiar 

de 77 anos e seu desenvolvimento durante esse tempo colaborou para que Pinhal se tornasse 

um município, este que possui 34 anos de emancipação. 

O Município de Pinhal apresenta destaque no Índice de Participação dos Municípios 

(IPM), que determina o retorno do ICMS, tendo em vista a presença não somente da empresa 

Moinho Tres, mas também de outras empresas e por ser destaque no setor agropecuário. O fato 

de que tendo empresas locais se fortalecendo e surgindo, maior fica a arrecadação do município 

em impostos e isso tem um efeito positivo para a população, que vê esses valores se revertendo 

em melhorias de infraestrutura, segurança e condições de vida de uma forma geral. 

Sendo que a empresa Moinho Tres possui participação nesse retorno para o município 

de Pinhal, além de gerar empregos diretos e indiretos e fortalecer a economia local, buscando 

mão-de-obra em outros municípios da região.  

Conforme dados da Receita Estadual do Rio Grande do Sul, o município de Pinhal foi 

o terceiro colocado, na variação mais positiva, na comparação do índice de participação dos 

municípios (IPM) definitivo de 2022 com o IPM definitivo de 2021. (SEFAZ-RS, 2022)  

O ponto de partida deste estudo é o fato de que não tem como citar o crescimento 

socioeconômico deste município sem falar desta empresa. Isso porque, a sua história se vincula 

a trajetória de vida de algumas pessoas e porque não dizer da Moinho Tres. Inclusive a empresa 

possui uma história que é mais do que o dobro do tempo que o município tem de emancipação.  

A presente pesquisa contextualiza dados e referencias no intuito de responder ao 

problema de pesquisa: Qual a participação que a empresa Moinho Tres possui no 

desenvolvimento do Município de Pinhal? 
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Delimita-se como objetivo geral: Analisar a contribuição da Empresa Moinho Tres no 

crescimento econômico do município de Pinhal-RS. 

De forma específica, pretende-se: 

• Descrever a relação econômica entre a empresa Moinho Tres e o município de Pinhal; 

• Identificar a representatividade da empresa Moinho Tres no valor do retorno de ICMS 

para o município de Pinhal-RS, nos últimos cinco anos (2017 a 2021);  

• Analisar os benefícios socioeconômicos que a empresa Moinho Tres gera para o 

município de Pinhal. 

A metodologia utilizada na pesquisa trata-se de uma análise bibliográfica e documental, 

seguida de coleta de dados e descrição, análise e correlação dos números obtidos. A abordagem 

foi realizada pela coleta de dados estatísticos e informações junto a prefeitura municipal de 

Pinhal e empresa Moinho Tres, além de consultas em sites de instituições como Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Receita Estadual do Rio Grande do Sul.  

A sequência deste estudo contempla, além dessa introdução, o referencial teórico e a 

metodologia utilizada para atingir os objetivos na realização da pesquisa.  

Na parte do referencial teórico, com assuntos relacionados e do ponto de vista de alguns 

autores, foi explicado sobre como se dá o desenvolvimento econômico em municípios 

considerados pequenos e a importância da presença de empresas nos mesmos. Ressalta-se 

também como é composta a receita tributária dos municípios brasileiros, com o Fundo de 

Participação dos Municípios (FPM) e o Índice de Participação dos Municípios (IPM), que 

servem de base para o Rateio do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestações de 

Serviços de Transporte e de Comunicação (ICMS). Conta com um breve histórico da Empresa 

Moinho Tres e do município de Pinhal, e a relação econômica existente entre os dois.  

A partir daí, foi possível realizar os resultados da pesquisa, baseando-se nos dados 

obtidos e pesquisados. Esses resultados serão estruturados de forma a responder o problema 

inicial, ou seja, atingir os objetivos propostos inicialmente.  

Este estudo justifica-se por trazer para a comunidade pinhalense e aos demais 

municípios da região, dados concretos que a Moinho Tres, é capaz de gerar benefícios ao 

município de Pinhal, pois fornece empregos diretos e indiretos, atrai pessoas de outros locais, 

formando, assim, uma cadeia produtiva que envolve desde os produtores da matéria prima, até 

a logística de transporte dos produtos acabados. Além disso, o principal reflexo vem nos 

impostos arrecadados, que geram um excelente retorno aos municípios.  

O referido estudo pode ser importante para a Universidade Estadual do Rio Grande do 

Sul e para o Curso de Administração Pública, pois traz um subsídio para os futuros acadêmicos, 
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com uma comprovação científica de como os municípios podem crescer e se desenvolver 

economicamente com a presença de empresas. Além disso, justifica-se pela motivação pessoal 

de demonstrar a quem interessar, a contribuição da Moinho Tres no município de Pinhal. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

É momento de esclarecer com bases teóricas já existentes o que de fato serve de critério 

para saber se a presença de uma empresa de médio porte realmente “impacta” positivamente 

um município considerado de pequeno porte.  

Para isso, primeiramente foi abordado um histórico com dados tanto do Município de 

Pinhal como da empresa Moinho Tres. Logo após a abordagem se dará em torno da 

classificação das empresas e dos municípios para que seja considerado o seu nível - de pequeno, 

médio ou grande porte – e pôr fim a importância de presença de empresas em municípios 

considerados pequenos.  

Seguindo, a abordagem se deu em torno da noção de crescimento econômico e 

desenvolvimento econômico geral e local, seguindo com a parte de como se compõem a receita 

tributária dos municípios brasileiros com ênfase no Fundo de Participação dos Municípios 

(FPM) e o Índice de Participação dos Municípios (IPM), que servem de base para o Rateio do 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte e de 

Comunicação (ICMS) e como é realizado o recolhimento do ICMS na empresa Moinho Tres.  

 

2.1 CORRELAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE PINHAL E A EMPRESA MOINHO TRES  

 

2.1.1 O município de Pinhal  

 

Pinhal é uma cidade localizada ao norte do Estado do Rio Grande do Sul, e tornou-se 

município em 29 de abril de 1988, através da Lei Estadual n° 8.577. Desde então, o apoio das 

administrações municipais ao trabalho e ao espírito empreendedor do povo pinhalense, 

oferecendo condições de infraestrutura, desburocratizando ao máximo e incentivando novos 

investimentos, contribuem, tanto na cidade quanto no interior, para a geração de emprego, renda 

e riquezas, não somente para o município, mas também para as cidades vizinhas. (MUNICIPIO 

DE PINHAL, 2022) 

É possível visualizar a localização do município de Pinhal no mapa do Estado do Rio 

Grande do Sul, na figura 01 que segue:  

 

 

 

 

 

https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-pinhal.html
https://www.cidade-brasil.com.br/estado-rio-grande-do-sul.html
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Figura 01 – Localização de Pinhal no Estado do RS 

 
Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/pinhal/panorama 

 

Dados atuais do último censo do IBGE (2010) estimado para 2021, demonstram que 

Pinhal se estende por uma área de 68,2 km² e conta com 2 513 habitantes, e estimada para 2021 

de 2581 pessoas. A densidade demográfica é de 36,84 habitantes por km² no território do 

município. (IBGE, 2021) 

Em 2019, o salário médio mensal era de 2.4 salários-mínimos. A proporção de pessoas 

ocupadas em relação à população total era de 34.0%. Na comparação com os outros municípios 

do estado, ocupava as posições 137 de 497 e 75 de 497, respectivamente. Já na comparação 

com cidades do país todo, ficava na posição 651 de 5570 e 328 de 5570, respectivamente. 

Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário-mínimo por pessoa, 

tinha 32.5% da população nessas condições, o que o colocava na posição 206 de 497 dentre as 

cidades do estado e na posição 4160 de 5570 dentre as cidades do Brasil. A renda per capita é 

de R$ 33.082,96, o percentual de receitas oriundas de fontes externas é de 82,6%, o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) é de 0,720. (IBGE, 2021) 

O crescimento contínuo que o Município de Pinhal teve nos últimos anos, coloca-o no 

mapa dos que mais crescem a nível de Estado. Isso ocasionado pela valorização dos recursos 

públicos e pela valorização de cada centavo que pode ser arrecadado, oferecendo bonificações 

para o cidadão que estiver em dia com os cofres públicos.  

Conforme o Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul, o município de Pinhal, 

juntamente com mais 21 municípios, faz parte do Conselho Regional de Desenvolvimento 
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(COREDE) Médio Alto Uruguai, criado em 1991, possui características rurais, com 

participação da Agropecuária na economia superior à média estadual, assim como grande 

contingente de população rural. A Indústria de Transformação, com pouca participação na 

economia local, restringe-se ao beneficiamento de produtos primários. (BERTÊ, et. al, 2016) 

 

2.1.2 A empresa Moinho Tres 

 

A empresa Moinho Tres Ltda representa um ponto de referência como indústria 

alimentícia na região, com seus 77 anos de história completos, data que se firmou em abril de 

2022. (DADOS INTERNOS, 2022) 

Na década de 1945, constituída por Valentim Tres e os Filhos Severino e Carlos, na 

cidade de Rodeio Bonito - RS, inicialmente movido com um moinho d’água, depois substituído 

por um motor a base de carvão mineral, por uma locomotiva a vapor. Já localizado na Linha 

Tres em Pinhal-RS, o Moinho, e três anos mais tarde, passa a ser movido por um motor a diesel. 

Foi no ano de 1966 que o moinho foi construído ao centro da cidade de Pinhal, com cerca de 

doze meses de duração de obras onde está localizado até hoje, passando a ser movido a energia 

elétrica e comandado pelo sócio Sr. Severino Tres. (CENCI; SIPRANDI, 2019) 

Em junho de 1994 Clóvis José Tres (in memoriam) assume a direção da empresa, dando 

um outro horizonte à empresa, lançando novas marcas e agregando valor as já existentes com 

farinhas de trigo e milho. A partir daí começou uma sequência de modernização, inovação e 

ampliação da fábrica, equipando o laboratório de análises das farinhas, da padaria experimental 

e do centro de distribuição, viabilizando a venda de seus produtos para outros estados. (CENCI; 

SIPRANDI, 2019) 

Hoje, com 77 anos completos, a empresa Moinho Tres, atende com produtos de alta 

qualidade os estados brasileiros Rio Grande do Sul (RS), Santa Catarina (SC), Paraná (PR), São 

Paulo (SP), Minas Gerais (MG), Acre (AC) e Espírito Santo (ES), com perspectiva de 

ampliação das praças, para isso conta possui uma frota de 9 caminhões próprios, porém 

necessita de caminhões e fretes terceirizados. A moagem é em torno de 3.900 ton/mês, a 

capacidade de armazenagem é de 6.000 ton. de trigo. investe em energia solar para destinada a 

área administrativa e para a filial da empresa. Atualmente emprega aproximadamente 100 

colaboradores diretos e indiretos. (DADOS INTERNOS DA EMPRESA) 
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2.2 CLASSIFICAÇÃO DAS EMPRESAS E DOS MUNICÍPIOS 

 

Nos itens anteriores, observa-se o conhecimento sobre o município e a empresa em 

questão nesta pesquisa, falando da importância da presença de médias e grandes empresas em 

municípios pequenos. Agora, será abordado um conteúdo específico sobre a classificação das 

empresas e dos municípios. Este item se justifica para saber onde o município de Pinhal e 

empresa Moinho Tres se encaixam na classificação com suas características e particularidades.  

Primeiramente será abordado um item sobre a classificação de pequenas e médias 

empresas e logo após um item sobre classificação dos municípios brasileiros. 

 

2.2.1 Classificação de Pequenas e Médias Empresas (PMEs) 

 

Pequenas e Médias Empresas (PMEs) são negócios em que o faturamento e o número 

de funcionários ultrapassam o que é estabelecido para um micro empreendimento, mas também 

não chegam perto de ser um grande negócio. Existem diferentes critérios para classificá-las. 

De acordo com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 

a classificação ocorre por meio da Receita Operacional Bruta (ROB) das empresas. A pequena 

empresa, por exemplo, tem a renda anual maior que R$ 360 mil e menor ou igual a R$ 4,8 

milhões. A média empresa tem a renda anual maior de R$ 4,8 milhões e menor ou igual a R$ 

300 milhões.  

Para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a classificação ocorre pelo 

número de funcionários. Na indústria, as micro e pequenas empresas são as que têm até 99 

colaboradores; as médias têm de 100 até 499 colaboradores. No setor do comércio e varejo, as 

micro e pequenas empresas possuem até 49 colaboradores, enquanto as médias têm de 50 a 99 

colaboradores. Para empresas desses portes, há três tipos de regimes tributários: Simples 

Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real. 

No Simples Nacional, o empresário terá alíquotas menores que outros tributos, 

administração tributária de forma simples, com a arrecadação acontecendo em uma única guia 

anual. 

No Lucro Presumido, o empresário terá a cobrança de uma taxa fixa sobre o faturamento 

de forma trimestral, de acordo com o setor em que atua. Além disso, este regime possui um 

conjunto dos principais impostos federais, sendo eles o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica 

(IRPJ) e a Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL).  
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Por último, no Lucro Real, pouco utilizado por PMEs, de acordo com o Sebrae, a 

empresa paga o Imposto de Renda de acordo com o lucro que obteve em um determinado 

período. 

Em se tratando da empresa Moinho Tres, base de análise neste estudo, se classificarmos 

em nível de regime tributário, se enquadra como média empresa, pois seu faturamento anual é 

maior de R$ 4,8 milhões e menor ou igual a R$ 300 milhões, optando por lucro real. Pelo 

número de funcionários, o enquadramento seria ainda como pequena empresa. (DADOS 

INTERNOS DA EMPRESA). 

 

2.2.2 Classificação dos municípios brasileiros  

 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), faz a classificação dos 

municípios e atualização dos valores referentes à população, densidade demográfica e 

proporção do valor adicionado da agropecuária em relação ao PIB municipal, de acordo com 

os seguintes critérios: 

• Rural - se tiver população inferior a 50 mil habitantes, valor adicionado da agropecuária 

superior a uma terça parte do PIB municipal e densidade demográfica inferior a 80 

habitantes por quilômetro quadrado; 

• Relativamente rural - se tiver população inferior a 50 mil habitantes, valor adicionado 

da agropecuária entre uma terça parte e quinze centésimos do PIB municipal e densidade 

demográfica inferior a 80 habitantes por quilômetro quadrado; 

• De pequeno porte - se tiver população inferior a 50 mil habitantes, valor adicionado da 

agropecuária inferior a quinze centésimos do PIB municipal e densidade demográfica 

inferior a 80 habitantes por quilômetro quadrado, ou se tiver população inferior a 20 mil 

habitantes e densidade populacional superior a 80 habitantes por quilômetro quadrado; 

• De médio porte - se tiver população entre 50 mil e cem mil habitantes, ou se tiver 

densidade demográfica superior a 80 habitantes por quilômetro quadrado e população 

entre 20 mil e 50 mil habitantes;  

• De grande porte - se tiver população superior a cem mil habitantes. (IBGE, 2021) 

Tendo em vista as caracterizações acima, o município de Pinhal pode ser classificado 

como sendo de pequeno porte.  
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2.2.3 Empresas de médio porte em municípios pequenos 

 

Neste tópico serão apresentadas as bases teóricas sobre a importância da presença de 

empresas e indústrias em municípios de pequeno porte e os impactos que elas causam. 

De uma forma geral, quanto mais empresas estiverem instaladas em uma determinada 

localidade e quanto mais elas consumirem os serviços e produtos umas das outras, maior a 

arrecadação municipal e, consequentemente, maior o retorno por meio de investimentos em 

patrimônios públicos, algo que é útil para todos. (CRESOL, 2020) 

A economia de um município tem sua produtividade que é medida através de alguns 

indicadores como renda per capita, número de habitante, número de empregos, valorização 

imobiliária e acúmulo de capital. (TEIXEIRA, 2005) 

Os municípios de pequeno porte, na maioria das vezes, desenvolvem sua produção 

econômica em torno da agricultura e empreendimento familiares, visando atender as 

necessidades básicas dos munícipes. (COUTINHO, 2011) 

Algumas teorias sugerem que as instituições afetam o nível de renda por meio da 

distribuição do poder político, da garantia dos direitos de propriedade, da geração de 

oportunidade econômicas, do estímulo à inovação e à acumulação de capital humano, além de 

outras vias. (PEREIRA; NAKABASHI; SACHSIDA, 2010) 

O investimento na indústria, gera a produção. O que, por sua vez, gera mais empregos 

e renda, incentivando o consumo da população. É um ciclo positivo, que impacta no 

desenvolvimento socioeconômico dos municípios ou até mesmo da região. (MARTINS, 2021) 

Os municípios configuram a última instância político-administrativa, e a que está “mais 

próxima do povo”, e daí surge uma dependência da União. Isso porque suas receitas próprias 

não são suficientes para saldar as necessidades existentes na sua jurisdição, tornando-se 

dependente das transferências advindas da Federação. (GOMES, 2009) 

Os Municípios dispondo dos recursos que lhe cabem, poderão efetuar mais 

investimentos em estradas, educação, segurança, planejamento, entre outras estruturas 

necessárias para o contínuo desenvolvimento econômico municipal. (SOARES, GOMES e 

FILHO, 2010) 
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2.3 NOÇÕES DE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 

O significado de desenvolvimento tem uma abrangência muito grande e pode ser 

definido como um processo positivo de mudanças que vem para qualificar, adequar e melhorar 

o entorno, o local, a região. (SIEDENBERG, 2012) 

Para contextualizá-lo neste trabalho, será relacionado com o progresso ou a melhora 

positiva que o município de Pinhal teve em níveis econômicos, desde que se tornou município 

e até os dias atuais, enfatizando os últimos cinco anos (2017 a 2021) e a colaboração da empresa 

Moinho Tres neste processo. 

O processo de desenvolvimento é um processo bastante irregular e possui a 

característica de fortalecer áreas/regiões mais dinâmicas e que apresentam maior potencial de 

crescimento. Assim, a dinâmica econômica regional torna-se objeto de estudo bastante 

complexo, dadas as inter-relações existentes dentro e entre diferentes localidades e sua 

importância para a coesão da economia nacional. (LIMA; SIMÕES, 2009) 

Existem caminhos diferentes que podem resultar em ações que geram desenvolvimento. 

Pode ser a partir do desenvolvimento em si, pelos aspetos econômicos, os aspetos de 

infraestrutura e serviços e pelos indicadores mais visíveis da economia formal, incluindo o 

Produto Interno Bruto (PIB) municipal e o Valor Adicionado municipal do Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços. (ICMS) (FGV; FINEP,2010) 

Esses indicadores refletem tanto o formal quanto o informal, porque se referem às 

consequências do dinheiro que está em circulação. Por causa de sua natureza mais capilar, 

indicadores qualitativos são importantes para a área informal. Para o desenvolvimento da 

infraestrutura, focalizamos os indicadores básicos de serviços de abastecimento: telefonia, 

água, lixo e eletricidade. (FGV; FINEP,2010) 

Entre as definições que se utiliza para conceituar desenvolvimento, está a que se 

relaciona ao desenvolvimento econômico. Um processo que se caracteriza pelo aumento da 

produtividade e da renda por habitante, acompanhado pelo processo de acumulação de capital 

e incorporação do progresso técnico, que impacta diretamente a melhora da qualidade de vida 

da sociedade. (SIEDENBERG, 2012) 

O desenvolvimento econômico se dá com uma a melhora do bem-estar geral da 

população, indicado pela elevação dos indicadores quantitativos da economia, tais como o PIB, 

é também esperado um avanço de indicadores qualitativos a respeito da qualidade de vida da 

população. Como resultado desse processo, pode-se citar as melhorias positivas na saúde, 
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trabalho, moradia, alimentação, segurança, educação, enfim, na maioria dos casos, essa 

melhoria é refletida em mudanças na estrutura social. (REIS, 2022) 

O crescimento e desenvolvimento econômico, até a década de 1970, eram entendidos 

como sinônimos. Dizia-se que se uma economia apresentasse aumento em seu PIB (Produto 

Interno Bruto), ela estava em pleno processo de crescimento e desenvolvimento econômico. 

Atualmente a questão crescimento e desenvolvimento econômico são debatidas separadamente, 

ou melhor, de forma de identificar o crescimento e, verificar demais variáveis para classificar 

o conjunto de fenômenos em desenvolvimento. (FURTADO, 2004) 

Na economia, o desenvolvimento não existe sem o crescimento, porém o crescimento 

pode não ter ligação alguma com o desenvolvimento. Para que uma economia se desenvolva é 

preciso ter crescimento de seu produto bruto. (PERROUX, 1981).   

Existe outra teoria que aceita o fato de que, mesmo que o produto per capita de uma 

economia apresente-se com um modesto declínio ao longo de determinado tempo, ainda assim 

é considerado como economia em crescimento. A justificativa para a afirmação é o fato de que 

as taxas de crescimento populacional moderna são maiores que a taxa de crescimento do 

produto. (FURTADO, 1967) 

Desde que o produto per capta tenha permanecido o mesmo ou declinado apenas 

ligeiramente, as taxas mais altas de crescimento populacional nos tempos modernos 

significaram necessariamente taxas de crescimento mais elevadas do produto total. A 

capacidade de manter cifras rapidamente crescentes nos mesmos níveis de vida ou em níveis 

apenas ligeiramente inferiores, em si e por si mesma, pode ser considerada como crescimento 

econômico. (REIS, 2022) 

Mas as características distintas do crescimento econômico moderno é a combinação de 

altas de aumento da população com altas taxas do aumento do produto per capta. (KUZNETS, 

1983, p.45) 

O crescimento tem relação direta entre os investimentos e o aumento em seu PIB. Para 

uma cidade, o crescimento de sua economia passa a ser acompanhado por criação de empregos 

e consequentemente uma melhora na qualidade de vida de seus munícipes. Porém, as discussões 

atuais englobam também não só a questão econômica e social, mas também a ambiental. 

Todavia o desenvolvimento econômico pode ser definido como o crescimento da economia 

aliado aos demais fatores como: distribuição de renda, aplicação da força de trabalho, 

envolvimento dos agentes econômicos, melhoria na qualidade de vida e sustentabilidade 

ambiental. (FURTADO, 2004) 



24 
 

 

A ideia de desenvolvimento possui pelo menos três dimensões: a do incremento da 

eficácia do sistema social de produção, a da satisfação de necessidades elementares da 

população e a consecução de objetivos a que almejam grupos dominantes de uma sociedade e 

que competem na utilização de recursos escassos. (FURTADO, 2004) 

O pensamento de Furtado sobre desenvolvimento citado acima, pode ser traduzido, em 

outras palavras, como o envolvimento máximo da força de trabalho disponível no sistema 

produtivo, ou seja, chegar mais perto possível do estado de pleno emprego. E ainda, que o 

resultado do pleno emprego garanta o financiamento das necessidades da população através da 

distribuição justa da renda gerada neste processo e, que os rendimentos produzidos sejam 

aqueles esperados pelos responsáveis dos empreendimentos, o que garantirá que o processo 

permaneça em um ritmo crescente, de investimentos e resultados. 

Neste sentido, Perroux (1981), afirma que o desenvolvimento pressupõe A tese de que 

crescimento e desenvolvimento não necessariamente andam juntos e, um indicador somente 

não serve como medida para o desenvolvimento de uma localidade ou um país. O autor ao 

afirmar que as quantificações do desenvolvimento consistem apenas em levantamentos 

estatísticos e em indicadores e não se deve esquecer que um indicador não é por si só, um 

instrumento direto e suficiente de avaliação. 

Ainda sobre a visão de que desenvolvimento é algo muito mais incrementado do que o 

crescimento isolado, pois leva em conta a questão da inovação na produção entre outras 

questões, novamente se remete a Furtado (1981) quando afirma que: A ideia corrente de 

desenvolvimento refere-se a um processo de transformação – no sentido morfogenético: adoção 

de formas que não são um simples desdobramento das preexistentes – que englobam o conjunto 

de uma sociedade. (FURTADO, 1981) 

Essa transformação está ligada a introdução de métodos produtivos mais eficazes e se 

manifesta sob a forma de aumento do fluxo de bens e serviços finais a disposição da 

coletividade. Assim, a ideia de desenvolvimento articula-se, numa direção, com o conceito de 

eficiência, e noutra com o conceito de riqueza. As formas mais racionais de comportamento 

correspondem a uma satisfação mais plena das necessidades humanas. (FURTADO, 1981) 

Portanto, o fato de um país ou município ter avanços positivos em seu PIB, não deixa 

evidente de que o mesmo obteve desenvolvimento econômico. Pois o desenvolvimento traz 

consigo outras variáveis, muito mais complexas e importantes, como é o caso da distribuição 

da riqueza, do que o simples crescimento da economia. 
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2.3.1 Desenvolvimento econômico local 

 

O desenvolvimento local, na maioria das vezes se vincula a um território específico e às 

possibilidades presentes naquele local. Em se tratando do município de Pinhal, parece ser um 

processo histórico, em que pessoas da comunidade se envolveram e perseveraram na busca por 

soluções e práticas de oferecer vida digna e melhorias nas condições econômicas, sociais e 

políticas, que desencadeou em desenvolvimento para este local.  

Desenvolvimento local, portanto, é uma noção ampla e, para torná-la mais concreta, 

separamos seus diferentes aspectos em duas partes: os aspectos econômicos e de infraestrutura 

e os aspectos sociais e de redução das desigualdades, que se referem a uma vida digna, em que 

há cada vez mais a igual chance para todos crescerem e viverem uma vida digna com 

oportunidades (desenvolvimento social). (FGV; FINEP, 2010) 

Os municípios são agentes determinantes para o desenvolvimento da economia local, 

sendo responsáveis, principalmente pelos serviços a serem executados. E assim, oferecem 

incentivos para apoiar a permanência e instalação de novas empresas, por saberem que isso irá 

se reverter em benefícios para outras áreas afins.  As indústrias podem impulsionar o 

desenvolvimento de uma região quando forem apoiadas por políticas que incentivem 

economicamente a permanência delas. Esse processo pode resultar na ampliação do emprego, 

dos produtos e da renda local e da região. (PERROUX, 1967) 

O aparecimento duma ou várias indústrias altera a atmosfera de uma época, cria um 

clima favorável ao crescimento e ao progresso [...] A novidade introduz variáveis diferentes e 

(ou) suplementares no horizonte econômico e nos projetos dos sujeitos econômicos e grupos de 

sujeitos econômicos dinâmicos: tem um efeito estabilizador. (PERROUX, 1967) 

 

2.4 COMPOSIÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS 

 

Nesta seção serão abordados aspectos gerais de como funciona a receita tributária dos 

municípios brasileiros, focando mais para o estado do Rio Grande do Sul, onde localiza-se o 

município e a empresa em questão nesta pesquisa. Isso se faz necessário para entender a 

importância que uma empresa possui na receita do município.  

Todos os municípios em geral querem deter uma possibilidade de aumentar suas receitas 

possibilitando assim maiores reengenharias na gestão do setor público. Esse desejo não consiste 

só na arrecadação das receitas próprias, mas também das transferências voluntárias, nesse caso 

o ICMS entra em cena como um imposto que apesar de ser responsabilidade do Estado, sua 
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efetiva arrecadação impacta também no município, pois quanto mais o Estado arrecadar, mas o 

município receberá, havendo uma relação direta. (MUNHOZ, 2022) 

A Constituição de 1988, em seus artigos 158 e 159 prevê que sejam repassadas aos 

municípios transferências financeiras arrecadadas em nome da União e dos estados, ou seja, a 

existência do dever de que seja feita a repartição das receitas tributárias, cabendo aos 

municípios o direito de ter como parte de suas receitas financeiras os repasses que a União e os 

estados podem conceder. (BRASIL CF,1988) 

 

2.4.1 Arrecadação de ICMS 

 

A participação dos Municípios na arrecadação do ICMS dá-se pela composição da cota-

parte deste imposto, ou seja, vinte e cinco por cento (25%) do ICMS arrecadado pelo Estado, 

conforme determinação da Constituição Federal: Artigo 158 (...) IV – vinte e cinco por cento 

do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de 

mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicação. (BRASIL CF,1988) 

O percentual acima descrito, é cumprido em todos os Estados da Federação e também 

pelo Distrito Federal mediante informações fornecidas à Secretaria de Estado da Fazenda.  

 

2.4.2 Origem dos Recursos 

 

Dispõe a Constituição Federal de 1988 em seu artigo 158, que pertencem aos 

Municípios: IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do Imposto do Estado sobre 

operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre prestações de Serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal e de comunicação. Este percentual de vinte e cinco por cento 

(25%), será dividido por todos os municípios, perfazendo um total geral de cem por cento 

(100%). (BRASIL CF,1988) 
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2.4.3 Formação do Índice de Participação dos Municípios (FPM) 

 

Para formar o índice é necessário saber os critérios utilizados para a formação do índice 

de participação no FPM, qual seja, o valor adicionado da indústria, o valor adicionado do 

comércio e o valor total da produção primária do município. (MUNHOZ, 2022) 

De forma ilustrativa o Fundo de Participação dos Municípios na arrecadação do ICMS 

como um bolo, e o índice de participação de cada município como um pedaço do bolo, de tal 

sorte que a soma dos pedaços não poderá ser superior ao tamanho do bolo. Todavia, quando um 

Município consegue aumentar seu pedaço no bolo, necessariamente um outro município teve 

seu pedaço diminuído e vice-versa. (MUNHOZ, 2022) 

 

2.4.4 Retorno do Fundo de Participação dos Municípios na Constituição Federal 

A Constituição Federal no parágrafo único do artigo 158 esclarece de forma clara como 

se dá o repasse do ICMS: Artigo 158 (...) Parágrafo único. As parcelas de receitas pertencentes 

aos Municípios, mencionadas no inciso IV, serão creditadas conforme os seguintes critérios: I 

– três quartos no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação 

de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seus territórios; II – até um quarto, 

de acordo com o que dispuser lei estadual, ou no caso dos Territórios, lei federal. (BRASIL 

CF,1988) 

O ICMS arrecadado pelo Estado deve retornar aos municípios da seguinte forma: no 

mínimo três quartos (75%), na proporção do valor adicionado; no máximo um quarto (25%), 

de acordo com o que dispuser a Lei Estadual; o fundo reflete a média dos dois últimos anos. 

(BRASIL CF,1988) 

Segundo esse critério, torna-se obrigatório em todo o Estado, que cada Município fique 

com o valor adicionado produzido em seu próprio território, bastando para isso, que as 

operações e prestações sejam potencialmente tributáveis para o legislador, ou seja, mesmo em 

gozo de imunidade, isenção ou diferimento. (HARADA, 2001). 

A regra visa a não desestimular ou prejudicar aqueles Municípios exportadores ou 

concentradores industriais e comerciais, que, por força de imunidade ou isenção, não arrecadam 

ICMS, ou arrecadam em menor proporção. Por conseguinte, valor adicionado, assim, relevante 

para redistribuição do ICMS aos municípios não é imposto arrecadado. É sim, parcela de 

riqueza nova, criada em cada território municipal, quer tenha havido ou não recolhimento do 

imposto. (HARADA, 2001) 
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2.4.5 A composição dos índices 

 

Para determinar o índice a ser aplicado sobre a arrecadação do ICMS que resultará na 

cota-parte devida a cada município, a Secretaria Estadual da Fazenda do RS determina o 

seguinte: Valor Adicionado Fiscal - 75%, Área do município-7%; população do município 7%, 

número de propriedades rurais - 5%, produtividade Primária - 3,5%, inverso do VAF per capta 

- 2% e Pontuação no PIT - 0,5%. Perfazendo um total 100%. (SEFAZ-RS, 2022) 

 

2.4.6 Cálculo do índice para determinação do Valor Adicionado 

O VAF de cada município é calculado pela Receita Estadual. Ele é obtido a partir da 

diferença entre as operações de saídas (vendas) e as de entradas (compras) de mercadorias e 

serviços em todas as empresas localizadas no município. No caso das empresas do Simples 

Nacional, é feito um cálculo simplificado que considera como valor adicionado 32% sobre a 

receita bruta da empresa. O VAF final corresponde à média do valor nos últimos dois anos. 

(HARADA, 2001). 

No cálculo são utilizadas as informações constantes nos seguintes documentos: Guia de 

Informação e Apuração do ICMS - GIA; PGDAS-DEFIS (Programa Gerador do Documento 

de Arrecadação do Simples Nacional – Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais); 

GMA (Guia Informativa Anual Modelo A); Autos de lançamentos lavrados; Recursos 

administrativos ou judiciais. No cálculo do IPM, o VAF representa 75% do índice. (HARADA, 

2001). 

 

2.4.7 Impugnação aos índices pelos municípios 

 

As impugnações, na ocorrência de divergências entre possíveis valores não declarados, 

serão feitas pelas prefeituras, por meio do prefeito municipal, dentro do prazo da divulgação 

dos índices provisórios apurados. 

Após a divulgação do IPM provisório, os municípios que não concordarem com seus 

índices podem recorrer e solicitar a impugnação do resultado. Para isso, o prazo legal é de 30 

dias contados a partir da publicação do IPM provisório no Diário Oficial do Estado. Em média, 

a Receita Estadual recebe 220 pedidos de impugnação a cada ano. (SEFAZ-RS, 2022) 

Após o término do prazo para os recursos, o órgão tem 30 dias para julgar as 

contestações. O órgão competente para julgar os pedidos de impugnação dependerá do dado 
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contestado. A Receita Estadual, por meio da Divisão de Promoção e Educação Tributária, julga 

as contestações relativas ao Valor Adicionado. (SEFAZ-RS, 2022) 

 

2.4.8 Publicidade da cota parte devida aos municípios 

 

O processo de apuração do IPM transcorre em duas etapas. Primeiramente, é elaborado 

o Índice Provisório, que garante aos municípios a oportunidade de contestação e eventual 

impugnação do cálculo. Após o julgamento dos recursos, é publicado no Diário Oficial do 

Estado o Índice Definitivo, que será utilizado para a distribuição dos repasses do ICMS no ano 

seguinte. A Receita Estadual calcula, anualmente, o IPM para repasses das receitas previstas 

para o ano seguinte, utilizando informações do ano anterior quanto aos parâmetros que fazem 

parte do cálculo. (SEFAZ-RS, 2022) 

É inegável a relevância dos repasses constitucionais - sejam eles federais ou estaduais - 

para o orçamento dos municípios. E, diante do quadro de fortes restrições fiscais que o país 

enfrenta, a cota do ICMS ganha especial relevância neste cenário. 

Ciente deste cenário, a Receita Estadual, por meio da Divisão de Promoção e Educação 

Tributária (DPET), tem se empenhado em imprimir agilidade e transparência ao processo de 

apuração do Índice de Participação dos Municípios (IPM), instrumento que delimita a quota-

parte de cada municipalidade no montante de 25% arrecadados pelo Estado por meio do ICMS. 

(SEFAZ-RS, 2022) 

O cumprimento do prazo constitucional para a divulgação do IPM provisório permite 

que os municípios antecipem seus planejamentos orçamentários para o ano seguinte, com uma 

projeção mais realista de suas receitas. Por outro lado, a agilidade no processo de julgamento 

dos pedidos de impugnação dos índices provisórios garante a transparência essencial ao 

processo e à atividade pública. (SEFAZ-RS, 2022) 

Os municípios podem acompanhar todo o processo de apuração do IPM por meio do 

Portal da Receita Estadual, incluindo o andamento das impugnações e o resultado dos 

julgamentos. (SEFAZ-RS, 2022) 

 

2.4.9 Como é realizado o recolhimento do ICMS na empresa 

 

O recolhimento do ICMS é efetuado em guia própria, ao Estado em que é devido. A 

responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota 

interna e a interestadual será atribuída: a) ao destinatário, quando este for contribuinte do 



30 
 

 

imposto; b) ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto. (GUIA 

TRABALHISTA, 2022) 

O recolhimento do imposto relativo ao diferencial de alíquotas nas vendas a consumidor 

final deve ser efetuado por meio da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - 

GNRE ou outro documento de arrecadação, de acordo com a legislação da unidade federada de 

destino, por ocasião da saída do bem ou do início da prestação de serviço, em relação a cada 

operação ou prestação. (GUIA TRABALHISTA, 2022) 

O documento de arrecadação deve mencionar o número do respectivo documento fiscal 

e acompanhar o trânsito do bem ou a prestação do serviço. (SEFAZ-RS, 2022) 

Para compreender melhor o funcionamento do ICMS, vamos imaginar o seguinte 

cenário: A Moinho Tres produz farinha em Pinhal, estado do RS e vende para outras empresas, 

tanto do estado do RS como demais estados.  

Nesse caso, quando a Moinho Tres vende a farinha para outras empresas, ocorre a 

incidência do ICMS sobre essa operação, pois o produto sai do interior do RS e vai para outras 

cidades ou estados. Ou seja, houve a circulação do produto dentro do próprio estado e fora dele, 

o que é considerado fato gerador do tributo.  

Além disso, as empresas (supermercados, padarias, indústrias) que transformam a 

farinha da Moinho Tres em produtos e vendem a seus clientes, por sua vez, também pagam 

ICMS, quando vende os produtos aos seus clientes. 

Ou seja, podemos dizer que o ICMS incide em todas as etapas da cadeia de consumo, 

isto é, desde a produção até a venda ao consumidor final. 

Todos os itens abordados até então, no referencial teórico servem de base para atingir 

os objetivos propostos neste trabalho. Por isso, a importância de trazer um histórico com dados 

tanto do Município de Pinhal como da empresa Moinho Tres e classificá-los de maneira geral, 

baseando-se em suas características e especificações, e assim, entender a importância de 

presença de empresas em municípios considerados pequenos.  

A base teórica sobre o crescimento econômico e desenvolvimento econômico geral e 

local, a composição da receita tributária dos municípios brasileiros e como é realizado o 

recolhimento do ICMS na empresa Moinho Tres, servem para saber como se atinge o 

crescimento socioeconômico local, de onde vem as receitas dos municípios considerados 

pequenos e o que contribui para o aumento dessas receitas. Deixa-se claro que, nesta pesquisa 

o foco é a relação entre uma empresa e um município, mesmo assim precisamos entender que 

essa empresa (Moinho Tres), pode contribuir nos retornos que o município vai conseguir, por 
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exemplo o retorno de ICMS, somados às demais receitas advindas de outras áreas de 

arrecadação.  
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3 METODOLOGIA 

 

Os recursos metodológicos a serem utilizados na pesquisa devem ser entendidos como 

o conjunto detalhado e sequencial de métodos e técnicas científicas a serem executados ao longo 

do trabalho, de tal modo que se consiga atingir os objetivos inicialmente propostos e, ao mesmo 

tempo, atender aos critérios de menor custo, maior rapidez, maior eficácia e mais confiabilidade 

de informação. (BARRETO; HONORATO, 1998) 

A seguir abordar-se-á como cada recurso metodológico será utilizado no trabalho. 

 

3.1 QUANTO À NATUREZA 

 

Neste trabalho foi utilizada uma análise bibliográfica e pesquisa documental com estudo 

de caso, tendo por base algumas fontes como livros, teses, documentos e outros, que contribuem 

na investigação do problema proposto na pesquisa. 

De acordo com Boccato (2006), a pesquisa bibliográfica busca o levantamento e análise 

crítica dos documentos publicados sobre o tema a ser pesquisado com intuito de atualizar, 

desenvolver o conhecimento e contribuir com a realização da pesquisa. Com a temática definida 

e delimitada, o pesquisador terá que trilhar caminhos para desenvolvê-la. Não basta realizar 

uma revisão bibliográfica que não irá contribuir no desenvolvimento, deve conter 

conhecimentos significativos que colaboram com a evolução do trabalho.  

Tem-se um questionamento a respeito do impacto que a empresa Moinho Tres causa no 

município de Pinhal, e baseando-se em estudos e dados já existentes se chegou as respostas, ou 

seja, o objetivo foi atingido. Portanto a pesquisa foi dirigida para a solução de um problema 

específico que envolve um interesse local.  

 

3.2 QUANTO AOS OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

Os objetivos desta pesquisa foram atingidos de forma exploratória, ou seja, buscou-se 

compreender melhor os dados já existentes.  

A pesquisa exploratória busca proporcionar maior familiaridade com o problema, torná-

lo mais explícito ou a construir hipóteses. A pesquisa envolve: levantamento bibliográfico; 

diálogo com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; e análise 

de exemplos que estimulem a compreensão. (GIL, 2007) 
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Neste caso, trata-se do desempenho econômico e dos índices de retorno de ICMS em 

um município, consideravelmente, pequeno como Pinhal e a existência de empresas neste 

município, o que pode ser explicado por teorias já existentes ou também por pessoas que 

fizeram parte desse processo ao longo dos anos.  

 

3.3 QUANTO AOS PROCEDIMENTOS 

 

Como existem diversos métodos e técnicas à disposição, foi realizado uma análise 

bibliográfica, seguida de uma análise estatística e entrevistas, buscando assim, estudar os 

retornos positivos que a empresa Moinho Tres causou na economia local do município de Pinhal 

nos últimos cinco anos (2017 a 2021). 

Os fundamentos teóricos foram empregados por meio de livros, publicações, sites 

oficiais, pesquisas já existentes e outras fontes de informações como pesquisa documental tanto 

na prefeitura como na empresa em questão, para a obtenção e construção da base de 

conhecimento.  

A técnica de entrevistas abertas atende principalmente finalidades exploratórias, é 

bastante utilizada para o detalhamento de questões e formulação mais precisas dos conceitos 

relacionados. Em relação a sua estruturação o entrevistador introduz o tema e o entrevistado 

tem liberdade para discorrer sobre o tema sugerido. É uma forma de poder explorar mais 

amplamente uma questão. As perguntas são respondidas dentro de uma conversação informal. 

A interferência do entrevistador deve ser a mínima possível, este deve assumir uma postura de 

ouvinte e apenas em caso de extrema necessidade, ou para evitar o término precoce da 

entrevista, pode interromper a fala do informante. (MINAYO, 1993). 

A entrevista aberta é utilizada quando o pesquisador deseja obter o maior número 

possível de informações sobre determinado tema, segundo a visão do entrevistado, e também 

para obter um maior detalhamento do assunto em questão. Ela é utilizada geralmente na 

descrição de casos individuais, na compreensão de especificidades culturais para determinados 

grupos e para comparabilidade de diversos casos (MINAYO, 1993). 

 

3.4 QUANTO À COLETA DOS DADOS E ANÁLISE DOS DADOS 

A coleta dos dados foi realizada, via ofício, junto a secretaria da fazenda do município 

de Pinhal e junto a empresa Moinho Tres. Também foi realizado pesquisa nos sites oficiais 

SEFAZ-RS, novo CAGED, RAIS, IBGE.  A partir disso os dados foram analisados e 
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comparados, para trazer o embasamento necessário e dar o devido entendimento dos assuntos 

que estão sendo tratados.  

Também, buscou-se informações, em conversa com o Prefeito Municipal de Pinhal, 

Luiz Carlos Pinto Ribeiro e Vice-Prefeito Claudiomiro Antônio Pelisari e junto a empresa 

Moinho Tres com o Diretor Sérgio Valentim Tres, pessoas que, neste momento, estão à frente, 

representando o município e a empresa em questão nesse trabalho e possuem conhecimento 

atual sobre o assunto a ser abordado. A conversa foi aberta, o entrevistador introduziu o tema 

específico e o entrevistado teve liberdade para discorrer, dentro de uma conversação informal. 

A análise dos dados foi utilizada dois formatos, onde os dados coletados foram expostos 

por meio descritivo e tabelas e gráficos, para dar sentido a análise e comparar os resultados 

obtidos.  

A utilização conjunta da pesquisa qualitativa e quantitativa permite recolher mais 

informações do que se poderia conseguir isoladamente. (FONSECA, 2002) 

Dessa forma, foi mais fácil de entender a relação existente entre a empresa Moinho Tres 

e o município de Pinhal em termos de benefícios e contribuições dos índices de retorno de 

ICMS. 

 

3.5 MÉTODO DE TRABALHO 

 

O método científico é um conjunto de etapas com o objetivo de validar ou negar 

determinadas teorias e observações científicas. Seu processo é extremamente importante para 

que suas conclusões sejam verdadeiras e replicadas por outros cientistas. (VIANA,2021) 

É o momento de esclarecer o caminho pelo qual cada objetivo será alcançado. 

Primeiramente, ao descrever a relação econômica entre a empresa Moinho Tres e o 

município de Pinhal, foi elaborado um breve histórico, baseado em dados internos da empresa 

Moinho Tres e sites e blogs que comtemplem informações sobre o Município de Pinhal, além 

disso foi utilizado dados de pesquisas e trabalhos já existentes sobre eles, bem como tal 

entrevistadas pessoas que tiveram funções representativas no município e na empresa ao longo 

dos anos. Também foi realizado a revisão bibliográfica de teorias já existentes que irão ajudar 

na compreensão de qual é a importância da presença de indústrias em municípios de pequeno 

porte para o desenvolvimento das mesmas e o que pode gerar de retorno.  

Para identificar a representatividade da empresa Moinho Tres no valor do retorno 

de ICMS para o município de Pinhal-RS, nos últimos cinco anos, foram coletados os dados 

de 2017 a 2021, no site da fazenda do RS e junto a Prefeitura Municipal de Pinhal, o valor total 
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dos Índices de Participação dos Municípios (IPM) no Rateio do ICMS, além disso buscou-se 

dados sobre o valor que a empresa Moinho Tres representou desses retornos.  

Pode-se então analisar os benefícios socioeconômicos que a empresa Moinho Tres 

gera para o município de Pinhal. Foi confrontado os dados dos índices com os dados 

estatísticos do Município de Pinhal e da empresa Moinho Tres, e então foi possível analisar e 

descrever os benefícios que essa relação traz para a população do município e da região. Além 

disso foi entrevistado os atuais gestores do município para que pudessem falar um pouco sobre 

como são investidos os retornos e recursos no Município.    
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4 RESULTADOS DA PESQUISA  

 

A construção deste tópico de resultados da pesquisa, conta com a exposição dos dados 

obtidos e análise deles, buscando também, alcançar os objetivos propostos inicialmente. 

Primeiramente será realizada uma descrição da a relação econômica existente entre a empresa 

Moinho Tres e o município de Pinhal.  

Seguindo, com base em dados da prefeitura municipal, será identificada a 

representatividade que da empresa no valor do retorno de ICMS para o município, com dados 

dos últimos cinco anos, sendo eles 2017 a 2021. E por fim serão identificados os benefícios 

socioeconômicos que a referida empresa gera para o município em questão, a nível de empregos 

gerados, saúde, educação, infraestrutura e demais.   

 

4.1 RELAÇÃO ECONÔMICA ENTRE A EMPRESA MOINHO TRES E O MUNICÍPIO DE 

PINHAL 

 

A ideia nesse item sobre a relação econômica entre o município de Pinhal e a Moinho 

Tres, é demonstrar que uma indústria, sozinha, faz a toda a diferença para os municípios 

menores. É importante ressaltar que desde o início da pesquisa analisou-se somente a relação 

econômica da presença de uma empresa em um município pequeno. Mas não descarta-se a 

participação das demais empresas, bem como as demais atividades ou setores que compõem a 

base econômica do município de Pinhal.  

De maneira geral, onde há indústria, há geração de riqueza. O setor paga salários, 

alavanca a criação de empregos e movimenta o comercio local. Essa demanda aumenta a partir 

do momento em que os negócios estão indo bem, e isso está diretamente ligado à venda de 

produtos e serviços. O apoio das empresas umas às outras, no que diz respeito ao consumo, é 

fundamental para manter relevantes os serviços prestados por elas. (CRESOL, 2020) 

Um comércio local forte tem extrema importância na geração de empregos para a 

população. Essas oportunidades podem surgir em diferentes segmentos, desde que realmente 

haja empresas dispostas a contratar e que estejam precisando de mão de obra. (CRESOL, 2020) 

Em Pinhal, observa-se isso, não somente em dados históricos, mas também no retorno 

financeiro para os cofres públicos do município. Considera-se para isso, que o PIB é a soma 

dos VABs setoriais e dos impostos, ou seja, de todos os bens e serviços finais produzidos numa 
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determinada região ou município durante um período de tempo, sendo o indicador ou principal 

medida para quantificar a atividade econômica deste local.  

A indústria é toda a atividade econômica que transforma matéria prima em produtos 

comercializáveis e que utiliza força humana máquinas, equipamentos e energia.  

Para isso, baseando-se em dados do IBGE (2019), reuniu-se as atividades que compõem 

a base econômica do município de Pinhal em quatro grandes grupos: Agropecuária, Indústria, 

serviços e Administração pública.  

O quadro 01, a seguir, demonstra em números, com base no PIB de 2019, último 

divulgado pelo IBGE, o valor que cada atividade representa no VAB para o município de 

Pinhal. O Valor Adicionado Bruto (VAB) é o valor que cada setor da economia (agropecuária, 

indústria e serviços e Administração pública) acresce ao valor final de tudo que foi produzido 

em uma região, neste caso o município de Pinhal.  

 

Quadro 01: Valor Adicionado Bruto de Pinhal no ano de 2019 

Atividade  VAB (2019) 

Agropecuária  31724,13 

Industria  12961,91 

Serviços1 16524,61 

Administração publica2  18446,82 

Fonte: Autor com base em dados do IBGE (2019) 

 

O quadro 01, consegue demonstrar em números, com quanto as atividades 

Agropecuária, indústria, serviços e Administração pública, contribuíram no VAB de Pinhal no 

ano de 2019. O setor da indústria, do qual a Moinho Tres faz parte, gerou 12.961,91 de VAB 

no município de Pinhal. A indústria neste ano ficou com o menor valor em relação as demais 

atividades do município. Mesmo assim, pode-se dizer que, tem um valor bem representativo, 

sem contar que sendo um setor que paga salários e alavanca a criação de empregos, acaba 

movimentando todo o comercio local e assim contribuindo também para o desempenho das 

demais atividades econômicas. 

Também com base no PIB de 2019, último divulgado pelo IBGE em âmbito municipal 

e também com dados do CAGED deste mesmo ano, comparou-se o desempenho de um grupo 

de municípios, que fazem parte do COREDE Médio Alto Uruguai, dentre eles Pinhal, usando 

 
1 Serviços: Exceto Administração, defesa, educação, saúde pública e seguridade social (IBGE, 2019) 
2 Administração pública: Inclui administração, defesa, educação, saúde pública e seguridade social (IBGE,2019) 
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como critério os municípios numa faixa de até 3.999 habitantes. Segue os dados no Quadro 02 

que segue: 

 

Quadro 02: Comparativo do PIB de municípios do COREDE médio alto Uruguai, ano 

de 2019 

Município  População 

(estimada 

2021)  

PIB  Impostos 

sobre 

produtos   

VAB 

Total 

VAB da 

indústria  

Contratações/

Admissões 

Cristal do Sul 2.840 66.115,61 1.414,38 64.701,24 1.696,15 24 

Dois Irmãos das 

Missões 

1.992 115.139,07 5.811,98 109.327,09 6.029,03 98 

Gramado dos Loureiros  2.552 57.142,64 1.320,97 55.821,67 2.760,13 27 

Novo Tiradentes  2.189 52.360,62 1.652,81 50.707,81 1.513,16 27 

Pinhal  2.581 85.320,95 5.663,48 79.657,47 12.961,91 244 

Rio dos Índios  2.571 87.089,35 3.736,93 83.352,41 2.940,93 28 

Taquaruçu do Sul 3.081 128.008,93 13.203,64 114.805,29 6.051,99 117 

Vista Alegre  2.726 94.228,38 6.403,55 87.824,83 6.705,25 119 

Fonte: Autor com base em dados do IBGE e CAGED, ano 2019 

 

O quadro 02 acima demonstra um comparativo entre municípios que pertencem a um 

grupo especificado, utilizou-se para isso a população de cada local. Destaca-se o município de 

Pinhal em todos os sentidos, observando pelo VAB da indústria que ficou em 12961,91, maior 

valor relacionado aos demais municípios. Para um município, considerado pequeno, como 

Pinhal, em número de habitantes, é significativa a participação do VAB da indústria, comparado 

aos demais. 

É possível observar também que onde a participação da indústria é maior, o PIB também 

é maior e há mais ofertas de emprego, que analisando o ano de 2019, ficou em 244 contratações. 

Em âmbito histórico, com base nas entrevistas e conversas realizadas pode-se afirmar 

que no processo emancipatório de Pinhal, todos os segmentos da comunidade como: entidades 

sociais, comercio, cooperativas, indústrias, prestadores de serviço e claro a sua população 

tiveram uma importância ímpar na fundamentação e consolidação.  

Cabe destacar que quando Pinhal se tornou município, a referida empresa já estava 

consolidada, com mais de 40 anos de história. O que, de uma forma geral, contribui muito para 

que um município garanta seu desempenho, pois com uma empresa consolidada e já instalada 

garante a arrecadação municipal e, consequentemente, o retorno, este que se transforma em 

investimentos na localidade, sendo útil para todos os munícipes.  

Os atuais e antigos administradores conseguiram ter um olhar diferenciado para os 

empreendedores locais e souberam dar chances de crescimento a quem já estava instalado na 

localidade, pois sabiam que isso fortaleceria a economia local e melhoraria a visibilidade e a 
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possibilidade de captar recursos e investimentos de outras empresas e em outros setores, bem 

como traria retornos ao município e benefícios futuros.  

Como salientado anteriormente, vinte e cinco por cento arrecadados de ICMS pelos 

Estados pertencem aos Municípios e o principal critério para distribuição é o seu movimento 

econômico. Os recursos arrecadados se destinam ao atendimento de exigências sociais e 

melhoria dos serviços públicos, tais como educação, saúde e segurança. 

Um relato realizado pelo primeiro prefeito do município de Pinhal, Sr. Nilso Bagatini, 

recorda que a empresa Moinho Tres teve sua inegável importância, no processo 

emancipacionista de Pinhal, por ser na época e ainda hoje, uma das maiores empresas do 

município. Na época talvez não tivesse o potencial produtivo que tem atualmente. Da mesma 

forma, o Município de Pinhal ajudou a Empresa Moinho Tres a se desenvolver em termos de 

modernização e crescimento, com isenção de certos impostos por períodos determinados. Cabe 

constar que por volta de 1993 a empresa sofreu profundas modificações e modernização. Seu 

potencial produtivo se expandiu deixando de ser apenas uma indústria local e regional para se 

expandir por todo o estado e outros estados do Brasil. (BAGATINI, 2022) 

O diretor da Moinho Tres, Sergio Valentim Tres, citou em uma entrevista, que além da 

porcentagem de rateio de ICMS do município que advém da empresa, os impactos que ela causa 

são bem maiores que isso. Por exemplo hoje a empresa gera mais de 100 empregos diretos e 

indiretos. Nos empregos diretos pode-se citar todos os que trabalham e prestam serviço 

diretamente para a mesma e nos indiretos, considera-se toda a logística de recebimento da 

matéria prima e distribuição dos produtos envolvem frotas e caminhões terceirizados, além dos 

representantes comerciais que temos em todo o país. (TRES, 2022).  

Citou também que o município de Pinhal nunca mediu esforços para ajudar quando 

solicitado, tanto que no período de 2014 a 2029, isenção de IPTU de matrícula e alvará da 

Matriz. (TRES, 2022). 

Além disso, são muitas as famílias de Pinhal e da Região que se beneficiam da Moinho 

Tres, que por estarem trabalhando, residindo ou não no município, acabam comprando no 

comércio local e contribuindo para o crescimento de outros setores. Além do que, muitas 

pessoas vieram residir neste município em função do trabalho que desenvolvem na Moinho 

Tres, gerando uma procura por moradias e uma consequente valorização imobiliária. (TRES, 

2022). 
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4.2 REPRESENTATIVIDADE DA EMPRESA MOINHO TRES NO VALOR DO RETORNO 

DE ICMS PARA O MUNICÍPIO DE PINHAL-RS, NOS ANOS DE 2017 A 2021. 

 

4.2.1 Índices representativos de Pinhal 

 

Pinhal sempre apresentou destaque nos índices de crescimento socioeconômico. É um 

processo contínuo. Neste sentido, deve-se levar em consideração as atividades do setor primário 

e as demais empresas instaladas neste município e não somente a empresa em questão.  

Conforme dados da obtidos no site da secretaria da fazenda do RS, sobre as variações 

do IPM definitivo dos municípios, foi possível elaborar quadro 03 que segue.  

 

Quadro 03: Variações positivas do IPM de Pinhal 

ANO IPM 

2017 0,059 

2018 0,065 

2019 0,071 

2020 0,086 

2021 0,107 

Fonte: Autor com base em dados da (SEFAZ-RS, 2022) 

 

Analisando o quadro 03, observa-se que em 2017 o índice estava em 0,059, já em 2021 

passou para 0,107. O que mais chama a atenção é o crescimento contínuo que o Município teve 

nos últimos anos, acumulando um aumento de 48% em cinco anos, uma média de crescimento 

de 9,6% ao ano.  

Comparando com os demais municípios, Pinhal aparece em terceiro lugar nas maiores 

variações positivas do estado do RS. O quadro 04 a seguir demonstra a evolução do IPM 

definitivo dos melhores em nível de colocação.  
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Quadro 04: Evolução do IPM – Maiores variações positivas 

 

Fonte: https://fazenda.rs.gov.br/ 

 

Ao observar, no quadro 04, os índices de participação de cada município do RS no rateio 

da arrecadação do ICMS para o exercício de 2022, Pinhal é o terceiro colocado na variação 

mais positiva, na comparação do IPM de 2022 com o IPM definitivo de 2021, com crescimento 

de 24,38% de um exercício para o outro.  

Para muitos municípios brasileiros, o ICMS é a principal fonte orçamentária. Isso 

porque em cada etapa da circulação de mercadorias e em toda prestação de serviço sujeita ao 

ICMS deve haver emissão da nota fiscal ou cupom fiscal. Esses dados serão escriturados nos 

livros fiscais para que o imposto possa ser calculado pelo contribuinte e arrecadado pelo Estado. 

Os dados acima fornecem uma visão ampla da realidade do município de Pinhal. Na 

próxima sessão falaremos mais especificadamente, quais são de fato os valores representativos 

da empresa estudada. 

 

4.2.2 Índices representativos da Moinho Tres 

 

Com dados recolhidos no setor fiscal da Prefeitura Municipal de Pinhal, é possível 

demonstrar a representatividade que a empresa Moinho Tres possui em âmbito geral na parte 

das empresas do município, nos anos de 2017 a 2021, levando em conta o faturamento, valor 

https://fazenda.rs.gov.br/
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agregado, retorno estimado e valor adicionado fiscal, o que pode ser visualizado no quadro 05 

a seguir: 

 

Quadro 05: Índices representativos da Moinho Tres 

Ano Faturamento3 VA4 Retorno Estimado5 Representatividade 

Geral (%) 

2017 R$ 36.388.465,67 R$ 3.170.140,44 R$ 79.253,51 16,40 

2018 R$ 39.335.329,82 R$ 7.399.185,45 R$ 184.979,64 41,63 

2019 R$ 53.737.960,60 R$ 4.740.196,96 R$ 118.504,93 18,58 

2020 R$ 60.898.086,94 R$ 13.806.384,22 R$ 345.159,61 41,05 

2021 R$ 41.371.686,79 R$ 2.089.580,32 R$ 52.239,51 16,30 

Total  R$ 231.731.529,82 R$ 31.205.487,39 R$ 780.137,20 26,79 

Fonte: Autor, a partir dos dados da Prefeitura Municipal 2022 

 

O quadro 05 evidencia a importância da participação da empresa no processo de 

crescimento do VA do município de Pinhal. Mesmo não sendo um percentual anual constante, 

isso porque existem outras empresas consideradas fortes, sempre mantém um valor 

significativo nos retornos estimados para o município.  

O Faturamento corresponde ao somatório dos valores das vendas de produtos ou 

serviços. Ou seja, todo valor que a empresa Moinho Tres recebe em um período, é seu 

faturamento. 

O Valor Adicionado, é o índice percentual que calcula os produtos sujeitos à tributação 

e que serve de base para calcular o índice de repasse do ICMS dos estados para os municípios.  

O Retorno Estimado trata-se de um indicador gerencial usado para saber qual foi o 

resultado financeiro de um determinado período. Ele pode ser positivo ou negativo, indicando 

lucro ou prejuízo, no caso da empresa Moinho Tres, evidenciado no quadro 05, em cinco anos 

sempre foi positivo e com excelentes retornos gerados para o município de Pinhal.  

De 2017 a 2021 o total do faturamento da empresa Moinho Tres ficou em R$ 

231.731.529,82, o VA ficou em R$ 31.205.487,39 e o Retorno estimado do período totalizou 

R$ 780.137,20. A representatividade média da empresa, na atividade industrial do município, 

nestes cinco anos ficou 26,79%. 

 
3 Faturamento: é a somatória dos valores das vendas de produtos ou serviços. Ou seja, todo valor que a empresa 

Moinho Tres recebe em um período, é seu faturamento. 
4 Valor Agregado (VA): Índice percentual determinado pelos Estados e o Distrito Federal para calcular os 

produtos sujeitos à substituição tributária. Nada mais é do que uma presunção de lucro a fim de minimizar a 

diferença das alíquotas de ICMS entre os Estados. 
5 Retorno Estimado: Trata-se de um indicador gerencial usado para saber qual foi o resultado financeiro de um 

investimento realizado. Ele pode ser positivo ou negativo, indicando lucro ou prejuízo. 



43 
 

 

Outro fator importante a ser observado é a oscilação existente nos índices 

representativos, um ano a representatividade é de menos de 20% e no ano seguinte é de mais 

de 40%, esse padrão se repete nos diferentes anos. Isso pode ser explicado principalmente pela 

diferença nos preços de compra da principal matéria prima – trigo - que a empresa Moinho Tres 

utiliza. Trigo é destaque entre os produtos commodities, isso porque geralmente, é produzido 

em larga escala e pode ser estocado sem perder a qualidade. Dessa forma, o mercado de 

commodities tem seus preços definidos pela oferta e procura desses produtos primários. Sendo 

assim, quando a safra correr bem e o preço estiver acessível, a empresa compra em grande 

quantidade e estoca essa matéria prima para o próximo ano, sendo que não precisará mais 

comprar em grandes quantidades.  

Segundo dados da Secretaria da fazenda do município, o ICMS é a segunda maior fonte 

de recursos da Prefeitura de Pinhal, ficando atrás somente do repasse federal do FPM (Fundo 

de Participação dos Municípios). O que faz toda a diferença para a economia do município de 

Pinhal é a arrecadação de ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) que, 

como já vimos anteriormente, é um imposto recolhido pelo Estado do Rio Grande do Sul e 

repassado para os municípios através do Índice de Participação dos Municípios de cada um.  

 

4.2.3 Empregos diretos  

 

Quanto mais existir atividades industriais e comerciais, maior será a geração de 

oportunidades de emprego. Oferecer vagas para a população local e para pessoas de fora, é 

importante não somente para o município como para as empresas, que se fortalecem e ganham 

confiança de quem está ao seu redor, seja como vizinho, seja como consumidor. 

Em se tratando do funcionamento da Empresa Moinho Tres, o crescimento de sua 

economia poderá proporcionar aos munícipes, maior oferta de empregos, o que levará ao 

aumento na renda das famílias, que consequentemente aumentará os níveis de consumo, o que 

alavancará uma maior produção e prestação de serviços. Com isso o produto bruto municipal 

se elevará, juntamente com o produto bruto per capita. Tudo isso, trará um retorno financeiro 

para o Poder Executivo Municipal, através do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias 

e Serviços) gerado por Pinhal. 

Com dados sobre as admissões no período de 2017 a 2021, obtidos da RAIS e Novo 

CAGED, foi possível elaborar a tabela 06 que mostra a geração de empregos/contratações 

diretas e formais do município de Pinhal e da empresa Moinho Tres, no período de 2017 a 2021.  
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Quadro 06: Geração de Emprego e contratações  

ANO Admissões 

Pinhal 

Admissões 

Moinho 

Representatividade 

% 

Média anual 

funcionários Moinho 

2017 159 11 6,92 44 

2018 192 22 11,46 52 

2019 244 14 5,74 57 

2020 182 15 8,24 57 

2021 228 13 5,70 58 

Fonte: Autor 2022, com base em dados da RAIS e CAGED 

 

O quadro 06 demonstra a geração de empregos e contratações diretas e formais do 

município de Pinhal e da empresa Moinho Tres, no período de 2017 a 2021.  

 O crescimento anual e contínuo que Pinhal teve nas vagas de emprego ofertadas. Como 

podemos observar em 2017 foram admitidas 159 pessoas e em 2021 esse número passou para 

228 pessoas.  

Além disso, percebe-se a representatividade da empresa Moinho Tres nos números de 

vagas ofertadas. Pegando por base o ano de 2018, 11,46% das admissões realizadas no 

município, foram pela Moinho Tres. 

No ano de 2017, das 159 admissões do município de Pinhal, 11 delas foram na empresa 

Moinho Tres, sendo que 44 empregos formais do município eram advindos da empresa. Em 

2018, as admissões do município passaram para 192 e 22 destas foram na empresa onde 

aumentou para 52 o número de empregados.  

Em 2019, o município de Pinhal deu um salto nas contratações, passando para 244 

admissões no ano. Destas, 14 vieram da empresa Moinho Tres, que aumentou novamente o 

número de colaboradores formais com 57 empregados. No ano de 2020 baixou o número de 

admissões no município, e no ano de 2021 voltou a subir, e em relação a empresa, nestes dois 

anos manteve-se praticamente constante.  

Baseando-se na média anual de empregados fixos, observamos que a empresa Moinho 

Tres teve um aumento no número de empregos, passando de 44 funcionários ativos em 2017 

para 58 funcionários em 2021.  

 

4.2.4 Empregos indiretos  

 

Baseando-se em dados internos da empresa, é difícil mensurar os empregos indiretos 

em números, porém a Moinho Tres utiliza prestação de serviços de microempreendedores 
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individuais, autônomos e demais empresas locais. Sem contar os convênios que a empresa 

mantém com outras empresas ou entidades locais. 

Neste sentido, pode ser citado as transportadoras contratadas que trazem principal 

matéria-prima que é o trigo e entregam a farinha processada. Dados internos demonstram que, 

anualmente, são contratados em torno de 20 caminhões de empresas terceirizadas que trabalham 

diretamente com a Moinho Tres, mês a mês, sendo na safra, onde o recebimento de trigo é mais 

intenso, soma-se, em média mais 6 caminhões. Sem falar que a cada carga de farinha envolve 

escritórios para realização das contratações e realizações dos manifestos para viagem. 

Soma-se aos empregos indiretos também mais 16 representantes comerciais que vendem 

os produtos da empresa em várias regiões e estados do Brasil.  

 

4.3 BENEFÍCIOS SOCIOECONÔMICOS QUE A EMPRESA MOINHO TRES GERA PARA 

O MUNICÍPIO DE PINHAL.   

 

Na prática, observando os dados, pode-se observar claramente os benefícios que a 

Moinho Tres gera para Pinhal. Afinal, em cinco anos, sendo 2017 a 2021, retornaram aos cofres 

públicos do município um valor de R$ 709.522,64, somente pelo recolhimento do ICMS da 

empresa Moinho Tres, sem levar em conta os valores de outras atividades do município. 

Quando a Moinho Tres vende a farinha para outras empresas, ocorre a incidência do 

ICMS sobre essa operação, pois o produto sai do interior do RS e vai para outras cidades ou 

estados. Ou seja, houve a circulação do produto dentro do próprio estado e fora dele, o que é 

considerado fato gerador do tributo. Além disso, as empresas (supermercados, padarias, 

indústrias) que transformam a farinha da Moinho Tres em produtos finais e vendem a seus 

clientes, por sua vez, também pagam ICMS, quando vende os produtos aos seus clientes. 

O funcionamento e crescimento da Moinho Tres, proporciona aos cidadãos munícipes 

e arredores uma maior oferta de empregos, e um consequente aumento na renda das famílias, e 

dos níveis de consumo, o que alavancará uma maior produção e prestação de serviços de todo 

o comercio local. Com isso o produto bruto municipal se elevará, juntamente com o produto 

bruto per capita. Tudo isso, trará um fortalecimento da economia local e um maior retorno 

financeiro para o Poder Executivo Municipal, através do ICMS gerado por Pinhal. 
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4.3.1 Aplicação dos retornos e recursos no município 

 

Todo o diferencial de Pinhal, não pode ser vinculado apenas a Moinho Tres. Como já 

foi destacado em outros momentos, o município é referência em gestão pública, com 

crescimento e desenvolvimento em todos os setores; na produção primária destaca-se por sua 

pujança na suinocultura, além do crescimento acelerado na bovinocultura leiteira, avicultura e 

grãos. Indústria e comércio forte e diversificados também são marcas registradas do Município, 

gerando vários postos de trabalho com emprego e renda para a população. 

Segundo entrevista com ao os atuais gestores de Pinhal, o prefeito Luiz Carlos Pinto 

Ribeiro e o vice-prefeito Claudiomiro Antônio Pelisari, o município, quando recebe o retorno, 

utiliza para vários fins, por exemplo para pagar as despesas da própria máquina pública e 

oferecer a estrutura necessária para a população em diversos âmbitos: na saúde, educação, 

cultura, lazer, melhorias de infraestrutura, segurança entre outros serviços essenciais mudando 

as condições de vida de uma forma geral. (RIBEIRO e PELISARI, 2022) 

Ao longo dos anos Pinhal segue a sua trajetória de crescimento com importantes obras 

de infraestrutura, tanto na cidade quanto no interior, com novas pavimentações asfálticas e a 

preocupação constante com a manutenção das estradas e os acessos as propriedades rurais e 

lavouras, garantindo o escoamento da produção. 

Os gestores também destacam que é quase impossível mensurar em cinco anos os 

inúmeros trabalhos e obras que foram oferecidas a comunidade, pois ao longo da história todas 

as administrações se preocuparam com a construção de um Município sólido, com uma gestão 

equilibrada e espírito empreendedor espelhado nos demais segmentos da economia local. 

(RIBEIRO e PELISARI, 2022) 

Durante a entrevista/conversa com os mesmos, entrou-se no ponto do retorno que as 

empresas geram para os cofres do município. Destacou-se então que todos os valores que 

retornam para os cofres públicos servem de base e motivação para que os gestores continuem 

trabalhando e viabilizando através do Poder Público, formas de incentivo para que nossa 

comunidade empreendedora tenha condições para investir cada vez mais na geração de emprego 

e renda, trazendo por consequência o desenvolvimento, aumentando a arrecadação, recursos 

que são revertidos em investimentos nas mais diversas áreas da municipalidade como saúde, 

educação, agricultura, infraestrutura e obras. 

Podemos observar no site de notícias da prefeitura de pinhal os inúmeros investimentos 

recentes do município. Como exemplo podemos citar: adesão ao programa “devolve ICMS”, 

pelo qual famílias de baixa renda receberão R$ 400,00 por ano como devolução do ICMS e vai 
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alcançar mais de 10% da população do município; Pavimentações asfálticas avançam em 

Pinhal; Pinhal adquire mais equipamentos para a agricultura familiar; Município subsidia hora 

máquina e insumos para a agricultura familiar; Pinhal inaugura estação para tratamento de 

esgoto. Enfim, são investimentos visíveis para qualquer cidadão que aqui vive e trabalha ou que 

estejam de passagem.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Para saber se um local é desenvolvido, não basta ter bons índices econômicos. Só existe 

um verdadeiro crescimento socioeconômico quando melhora a qualidade de vida das pessoas 

que habitam e dependem daquele local.  

Essa pesquisa analisou a contribuição da empresa Moinho Tres no crescimento 

socioeconômico do município de Pinhal. Para isso utilizou como parâmetro a relação 

econômica existente, a representatividade do retorno de ICMS e os benefícios socioeconômicos 

da Moinho Tres para Pinhal. Com os resultados foi possível mensurar com dados concretos a 

participação da empresa no crescimento socioeconômico do município. 

Os procedimentos metodológicos utilizados para atender os objetivos propostos foram 

uma base bibliográfica e documental, seguida de coleta, descrição e análise de dados, além de 

entrevistas com pessoas com conhecimento e que fizeram e fazem parte da gestão tanto da 

empresa como do município. Sendo assim é o momento de esclarecer se os objetivos foram 

alcançados. 

Primeiramente, descreveu-se a relação econômica entre a empresa Moinho Tres e o 

município de Pinhal, baseado em dados internos da empresa Moinho Tres, informações na 

prefeitura de Pinhal, além de sites com informações oficiais e entrevista com pessoas que 

fizeram e fazem parte da gestão do município e da empresa. Foi possível observar que para um 

município, considerado pequeno, como Pinhal, em número de habitantes, a participação da 

indústria, é bem elevada tendo em vista cidades da região com o número aproximado de 

habitantes. E que a participação da indústria é maior, o PIB também é maior e há mais ofertas 

de emprego. A ideia nesse item foi justamente mostrar que a relação econômica entre um 

município pequeno e uma empresa faz a toda a diferença, pois contribui muito para que um 

município garanta seu desempenho, que se transforma em investimentos na localidade, sendo 

útil para todos os munícipes.  

Seguindo identificou-se a representatividade da empresa Moinho Tres no valor do 

retorno de ICMS para o município de Pinhal-RS, nos últimos cinco anos, para isso foram 

coletados os dados de 2017 a 2021, em sites oficiais e junto a Prefeitura Municipal de Pinhal, 

índices que demonstram em índices a representação da Moinho Tres nos quesitos faturamento, 

valor agregado, retorno estimado e valor adicionado fiscal do município de Pinhal além disso 

demonstram dados sobre empregos diretos e indiretos.  
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Nessa representatividade, um fator importante a ser considerado é que nos últimos 05 

anos (2017 a 2021) a Moinho Tres movimentou um Valor Adicionado de 31.996.736,36, este 

que serve como base para calcular o índice de repasse do ICMS para o município. 

Nos empregos diretos, mostrou-se o crescimento anual e contínuo que Pinhal teve nas 

vagas de emprego ofertadas. Como pode-se observar em 2017 foram admitidas 159 pessoas e 

em 2021 esse número passou para 228 pessoas. Além disso percebe-se a representatividade da 

empresa Moinho Tres nos números de vagas ofertadas. Pegando por base o ano de 2018, 

11,46% das admissões realizadas no município, foram pela Moinho Tres. 

Nos empregos indiretos soma-se em torno de transportadoras fixas contratadas de 

empresas terceirizadas que trabalham diretamente com a Moinho Tres, mês a mês, e no período 

de safra, contrata-se em média mais 6 caminhões. Além disso tem-se os 16 representantes 

comerciais que vendem os produtos da empresa em várias regiões e estados do Brasil.  

Os reflexos na geração de emprego é outro fator importante, pois com a empresa, 

percebe-se uma manutenção de trabalhadores, além da abertura de novas vagas e busca de mão 

de obra de outras cidades da região. 

Pode-se então analisar os benefícios socioeconômicos que a empresa Moinho Tres gera 

para o município de Pinhal.  Confrontando os índices com os dados estatísticos do Município 

de Pinhal e da empresa Moinho Tres, é possível observar claramente os benefícios que a 

Moinho Tres gera para Pinhal. Afinal, em cinco anos, sendo 2017 a 2021, retornaram aos cofres 

públicos do município um valor de R$ 709.522,64, somente pelo recolhimento do ICMS da 

empresa Moinho Tres, sem levar em conta os valores de outras atividades do município.  

De modo geral, a Moinho Tres tem sim um papel primordial no crescimento da 

economia local e regional. A empresa também movimenta o comercio local com a ampliação 

das atividades do comércio e da prestação de serviços, com isso, gerando novas oportunidades 

de emprego e renda.  

Além disso, observa-se que o setor industrial tem função decisiva no processo de 

crescimento de uma economia quer seja nível local. Em alguns casos isso fica mais evidente e 

fácil de ser percebido, principalmente se a economia for de pequena escala como é o caso do 

município de Pinhal. No caso estudado, ficou evidenciado que uma empresa tem a possibilidade 

de transformar a economia um município num curto espaço de tempo.  

Na atualidade as transformações ocorridas em Pinhal são perceptíveis no número 

considerável de pessoas circulando pela cidade que cresceu enormemente, refletindo também 

no comércio e na prestação de serviços, impulsionando novas atividades, gerando um efeito 

multiplicador com externalidades positivas para toda economia local e com reflexos regionais.  
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Para finalizar, deve-se levar em consideração a participação histórica e efetiva do Poder 

Executivo Municipal, na busca de incentivos para que as empresas se mantenham no município 

em questão, e que novas sejam criadas. Nota-se que o crescimento econômico gera 

desenvolvimento local, quando as pessoas daquela comunidade são beneficiadas pelos retornos 

obtidos e quando movimenta novos investimentos em diferentes áreas.  

Em relação as dificuldades para o desenvolvimento do trabalho, o levantamento de 

dados foi uma etapa difícil, bem como a falta e a qualidade de determinados dados e o 

desinteresse dos profissionais na participação das pesquisas. 

A falta de conhecimento das pessoas sobre os trabalhos científicos desenvolvidos, 

principalmente nas universidades, é um grande desafio, o que faz com que os impactos gerados 

por essas pesquisas não sejam de conhecimento da população. 

Com a pesquisa foi possível trazer para a comunidade pinhalense e aos demais 

municípios da região, dados concretos que não somente a Moinho Tres, mas as demais as 

empresas instaladas, podem trazer benefícios aos municípios pequenos, pois geram empregos 

diretos e indiretos, atraem pessoas de outros locais, além de fornecedores, formando, assim, 

uma cadeia produtiva que envolve desde os produtores da matéria prima, até a logística de 

transportes e distribuir os produtos acabados. Além disso o principal reflexo vem nos impostos 

arrecadados, que geram um excelente retorno aos municípios.  

O referido estudo também será de grande importância para a Universidade Estadual do 

Rio Grande do Sul e para o Curso de Administração Pública, pois trará um subsídio para os 

futuros acadêmicos, com uma comprovação cientifica de como os municípios podem crescer e 

se desenvolver economicamente com a presença de empresas. Além disso, justifica-se pela 

motivação pessoal de demonstrar a quem interessar, com dados concretos, a contribuição da 

Moinho Tres para o município de Pinhal. 

Finalizando, a presente pesquisa abre caminho para que novas sejam realizadas em 

diferentes âmbitos, pois a presente limitou-se a apresentar somente a relação entre uma empresa 

e o município. Seria interessante, citando como um desafio para trabalhos futuros a 

possibilidade de uma análise comparativa com as demais empresas instaladas no município de 

Pinhal e da cadeia agropecuária que é muito forte no município. 
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