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Apresentação

A Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina está lançando mais
uma edição da publicação Desempenho e Perspectivas da Indústria
Catarinense, com o apoio do BRDE.
Em seu volume 07 constam informações sobre os investimentos realizados pela
indústria catarinense nos anos 2005, 2006 e previsões para o período 2007 a
2009. Na segunda parte está a análise conjuntural referente ao ano 2006 e as
perspectivas para 2007.
Acreditando ser esta publicação um importante referencial para estudos e
decisões no mundo dos negócios, a FIESC cumpre o compromisso de
disponibilizar informações consistentes que permitem compreender a evolução
da economia de Santa Catarina.

Alcantaro Corrêa
Presidente do Sistema FIESC
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Investimentos na Indústria
Catarinense 2005 a 2009

Investimentos Realizados em 2005

A política monetária restritiva priorizando o controle da inflação com juros
elevados e a supervalorização do real afetaram o desempenho da indústria
catarinense em 2005. O comportamento fabril foi fraco tanto em relação à
produção (0,1%), quanto ao faturamento (-12%). As exportações, embora
positivas (15%) ficaram inferiores ao ano anterior, o que resultou para nosso
Estado em perda de uma posição, de 7ª para 8ª, no ranking nacional.
Alguns gêneros de atividade sentiram muito sua margem de lucro encolher,
reduzindo a disponibilidade de capital para investimentos.
Das 186 indústrias consultadas pela FIESC, 80% realizaram investimentos em
2005. A proporção de empresas que não investiu cresceu em relação ao ano
anterior, já que em 2004 o percentual das não investidoras foi de 14%. Os
principais motivos apontados pelas indústria que não investiram em 2005 foram:
retração do mercado, baixa rentabilidade, queda no faturamento devido à
valorização do real, falta de recursos próprios, instabilidade econômica, alta
carga tributária impedindo o crescimento, capacidade ociosa, situação
financeira ruim, falta de capital disponível por parte do governo e falta de
incentivos à empresa privada, créditos não repassados pelo Governo Federal,
prejuízos com a exportação devido à baixa cotação do dólar, dificuldades de
acesso a financiamentos de longo prazo e falta de linhas de crédito.

Proporção de empresas que realizaram ou não investimentos em 2005

Gêneros de Atividade

Nº Empresas
Informantes

Minerais não Metálicos
Metalúrgica
Mecânica
Material Elétrico e de Comunicação
Material de Transporte
Madeira
Mobiliário
Papel e Papelão
Couros e Peles e Produtos Similares
Química
Plásticos
Têxteis e Vestuário
Alimentar
Bebidas
Editorial e Gráfica
Diversos
Informática
Total

12
18
12
11
9
16
16
9
1
5
10
34
17
5
6
4
1
186

Fonte: FIESC/PEI
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2005 (% de respostas)
Realizou
Não realizou
Investimentos
Investimentos
67
94
67
100
67
94
50
100
100
60
90
82
88
80
50
75
100
80

33
6
33
0
33
6
50
0
0
40
10
18
12
20
50
25
0
20
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Os gêneros de atividade que registraram maiores quedas nas intenções de
investir de 2004 para 2005, foram Editorial e Gráfica, Mecânica, Mobiliário
e Bebidas.
As 186 indústrias pesquisadas investiram R$ 1,2 bilhão em 2005, destacando-se,
em termos absolutos, as atividades do Material Elétrico e de Comunicação,
Metalurgia, Alimentar, Papel e Papelão e Têxtil/Vestuário. As indústrias utilizaram,
em média, 4,07% de seu faturamento para investimentos em 2005.
Alguns setores de atividade ultrapassaram bem esta média, como: Mecânica,
Madeira e Papel.

Valor do faturamento e investimentos realizados em 2005
2005
Gêneros de Atividade

Faturamento (R$)

Investimentos (R$)

Investimentos
sobre
faturamento

Minerais não Metálicos
Metalúrgica
Mecânica
Material Elétrico e de Comunicação
Material de Transporte
Madeira
Mobiliário
Papel e Papelão
Couros, Peles e Produtos Similares
Química
Plásticos
Têxteis e Vestuário
Alimentar
Bebidas
Editorial e Gráfica
Diversos
Informática
Total

1.737.736.881,60
5.098.608.593,53
886.106.425,51
5.248.346.639,84
925.951.691,99
517.027.047,82
566.997.640,95
2.749.665.612,33
108.344.782,36
292.366.550,90
749.646.360,81
3.086.846.901,97
6.831.377.247,97
103.182.736,43
241.973.630,06
249.668.548,43
5.482.572,19
29.399.329.864,69

37.001.784,36
209.946.470,51
98.687.947,90
239.076.051,80
43.509.962,00
45.304.131,98
15.007.798,42
173.262.526,93
1.946.503,51
8.260.330,00
32.706.377,15
102.294.574,27
178.113.667,97
2.778.456,44
7.676.531,72
828.161,94
115.353,00
1.196.516.629,90

2,13
4,12
11,14
4,56
4,70
8,76
2,65
6,30
1,80
2,83
4,36
3,31
2,61
2,69
3,17
0,33
2,10
4,07

Fonte: FIESC/PEI

Em termos de valor médio investido por empresa, destacaram-se em 2005
Material Elétrico e de Comunicação e Papel e Papelão. Os valores registrados
foram R$ 22 milhões e R$ 19 milhões, respectivamente.
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Participação dos gêneros de atividade nos investimentos em 2005
Têxtil e
Vest.
9%

Metalurgia
18%

Papel
14%

Outros
16%

Alimentar
15%

Mecânica
8%

Mat. Elétr.
Comum.
20%

Fonte: FIESC/PEI

A maioria dos investimentos realizados em 2005 teve como fonte recursos
próprios (57,6% do total investido). Em seguida, captação via bancos nacionais
diversos (14,7%) e bancos de fomento (13,3%). Os recursos externos via bancos
internacionais foram utilizados principalmente pela indústria metalúrgica.

Origem/fonte dos financiamentos em 2005
%
80
Próprios
57,63%

70
60
50
40

Bcos.
Nacion.
14,70%

30
20

Bcos
Fomento
13,33%

10
0
Fonte: FIESC/PEI
*Outros: PRODEC, financiamento de clientes
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Bcos
Internac.
8,35%

Forneced. Terceiros
2,89%
0,39%

Outros*
2,71%
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Investimentos Realizados em 2006

O ano 2006 foi caracterizado por fraco desempenho industrial em Santa
Catarina. A produção física das indústrias cresceu apenas 0,2% e o faturamento
encolheu 1,54% de janeiro a dezembro, em relação a iguais meses do ano
anterior. Considerando que não conseguimos crescer em cima de uma base tão
deprimida (2005), conclui-se que 2006 foi um ano frustrante em termos de
crescimento industrial.
Os principais fatores que inibiram a evolução dos negócios em 2006, segundo os
empresários catarinenses, foram: perda de rentabilidade das exportações
devido ao câmbio, elevada carga tributária, juros inviáveis ao crédito e aos
investimentos, grande concorrência do mercado, declínio das vendas externas
no segmento alimentar em função do embargo Russo às carnes e da gripe
aviária e entrada de produtos importados no mercado nacional.
Apesar deste quadro desalentador, 81% das indústrias catarinenses realizaram
investimentos de janeiro a outubro de 2006. O montante foi de R$ 831 milhões,
equivalendo a 3,24% do faturamento industrial. Esta proporção foi menor que a
registrada no ano anterior, quando as indústrias catarinenses canalizaram 4,07%
de seu faturamento para os investimentos.
Proporção de empresas que realizaram ou não investimentos de janeiro a outubro de 2006

Gêneros de Atividade

Nº Empresas
Informantes

Minerais não Metálicos
Metalúrgica
Mecânica
Material Elétrico e de Comunicação
Material de Transporte
Madeira
Mobiliário
Papel e Papelão
Couros e Peles e Produtos Similares
Química
Plásticos
Têxteis e Vestuário
Alimentar
Bebidas
Editorial e Gráfica
Diversos
Informática
Total

12
18
12
11
9
16
16
9
1
5
10
34
17
5
6
4
1
186

2006 (jan-out)
(% de respostas)
Realizou
Não realizou
Investimentos
Investimentos
67
94
67
91
67
94
69
100
100
40
90
79
82
80
100
75
100
81

33
6
33
9
33
6
31
0
0
60
10
21
18
20
0
25
0
19

Fonte: FIESC/PEI
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Valor do faturamento e investimentos realizados em 2006 (jan-out)
2006 (jan-out)
Faturamento (R$)
Investimentos (R$)

Gêneros de Atividade
Minerais não Metálicos
Metalúrgica
Mecânica
Material Elétrico e de Comunicação
Material de Transporte
Madeira
Mobiliário
Papel e Papelão
Couros, Peles e Produtos Similares
Química
Plásticos
Têxteis e Vestuário
Alimentar
Bebidas
Editorial e Gráfica
Diversos
Informática
Total

1.589.530.553,36
4.743.353.210,17
724.004.388,45
5.580.298.928,74
832.118.300,37
428.249.426,00
395.308.784,52
2.262.988.385,77
112.580.502,85
259.794.010,43
644.126.658,50
2.751.776.991,29
4.770.977.927,21
87.065.641,40
210.571.599,89
209.706.896,15
3.044.223,09
25.605.496.428,19

21.950.437,31
114.512.268,25
48.120.294,00
178.945.158,61
18.410.773,70
23.213.532,15
9.264.059,43
136.258.724,73
1.410.286,94
7.453.057,00
21.060.819,53
77.527.065,52
148.670.196,96
753.836,00
17.143.821,37
6.082.000,00
97.500,00
830.873.831,50

Fonte: FIESC/PEI

Os segmentos de atividade Material Elétrico e de Comunicação e Alimentar
lideraram os investimentos nos dez primeiros meses de 2006, apresentando
uma proporção de 21% e 18% sobre o total, respectivamente.
Participação dos gêneros de atividade nos investimentos em 2006 (jan - out)
Outros
16%

Papel
16%

Alimentar
18%

Têxtil e Vest.
9%
Fonte: FIESC/PEI
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Mat. Elétr.
Comum.
21%
Metalurgia
14%

Mecânica
6%

Investimentos
sobre
faturamento
1,38
2,41
6,65
3,21
2,21
5,42
2,34
6,02
1,25
2,87
3,27
2,82
3,12
0,87
8,14
2,90
3,20
3,24
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Segundo as indústrias informantes, os recursos utilizados nos investimentos em
2006 foram, principalmente, próprios (58,3%), bancos nacionais diversos
(20,4%) e bancos de fomento (15,4%). A justificativa dada para a preferência
pelos recursos próprios foi: evitar endividamento, custos financeiros menores,
maior segurança, facilidade na gestão do capital, baixo volume de investimentos
realizados, suficiência de liquidez para o custeio dos investimentos, altos juros
no mercado financeiro, falta de linhas de crédito, limites de financiamentos
reduzidos, burocracias dos agentes de fomento, dificuldades operacionais e de
garantias junto aos bancos de fomento, dificuldade e demora na liberação dos
recursos, falta de linhas de longo prazo nos bancos nacionais, encargos
financeiros em excesso e elevados.

Origem/fonte dos financiamentos em 2006 (jan - out)
%
80
70

Próprios
58,26%

60
50
40
30
20
10

Bcos.
Nacion.
20,44%

Bcos
Fomento
15,40%

Bcos
Internac.
1,48%

Forneced. Terceiros
0,65%
2,54%

Outros*
1,23%

0
Fonte: FIESC/PEI
*Outros: Empresa do grupo no exterior, PRODEC
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Segundo as indústrias consultadas, o valor total dos investimentos em 2006 (ano
completo) chega a R$ 1,2 bilhão, sendo 81% em Santa Catarina. O segmento de
atividade Alimentar é o maior investidor, tanto dentro quanto fora de Santa
Catarina. A maioria das indústrias, ou seja, 54,8% revelaram que o nível dos
investimentos realizados ficou compatível com as necessidades mínimas da
empresa, para 27,0% dos informantes ficou abaixo, para 11,3% muito abaixo das
necessidades e para os demais ficou acima ou muito acima das necessidades.

Valor dos investimentos para o ano 2006 completo (R$)
Gêneros de Atividade
Minerais não Metálicos
Metalúrgica
Mecânica
Material Elétr. e de Comum.
Material de Transporte
Madeira
Mobiliário
Papel e Papelão
Couros e Peles e Prod. Simil.
Química
Plásticos
Têxteis e Vestuário
Alimentar
Bebidas
Editorial e Gráfica
Diversos
Informática
Total

Fora do
Estado

No Exterior

19.577.000,00
160.712.701,00
59.130.000,00
161.809.760,00
22.211.323,70
26.300.024,48
10.945.634,98
157.030.000,00
1.410.286,94
8.673.068,00
18.442.000,00
89.710.428,49
251.032.395,65
770.000,00
24.258.821,37
6.520.000,00
97.500,00

1.824.000,00
6.285.000,00
0
4.905.000,00
0
207.964,94
300.000,00
13.200.000,00
1.311.403,53
0
9.000.000,00
8.400.000,00
184.815.854,40
0
0
0
0

0
0
2.200.000,00
4.434.000,00
0
0
0
0
0
0
0
500.000,00
0
0
0
0
0

1.018.630.944,61

230.249.222,87

7.134.000,00

Santa
Catarina

Fonte: FIESC/PEI

As indústrias que não investiram no ano 2006 revelaram como motivos a falta de
expectativas para o prosseguimento de bons negócios, queda nas exportações
com a valorização do real, política econômica indefinida, perdas do setor
agrícola, menor exportação de carne suína e de frango, retração das atividades,
readequação de custos, taxa de inadimplência dos clientes alta, elevada carga
tributária impedindo o crescimento, crise no setor moveleiro, falta de recursos
próprios excedentes, falta de crédito para obtenção de recursos de terceiros,
prejuízo acumulado crescente, atual política cambial, créditos não repassados
pelo governo federal, elevação dos custos das matérias primas, baixa nas
vendas, elevadas taxas de juros, restrições das linhas de crédito e recessão do
mercado em função da entrada de produtos chineses.
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Total
21.401.000,00
166.997.701,00
61.330.000,00
171.148.760,00
22.211.323,70
26.507.989,42
11.245.634,98
170.230.000,00
2.721.690,47
8.673.068,00
27.442.000,00
98.610.428,49
435.848.250,05
770.000,00
24.258.821,37
6.520.000,00
97.500,00
1.256.014.167,48
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Investimentos Futuros

Como nos dois últimos anos, as atividades industriais em Santa Catarina
apresentaram fraco desempenho. Várias indústrias, quando consultadas,
informaram estarem indefinidas quanto à realização de investimentos para os
próximos três anos. A parcela das que vão investir ficou em 67%, as indefinidas
28% e as que não pretendem realizar investimentos 5%. Dentre as que possuem
menor disposição para investir estão as produtoras de móveis, exportadoras,
fortemente prejudicadas com a política cambial.

Estão previstos investimentos para os próximos três anos?

Indefinido

% de respostas
Sim

Minerais não Metálicos
Metalúrgica

42
6

50
94

8
0

Mecânica
Material Elétrico e de Comunicação

33
18

67
82

Material de Transporte
Madeira

22
38

67
50

0
0
11
13

Mobiliário
Papel e Papelão
Couros, Peles e Prod. Similares

56
22
0

38
78
100

6
0
0

Química
Plásticos
Têxteis e Vestuár
io

40
20
21

60
80
68

0
0
12

24
40
50
0
100
28

76
60
50
100
0
67

0
0
0
0
0
5

Gêneros de Atividade

Alimentar
Bebidas
Editorial e Gráfica
Diversos
Informática
Total

Não

Fonte: FIESC/PEI

15

A utilização de recursos próprios continua sendo prioridade para as indústrias, já
que, segundo elas, irão financiar 56,6% dos investimentos futuros. No mercado
financeiro serão captados recursos na seguinte proporção: 24,6% em bancos de
fomento, 6,5% em outros bancos nacionais e 4,2% na rede bancária
internacional. Percebe-se um aumento expressivo na intenção de captar
recursos em bancos de fomento, já que, em 2006, 15,4% dos recursos para os
investimentos vieram destes agentes de desenvolvimento. A redução gradual
das taxas básicas de juros iniciada em 2006 pode ter influído positivamente neste
resultado.
Fonte dos recursos para os investimentos futuros
%
80
Próprios
56,6%

70
60
50

Bcos
Fomento
24,6%

40
30

Bcos
Nacion.
6,5%

20
10

Bcos
Intern.
4,2%

Abert.
Forneced. Capital
1,4%
0,03%

Outros*
6,6%

0
Fonte: FIESC/PEI
*Outros: Empresa do grupo no exterior, PRODEC

A previsão de investimentos para os próximos três anos é de R$ 3,5 bilhões,
sendo R$ 1,5 bilhão em 2007, R$ 1,0 bilhão em 2008 e R$ 991 milhões em 2009.
Do total a ser investido até 2009, 72% serão realizados em Santa Catarina, 26%
em outros Estados e 2% no exterior. Os investimentos fora de Santa Catarina
terão como motivos: unidades industriais do grupo situadas fora do Estado,
incentivos fiscais, logística, ficando mais perto do mercado consumidor e da
matéria-prima, estratégia comercial e oportunidades de negócios.
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Valor dos investimentos anunciados para os anos 2007, 2008 e 2009 (R$)
Local

2007

Santa Catarina

1.132.874.456,00

Fora do Estado

304.415.509,00
48.300.000,00
1.485.589.965,00

No Exterior
Total

2009

Total

716.938.463,00

675.607.753,13

2.525.420.672,13

296.314.207,00
4.330.000,00

310.993.656,00
4.363.000,00

911.723.372,00
56.993.000,00

1.017.582.670,00

990.964.409,13

3.494.137.044,13

2008

Fonte: FIESC/PEI
Obs: deve-se levar em conta que várias empresas ainda não
possuem informações disponíveis, principalmente para 2008 e 2009

Dentre os Estados que receberão investimentos pode-se citar Minas Gerais,
Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Distrito Federal, Paraíba, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Amazonas, Bahia,
Rondônia, Ceará e Sergipe. Dentre os países estão Estados Unidos, China,
Argentina, México, Uruguai, Paraguai e Chile. A maior parcela dos investimentos
fora de Santa Catarina será realizada pelo segmento Alimentar. A principal
investidora no exterior é a indústria do Material Elétrico e de Comunicação, onde
se enquadram os motores e geradores elétricos.
Valor dos investimentos em 2007, 2008 e 2009
R$ milhões
1.200
1.000
800
Em SC
600

Fora de SC

400

Exterior

200
0
2007

2008

2009

Fonte: FIESC
Obs: deve-se levar em conta que várias empresas ainda não possuem
informações disponíveis, principalmente para 2008 e 2009
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Investimentos anunciados para 2007
Gêneros de Atividade

Santa Catarina
(R$)

Fora do Estado
(R$)

No Exterior
(R$)

Total
(R$)

Minerais não Metálicos
Metalúrgica
Mecânica
Material Elétr. e de Comun.
Material de Transporte
Madeira
Mobiliário
Papel e Papelão
Couros e Peles e Prod. Simil.
Química
Plásticos
Têxteis e Vestuário
Alimentar
Bebidas
Editorial e Gráfica
Diversos
Informática
Total

19.850.000,00
232.672.000,00
83.501.000,00
269.100.460,00
17.800.000,00
10.360.000,00
7.632.696,00
171.800.000,00
500.000,00
11.050.000,00
19.629.000,00
82.791.000,00
170.898.300,00
860.000,00
25.230.000,00
9.200.000,00
0
1.132.874.456,00

1.680.000,00
11.250.000,00
2.500.000,00
10.700.000,00
0
1.220.000,00
99.809,00
15.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
10.000.000,00
10.544.000,00
236.421.700,00
0
0
0
0
304.415.509,00

0
0
3.000.000,00
43.300.000,00
0
0
0
0
0
0
0
1.000.000,00
1.000.000,00
0
0
0
0
48.300.000,00

21.530.000,00
243.922.000,00
89.001.000,00
323.100.460,00
17.800.000,00
11.580.000,00
7.732.505,00
186.800.000,00
3.500.000,00
13.050.000,00
29.629.000,00
94.335.000,00
408.320.000,00
860.000,00
25.230.000,00
9.200.000,00
0
1.485.589.965,00

Fonte: FIESC/PEI

Investimentos anunciados para 2008
Gêneros de Atividade

Santa Catarina
(R$)

Fora do Estado
(R$)

No Exterior
(R$)

Total
(R$)

Minerais não Metálicos
Metalúrgica
Mecânica
Material Elétr. e de Comun.
Material de Transporte
Madeira
Mobiliário
Papel e Papelão
Couros e Peles e Prod. Simil.
Química
Plásticos
Têxteis e Vestuário
Alimentar
Bebidas
Editorial e Gráfica
Diversos
Informática
Total

18.050.000,00
277.469.000,00
53.058.000,00
30.455.506,00
19.400.000,00
11.550.000,00
5.679.357,00
72.350.000,00
500.000,00
12.114.000,00
9.372.000,00
82.413.600,00
89.657.000,00
1.890.000,00
20.000.000,00
12.980.000,00
0
716.938.463,00

1.680.000,00
11.522.000,00
1.000.000,00
2.970.000,00
0
1.460.000,00
113.807,00
0
3.000.000,00
500.000,00
7.000.000,00
11.305.400,00
255.763.000,00
0
0
0
0
296.314.207,00

0
0
2.000.000,00
330.000,00
0
0
0
0
0
0
0
1.000.000,00
1.000.000,00
0
0
0
0
4.330.000,00

19.730.000,00
288.991.000,00
56.058.000,00
33.755.506,00
19.400.000,00
13.010.000,00
5.793.164,00
72.350.000,00
3.500.000,00
12.614.000,00
16.372.000,00
94.719.000,00
346.420.000,00
1.890.000,00
20.000.000,00
12.980.000,00
0
1.017.582.670,00

Fonte: FIESC/PEI
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Investimentos anunciados para 2009
Gêneros de Atividade

Santa Catarina
(R$)

Fora do Estado
(R$)

No Exterior
(R$)

Total
(R$)

Minerais não Metálicos
Metalúrgica
Mecânica
Material Elétr. e de Comun.
Material de Transporte
Madeira
Mobiliário
Papel e Papelão
Couros e Peles e Prod. Simil.
Química
Plásticos
Têxteis e Vestuário
Alimentar
Bebidas
Editorial e Gráfica
Diversos
Informática
Total

27.500.000,00
173.632.000,00
46.490.000,00
33.766.056,00
22.500.000,00
13.550.000,00
16.924.887,00
95.400.000,00
500.000,00
14.080.000,00
8.172.000,00
86.133.060,00
100.899.750,13
400.000,00
20.000.000,00
15.660.000,00
0
675.607.753,13

0
9.303.000,00
1.000.000,00
3.267.000,00
0
1.720.000,00
127.466,00
0,00
3.000.000,00
500.000,00
4.000.000,00
11.735.940,00
276.340.250,00
0
0
0
0
310.993.656,00

0
0
2.000.000,00
363.000,00
0
0
0
0
0
0
0
1.000.000,00
1.000.000,00
0
0
0
0
4.363.000,00

27.500.000,00
182.935.000,00
49.490.000,00
37.396.056,00
22.500.000,00
15.270.000,00
17.052.353,00
60.400.000,00
3.500.000,00
14.580.000,00
12.172.000,00
98.869.000,00
318.240.000,13
400.000,00
20.000.000,00
15.660.000,00
0
990.964.409,13

Fonte: FIESC/PEI
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Finalidades dos Investimentos

Assim como nas pesquisas anteriores, os investimentos a serem realizados pelas
indústrias catarinenses estarão voltados principalmente para a modernização do
parque fabril, uma vez que os dois itens mais assinalados foram aquisição de
máquinas e equipamentos e atualização tecnológica. Na seqüência foram
indicados: desenvolvimento de produtos, aumento da capacidade produtiva e
ampliação das instalações existentes.

Os investimentos terão quais finalidades?

Finalidades

Número de
assinalações*

% sobre o total
de respondentes
(186)

Aquisição de máquinas e equipamentos
Atualização tecnológica
Desenvolvimento de produtos
Aumento da capacidade produtiva
Construção civil/ampliação das instalações existentes
Lançamento de novos produtos
Implantação de novos processos de produção
Treinamento/aperfeiçoamento de pessoal
Investimento na área ambiental
Implantação de programas para melhoria da qualidade
Implantação de nova unidade fabril
Reflorestamento
Propaganda/marketing
Investimentos sociais (restaurante, creche, ambulatório, etc)
Matriz energética: gás, energia elétrica, etc
Racionalização administrativa
Diversificação de atividades
Comércio eletrônico
Criação de empresa cooperada, em rede ou joint venture
Outros
Total de assinalações

123
99
67
65
59
55
54
51
40
20
23
17
22
12
11
14
9
7
2
6
756

66
53
36
35
32
30
29
27
22
11
12
9
12
6
6
7
5
4
1
3
-

Fonte: FIESC/PEI
*Obs: questão de múltipla escolha
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Resultados por Região

Número de indústrias informantes por região
Regiões
Araranguá
Blumenau
Brusque
Caçador
Campos Novos
Canoinhas
Chapecó
Concórdia
Criciúma
Curitibanos
Ibirama
Itajaí
Jaraguá do Sul
Total

Número
1
39
8
9
2
2
3
1
13
3
3
7
14

Regiões

Número

Joaçaba
Joinville
Lages
Laguna
Mafra
Palmitos
Rio do Sul
São José
São Lourenço do Oeste
Tubarão
Videira
Xanxerê

6
17
8
3
19
1
8
8
1
1
6
3
186

Fonte: FIESC
Obs: Regiões baseadas nas Secretarias Regionais do Estado.

Valor dos investimentos realizados em 2005 e 2006 de acordo com as regiões de origem das indústrias
Regiões
Araranguá
Blumenau
Brusque
Caçador
Campos Novos
Canoinhas
Chapecó
Concórdia
Criciúma
Curitibanos
Ibirama
Itajaí
Jaraguá do Sul
Joaçaba
Joinville
Lages
Laguna
Mafra
Palmitos
Rio do Sul
São José
São Lourenço do Oeste
Tubarão
Videira
Xanxerê
Total

Investimentos (R$)
2005

2006

7.000.000,00
152.013.980,00
58.002.932,00
53.269.260,04
6.884.575,40
1.818.542,00
59.989.655,35
0
28.876.642,50
215.000,00
5.140.627,20
6.110.966,00
210.718.627,30
46.041.760,58
252.604.147,96
100.504.548,25
123.580,41
31.066.765,03
2.492.417,54
34.704.398,63
32.860.677,51
350.000,00
7.441.143,02
89.786.383,18
8.500.000,00
1.196.516.629,90

1.300.000,00
308.813.352,62
24.053.000,00
24.419.974,65
4.094.705,24
2.700.000,00
23.092.000,00
67.110.000,00
25.847.000,00
295.000,00
7.148.000,00
4.900.000,00
122.759.323,70
43.330.000,00
231.605.085,00
117.300.000,00
1.550.000,00
44.715.634,98
3.000.000,00
26.180.000,00
33.272.091,29
350.000,00
5.800.000,00
128.379.000,00
4.000.000,00
1.256.014.167,48

Fonte: FIESC
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As regiões de Blumenau, Laguna e Concórdia registraram os maiores
crescimentos de investimentos industriais de 2005 para 2006. Levando-se em
consideração os investimentos de 2007 a 2009 deve-se destacar as indústrias
das regiões de Blumenau e Joinville com maiores valores previstos, sendo eles
R$ 1,1 bilhão e R$ 790 milhões, respectivamente.
Os estabelecimentos industriais das regiões de Blumenau irão investir
principalmente fora do Estado. Os da região de Joinville priorizarão
investimentos em Santa Catarina e os de Jaraguá do Sul, no exterior.

Valor dos investimentos previstos para 2007, 2008 e 2009
de acordo com a região de origem das empresas que os realizarão

Regiões
Araranguá
Blumenau
Brusque
Caçador
Campos Novos
Canoinhas
Chapecó
Concórdia
Criciúma
Curitibanos
Ibirama
Itajaí
Jaraguá do Sul
Joaçaba
Joinville
Lages
Laguna
Mafra
Palmitos
Rio do Sul
São José
São Lourenço do
Oeste
Tubarão
Videira
Xanxerê
Total
Fonte: FIESC
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2007

Valor dos investimentos (R$)
2008
2009

Total

3.600.000,00
364.801.000,00
43.750.000,00
62.600.000,00
9.500.000,0
0
750.000,00
49.110.000,00
0
13.780.000,00
910.000,00
6.325.000,00
9.250.000,00
336.482.505,00
52.900.000,00
278.202.000,00
75.750.000,00
1.080.000,00
24.550.000,00
3.500.000,00
28.800.000,00
32.229.460,00

1.800.000,00
365.257.000,00
29.750.000,00
43.100.000,00
0
820.000,00
140.000,00
0
11.880.000,00
0
4.920.000,00
5.900.000,00
51.643.164,00
3.600.000,00
307.545.000,00
38.800.000,00
0
20.760.000,00
4.000.000,00
31.450.000,00
35.657.506,00

2.000.000,00
376.069.000,13
39.500.000,00
69.100.000,00
0
900.000,00
150.000,00
0
10.000.000,00
0
2.730.000,00
6.200.000,00
53.652.353,00
4.250.000,00
204.495.000,00
35.700.000,00
0
23.770.000,00
15.000.000,00
35.900.000,00
39.528.056,00

7.400.000,00
1.106.127.000,13
113.000.000,00
174.800.000,00
9.500.000,00
2.470.000,00
49.400.000,00
0,00
35.660.000,00
910.000,00
13.975.000,00
21.350.000,00
441.778.022,00
60.750.000,00
790.242.000,00
150.250.000,00
1.080.000,00
69.080.000,00
22.500.000,00
96.150.000,00
107.415.022,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

1.500.000,00

0
84.220.000,00
3.000.000,00
1.485.589.965,00

0
56.060.000,00
4.000.000,00
1.017.582.670,00

0
66.520.000,00
5.000.000,00
990.964.409,13

0,00
206.800.000,00
12.000.000,00
3.494.137.044,13
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Local onde as indústrias irão investir
Destino e valor dos investimentos de 2007 a 2009 (R$)
Regiões de origem
Araranguá
Blumenau
Brusque
Caçador
Campos Novos
Canoinhas
Chapecó
Concórdia
Criciúma
Curitibanos
Ibirama
Itajaí
Jaraguá do Sul
Joaçaba
Joinville
Lages
Laguna
Mafra
Palmitos
Rio do Sul
São José
São Lourenço do
Oeste
Tubarão
Videira
Xanxerê
Total

Em SC

Outros Estados

No Exterior

7.400.000,00
329.516.710,13
113.000.000,00
162.500.000,00
9.500.000,00
2.470.000,00
49.400.000,00
0,00
27.800.000,00
910.000,00
13.975.000,00
9.250.000,00
365.436.940,00
45.750.000,00
730.167.000,00
150.250.000,00
1.080.000,00
65.580.000,00
22.500.000,00
89.650.000,00
97.485.022,00

0,00
776.610.290,00
0,00
12.300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.860.000,00
0,00
0,00
5.900.000,00
27.341.082,00
15.000.000,00
53.075.000,00
0
0
3.500.000,00
0
6.500.000,00
8.937.000,00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.2000.000,00
49.000.000,00
0
7.000.000,00
0
0
0
0
0
993.000,00

7.400.000,00
1.106.127.000,13
113.000.000,00
174.800.000,00
9.500.000,00
2.470.000,00
49.400.000,00
0,00
35.660.000,00
910.000,00
13.975.000,00
21.350.000,00
441.778.022,00
60.750.000,00
790.242.000,00
150.250.000,00
1.080.000,00
69.080.000,00
22.500.000,00
96.150.000,00
107.415.022,00

1.500.000,00

0

0

1.500.000,00

0,00
206.200.000,00
12.000.000,00
2.513.320.672,13

0
600.000,00
0
917.623.372,00

0
0
0
63.193.000,00

0,00
206.800.000,00
12.000.000,00
3.494.137.044,13

Total

Fonte: FIESC
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PRODEC
Programa de Desenvolvimento da Empresa Catarinense

De acordo com a Secretaria de Estado do Planejamento, diversas empresas
solicitaram incentivo do Programa de Desenvolvimento da Empresa Catarinense
(PRODEC) em 2006. Os incentivos solicitados, aprovados e contratados estão
a seguir:

Empresas que entraram com pedido no PRODEC em 2006
Município

Investimentos
(R$)

Tritec Industrial Ltda.

Jaraguá do Sul

10.232.300,00

130

Febratec Ind. Com. Ltda.

Araquari

11.965.000,00

15

Ks Indústria de Metais Ltda.

Joinville

8.080.833,00

70

Metalúrgica Usimetal Ltda.

Itajaí

2.203.008,00

20

Frigorífico Forte Sul Ltda.

Ipuaçu

12.391.768,17

245

Cooperativa Regional Agropecuária Sul Catarinense.

Turvo

11.842.952,00

25

Anjo Química do Brasil Ltda.

Criciúma

1.231.046,67

20

Fundição Jo Lindo Ltda.

Timbó

2.604.000,00

18

Indústria e Comércio Mafferson Ltda.

Criciúma

3.099.724,18

65

Manobra Radical Confecções Ltda.

Timbó

1.155.000,00

13

Amanco Brasil Ltda.

Joinville

10.000.000,00

44

Mannes Ltda.

Guaramirim

3.719.377,00

121

Textilfio Malhas Ltda.

Guaramirim

8.746.000,00

28

Irmãos Fischer S/A Ind. e Com.

Brusque

14.500.000,00

250

A.S. Têxtil Ltda.

Guaramirim

3.300.000,00

53

Mauriglass Indústria e Comércio de Vidros Ltda.

Guaramirim

Rovitex Indústria e Comércio de Malhas Ltda.

Luis Alves

Frigorífico Sul Brasil Ltda.

Lindóia do Sul

Via Blu Indústria e Comércio Ltda.
Aliança Indústria de Plásticos Ltda.

Razão/Denominação Social

Nº de
Empregos

2.229.258,00

13

23.300.000,00

300

9.689.599,64

245

Blumenau

6.711.500,00

700

Guaramirim

1.610.000,00

13

Confecções Evanilda Ltda.

Timbó

1.169.894,40

138

Tramonto Agroindustrial S.A.

Morro Grande

8.741.479,00

490

Laticínio Lindóia do Sul Ltda.

Lindóia do Sul

612.982,52

15

Rudolph Usinados de Precisão Ltda.

Timbó

12.130.107,13

393

H.I. Indústria de Etiquetas Ltda.

Pomerode

5.090.830,00

5

Metalcomp Ltda.

Blumenau

1.836.992,86

7

Porcelanas Industriais Germer S/A

Timbó

3.190.556,00

31

Incofios Indústria de Fios e Malhas Ltda.

Indaial

6.980.000,00

80

Metalúrgica Fey S.A.

Indaial

19.365.346,00

39

Chromo Ind. e Com. de Embalagens Plásticas Ltda.
Total

Criciúma

6.600.000,00
214.329.554,57

251
3.837

Fonte: Secretaria de Estado do Planejamento - Diretoria de Desenvolvimento Econômico - DIDE
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Projetos aprovados pelo Conselho Deliberativo do PRODEC em 2006
Empresas

Município

.
A.M.C.
Têxtil Ltda
A.M.C. Têxtil Ltda.
Intelbrás S.A. Ind. de Telecomunicação
Eletrônica Brasileira
Plásticos Zanotti Ltda.
Jartec Automação Industrial Ltda.
Metalúrgica Riosulense S.A.
Menegotti Indústrias Metalúrgicas Ltda.

Jaraguá do Sul
Brusque

Expansão

São José

Blukit Metalúrgica Ltda.
Altenburg Indústria Têxtil Ltda.
ASJ Cimento Participações Ltda.
IBL Liofilização Ltda.
Andritz Separation Ind. e Com. de
Equipamentos de Filtração Ltda.
Walter Ind. e Com. de Alimentos Ltda.
Calquim Ind. e Comércio Ltda.
Tritec Industrial Ltda.
Cooperativa Regional Agropecuária Sul
Catarinense
Franke Sist. de Cozinhas do Brasil Ltda.
Lynel Indústria Têxtil Ltda.
Rohden Vidros Ltda.
Lamfaq – Laminados de Madeira Ltda.
Metalúrgica Usimetal Ltda.
Anjo Química do Brasil Ltda.
Amanco Brasil Ltda.
Textilfio Malhas Ltda.
Irmãos Fischer S/A Ind. e Com.
A.S. Têxtil Ltda.
Frigorífico Sul Brasil Ltda.
Via Blu Indústria e Comércio Ltda.
Aliança Indústria de Plásticos Ltda.
Total

Objeto

Valor (R$)

Empregos

Expansão

3.953.841,00
4.344.587,00

114
319

Expansão

86.411.588,36

528

Massaranduba
Jaraguá do Sul
Rio do Sul
Schroeder

Expansão
Expansão
Expansão
Expansão

Blumenau
Blumenau
Pomerode
Morro da Fumaça

Expansão
Expansão
Implantação
Implantação

2.914.650,00
700.000,00
57.474.328,00
29.400.000,00
10.511.465,00
25.060.064,00
28.663.114,00
8.477.093,00

25
7
350
357
179
107
45
200

Pomerode

Implantação

7.500.000,00

160

Seara
Pomerode
Jaraguá do Sul

Implantação
Implantação
Expansão

959.492,68
2.765.001,47
10.232.300,00

15
27
130

Turvo

Expansão

17.662.376,84

13

Joinville
Papanduva
Taió
Campo Belo do Sul
Itajaí
Criciúma
Joinville
Guaramirim
Brusque
Guaramirim
Lindóia do Sul
Blumenau
Guaramirim

Expansão
Expansão
Implantação
Implantação

23.126.808,00
1.750.000,00
6.091.115,00
819.060,00
3.703.008,00
3.854.890,26
10.000.000,00
8.746.000,00
10.500.000,00
3.300.000,00
9.689.599,64
6.711.500,00
1.610.000,00
386.931.882,25

93
33
72
23
20
20
44
36
250
53
245
700
13
4.178

Expansão
Expansão
Expansão
Expansão
Expansão
Expansão
Implantação
Expansão
Expansão

Fonte: Secretaria de Estado do Planejamento Diretoria de Desenvolvimento Econômico - DIDE
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PRODEC - Projetos contratados em 2006

Razão/Denominação Social
Age do Brasil Ind. e Com. Ltda.

Município
Palhoça

Montante do
Financiamento
Aprovado (R$)

Nº de Empregos
a serem gerados

1.711.732,00

20
150

Electro Aço Altona S/A.

Blumenau

46.891.819,00

Companhia de Bebidas das Américas - AMBEV

Lages

51.333.124,09

79

Buddemeyer S/A
Blukit Metalúrgica Ltda.

São Bento do Sul
Blumenau

16.100.000,00
10.511.465,00

150
179

A.M.C. Têxtil Ltda.

Jaraguá do Sul

3.953.841,00

114

Jartec Automação Industrial Ltda.
A.M.C. Têxtil Ltda.
Intelbrás S.A.- Ind. de Telecomunicação
Eletrônica Brasileira
Plásticos Zanotti Ltda.

Jaraguá do Sul
Brusque

700.000,00

7

4.344.587,00

319

86.411.588,36

528

2.914.650,00

25

Villa Francioni Agro Negócios Ltda.

São Joaquim

7.170.000,00

66

Docol Metais Sanitários Ltda.

Joinville

38.865.565,00

150

Altenburg Indústria Têxtil Ltda.

Blumenau

25.050.064,00

107

Cooperativa Regional Agropecuária Sul Catarinense.

Turvo

17.662.376,84

13

IBL Liofilização Ltda.

Morro da Fumaç
a

8.477.093,00

200

Calquim Indústria e Comércio Ltda.

Pomerode

2.765.001,47

27

Walter Indústria e Comércio de Alimentos Ltda.

Seara

959.492,68

15

Andritz Separation Ind. e Com. de Equipam.
de Filtração Ltda.

Pomerode

7.500.000,00

160

Amanco Brasil Ltda.

Joinville

10.000.000,00

44

A.S. Têxtil Ltda.

Guaramirim

3.300.000,00

53

Anjo Química do Brasil Ltda.

Criciúma

3.854.890,26

20

Lamfaq - Laminados de Madeira Ltda.

Campo Belo do Sul

Aliança Indústria de Plásticos Ltda.

Guaramirim

Irmãos Fischer S/A Ind. e Com.

Brusque

Rohden Vidros Ltda.

Taió

6.091.115,00

72

Via Blu Indústria e Comércio Ltda.

Blumenau

6.711.500,00

700

Franke Sistemas de Cozinhas do Brasil Ltda.
Textilfio Malhas Ltda.

Joinville
Guaramirim

23.126.808,00
8.746.000,00

93
36

Metalúrgica Riosulense S.A

Rio do Sul

57.474.328,00

350

465.556.100,70

3.963

São José
Massaranduba

Total
Fonte: Secretaria de Estado do Planejamento - Diretoria de Desenvolvimento Econômico - DIDE
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819.060,00

23

1.610.000,00

13

10.500.000,00

250

Investimentos na Indústria Catarinense 2005 a 2009

PRODEC - Projetos aprovados de 2000 a 2006 (posição em 16/11/2006)
Ano

Quantidade
de Projetos

Investimentos
(R$)

Empregos
Gerados

2000

12

964.102.687,00

853

2001

13

222.772.028,63

2.324

2002

23

813.764.676,24

2.376

2003

55

462.150.491,66

4.579

2004

4

43.919.868,52

493

2005

14

234.455.877,88

1.635

2006

29

386.931.882,25

4.178

Fonte: Secretaria de Estado do Planejamento
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Considerações Finais

A Sondagem Especial sobre investimentos, divulgada em novembro de 2006
pela Confederação Nacional da Indústria, revelou que o ritmo de crescimento
em 2006 frustrou as expectativas dos empresários, de modo que parte dos
investimentos planejados pela indústria deixou de ser realizado. De um modo
geral, os investimentos previstos para 2007 devem direcionar-se
preponderantemente para atender o mercado doméstico. O principal fator que
poderá impedir a realização dos investimentos neste ano é a incerteza quanto a
evolução da demanda. A insegurança ante o sistema tributário aparece como
segundo elemento de risco ao investimento.
O mesmo levantamento, feito junto às indústrias catarinenses, revelou que
apenas 26% das empresas que pretendiam investir em 2006 realizaram seus
investimentos como planejado. A maioria, ou seja, 49%, os realizaram
parcialmente. As grandes empresas foram as que mais seguraram os
investimentos. A parcela das indústrias de Santa Catarina que adiaram ou
cancelaram os investimentos previstos para 2007 foi de 24,5%, destacando-se o
recuo principalmente nas médias e grandes indústrias.
Para os empresários catarinenses, os principais fatores que poderão impedir os
investimentos em 2007 são: incerteza quanto a evolução da demanda; escassez
de recursos financeiros próprios; insegurança ante o sistema tributário e custo do
financiamento.
No início de 2007 o Governo Federal lançou o Programa de Aceleração do
Crescimento – PAC, conjunto de medidas destinadas a: incentivar o investimento
privado; aumentar o investimento público em infra-estrutura e remover
obstáculos (burocráticos, administrativos, normativos, jurídicos e legislativos) ao
crescimento. As medidas foram organizadas em cinco blocos: investimento em
infra-estrutura; estímulo ao crédito e ao financiamento; melhora do ambiente de
investimento; desoneração e aperfeiçoamento do sistema tributário e medidas
fiscais de longo prazo.
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Consultados sobre o Programa, os industriais catarinenses revelaram pouco
otimismo. Na opinião deles, o crescimento econômico e o aumento do nível dos
investimentos será possível através de ações mais efetivas como a reforma
tributária, com redução da carga de impostos, desoneração dos investimentos e
solução para os problemas dos créditos tributários devidos às empresas;
reavaliação do sistema federativo, equilibrando a partilha da arrecadação
tributária entre União, Estados e Municípios; modernização da legislação
trabalhista, com redução dos encargos sociais para estimular a formalização das
relações de trabalho; reforma da previdência, para que ela deixe de limitar a
capacidade de investimento do setor público; adoção de novo sistema de
competências na área ambiental entre União, Estados e Municípios, valorizando
os órgãos ambientais estaduais e municipais e instituição de incentivos à
preservação ambiental; aprimoramento da gestão da “máquina pública”,
racionalizando os gastos e adotando conceitos de governança corporativa;
desburocratização das operações de importação e exportação e instituição de
política de comércio exterior mais ativa com acordos bilaterais;
desburocratização e melhoria do ambiente institucional para os investimentos do
setor privado; combate à sonegação, à informalidade e à pirataria; adoção de
medidas para reduzir o “spread bancário” e o recolhimento compulsório das
instituições financeiras ao Banco Central, para permitir redução maior das taxas
de juros; simplificar o acesso ao crédito para investimentos, especialmente os
recursos do BNDES; criação de políticas industriais apropriadas a cada
segmento da economia; efetiva aplicação dos recursos da CIDE em obras de
infra-estrutura rodoviária nos estados onde os recursos são arrecadados.
Ações mais fortes, como reformas estruturais e redução dos gastos públicos, são
algumas atitudes que os empresários esperam com urgência por parte do
governo federal, para garantir condições de investimentos e assegurar a
competitividade da indústria nacional.
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Resultados e Cenários
Econômicos 2006 e 2007

A Economia em 2006
Panorama Internacional
O ano de 2006 ficou marcado por crescimento econômico mundial, configurando
um cenário internacional favorável.
Os Estados Unidos apresentaram uma taxa de crescimento real do produto de
3,3% em 2006, superior aos 3,2% de 2005. Enfrentaram a queda de
investimentos residenciais, mas, a formação Bruta de Capital teve um
crescimento de 3% no ano, o que mostra que é improvável que a economia
americana sofra uma retração significativa em 2007. A hipótese mais provável é
que ocorra uma desaceleração gradual.
Outro fator responsável pelo incremento do PIB dos EUA foi o consumo das
famílias (cresceu 3,2% em 2006), impulsionado, sobretudo, pela maior produção
de bens de consumo duráveis (com elevação de 5,0% no ano).
Ainda persiste, no cenário internacional, incertezas geradas pelos desequilíbrios
nas balanças de pagamentos de várias economias. Mas, o ano de 2006 não
apresentou acontecimentos que pudessem provocar grandes instabilidades.
O déficit da balança comercial dos EUA diminuiu em 2006 pela queda das
importações e aumento das exportações. No ano de 2006, a redução das
importações se atribuiu à queda dos preços do petróleo, dado de grande
volatilidade ainda que no curto prazo. Uma desaceleração da economia norteamericana, provocada pela queda do consumo interno, contribuiria para a
correção do déficit em conta corrente da balança de pagamentos dos EUA,
mas, também, diminuiria a liquidez internacional, dado que o déficit americano
contribui para a manutenção de altas reservas internacionais de muitos países,
inclusive países emergentes como a China. Este comportamento geraria reflexo
no mercado de ativos e nas principais economias do mundo, mas ainda não há
sinais claros em relação a economia dos EUA que possam dar a direção que a
economia internacional tomará nos próximos anos.
A redução do déficit do Tesouro já dura mais de dois anos e deve-se à
recuperação das receitas fiscais. Quanto aos preços, a variação mensal dos
preços ao consumidor, dos últimos 12 meses é 2,5%.
Na Zona Euro, a taxa de crescimento real do PIB em 2006 foi de 2,7% e na UE-25
foi de 2,9%. A Alemanha, após a desaceleração do final de 2005, retomou o
crescimento das vendas reais no varejo em 2006. A Alemanha apresentou
crescimento da produção de 3,7% em 2006, a Espanha 4% e o Reino Unido
cresceu 3%. Com a recuperação do nível de atividade (a zona do euro registrou
em 2006 seu ritmo de crescimento mais acelerado dos últimos seis anos), houve
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uma elevação do risco de aceleração da inflação, o que provocou aumento das
taxas de juros. Neste início do ano de 2007, o Banco Central Europeu elevou as
taxas de juros para 3,75%, o maior patamar desde 2001 e há expectativas quanto
a outras elevações de juros ainda neste ano.
O crescimento do Japão em 2006 foi de 2,2% (acima do 1,9% de 2005).
Os preços ao consumidor continuam com o baixo incremento de 0,3%,
favorecendo para que a taxa básica de juros japonesa fique em 0,5% a.a. A baixa
taxa de juros fez com que o iene se desvalorizasse frente às principais moedas,
fenômeno que ocorreu, principalmente, a partir de 2006. Este fato provocou o
“carry trade”, operação em que os investidores fazem empréstimos no Japão,
pagando juros baixos, e investem em outros mercados, processo que sofrerá
uma acomodação em determinado momento, o que também será sentido pelos
mercados internacionais.
A economia chinesa apresentou mais um ano de intenso crescimento. O PIB da
China cresceu 10,7%, em termos reais, em 2006, após ter crescido 10,4% em
2005 e 10,1% em 2004. As exportações de bens cresceram 27,2% em 2006, as
importações aumentaram 20%, elevando as reservas internacionais, que
atingiram cerca de US$ 1 trilhão em 2006.
Mas, a elevação dos preços e a necessidade de reformas estruturais fizeram
com que a China anunciasse neste início de 2007 a redução do ritmo de
crescimento (previsto para 8% em 2007). O governo chinês reduzirá a
disponibilidade de crédito, fará investimentos na área social, e desestimulará a
produção de empresas poluentes, procurando desta forma, ampliar os
benefícios do crescimento econômico para uma camada maior da população,
sobretudo a população da área rural, e criará condições para um crescimento
econômico mais sustentado.
Na América Latina, a economia Argentina tem apresentado forte recuperação
com crescimento da produção de 8,5% em 2006. A saída da recessão que o país
viveu recentemente ocorreu por meio do aumento dos investimentos domésticos,
mas o país tenta controlar a inflação, impulsionada principalmente pelo aumento
dos salários. O superávit da balança de pagamentos em conta corrente também
contribuiu para o crescimento do PIB em 2006. As exportações somaram US$
46,5 bilhões (incremento de 15% em relação a 2005) e as importações foram de
US$ 34,1 bilhões (19% maiores em relação ao ano anterior).
Em relação ao preço das commodities, o petróleo apresentou redução dos níveis
de preços em 2006, principalmente a partir do segundo semestre, como mostra o
Gráfico 1, o que contribuiu para a contenção da inflação no cenário mundial.
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Gráfico I – Evolução do preço do petróleo em 2006 e 2007
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Fonte: Banco Central do Brasil

De acordo com o IPEA, os preços do petróleo caíram no início de 2007 em razão
das temperaturas elevadas para o inverno no Hemisfério Norte, mas voltaram aos
níveis anteriores menos de quatro semanas depois, devido à piora das
condições meteorológicas, e também, devido ao anúncio da decisão do governo
norte-americano de dobrar seus estoques estratégicos. O Departamento de
Energia dos Estados Unidos projeta o preço médio do petróleo leve (WTI) em
US$ 59,46/barril para 2007 e em US$ 62,58/barril para 2008.
Os preços do trigo elevaram-se em 2006 devido à queda da produção Argentina
e Australiana, o que contribuiu para a elevação da soja e do milho. Os preços da
soja sofrerão recuperação em 2007, após dois anos de crise. A continuidade da
alta dos preços do milho deverá provocar um incremento dos preços da soja e
também do trigo. A redução do excedente dos EUA e a entrada da China no setor
de agroenergia darão maior rentabilidade ao milho em 2007. Se a redução do
consumo de gasolina, por meio do aumento da eficiência dos motores e do uso
de combustíveis alternativos, como etanol e outros biocombustíveis se confirmar,
haverá alta dos preços de produtos como o milho – para a produção de etanol – e
a soja e seus derivados – em razão da expectativa de substituição da área
plantada para produção de milho.
O café e o complexo citrus, de acordo com o Banco Central do Brasil, tendem a
manter os preços elevados em 2007, dada a redução da safra mundial. Haverá
também maior demanda por açúcar e álcool, o que favorecerá os preços destes
produtos nos próximos meses.
Em relação aos metais, a alta de preços que ocorreu em 2006 deve manter-se em
2007. Os estoques reduzidos e a alta demanda fizeram com que os preços do
níquel, do cobre e do zinco registrassem elevações em 2006. Para 2007, estimase que o adiamento de novas operações de minas e a continuidade de estoques
insatisfatórios faça com que os preços continuem elevados.
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Panorama Nacional e Catarinense
Produto Interno Bruto
O desempenho econômico brasileiro ficou caracterizado pelo baixo crescimento
da produção em 2006. O PIB brasileiro apresentou incremento de 3,7%
(em relação ao ano anterior), apesar da queda da taxa de juros, que terminou
o ano em 13% ao ano (taxa Selic), e foi reduzida para 12,75% em março de 2007.
Este desempenho ficou bem abaixo da média de crescimento mundial (5,1%),
e bem inferior ao crescimento econômico da América Latina (5,3%), de acordo
com dados estimados pelo FMI.
Considerados os últimos quatro anos, tem-se que o PIB brasileiro cresceu 3,3%
ao ano, em média, enquanto o PIB mundial cresceu 4,8% ao ano, no mesmo
período. O crescimento per capita da renda brasileira foi da ordem de 2,3%.
As principais causas do baixo crescimento econômico foram a valorização
cambial que afetou o desempenho do setor externo da economia quando
estimulou as importações e desestimulou as exportações, o baixo crescimento
da agropecuária (4,1%), apesar de superior em relação ao ano de 2005, quando
o setor agropecuário cresceu somente 1,0%.
A indústria de transformação novamente apresentou baixo crescimento (1,6%),
sendo destaque no ano a indústria extrativa mineral que cresceu 6% beneficiada
pelo aumento na extração de ferro e extração de petróleo e gás, desempenhos
atrelados ao dinamismo da economia internacional. A construção civil superou a
produção dos anos anteriores e cresceu 4,6% em 2006 em relação a 2005.
O ano de 2006 registrou elevação da demanda, fruto do incremento da massa
salarial (5,6% em 2006), das operações de crédito do sistema financeiro, e da
queda de preços, sobretudo de alimentos e bens duráveis, favorecidos pela
valorização cambial de 2006. O consumo das famílias cresceu 4,3%, registrando
13 trimestres consecutivos de crescimento desde o último trimestre de 2003. O
consumo das famílias responde por 55% do PIB. Entretanto, o crescimento do
consumo familiar não é acompanhado pelo desempenho da indústria nacional. O
aumento das vendas do comércio indica que o consumo está sendo suprido
pelas importações. Em 2007, o consumo das famílias deve ser superior ao
desempenho de 2006.
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Outro componente da demanda agregada, o consumo do governo teve
crescimento de 3,6% e a formação bruta de capital fixo cresceu 8,7% em relação
a 2005. A importação de bens de capital foi a que mais puxou os investimentos.
Mas, um crescimento de cerca de 8,7% na Formação Bruta de Capital Fixo torna
a taxa de investimento em torno de 16,8% do PIB, o que ainda é insuficiente para
sustentar um crescimento econômico de 5% aa, que demandaria uma taxa de
investimento de 24%aa.

Preços
Os preços em 2006 mantiveram-se baixos, sendo a taxa de inflação anual a
menor desde a adoção do regime de metas, em 1999. A inflação acumulada em
2006 foi inferior à elevação de preços de 2005, medida pelo IPCA (5,69%),
conforme mostra o quadro I.

Quadro I - Indicadores de Preços – Brasil - 2006
Indicadores
de Preços
IPCA

IGP-DI

Acumulado
ano (%)

Comentários

3,14%

Os preços livres acumularam variação de 2,57% em 2006 (1,31%
para os comercializáveis e 3,99% para os não comercializáveis).
Os preços monitorados apresentaram alta de 4,27%.

3,79%

O IPA-DI fechou o ano com alta de 4,29%, pressionado
principalmente pelos preços agrícolas. Por sua vez, após
registrar deflação de 13,19% nos doze meses findos em março,
o IPA agrícola acabou o ano registrando inflação de 6,92%.

Fontes: IBGE e FGV

O IGP-di (Índice Geral de Preços – disponibilidade interna) em 2006 apresentou
crescimento em relação ao ano de 2005, com variação de 1,22%. Essa
aceleração provocada pelos preços no atacado só será refletida nos preços ao
consumidor, de acordo com as condições prospectivas da demanda e das
expectativas dos formadores de preços em relação à trajetória futura da inflação,
conforme declarações do Banco Central do Brasil.
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Balança Comercial
Em relação ao setor externo da economia, as exportações nacionais, apesar do
menor dinamismo em relação a 2005, cresceram 16,2% em 2006, e as
importações de bens e serviços tiveram elevação de 24,2%. As exportações
atingiram US$ 137,5 bilhões e as importações US$ 91,4 bilhões, constituindo
recordes históricos de desempenho do setor externo brasileiro.
A elevação do preço das commodities, frente o contexto de crescimento da
economia mundial, favoreceu o desempenho do setor externo da economia
brasileira, juntamente à maior diversificação da pauta.
As exportações de produtos manufaturados atingiram US$ 74,7 bilhões em 2006,
com aumento anual de 15,6%. As exportações de produtos básicos totalizaram
US$ 40,3 bilhões (acréscimos de 16,9%), e as de semimanufaturados, US$ 19,5
bilhões, (acréscimo de 23,3%).
Em 2006, as importações registraram aumentos em todas as categorias: bens de
consumo, 42,6%, principalmente automóveis, 136%; combustíveis e
lubrificantes, 28,2%; bens de capital, 23,9%; e matérias-primas e bens
intermediários, 20,8%. O incremento da importação de bens de capital e bens
intermediários indica forte correlação das importações com o investimento
produtivo. Essas duas categorias de produtos representaram 71% das
importações no período, de acordo com dados do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
Para 2007, em função da retomada da demanda doméstica, poderá ocorrer uma
compressão dos superávits comerciais, dado o incremento das importações.
O Banco Central do Brasil espera para 2007 um saldo comercial inferior aos
observados em 2005-2006, mas ainda elevado para o padrão histórico brasileiro.
Dentre os principais países de destino das exportações brasileiras constam os
Estados Unidos, que representam o principal parceiro comercial do Brasil,
respondendo por 18% das vendas externas, seguidos pela Argentina, China e os
demais países apresentados no Quadro II.
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Quadro II – Exportação Brasileira – Principais Mercados em 2006
Variação (%)
2006/2005

Participação
no Total (%)

Mercado

US$ bilhões FOB
2006

Estados Unidos

24,6

9,4

18

Argentina

11,7

19,1

8,5

China

8,4

23,9

6,1

Países Baixos

5,7

9,6

4,2

Alemanha

5,7

13,9

4,1

México

4,4

10,1

3,2

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

Do total das exportações brasileiras, a economia catarinense exportou
US$ 5.965.687.120, o que corresponde a 4,34% de participação, conferindo ao
Estado a nona posição no ranking nacional (ver quadro III).
O aumento das exportações em relação ao ano anterior foi de 6,83%, incremento
inferior ao desempenho auferido em 2005 (aumento de 15,05% em relação a
2004), e também uma variação inferior a do ano de 2004/2003, quando o estado
ampliou suas exportações em mais de 30%. Os dados mostram, portanto, que
Santa Catarina não manteve o mesmo dinamismo exportador dos anos
anteriores, e registrou queda do superávit comercial, dada a variação mais
expressiva das importações e a queda das exportações dos principais produtos
da pauta catarinense como mostram os quadros e o gráfico a seguir.

Gráfico II - Balança Comercial de Santa Catarina 1994-2006.
US$ mil
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Fonte: MDIC, FIESC
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Quadro III – Exportações do Brasil e Santa Catarina – 2005 e 2006
Exportações
Brasil
Santa Catarina

Jan-Dez/06
US$ 1000 FOB

Jan-Dez/05
US$ 1000 FOB

Variação %
06/05

137.469.700

118.308.387

16,20

5.965.687

5.584.125

6,83

Fonte: MDIC/SECEX

As exportações catarinenses de produtos manufaturados atingiram US$ 4,05
bilhões em 2006, com aumento anual de 13%. As exportações de produtos
básicos totalizaram US$ 1,75 bilhões, decréscimo de 5% em relação ao
ano anterior.
O produto mais exportado por Santa Catarina em 2006 foi carne de frango.
Apesar de manter a liderança como produto mais exportado pelo Estado, as
carnes de frango apresentaram queda das vendas externas em relação ao ano
anterior, quando o produto havia tido incremento significativo
(de aproximadamente 23% em relação a 2004). Mas, ressalta-se que o ano de
2005 representou um recorde nas exportações de carnes de frango e, portanto,
os dados de 2006 partem de uma base de comparação elevada.

Quadro IV - Os 10 produtos mais exportados por Santa Catarina em 2005 e 2006
Produtos¹

Jan-Dez/2006
US$/FOB

Jan-Dez/2005
US$/FOB

%
06/05

Frango (carnes e miudezas)
Fumo
Motocompressor hermético
Motores elétricos
Móveis
Suíno (carnes e carcaças)
Madeiras compensadas e de coníferas
Blocos de cilindros, cabeçotes, etc. p/ motores diesel
Ladrilhos, cerâmicas, vidrados e esmaltados ou não
Portas, respectivos caixilhos, alizares e soleiras

807.838.477
454.374.142
347.779.314
329.329.443
314.346.869
289.489.634
249.890.211
225.652.038
209.870.313
181.127.447

950.723.248
209.069.142
308.621.991
250.841.696
378.031.564
469.888.435
232.005.657
172.022.944
211.244.218
151.436.531

-15,03
117,33
12,69
31,29
-16,85
-38,39
7,71
31,18
-0,65
19,61

Fonte: MDIC/SECEX, FIESC
1. Para a seleção dos produtos foi utilizada a listagem dos 100 mais exportados e feita a soma de NCMs similares.
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Além das carnes de frango, os móveis e as carnes de suínos apresentaram
queda nas exportações em 2006. As exportações de móveis constituem o pior
desempenho dos últimos três anos e terminaram o ano de 2006 com queda de
aproximadamente 17% em relação ao ano anterior. Mas, a pior queda nas
exportações de 2006 foi a de carnes de suínos, cerca de 38% em relação a 2005.
As exportações de carnes de suínos retornaram aos valores de 2004, ano que as
compras da Rússia exerceram forte impacto no desempenho da indústria
alimentar produtora destas carnes.
O principal destaque positivo das exportações catarinenses do ano de 2006 foi o
incremento das vendas de fumo. A exportação do fumo cresceu
aproximadamente 117% em relação ao ano de 2005 e registrou a maior
exportação deste produto registrada pelo Estado.
Os produtos de destaque nas vendas externas em 2006 comparativamente ao
ano de 2005 foram os motores elétricos (incremento de aproximadamente 31%),
autopeças (31%) e motocompressores (cerca de 13%). A exportação de motores
elétricos tem apresentado incrementos anuais consecutivos ao longo desta
década, com exceção do ano de 2002, que apresentou leve retração em relação
ao exportado em 2001. As exportações de autopeças mantiveram o dinamismo
que vêm imprimindo nos últimos seis anos. O crescimento das exportações de
blocos de cilindros e cabeçotes cresce anualmente a taxas superiores a 15% aa,
desde 2001. Com exceção do ano de 2003, os motocompressores vem
registrando, todos os anos, incremento de exportações ao longo desta década e
é um dos produtos líderes de exportação de Santa Catarina.
Quanto aos países de destino das exportações catarinenses, os Estados Unidos
mantêm-se como líder do ranking dos maiores mercados (participação de
23,25% no total exportado por Santa Catarina), apesar do ritmo de crescimento
das exportações para este país ter diminuído nos últimos dois anos, e 2006
registrar o menor crescimento da década.
Com a recuperação da economia Argentina, as exportações catarinenses para
este país têm crescido ao longo dos últimos anos. No período 2006/2002, Santa
Catarina aumentou as exportações em duzentos milhões de dólares. No ano de
2006 em relação ao ano anterior, foi o país, da lista dos 10 maiores mercados, que
mais aumentou suas compras do estado de Santa Catarina. O aumento de
exportações de Santa Catarina para Argentina fez com que a participação deste
país no total exportado pelo estado crescesse, chegando em 2006 a
aproximadamente 6,6% do total.
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Quadro V - Os 10 principais países de destino das exportações de Santa Catarina em 2005 e 2006
Países

Jan-Dez/2006
US$/FOB

Jan-Dez/2005
US$/FOB

06/05
%

Particip.
%

Estados Unidos
Argentina
Alemanha
Países Baixos (Holanda)
Reino Unido
Rússia
Japão
México
Itália
Chile

1.386.735.773
395.165.004
283.576.023
259.738.046
258.367.141
246.512.593
228.603.242
176.240.599
165.909.758
164.840.466

1.356.591.875
307.273.419
233.464.222
205.466.801
238.467.933
541.109.437
295.353.851
140.441.572
135.095.586
145.722.771

2,22
28,60
21,46
26,41
8,34
-54,44
-22,60
25,49
22,81
13,12

23,25
6,62
4,75
4,35
4,33
4,13
3,83
2,95
2,78
2,76

Fonte: MDIC/SECEX - Sistema Alice, FIESC

Além dos dez principais destinos das exportações catarinenses, outros países
têm apresentado incremento das suas compras. Dentre estes destaca-se o
respectivo aumento de exportações em 2006 em comparação com o ano
anterior: Ucrânia (132,56%), China (46,11%); Hong kong (42,12%); Bélgica
(43,32%); Uruguai (39,97%); Colômbia (50,96%); República da Moldova
(796,67%); Coréia do Sul (91,69%); Bolívia (38,55%).
Dentre os principais mercados externos de Santa Catarina, Rússia e Japão
reduziram significativamente suas compras e sua participação no total
exportado pelo Estado. As exportações para a Rússia caíram mais da metade do
valor exportado em 2005, e as exportações para o Japão reduziram
aproximadamente 23%.
O desempenho das exportações em 2006 foi conquistado por muitas empresas.
No quadro abaixo podem ser identificadas as quinze maiores empresas
exportadoras do Estado. Todas as empresas listadas possuem uma participação
superior a 1% do total exportado pelo Estado.
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Quadro VI – Principais empresas exportadoras do Estado de Santa Catarina – 2006
Empresas exportadoras

Jan-Dez/2006
US$/FOB

2006/2005
%

Particip.
%

Weg Exportadora S.A.

433.991.607

41,82

7,27

Whirlpool (Multibrás S/A Eletrodomésticos)

364.242.267

268,96

6,11

Perdigão Agroindustrial S.A.

348.536.531

-19,08

5,84

Seara Alimentos S.A

345.653.784

-15,22

5,79

Sadia S/A

302.749.318

-18,73

5,07

Tupy Fundições Ltda

302.232.142

22,19

5,07

Universal Leaf Tabacos Ltda

243.808.186

504,81

4,09

Souza Cruz S.A

211.031.909

31,19

3,54

Whirlpool (Embraco)

166.032.851

-51,15

2,78

Cooperativa Central Oeste Catarinense

128.030.998

-17,74

2,15

Klabin S.A.

124.353.527

20,10

2,08

Busscar Ônibus S.A.

70.257.063

26,52

1,18

Diplomata Industrial e Comercial Ltda

70.004.413

2,99

1,17

Eliane S/A Revestimentos Cerâmicos

63.580.613

-0,62

1,07

Frigorífico Riosulense S.A

61.142.122

-58,03

1,02

Fonte: MDIC

As quarenta principais empresas exportadoras de Santa Catarina representam
aproximadamente 68% do total exportado pelo Estado, dado que mostra uma
maior concentração em relação ao ano anterior, quando as quarenta maiores
exportadoras respondiam por cerca de 66% do total exportado. Em média, as
maiores exportadoras apresentaram um incremento de 9,14% das suas
exportações em 2006, média superior as demais empresas exportadoras, que
aumentaram as vendas externas em 2,27%, o que gerou a maior concentração
no ano de 2006.
Ao contrário das exportações, as importações catarinenses ganham incremento
superior ao comportamento apresentado pelo conjunto de estados brasileiros.
No ano de 2006, as importações de Santa Catarina apresentaram variação de
aproximadamente 59% em relação ao ano anterior, ano que já havia registrado
incremento de 37% em relação a 2004. As importações catarinenses em 2006
somaram US$ 3,5 bilhões, aproximadamente, conforme dados apresentados no
Quadro VII.
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Quadro VII – Importações Brasil e Santa Catarina – 2006
Importações

Jan-Dez/2006
US$ 1000 FOB

Jan-Dez/2005
US$ 1000 FOB

Variação
% 06/05

91.395.621

73.605.509

24,17

3.472.345

2.188.537

58,66

Brasil
Santa Catarina
Fonte: MDIC/SECEX

Dentre os produtos mais importados por Santa Catarina destacam-se os
produtos de cobre, produtos plásticos, fios têxteis sintéticos, trigo e milho,
conforme mostra o quadro VIII.

Quadro VIII - Os 10 produtos mais importados por Santa Catarina em 2005 e 2006
Produtos

Jan-Dez/2006
(US$ FOB)

Jan-Dez/2005
(US$ FOB)

%
06/05

Catodos de cobre refinado/seus elementos
Polietileno sem carga e lineares
Polímeros de etileno, em formas primarias
Garrafões, garrafas, frascos, artigos semelhs. de plástico

398.788.531
128.139.535
126.005.229
89.383.090

194.807.822
134.632.412
118.018.259
54.756.679

104,71
-4,82
6,77
63,24

Fios de fibras (de poliesteres e artificiais)
Trigo
Fios de poliésteres (textur., simples e de alta tenacidade)
Malte não torrado, inteiro ou partido
Fios de cobre refinado
Milho em grão, exceto para semeadura

78.905.610
73.816.482
68.783.446
66.114.880
46.169.894
35.439.466

27.367.412
23.575.277
27.557.501
54.820.602
15.736.216
17.692.534

188,32
213,11
149,60
20,60
193,40
100,31

Fonte: MDIC, FIESC

Considerando a importação catarinense por fator agregado, observa-se que em
2006 houve uma significativa elevação das importações de bens de capital, que
totalizaram US$ 671,9 milhões, aproximadamente. Este valor comprova que
houve um incremento da importação de bens de capital de 56% em relação a
2005, o que consiste em um indicador de investimentos realizados pela
economia catarinense.
Os bens intermediários, que representam aproximadamente 67% da pauta de
importados de Santa Catarina, registraram uma variação de 50,7% sobre o
montante importado no ano anterior.
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A importação de bens de consumo totalizou cerca de US$ 474 milhões, uma
participação de 13,6% no total importado. O incremento na importação de bens
de consumo no período 2006/2005 foi de aproximadamente 120%, sendo que a
importação de bens de consumo não duráveis registrou um aumento de 114,24%
e a importação de bens de consumo duráveis 141,13%. Estes dados mostram
que a participação dos bens de consumo na pauta importadora ampliou-se em
relação aos demais produtos importados, o que gera um ponto de atenção para
os gestores das políticas públicas, dado que os bens de consumo não geram
capacidade produtiva interna, mas competem com a indústria catarinense, sem
contribuir com a geração de renda na mesma proporção.
A principal origem das importações catarinenses é a Ásia (exclusive Oriente
Médio). Este conjunto de países responderam por aproximadamente 28% do
total importado por Santa Catarina em 2006, um total de US$ 967,4 milhões.
Deste total, a importação proveniente da China foi de US$ 460 milhões,
aproximadamente, e apresentou um incremento de 166% em relação ao
importado no ano anterior. Destaca-se também a Indonésia, conforme quadro
abaixo, mas também Coréia do Sul, Taiwan e Tailândia que responderam por US$
75 milhões, US$ 64 milhões e US$ 57,4 milhões de importações,
respectivamente. As importações da Coréia do Sul registraram um aumento de
79%, de Taiwan de 98,8%, e da Tailândia de 93%, no ano passado em relação ao
ano anterior. No quadro IX pode-se observar as importações catarinenses por
país de origem.

Quadro IX - Os 10 principais países de origem das importações de Santa Catarina – 2005 e 2006
Países

Jan-Dez/2006
(US$ FOB)

Jan-Dez/2005
(US$ FOB)

06/05
%

Particip.
%

Argentina
China
Chile
Estados Unidos
Alemanha
Uruguai
Peru
Italia
Indonésia
Paraguai

603.519.171
459.874.292
406.768.885
281.661.496
177.067.909
142.875.638
120.281.839
104.625.925
90.568.806
87.372.617

470.042.388
172.731.055
218.021.465
183.399.822
138.881.094
108.069.477
64.495.879
76.740.967
36.478.069
83.961.264

28,40
166,24
86,57
53,58
27,50
32,21
86,50
36,34
148,28
4,06

17,38
13,24
11,71
8,11
5,10
4,11
3,46
3,01
2,61
2,52

Fonte: MDIC, FIESC
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As importações da Índia também ampliaram significativamente em 2006 (116%),
totalizando 48 milhões, aproximadamente. A Índia responde por 1,39% do total
importado por Santa Catarina.
As principais empresas importadoras em 2006 e a sua participação no total
importado são: Dow Química S.A. (6,9%); Cotia Trading S.A. (4,34%); Cotia
Vitória Serviços e Comércio Ltda (4,08); Companhia de Bebidas das Américas –
AMBEV (3,2%); Weg Equipamentos Elétricos S.A. (2,74%); Diamond Business
Trading S.A. (2,59%); Pirelli Pneus S.A. (2,10%); First S/A (2,02%); Brasil Mundi
Importação e Exportação Ltda (1,70%) e Multibrás Eletrodomésticos (1,68%).

Vendas no Varejo
O desempenho do varejo brasileiro, de acordo com os dados do Banco Central
do Brasil, não se restringiu somente aos itens mais sensíveis à renda e ao
emprego, mas também se estenderam àqueles cuja dinâmica é mais sensível ao
crédito.
No acumulado do ano, o crescimento do volume de vendas do comércio varejista
ampliado brasileiro cresceu 6,45%. As receitas do comércio varejista ampliado,
que inclui as atividades material de construção, veículos, motos, partes e peças,
aumentaram 7,55% em relação a 2005, refletindo expansões de 5,66% e 7,25%,
respectivamente, nas vendas desses segmentos.
O volume e a receita nominal das vendas do comércio varejista de Santa Catarina
podem ser observados no quadro X.
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Quadro X - Volume e receita nominal de vendas no comércio varejista de Santa Catarina

Atividades
Hipermercados,
supermercados,
produtos
alimentícios,
bebidas e fumo

Volume de vendas
no comércio varejista (%)
2006/2005
2005/2004
2004/2003

Receita nominal de vendas
no comércio varejista (%)
2006/2005
2005/2004
2004/2003

7,01

5,71

10,67

6,30

8,00

14,20

7,07

5,35

11,69

6,39

7,62

15,07

6,20

11,08

6,71

12,20

22,33

17,13

Móveis e
eletrodomésticos

-4,36

10,56

28,21

-4,81

16,30

32,67

Equipamentos e
materiais para
escritório,
informática e
comunicação

16,78

25,31

-

6,34

19,30

-

Hipermercados e
supermercados
Tecidos,
vestuário e
calçados

Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Comércio.

Em 2006, o Estado de Santa Catarina apresentou um maior volume de vendas
(6,61%) em relação ao ano anterior, e ficou acima da média de incremento do
comércio brasileiro. As receitas nominais ampliaram-se em 9,11%.
Considerando as diferentes atividades econômicas, destaca-se a queda das
vendas e das receitas do varejo de móveis e eletrodomésticos em 2006, com
diminuição de 4,36% no volume de vendas e de 4,81% nas receitas. O segmento
de hipermercados e supermercados apresentou aumento no volume de vendas
em relação a 2005, mas o incremento na receita nominal foi inferior, dada a menor
variação de preços.
Em relação ao comércio varejista ampliado, as atividades econômicas de maior
destaque em 2006, comparativamente ao ano anterior, em Santa Catarina, foram:
- varejo de materiais de construção: crescimento de 17,28% no volume de
vendas e 20,76% em receitas nominais;
- artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos:
crescimento de 14,76% no volume de vendas e 22,01% nas receitas nominais;
- veículos, motocicletas, partes e peças: crescimento de 7,94% no volume de
vendas e 9,14% nas receitas nominais.
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Emprego
O emprego formal brasileiro, em 2006, de acordo com os dados do Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE) apresentou expansão em relação ao ano de 2005.
Houve crescimento de 4,72% no número de postos de trabalho, com destaque
para a construção civil (7,34%) e comércio (5,85%). A indústria de transformação
obteve incremento de 4,06%, desempenho superior ao do ano anterior, quando a
expansão foi de 2,97%.
Foram criados aproximadamente 1.229 mil postos de trabalho no Brasil em 2006.
Em Santa Catarina, houve aumento de 4,74% no emprego formal, totalizando
61,3 mil postos de trabalho adicionais. A variação no emprego formal das
atividades industriais de Santa Catarina em 2006 podem ser observadas no
quadro XI.

Quadro XI – Evolução do emprego por subsetor de atividade econômica
no Brasil e Santa Catarina em 2005 e 2006
Variação Anual (%)
Subsetores da Indústria
Brasil

2006
Santa Catarina

Brasil

2005
Santa Catarina

Total

4,72

4,74

5,09

5,25

Indústria Extrativa Mineral

8,49

0,39

6,24

10,09

Indústria de Transformação

4,06

4,19

3,01

2,67

Produtos de Minerais não Metálicos

3,33

1,34

4,18

5,97

Metalurgia

5,08

4,75

2,75

1,46

Mecânica

5,64

6,98

2,61

-1,94

Materiais Elétricos e de Comunic.

2,48

6,74

6,74

4,45

Material de Transporte

2,77

13,04

5,18

15,18

Madeira e Mobiliário

0,42

-1,65

-4,55

-7,38

Papel, Papelão e Editoração

3,19

3,59

3,62

2,23

Borracha, Fumo e Couro

2,82

6,32

3,25

1,48

Química, Farmacêutica, Veterinária

4,13

5,26

4,38

8,04

Têxtil e Vestuário
Calçados
Produtos Alimentícios
Construção Civil

3,37

5,38

3,62

4,70

-0,13

7,15

-5,08

6,42

6,87

4,77

5,03

7,17

7,34

3,63

8,44

8,69

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego - CAGED.
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Considerando o porte da atividade industrial, no ano de 2006, em Santa Catarina,
as microempresas, atingiram um saldo de admissões deduzidas das demissões
de 14 mil novos postos de trabalho, conferindo a estas a participação de
aproximadamente 68% no total de empregos formais na economia catarinense.
A participação das demais empresas industriais e o saldo de admissões e
demissões pode ser observado no quadro XII.

Quadro XII - Comportamento do emprego na indústria de transformação de SC - 2006
Tamanho
Empresa

Participação
% sobre Total

Admissões

Demissões

Saldo

Micro

81.146

67.123

14.023

67,77

Pequena

69.551

67.197

2.354

11,38

Média

50.568

49.044

1.524

7,37

Grande

35.786

32.995

2.791

13,49

237.051

216.359

20.692

100,00

Total
Fonte: CAGED

Indicadores Industriais
O resultado acumulado no ano de 2006 mostra que houve crescimento da
produção industrial brasileira de 2,8% em relação ao ano anterior. Este dado
comprova que o ritmo de crescimento da indústria em 2006 ficou um pouco
abaixo dos 3,1% de 2005, e bem inferior ao desempenho de 2004, ano de maior
crescimento industrial desta década, como mostra o quadro XIII.

Quadro XIII – Produção Física Industrial do Brasil em 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006
Produção Industrial Brasileira
Discriminação
Total
Indústrias Extrativas
Indústria de Transformação
Fonte: IBGE – Banco de Dados Agregados
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2002

Variação anual (%)
2003
2004
2005

2006

2,7

0,04

8,3

3,09

2,83

19,0

4,7

4,28

10,18

7,35

0,5

-0,2

8,52

2,71

2,58
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Em 2006, novamente a indústria de transformação não acompanhou o
desempenho da indústria extrativa mineral, que apesar de crescer em um ritmo
inferior ao de 2005, apresentou forte dinamismo, puxada principalmente pela
extração de minerais metálicos e petróleo, impulsionadas pelas exportações.
Considerando os últimos três anos, a indústria de transformação apresentou o
pior desempenho neste último ano, só ficando acima dos resultados do início da
década.
Em 2006, o aumento de produção foi abrangente, atingindo vinte atividades.
Os desempenhos industriais acima da media da indústria de transformação
foram, em âmbito nacional:
- máquinas para escritório e equipamentos de informática, que apresentou
incremento de 51,6% na produção em relação a 2005 e registrou o melhor
resultado dos últimos anos;
- a indústria de equipamentos de instalação médico-hospitalar manteve o
crescimento, e elevou o ritmo, alcançando uma expansão de 9,4%,
aproximadamente, em relação ao ano anterior;
- a indústria produtora de mobiliário, após um ano de baixo crescimento
produtivo em 2005, retoma o ritmo de crescimento e cresce 8,4% em 2006. Mas,
ressalta-se a instabilidade nos dados desta indústria, apresentando anos de alto
crescimento da produção intercalados por fracos resultados;
- a indústria de máquinas, aparelhos e materiais elétricos, com ritmo de
crescimento superior a 7% nos últimos três anos, apresentou crescimento de
8,7% em 2006/2005;
- a indústria de bebidas cresceu 7,15% em 2006, maior incremento desta
indústria nos últimos quatro anos, dado que mostra o abandono da crise do início
da década;
- a indústria farmacêutica, após a queda de produção do início da década,
mediante o processo de reestruturação que sofreu esta atividade, registrou em
2006 um crescimento de 4,4%, aproximadamente, ritmo de menor intensidade
em relação ao ano de 2005, mas que demonstra que a indústria farmacêutica
entrou em nova dinâmica produtiva;
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- a indústria de máquinas e equipamentos, beneficiada pela expansão dos
investimentos em 2006, registrou um crescimento da produção industrial
próximo de 4%, compensando a queda de produção do ano de 2005, que
ocorreu na seqüência de 2004, melhor ano para a indústria de máquinas e
equipamentos nos últimos quatro anos.
Esse grupo de indústrias tem uma dinâmica articulada ao desempenho das
áreas de bens de consumo duráveis e de bens de capital, líderes da expansão
recente do mercado interno. De acordo com o Banco Central do Brasil, o
desempenho da produção de bens de consumo duráveis reflete, entre outros
fatores, a recuperação da renda real e a expansão do volume de crédito na
economia. A expansão da produção de bens de capital resulta da consolidação
das perspectivas favoráveis de continuidade do crescimento da demanda
interna, bem como da influência de preços internacionais favoráveis à aquisição
de bens de capital.
As atividades industriais que exerceram as principais pressões negativas sobre
o resultado da indústria de transformação brasileira foram:
- a indústria madeireira, que registra o segundo ano consecutivo de diminuição
de produção, terminou 2006 em queda de 6,85% em relação ao produzido
em 2005. Foi a maior queda de produção da indústria de transformação brasileira
em 2006;
- na seqüência, a indústria de vestuário, que vive uma década de maus
resultados na produção, acumula quedas consecutivas, interrompida somente
pelo ano de 2004, quando apresentou leve crescimento em relação a 2003, ano
de forte retração. Em 2006, a queda da produção de vestuário brasileiro foi de
aproximadamente 5%;
- a produção da indústria calçadista, também sofrendo com a importação de
produtos do exterior, favorecida pela valorização do câmbio, apresentou queda
de 2,7% na produção em 2006 em relação ao ano anterior. A indústria calçadista,
juntamente com a indústria de vestuário e têxteis, são as que mais sofrem com o
processo de contração das atividades produtivas;
- houve também nova retração na produção de produtos de metal, que não
consegue manter o excepcional ritmo de crescimento de 2004 e diminui a
produção há dois anos (-1,28% no período 2006/2005);
- a indústria alimentícia cresceu 1,8% em 2006, favorecida pelas exportações de
açúcar, mas também não apresenta um bom resultado de forma generalizada.

50

Resultados e Cenários Econômicos 2006 e 2007

Quadro XIV - Produção Física Industrial do Brasil, por atividades, em 2003 a 2006.

Atividades Industriais
Indústria de Transformação

2003

Variação Anual (%)
2004
2005

2006

-0,20

8,52

2,71

Alimentos

-1,4

4,12

0,60

1,81

Bebidas

-4,3

5,81

6,36

7,15

Fumo

-6,4

18,94

-0,9

3,94

Têxtil

-4,5

10,11

-2,11

1,57

-12,2

1,54

-5,05

-4,96

-9,8

2,33

-3,21

-2,71

Madeira

5,3

7,68

-4,47

-6,85

Celulose, papel

6,3

7,92

3,10

2,18

Edição, impressão

0,7

-2,39

11,30

1,74

Petróleo e álcool

-2,2

2,32

1,47

1,61

Farmacêutica

-9,1

0,95

14,43

4,38

Perfumaria e prod. de limpeza

0,9

11,89

3,72

1,96

Vestuário
Couros e calçados

Outros prod. Químicos

2,58

3

6,95

-1,25

-0,88

Borracha e plástico

-3,4

7,77

-1,2

2,24

Minerais não metálicos

-3,6

4,85

2,81

2,64

Metalúrgica básica

5,8

3,35

-1,97

2,84

Produtos de metal

-5,5

9,97

-0,16

-1,28

5,3

16,17

-1,36

3,95

8

33,54

17,25

51,57

Máquinas, aparelhos e materiais
Elétricos

1,8

7,06

7,87

8,7

Materiais elet., aparelhos e
equipamentos de comunicação

0,5

17,79

14,22

0,01

-3,4

8,3

2,55

9,37

Veículos automotores

4,1

29,86

6,81

1,27

Outros equipamentos de transporte

9,2

10,3

5,54

2,09

Máquinas e equipamentos
Máquinas de escritório e
equipamentos de informática

Equipamentos de instalação
médico-hospitalar

Mobiliário

-9,2

6,86

0,53

8,44

Diversos

-1,7

10,78

8,44

-1,27

Fonte: IBGE
Obs: novas divisões da produção industrial segundo o IBGE.
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Nos índices por categorias de uso, apresentados no quadro XV, a maior taxa de
crescimento da produção industrial brasileira em 2006 ficou com bens de
consumo duráveis (5,8%), impulsionada, sobretudo, pelo aumento da produção
de automóveis (5,1%) e eletrodomésticos (10,0%). Conforme declarações do
Banco Central do Brasil, foram as condições de crédito, a maior estabilidade no
mercado de trabalho e o aumento da massa salarial, as responsáveis pela
elevação das vendas domésticas de bens duráveis. Mas, a elevação da
produção de bens duráveis em 2006 representou o pior desempenho do
segmento nos últimos três anos.
O segmento de bens de consumo semiduráveis e não duráveis cresceram 2,7%,
impulsionado principalmente pela maior produção de bebidas, mas pressionado
negativamente pela menor produção de confecções e calçados.

Quadro XV - Produção Física Industrial, Brasil,
por categorias, em 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006
Categorias
Bens de capital

2002

2003

Variação Anual (%)
2004

2005

2006

-5,8

2,2

19,7

3,57

5,7

Bens intermediários

4,2

1,9

7,38

0,94

2,1

Bens de consumo

1,5

-2,8

7,33

5,99

3,4

Duráveis

4,7

3

21,84

11,39

5,8

Semiduráveis e não duráveis

1,1

-4

4,03

4,56

2,7

Fonte: IBGE

O segmento de bens de capital exibiu crescimento acima da média nacional,
ampliando a produção em 5,7% em 2006 em relação a 2005. Este dinamismo
decorre do incremento da produção de produtos de informática, bens de capital
para fins industriais e dos segmentos relacionados à infraestrutura, como a
produção de máquinas e equipamentos para energia elétrica e para construção.
A indústria de máquinas agrícolas continua com quedas de produção,
terminando 2006 produzindo 16,5% a menos em relação a 2005.
A produção do setor de bens intermediários cresceu 2,1% em 2006, abaixo da
média da indústria de transformação. Entretanto, houve em 2006 um crescimento
significativo da importação de bens intermediários, o que sugere uma maior
penetração de importações de bens intermediários.
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Em Santa Catarina, a produção da indústria de transformação teve mais um ano
de crescimento pífio, bem abaixo da média nacional, ficando praticamente no
mesmo nível de produção do ano de 2005, quando a indústria catarinense
recuperou parte da queda de produção sofrida no início da década.

Quadro XVI – Produção Física Industrial de Santa Catarina em 2002 a 2006
Produção Industrial de Santa Catarina

Variação anual (%)

Discriminação

2002

2003

2004

2005

2006

Indústria de transformação

-8,13

-5,53

11,40

0,04

0,23

Fonte: IBGE

Das onze atividades da indústria de transformação classificadas pelo IBGE, seis
apresentaram retração na produção (quadro XVII).
O melhor desempenho foi registrado pela indústria de veículos automotores
catarinense, que apesar do menor ritmo de crescimento dos últimos três anos,
aumentou a produção em aproximadamente 25%, sobretudo pelo incremento na
fabricação de carrocerias para caminhões e ônibus. Este comportamento reflete
o dinamismo do mercado interno, já que as exportações não mais apresentam o
mesmo ritmo de crescimento de 2004 e 2005. No ano de 2006 as vendas de
veículos no Brasil foram as mais altas desde 1997. O licenciamento de veículos
em 2006 foi 12,4% superior a 2005, totalizando 1,928 milhão de veículos. Para
2007 a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea)
prevê um crescimento de 3,8% na produção de veículos e ampliação de 7,7%
nas vendas internas. A Anfavea atribui à redução da Selic o crescimento do
mercado interno, o que permitiu a realização de financiamentos mais longos. Do
total de veículos vendidos no Brasil, 65% das vendas é feita a prazo, sendo que
42% dos financiamentos são de 36 meses.
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Quadro XVII - Produção Física Industrial, Santa Catarina, por atividades, em 2003 a 2006
Atividades Industriais Santa Catarina
Alimentos
Têxtil
Vestuário e acessórios
Madeira
Celulose, papel e produtos de papel
Borracha e plástico
Minerais não metálicos
Metalurgia básica
Máquinas e equipamentos
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos
Veículos automotores

2003

Variação anual (%)
2004
2005

2006

-5,55

11,36

-8,05

-7,86

13,22

4,98

-0,54

-15,56

-2,85

-12,02

-10,03

3,95

12,3

0,73

-17,18

-0,85

12,66

6,25

2,86

-19,15

17,07

2,18

9,04

3,29

4,24

0,20

-3,46

-0,33

29,61

3,69

-4,46

6,63

14,16

-12,91

12,10

12,89

10,12

-11,88

8,01

-33,67

42,32

39,63

24,92

Fonte: IBGE
Obs: Novas divisões da produção industrial segundo o IBGE.

A produção catarinense de bens de capital também apresentou forte
crescimento em 2006. A indústria de máquinas e equipamentos praticamente
recuperou em 2006 a retração da produção sofrida no ano de 2005, com a
elevação de 12,10% na produção. O mesmo ocorreu com a indústria de
máquinas, aparelhos e materiais elétricos, que cresceu 8,01% em 2006 em
comparação com o ano anterior.
A indústria de borracha e materiais plásticos aumentou o ritmo de crescimento
em 2006 em relação a 2005 (9,04%), completando três anos consecutivos de
ampliação na produção, impulsionada neste último ano, sobretudo pela maior
produção de peças e acessórios para automóveis. O mesmo comportamento foi
identificado para a indústria de celulose e papel (crescimento de
aproximadamente 3% em 2006 comparativamente a 2005).
As principais pressões negativas da indústria catarinense foram:
- a indústria madeireira, com retração de 17,18%, interrompe o ciclo de
crescimento da produção dos últimos anos e acompanha o desempenho da
indústria madeireira nacional;
- a indústria de vestuário mantêm a queda de produção que já ocorre desde o
início da década. No ano de 2006 houve uma retração da produção de
aproximadamente 10% em relação a 2005;
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- a indústria de alimentos apresentou significativa queda na produção em 2006
(8%), fruto da diminuição das exportações de carnes, principalmente para o
mercado russo, conforme apresentado anteriormente. A indústria enfrenta,
ainda, a alta dos preços dos insumos (principalmente do milho) e a valorização
cambial que dificulta as exportações.
Considerando outros indicadores da indústria, tem-se que as vendas industriais
nacionais apresentaram incremento de 1,72% em relação a 2005, e encerraram o
ano em recuperação. O aumento nas vendas ao longo de 2006 pode ser
observado no gráfico que segue, por meio da linha ascendente que caracteriza a
atividade econômica dos meses de 2006.

Gráfico III - Vendas Industriais, Brasil em 2004 a 2006
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Fonte: CNI

A indústria brasileira de transformação apresentou também, em 2006, aumento
de 1,8% nas horas trabalhadas, em comparação ao ano anterior.
Conforme observado pela CNI, as horas trabalhadas na indústria reduziram-se
no último bimestre, após crescerem a taxas significativas ao longo do ano, mas
houve aceleração do ritmo de crescimento das vendas, o que indica que ocorre
um processo de redução de estoques e tem-se uma percepção positiva da
atividade industrial em 2007.
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Quadro XVIII – Indicadores Industriais – Brasil
Indicadores Industrias Brasil
Vendas Industriais
Horas Trabalhadas na Produção

2004

Variação anual (%)
2005

2006

14,29

2,03

1,72

6,21

4,54

1,8

Fonte: CNI

O aumento de vendas do ano de 2006 ficou muito aquém da expansão de
14,29% observada em 2004. As horas trabalhadas na produção também se
expandiram em 2006, mas a um ritmo baixo, inferior aos dois anos precedentes.
Em 2006 as empresas mantiveram estável o nível de utilização do parque fabril,
não obstante o maior dinamismo da atividade industrial. Na média do ano de
2006, a utilização da capacidade instalada da indústria de transformação
brasileira foi de 81,8%, semelhante à media de 2005 (81,9%). Analisando os
dados da capacidade instalada da indústria, a CNI conclui que o ritmo de
crescimento da atividade industrial em 2006 não gerou alteração na Utilização da
Capacidade Instalada e ainda há relativa folga no parque fabril, mas não é muito
grande, dado que a UCI estabilizou-se num nível superior à média da década – o
que exige o aumento dos investimentos, para que o país possa crescer a um
ritmo mais forte por um período de tempo maior.
Os piores desempenhos das vendas industriais foram os Estados do Rio Grande
do Sul (-7,13%), Santa Catarina (-1,54%) e Rio de Janeiro (-0,74%). Os principais
destaques positivos foram os estados de Goiás (12,99%), seguido por Bahia
(8,40%), Pernambuco (7,97%) e Paraná (6,52%), conforme mostra o quadro XIX.
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Quadro XIX - Comportamento das vendas industriais reais por Unidades da Federação – 2006/2005
Variação Anual (%)
2006

Estados
Amazonas

4,35

Bahia

8,40

Ceará

5,23

Espírito Santo

3,48

Goiás

12,99

Minas Gerais

4,92

Pernambuco

7,97

Paraná

6,52

Rio de Janeiro

-0,74

R.Grande do Sul

-7,13

Santa Catarina

-1,54

São Paulo

1,56

BRASIL

1,72

Fonte: FIESC/CNI

Em Santa Catarina, as vendas da indústria apresentaram mais um ano de queda.
Após o bom desempenho das vendas em 2004, Santa Catarina tem dois anos
consecutivos de declínio das vendas da indústria, o que se reflete na redução da
utilização da capacidade instalada, como mostra o quadro XX.

Quadro XX – Indicadores Industriais de Santa Catarina em 2005 e 2006
Variáveis
Vendas reais
Horas trabalhadas na produção
Utilização da capacidade instalada*

Variação Anual (%)
2005

2006

-11,89

-1,54

2,96

0,81

-2,24

-1,44

Fonte: FIESC/PEI
*Pontos percentuais de um período para o outro
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Mas, o segundo semestre do ano de 2006 mostra que as vendas da indústria
terminaram o ano em ritmo de recuperação, conforme mostra o gráfico abaixo.
As linhas de tendência (média móvel trimestral) indicam que, ao contrário do ano
de 2005, o ano de 2006 apresentou uma aceleração do ritmo de expansão,
principalmente no segundo semestre.

Gráfico IV - Vendas Industriais de Santa Catarina em 2005 e 2006
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Fonte: FIESC

Conforme pesquisa da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina –
FIESC, realizada pela Unidade de Política Econômica e Industrial junto a 206
indústrias, as atividades industriais que mais sofreram retração das vendas em
2006 foram (quadro XXI):
- mobiliário: A indústria produtora de móveis enfrenta grave crise econômica.
É o segundo ano consecutivo que apresenta forte retração de vendas (-19% em
2006/2005 e -18,1% em 2005/2004) acompanhada de redução das horas
trabalhadas, que se tornou mais intensa em 2006 (-12,3%). É o terceiro ano
consecutivo de redução da capacidade instalada. Enquanto em 2004 a indústria
moveleira trabalhava a 84,5% da capacidade total instalada, em 2006 passou a
trabalhar com 79%, nível próximo ao realizado em 2003. A queda das
exportações é uma das principais razões. Houve diminuição nas vendas
externas catarinenses em 2006/2005 de: móveis de madeira para quartos de
dormir (-18,8%); outros móveis de madeira (-19,75%); partes para móveis de
madeira (-17,09%). Por outro lado, houve aumento na exportação de móveis de
madeira para cozinhas (49,40%), mas a receita de vendas deste último produto é
muito inferior à proporcionada pelos itens anteriores. A exportação de móveis de
madeira para quartos de dormir representava em 2005, 3,08% do total exportado
por Santa Catarina (US$ 172 milhões, aproximadamente). Em 2006 passou a
representar US$ 140 milhões, ou 2,34% do total exportado por Santa Catarina.
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Quadro XXI – Indicadores Industriais da Indústria de Transformação de Santa Catarina em 2006
Variação anual (%)
2006
Vendas
Horas Trabalhadas
Reais
na Produção

Gêneros
Prod.Minerais não Metálicos
Cerâmicas
Cristais
Metalúrgica
Mecânica
Material Elétrico e de Comunicação
Material de Transporte
Madeira
Mobiliário
Papel e Papelão
Química
Produtos de Matérias Plásticas
Têxtil
Vestuário, Calçados e Art. de Tecidos
Produtos Alimentares
Editorial e Gráfica
Diversos
Total

4,20
4,75
-14,31
-3,15
18,09
0,62
11,25
-8,96
-19,05
-1,61
-4,85
-2,46
3,90
-4,37
-6,50
-2,46
3,25
-1,54

4,86
4,66
2,69
-2,89
-3,53
12,07
25,65
-5,27
-12,34
-0,51
-12,11
5,16
-3,08
9,31
5,45
4,89
17,16
0,81

Capacidade Instalada
% médio
2006

2005

2004

88,61
93,11
76,31
85,67
89,86
89,31
83,68
80,05
79,05
89,85
85,24
72,91
77,01
77,32
91,48
82,45
80,09
83,06

90,54
93,80
82,53
90,55
90,62
85,00
85,94
2,15
8
84,38
90,90
79,06
73,02
78,51
80,06
89,85
86,93
77,54
84,49

86,45
90,30
87,50
91,13
93,42
90,10
84,34
83,32
84,50
92,49
84,31
69,31
78,78
89,71
93,23
78,96
76,56
86,73

Fonte: FIESC/PEI

- madeira: com retração de aproximadamente 9% nas vendas industriais, a
indústria madeireira reduziu as horas trabalhadas (-5,27%), e a capacidade
instalada. Em 2005, apesar da base de comparação elevada (ano de 2004), esta
atividade industrial já havido reduzido em aproximadamente 15% as vendas e as
horas trabalhadas apresentaram leve declínio (-0,14%). Em 2006, ano em que
esta atividade industrial apresenta redução de produção de aproximadamente
17%, a utilização da capacidade instalada cai ao menor nível nos últimos três
anos. A retração da indústria moveleira, que sofre com a forte queda das
exportações e o baixo dinamismo do mercado doméstico, prejudica toda a
cadeia produtiva. Este efeito só é amenizado pelo crescimento da venda externa
de alguns tipos de madeira compensada. É o segundo ano que a indústria
madeireira apresenta significativa redução de vendas.
- a indústria de alimentos tem o segundo ano de queda nas vendas industriais.
Enquanto o ano de 2004 foi de elevada produção, vendas, horas trabalhadas e
de incremento de capacidade produtiva, no ano de 2005 começou uma retração
de todos os indicadores, com exceção de produção e horas trabalhadas. Mas,
as vendas declinaram quase 15% em 2005 e mais 6,5% em 2006. No segundo
ano consecutivo de queda de vendas, a produção da indústria de alimentos em
Santa Catarina caiu aproximadamente 8%.
59

Para dar uma dimensão mais acurada do impacto da queda das vendas externas
sobre o desempenho da economia catarinense, tem-se alguns exemplos: O
principal produto da pauta exportadora catarinense (representa 11,5% do
exportado em 2006, ante 14% do total exportado pelo estado em 2005),
“pedaços e miudezas, comestíveis de galos/galinhas, congeladas” teve uma
queda de aproximadamente 13% em relação ao exportado em 2005, o que
representa uma redução de cerca de 100 milhões de dólares de receita de
vendas.
A exportação de “outras carnes de suínos, congeladas”, (3,5% do total
exportado por Santa Catarina), teve uma retração de vendas externas da ordem
de 97 milhões de dólares. A exportação de “carnes de galos/galinhas, não
cortadas em pedaços” sofreu uma redução em 2006/2005 de aproximadamente
44 milhões de dólares. A exportação de “carcaças e meias-carcaças de suíno,
congeladas”, teve uma redução de 50% do valor exportado, significando uma
perda de receita da ordem de aproximadamente 84 milhões de dólares.
Considerando somente estes produtos alimentares citados, a indústria alimentar
perdeu US$ 323,3 milhões de dólares em 2006, o que representa 6,25% do total
exportado por Santa Catarina em 2006.
Cabe ressaltar ainda que, houve redução de preços das carnes no mercado
internacional, como tentativa de manter os mercados conquistados. A queda de
preços, aliada ao menor volume exportado, em uma conjuntura de alta do preço
dos insumos industriais, inevitavelmente comprimi as margens e afeta o
desempenho da atividade industrial. Tanto o frango vivo quanto o suíno vivo
apresentam elevação dos preços nos primeiros meses de 2007 em relação aos
mesmos meses do ano anterior, como mostram os gráficos a seguir.

Gráfico V – Preço do frango vivo, em 2006
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1/ Fonte: NYMEX, LIPE via Reuters e Associação Nacional dos Abatedouros e Instituto de
Economia Agrícola (IEA). Dados publicados na Gazeta Mercantil.
Elaborado por: Banco Central do Brasil
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Gráfico VI – Preço do suíno vivo em 2006
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1/ Fonte: NYMEX, LIPE via Reuters e Associação Nacional dos Abatedouros e Instituto de
Economia Agrícola (IEA). Dados publicados na Gazeta Mercantil.
Elaborado por: Banco Central do Brasil

As atividades industriais que apresentaram os melhores resultados em 2006, em
Santa Catarina foram:
- a indústria mecânica, que registrou ampliação de 18,1% em vendas, apesar da
queda nas horas trabalhadas e na leve redução na capacidade instalada em
2006 em relação a 2005. A indústria mecânica praticamente retornou em 2006 ao
nível de produção de 2004, após 2005, ano em que houve forte retração de
vendas, o que sugere que este ano houve venda de estoques. A indústria
mecânica tende a ser beneficiada em 2007 se continuar a conjuntura de
retomada de investimentos e maior aquisição de bens de capital, além da maior
produção de veículos, que demanda autopeças.
- a indústria de material de transporte que, pelo terceiro ano consecutivo,
apresenta ampliação significativa nas vendas, na produção e nas horas
trabalhadas. Em Santa Catarina, a venda de carrocerias de ônibus consiste em
um dos principais produtos da indústria de material de transporte. Em 2006, a
exportação de carroçarias para veículos automotivos teve incremento de
aproximadamente 35% em relação ao ano anterior, totalizando US$ 79 milhões.
Segundo o levantamento realizado pela FIESC, os principais fatores que inibiram
a evolução dos negócios em 2006 foram: perda de rentabilidade das
exportações devido ao câmbio, elevada carga tributária, juros inviáveis ao
crédito e investimentos, grande concorrência do mercado inclusive com entrada
de produtos importados, declínio das vendas externas no segmento alimentar
em função do embargo da Rússia às carnes e gripe aviária, falta de capital de
giro e fraca demanda.
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De acordo com o Banco Central do Brasil, a economia global deverá manter
taxas de crescimento robustas em 2007, entretanto, com desaceleração em
relação a 2006. A estabilização no mercado imobiliário norte-americano, a
demanda doméstica japonesa baseada em um mercado de trabalho aquecido e
disposto a realizar investimentos empresariais, a expansão do consumo e do
investimento na Europa, são fatores elencados pelo BCB que contribuirão para a
expansão do produto das maiores áreas econômicas mundiais, como também
sustentarão mais um ano de expansão consistente do comércio internacional.
O principal risco a esse cenário favorável em 2007 é o aumento da inflação,
resultado do incremento dos preços internacionais do petróleo, principalmente
relacionada a fatores de natureza geopolítica, e da emergência de pressões de
custo derivadas das baixas taxas de desemprego na economia norte-americana.
A despeito da queda recente, os preços do petróleo continuam apresentando
elevada volatilidade.
Mas, para 2007, o Comitê de Política Monetária do Brasil prevê preços
domésticos da gasolina inalterados, apesar de alertar quanto a capacidade de
transmissão da elevação dos preços do petróleo à economia interna, por
exemplo, por meio de cadeias produtivas como a petroquímica, e também pelo
impacto que terminam produzindo nas expectativas de inflação dos agentes
econômicos.
O processo de reformas econômicas em andamento na China provavelmente
desacelerarão a economia desse país, mas o crescimento de seu PIB, previsto
para 8% aa permanecerá elevado, o que continuará contribuindo para o
aumento da demanda por bens intermediários e serviços produzidos nos países
asiáticos vizinhos e, também, a expansão da demanda por commodities
produzidas em outras regiões.
Quanto à economia norte-americana, o cenário recessivo parece ser o menos
provável, mas ainda permanecem incertezas quanto à dimensão da
desaceleração da economia dos EUA, assim como existem incertezas sobre as
perspectivas para a política monetária na Europa e no Japão. Entretanto, a
economia brasileira está mais resistente a mudanças de sentimento nos
mercados internacionais. Segundo o Banco Central do Brasil, com a redução
consistente da inflação, os contínuos superávits comerciais, o superávit primário
das contas públicas, a recomposição das reservas internacionais, a melhora do
perfil da dívida pública interna e a recompra de títulos soberanos no mercado
internacional têm tornado o País cada vez mais resistente a choques externos.
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Resultados e Cenários Econômicos 2006 e 2007

Segundo a estimativa da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento
Econômico (OCDE), a taxa de crescimento do PIB dos Estados Unidos deverá
ser de 2,4% em 2007 e 2,7% em 2008 e o crescimento real do PIB da Área do Euro
deverá aumentar 2,2% em 2007e 2,3% em 2008.
Para 2007, em relação à economia brasileira, as perspectivas para a produção
doméstica de bens de capital e da indústria da construção civil continuam
favoráveis. A performance da produção de bens de capital e de insumos da
construção civil contribui, antes de tudo, para expandir a oferta agregada da
economia, reduzindo as pressões inflacionárias que possam eventualmente
emergir da expansão em curso da demanda agregada.
Ao longo dos próximos meses, a expansão do nível de emprego e da renda e o
crescimento do crédito continuarão impulsionando a atividade econômica
brasileira, assim como a expansão das transferências governamentais. Para
2007, a economia absorverá os efeitos dos cortes de juros sobre uma demanda
agregada, o que contribuirá para a sua expansão econômica.
A construção civil será beneficiada pelo aumento da renda, pela expansão do
crédito e demais incentivos governamentais. A redução de juros continuará
favorecendo a indústria de bens de capital, assim como a melhora nas
expectativas empresariais. A produção de bens de consumo duráveis
provavelmente continuará em expansão. A previsão da indústria brasileira é
ampliar a produção de automóveis, como já citado. A expansão do crédito e da
renda deve continuar nos próximos meses, o que beneficiará diretamente a
produção de bens de consumo no Brasil. O Banco Central do Brasil sugere que a
tendência de expansão da indústria deva apresentar aceleração em 2007, assim
como o fortalecimento do comércio varejista, impulsionado pela expansão dos
níveis de emprego e da renda, pelo crescimento do crédito e pelos efeitos do
processo de flexibilização da política monetária, aliados à própria recuperação
da confiança do consumidor.
Quanto aos preços em 2007, o Relatório de Inflação do Banco Central do Brasil,
de janeiro de 2007, estima que: a) os reajustes nos preços da gasolina e do gás
de bujão serão de 0% no acumulado de 2007; b) as tarifas de eletricidade e
telefonia fixa para o acumulado de 2007 serão de 4,6% e 3,9%, respectivamente;
c) os preços administrados terão reajuste de 4,5%.
A mediana das expectativas do mercado para a variação do IPCA em 2007 é de
4,07%. Acredita-se que haverá uma diminuição da inflação no segundo e terceiro
trimestres do ano. Para 2008, as expectativas de inflação são de 4,0%.
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Quanto a possível pressão da demanda sobre os preços, o Banco Central do
Brasil salienta o papel que a expansão das importações tem exercido como
forma de complementar a produção doméstica e, assim, permitir que os efeitos
inflacionários do crescimento sustentado da demanda agregada continuem
sendo limitados.
Em relação à política fiscal, as projeções do mercado levam em conta o
cumprimento da meta de superávit primário de 4,25% do PIB em 2007 e 2008,
como provável redução de 0.5 p, dado o Plano Piloto de Investimentos.
Quanto à balança comercial, as perspectivas do Ministério do Desenvolvimento
da Indústria e do Comércio Exterior para 2007 é o alcance da meta de US$ 152
bilhões, valor 11% acima de 2006. Do lado das importações, espera-se uma taxa
de crescimento similar a 2006, de 25%.
Apesar do cenário macroeconômico favorável, para que o país apresente um
crescimento sustentado, necessita obter ganhos de produtividade ou
acumulação de capital (físico e humano). Para as duas situações, as reformas
institucionais profundas, que demandam um longo prazo, tornam-se
necessárias. A ampliação do capital físico requer a ampliação dos investimentos,
que serão favorecidos pela queda das taxas de juros, mas dependem também
da criação de um ambiente favorável aos negócios, com menos entraves
burocráticos, de um ambiente regulatório transparente, de um sistema tributário
mais eficaz, um melhor sistema de crédito. A estabilidade macroeconômica cria
o pano de fundo para o aumento do investimento, mas é preciso aprofundar nos
ajustes, o que inclui reformas microeconômicas.
Portanto, o crescimento econômico de 2007 não será vigoroso, mas é provável
que permita ao país crescer em torno de 4% aa. Enquanto o governo brasileiro
não atacar fatores estruturais, como as reformas previdenciária, trabalhista e
tributária, terá que se contentar com crescimentos econômicos inferiores ao
potencial brasileiro .
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BRDE, parceiro para crescer

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) é uma instituição
financeira pública criada em 15 de junho de 1961, pertencente aos governos de
Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Sua missão é promover o
desenvolvimento econômico e social da Região Sul através do apoio técnico,
institucional e creditício de longo prazo.
Nos seus 45 anos de atuação, o BRDE produziu os seguintes resultados:
- Mais de 30 mil clientes;
- 50 mil projetos apoiados;
- US$ 17 bilhões em financiamentos;
- US$ 37 bi em investimentos totais;
- 1,5 milhão de empregos;
- US$ 5 bilhões em adicional de arrecadação (ICMS) para os governos do Sul.
O BRDE teve papel fundamental na transformação de SC em um importante pólo
agroindustrial brasileiro. Além de financiar os projetos de produção de aves e
suínos, principalmente na região Oeste, o Banco também financiou a correção
de solo e projetos de integração entre produtor e frigoríficos. O Banco também
apoiou fortemente a formação do complexo metal-mecânico e a indústria
moveleira na região Norte do Estado, a indústria de cerâmica no Sul, a indústria
têxtil do Vale do Itajaí, o sistema de integração da agroindústria e cooperativas na
região Oeste, a fruticultura de clima temperado no Planalto e Meio-Oeste, a
hotelaria no Litoral e o ensino superior privado em todo o Estado.
Por operar fundamentalmente com recursos provenientes do BNDES, o BRDE
pode oferecer linhas de crédito com juros baixos e longos prazos de amortização
e carência. Não importa o setor nem o tamanho da empresa: no BRDE, o
empresário ou produtor rural sempre encontra o financiamento na medida certa
para seu projeto.
Principais linhas e programas de financiamento para o setor Secundário e
Terciário (indústria, comércio e serviços):
O que pode ser financiado:
Investimentos em geral (construção, ampliação ou reforma de instalações,
aquisição de equipamentos, desenvolvimento de programas e produtos,
treinamento e qualificação de recursos humanos, racionalização do consumo de
energia, capital de giro associado ao investimento a ser realizado, entre outros).
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Condições Operacionais

Porte

Limite de Financiamento
Equipamentos
Demais itens

Custo Financeiro

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
(Fat.anual até R$ 1,2 milhões)

Até 100%

Até 100%

TJLP + 5% a.a.

Pequena Empresa
(Fat.anual de R$ 1,2 até R$ 10,5 milhões)

Até 100%

Até 100%

TJLP + 5% a.a.

Média Empresa
(Fat.anual de R$ 10,5 até R$ 60 milhões)

Até 100%

Até 100%

TJLP + 5% a.a.

Grande Empresa
(Fat.anual acima de R$ 60 milhões)

Até 100%

Até 70%

TJLP* + entre 6,3% a.a. ou
6,8% a.a. em alguns casos

Grande Empresa
(Fat.anual acima de R$ 60 milhões)

Até 90% na linha
Finame-Modermaq

TJLP + 4% a.a.

* Para as grandes empresas pode haver composição parcial ou total com cesta de moedas quando o controle de capital for estrangeiro.

Prazos
Total: até 5 anos
Carência: até 2 anos (incluídos no prazo total)
Estes prazos podem elevar-se, dependendo da finalidade do investimento.
Programas Especiais
BRDE-Microempresa – Para microempresas e empresas de pequeno porte, com
mais de dois anos de atividade operacional ou experiência profissional do
empreendedor, contemplando condições especiais, documentação
simplificada e estrutura própria, atuando diretamente ou através de convênios.
BNDES / Exim – Financia capital de giro para produção de bens destinados
à exportação.
Requisitos Mínimos
- Apresentar boa situação cadastral;
- Apresentar situação fiscal/tributária em dia;
- Possuir bom retrospecto econômico-financeiro;
- Dispor da parcela de recursos próprios e garantias reais para o projeto;
- Apresentar documentação padrão, fornecida pelo BRDE, seus conveniados ou
obtida através do site do Banco.
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Diretoria BRDE
Diretor-Presidente
Casildo João Maldaner (SC)
Diretor Financeiro
Renato de Mello Vianna (SC)
Vice-Presidente e Diretor de Operações
Francisco Sérgio Turra (RS)
Diretor de Acompanhamento e Recuperação de Créditos
Carlos Frederico Marés de Souza Filho (PR)
Diretor Administrativo
Paulo César Fiates Furiatti (PR)
Diretor de Planejamento
Mario Bernd Neto (RS)

BRDE

Informações
48 3221 8000
brdeflo@brde.com.br
www.brde.com.br
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Diretorias e Conselhos do Sistema FIESC

FIESC
Alcantaro Corrêa - Presidente
Glauco José Côrte - 1º Vice-Presidente
Vicente Donini - Diretor 1º Secretário
Mário Cezar de Aguiar - Diretor 2º Secretário
César Murilo Barbi - Diretor 1º Tesoureiro
Carlos Toniolo - Diretor 2º Tesoureiro
Vice-Presidentes para Assuntos Regionais
Albano Schmidt - Norte-Nordeste
Alfredo Piotrovski - Litoral Sul
Álvaro Luis de Mendonça - Alto Uruguai
Anselmo Zanelatto - Centro-Oeste
Arnaldo Huebl - Planalto Norte
Astor Kist - Extremo-Oeste
Carlos Ivanov Hristo - Serra Catarinense
Durval Marcatto Junior - Vale do Itapocu
Gilberto Seleme - Centro-Norte
Guido José Búrigo - Sul
João Stramosk - Alto Vale do Itajaí
Moacir Antoninho Sartori - Oeste
Rui Altenburg - Vale do Itajaí
Vítor Mario Zanetti - Sudeste
Vice-Presidentes para Assuntos Estratégicos

Conrado Coelho Costa Filho
Diomício Vidal
Eduardo Seleme
Edvaldo Ângelo
Günter Knolseisen
Henrique de Bastos Malta
Ida Áurea da Costa
Johni Richter
Lauro José dos Santos
Lino Rohden
Luiz César Meneghetti
Maurício César Pereira
Murilo Ghisoni Bortoluzzi
Ney Osvaldo Silva Filho
Ovandi Rosenstock
Paulo Sérgio Arias
Renato Rossmark Schramm
Salvador Ramiro Navidad
Valdecir Pamplona
Valter Ros de Souza
Conselho Fiscal
Efetivos
Walgenor Teixeira
Fred Rubens Karsten
Renato Rovaris

Afonso Eliseu Furghestti
Carlos Vitor Ohf
Ingo Fischer
José Zeferino Pedrozo
Leonardo Fausto Zipf
Ronaldo Baumgarten (in memoriam)

Suplentes
Leonir João Pinheiro
Woimer José Back
Flávio Henrique Fett

Diretores

Efetivos
Alcantaro Corrêa
José Fernando Xavier Faraco

Aldo Apolinário João
Álvaro Weiss
Antônio Wiggers
Bárbara Paludo
Charles Alfredo Bretzke
Cid Erwin Lang

68

Delegação junto à CNI

Suplentes
Glauco José Côrte
Vicente Donini

Diretorias e Conselhos do Sistema FIESC

CIESC

SESI - Conselho Regional de Santa Catarina

Alcantaro Corrêa - Presidente
Glauco José Côrte - Vice-Presidente
Ester de Souza Ferreira de Macedo - Diretora
1ª Secretária
Ismar Lombardi - Diretor 2º Secretário
Michel Miguel - Diretor 1º Tesoureiro
Adalberto Roeder - Diretor 2º Tesoureiro

Alcantaro Corrêa - Presidente
Glauco José Côrte - Vice-Presidente
César Augusto Olsen - Representante da
FIESC

Conselho Consultivo
Adolfo Cesar dos Santos
Amauri Beck
Amauri Eduardo Kollross
Amilcar Nicolau Pelaez
Bernardo Wolfgang Werner
Eduardo Ferreira Horn
Fernandes Andretta
Genésio Ayres Marchetti
Jair Phillipi
José Fernando Xavier Faraco
Luciano Flávio Andriani
Luiz Gonzaga Coelho
Odelir Batistella
Osmar Telck
Osvaldo Moreira Douat

Representantes da Indústria
Titulares
Haroldo da Silva Bremen
Cândido Bampi Filho
Sérgio Luiz Pires
Suplentes
Alfredo Ender
Jacir Pamplona
Ramiro Cardoso
Representantes dos Trabalhadores da
Indústria
Titular
Carlos Artur Barboza
Suplente
Carlos Alberto Baldissera

Conselho Fiscal

Representantes Institucionais

Efetivos
José Fernando da Silva Rocha
Nivaldo Pinheiro
Dario Luiz Vitali

Titulares
Ministério do Trabalho e Previdência Social
Representante: Odilon Silva
Governo do Estado
Representante: Célio Goulart

Suplentes
Luciano José Teixeira Moreira
Márcio Ribeiro
Konstantinos Meintanis

Suplentes
Ministério do Trabalho e Previdência Social
Representante: Eduardo João da Costa
Governo do Estado
Representante: Antonio Carlos Poletini
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SENAI - Conselho Regional de Santa Catarina

IEL/SC

Alcantaro Corrêa - Presidente
Glauco José Côrte - Vice-Presidente
Adolfo Fey - Representante da FIESC

Alcantaro Corrêa - Presidente
Glauco José Côrte - Vice-Presidente
Michel Miguel - Diretor Tesoureiro
Nivaldo Nass - Representante da FIESC

Representantes da Indústria
Conselho Consultivo
Titulares
Osvaldo Luciani
José Suppi
Jaime Richter
Suplentes
Edgar Friedrich Pastor
Nilton Gomes Paz
Jayme Antônio Zanatta
Representantes dos Trabalhadores da
Indústria

Efetivos
Cesar Gomes Júnior
Faustino Panceri
Gilson Pedro Stoeberl
Heleny Meister
Isabel Christina Baggio
José Julio Pereira
Paulo César da Costa

Suplente
Carlos Alberto Baldissera

Suplentes
Adolar Pieske
Blásio Mannes
Carlos A. Bueno dos Santos
Danilo Vanzin
Jaime Franzner
Luiz Wieser
Tito Alfredo Schmitt

Representantes Institucionais

Representantes Institucionais

Titulares
Ministério da Educação
Representante: Consuelo Aparecida Sielski
Santos
Ministério do Trabalho e Emprego
Representante: Odilon Silva

Banco Regional de Desenvolvimento do
Extremo Sul - BRDE
Representante: Nelson Casarotto Filho
Fundação Certi
Representante: Carlos Alberto Schneider
Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e
Tecnológica do Estado de Santa Catarina Fapesc
Representante: Vladimir Álvaro Piacentini
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas - Sebrae/SC
Representante: Anacleto Ortigara

Titular
Carlos Artur Barboza

Suplentes
Ministério da Educação
Representante: Rosângela Mauzer Casarotto
Ministério do Trabalho e Emprego
Representante: Eduardo João da Costa
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Universidade do Estado de Santa Catarina Udesc
Representante: José Francisco Salm
Universidade Federal de Santa Catarina UFSC
Representante: Marcos Laffin
Conselho Fiscal
Efetivos
Aldo Nienkötter
João Paulo Schmalz
Marcus Schlösser
Suplentes
Alexandre d’Ávila da Cunha
Antônio Wiggers
Norberto Dias

Diretoria Executiva
do Sistema FIESC
FIESC/CIESC
Henry Uliano Quaresma
Diretor de Relações Industriais
Telefone: (48) 3231-4112 Fax: (48) 3334-5623
E-mail: quaresma@fiescnet.com.br
Fernando Pisani Linhares
Diretor Administrativo e Financeiro
Telefone: (48) 3231-4115 Fax: (48) 3231-4193
E-mail: linhares@fiescnet.com.br

Neimar Borges Braga
Diretor de Negócios
Telefone: (48) 3231-4144 Fax: (48) 3231-4324
E-mail: neimarbb@sesisc.org.br
Carlos Henrique Perez
Diretor Administrativo e Financeiro
Telefone: (48) 3231-4143 Fax: (48) 3231-4324
E-mail: cperez@sesisc.org.br
Leocádia Maccagnan
Diretora de Operações Sociais
Telefone: (48) 3231-4142 Fax: (48) 3231-4324
E-mail: leocadia@sesisc.org.br

SENAI
Sérgio Roberto Arruda
Diretor Regional
Telefone: (48) 3231-4131 Fax: (48) 3231-4169
E-mail: arruda@sc.senai.br
Antônio José Carradore
Diretor de Educação e Tecnologia
Telefone: (48) 3231-4135 / 3231-4136
Fax: (48) 3231-4311
E-mail: carradore@sc.senai.br
Marco Antônio Dociatti
Diretor de Desenvolvimento Organizacional
Telefone: (48) 3231-4135 / 3231-4136
Fax: (48) 3231-4311
E-mail: dociatti@sc.senai.br

IEL
SESI
Sergio Luiz Gargioni
Superintendente
Telefone: (48) 3231-4141 Fax: (48) 3231-1634
E-mail: gargioni@sesisc.org.br

Natalino Uggioni
Superintendente
Telefone: (48) 3231-4119 Fax: (48) 3334-2822
E-mail: natalino@ielsc.org.br
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