
Novembro, 2017

AGENDA  
ESTRATÉGICA
DA INDÚSTRIA DE  
SANTA CATARINA PARA 
O DESENVOLVIMENTO



Mesmo em um forte contexto de incertezas, Santa 
Catarina percorre uma dinâmica diferenciada, com 
destaque para o setor industrial. A diversidade de 
atividades produtivas, que vão desde setores líderes, 
como Têxtil e Confecções e Agroalimentar, até os 
mais disruptivos, caso da Tecnologia da Informação 
e Comunicação, evidenciam, ao longo de 2017, sinais 
importantes e consistentes de recuperação.

Compreendendo apenas 1% do território nacional, o 
Estado representa a 6ª economia brasileira, cuja indústria 
de transformação, a 1ª do País em diversificação, 
contribui com 29% para a formação do PIB estadual, e 
é a quarta em número de estabelecimentos industriais e 
em número de trabalhadores.

Santa Catarina conquistou, neste ano, o 2º lugar no 
Ranking de Competitividade dos Estados e, entre os 
indicadores de seu dinamismo econômico em 2017, é 
o 3º com maior crescimento na produção industrial, 
o 2º na geração de empregos industriais e o 8º maior 
exportador. O conjunto desses indicadores confere à 
Santa Catarina, segundo estimativa do Banco Central 
(IBCR), um crescimento de 3,1% no período de janeiro a 
setembro, contra 0,4% da média brasileira.

O novo ciclo econômico, iniciado nesse ano, deve 
continuar se apoiando nos investimentos privados, com 
o setor público garantindo as condições necessárias a 
um ambiente institucional estável de negócios. 

É neste cenário e, portanto, não de mãos vazias, 
que a Federação das Indústrias do Estado de Santa 
Catarina – FIESC apresenta a Agenda Estratégica 
para o Desenvolvimento, que contempla algumas 
ações prioritárias, compreendidas como adequadas à 
consolidação do crescimento sustentado da indústria e 
da economia catarinenses. 

Glauco José Côrte
Presidente da FIESC

APRESENTAÇÃO



Política  
Macroeconômica

Consolidar e ampliar o ajuste fiscal, com base na 
melhoria da eficiência da gestão e redirecionamento 
de recursos a programas de investimento.  

Dar continuidade aos esforços para realização da 
Reforma da Previdência Social, com alterações que 
tornem as regras previdenciárias mais equilibradas 
e que garantam a sustentabilidade das contas 
nacionais e dos benefícios futuros.

Agenda  
Microeconômica

Simplificar o complexo Sistema Tributário e as 
exigências das onerosas obrigações acessórias, com 
eliminação da cumulatividade e do custo tributário 
dos investimentos.

Melhorar as condições de financiamento ao setor 
produtivo por meio de medidas relacionadas ao 
risco de crédito, acesso, custos e prazos, bem como 
implementar o Cadastro Positivo.

Reforçar a importância do Projeto de Lei de 
Recuperação Judicial e Falência para reduzir o 
tempo e os custos de condução do processo. 

Redefinir o papel dos bancos comerciais no fomento 
da atividade industrial e avaliar a liberação de 
parcela dos depósitos compulsórios para alavancar a 
oferta de crédito à atividade produtiva.
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AÇÕES 
PRIORITÁRIAS
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Política Industrial e 
Produtividade 
Incrementar mecanismos de incentivo à 
inovação para as empresas de todos os portes, 
alavancando a capacidade de investimentos em 
novas tecnologias voltadas para o aumento da 
produtividade.

Garantir ambiente jurídico e institucional que 
estimule a participação do setor privado nos 
investimentos na infraestrutura de transporte, 
por intermédio de concessões ou parcerias 
público-privadas, visando a redução dos custos 
logísticos, a competitividade da indústria e o 
desenvolvimento socioeconômico do Estado.

Relações  
Internacionais
Ampliar as frentes para a negociação de acordos 
comerciais bilaterais com economias relevantes, 
visando a melhoria da competitividade da indústria 
e o aumento da inserção de produtos brasileiros 
nas cadeias globais de valor.    

Defender e promover a integração do Brasil à 
Organização para Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), o que promoverá 
investimentos e a absorção de tecnologia.
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