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Apresentação

A FIESC apresenta a 11ª edição do Desempenho e Perspectivas da Indústria
Catarinense. O estudo, realizado com o apoio do BRDE, reúne informações
sobre os investimentos efetuados pela indústria em 2010 e a previsão para
o triênio 2011-2013, baseado nas respostas prestadas por 133 empresas
entre fevereiro e abril de 2011.
A publicação sinaliza otimismo por parte da indústria, mas traz uma lista
de desafios que precisam ser enfrentados com vistas à elevação da competitividade. É de longa data que as empresas anseiam pela redução da
carga tributária e da elevada taxa de juros. Depois da crise de 2008, o setor
industrial, responsável por um terço do Produto Interno Bruto do estado,
convive num ambiente de retração do comércio internacional, de elevação
dos custos dos insumos e das matérias-primas, de crescimento das importações e de falta de trabalhadores qualificados.
O estudo contempla ainda dados sobre comércio internacional, emprego,
vendas e produção, todos indicadores que mostram o desempenho da indústria e dão uma visão real sobre a atual conjuntura.
Com isso, a FIESC produz e torna públicas informações para auxiliar as
empresas na tomada de decisão e na definição de estratégias voltadas ao
desenvolvimento de Santa Catarina.

Alcantaro Corrêa
Presidente do Sistema FIESC

5

Desempenho e Perspectivas da Indústria Catarinense

7

Investimentos da
Indústria Catarinense

2010 a 2013

Investimentos da Indústria Catarinense – 2010 a 2013

INVESTIMENTOS REALIZADOS EM 2010
As indústrias catarinenses apresentaram desempenho positivo em 2010 na comparação com 2009 em todos os indicadores: produção, vendas, emprego, exportações e importações. O ano de 2009 havia sido ruim para a indústria, principalmente o primeiro semestre, em função da crise mundial iniciada no final de 2008. A demanda interna continuou sendo
a base do crescimento econômico em 2010, a massa salarial cresceu e os investimentos industriais foram retomados.
Uma das dificuldades enfrentadas foi a forte valorização do real, fazendo as importações baterem recorde e tornando a
balança comercial catarinense deficitária.
Com um desempenho melhor do que no ano anterior, a proporção de indústrias que investiu em 2010 foi maior do que
em 2009, ou seja, 83% contra 77%, respectivamente. O valor investido apresentou pequeno aumento, passando de
R$ 1,2 bilhão para R$ 1,3 bilhão. Embora um pouco maior do que em 2009 ainda está bem abaixo do total investido em
2008, que foi de R$ 2,1 bilhões. Na verdade, 2008 foi um ano atípico em termos de investimentos industriais, com valores
elevados, já que a média anual se situou em R$ 1,2 bilhão nos últimos anos.
Das indústrias catarinenses que investiram em 2010, 63,9% o fizeram conforme o planejado, 25% realizaram investimentos de maneira parcial e 11% investiram além do que havia sido previsto. As principais razões apontadas para a não realização de investimentos em 2010 ou sua realização parcial foram as incertezas com relação à demanda, as restrições
de linhas de crédito, a falta de recursos próprios, a menor rentabilidade das exportações, a política cambial favorável
às importações, a concorrência desleal de produtos chineses, a retração do mercado internacional, a alta no preço das
matérias-primas, os prejuízos provenientes de anos anteriores e os juros elevados.
Percentual de indústrias catarinenses que realizaram ou não investimentos em 2010
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Gêneros de Atividade

Nº de empresas
informantes

(%) de respostas
SIM
NÃO

Produtos Alimentícios e Bebidas

14

100,0

0,0

Produtos Têxteis

14

84,6

15,4

Confecções de Artigos do Vestuário e Acessórios

12

66,7

33,3

1

100,0

0,0

Couros e Artigos de Viagem
Produtos de Madeira

12

58,3

41,7

8

87,5

12,5

Edição, Impressão e Reprodução de Gravações

2

100,0

0,0

Produtos Químicos

4

75,0

25,0

11

81,8

18,2
22,2

Celulose, Papel e Produtos de Papel

Artigos de Borracha e Plástico
Produtos de Minerais não Metálicos

9

77,8

Metalurgia Básica

6

100,0

0,0

Produtos de Metal - exceto máquinas

2

100,0

0,0

Máquinas e Equipamentos

10

100,0

0,0

1

100,0

0,0

Material Eletrônico, Aparelhos e Equipamentos de Comunicação

3

100,0

0,0

Veículos Automotores

4

75,0

25,0
28,6

Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos

Artigos do Mobiliário

8

71,4

Produtos Diversos

1

100,0

0,0

11

81,8

18,2

133

83,2

16,8

Tecnologia, Automação, Informática
TOTAL
Fonte: FIESC/PEI

Investimentos da Indústria Catarinense – 2010 a 2013

Os principais problemas enfrentados pelas indústrias catarinenses em 2010 foram: a concorrência com produtos importados, o alto custo dos insumos e matérias-primas, a elevada carga tributária, a falta de mão de obra qualificada, a
elevação da substituição tributária, a redução da demanda, os juros altos, as indefinições no mercado externo, falta de
linhas de crédito, taxa de câmbio, falta de capital de giro, alto custo dos financiamentos, queda da rentabilidade das
exportações, exigências de órgãos ambientais, falta de incentivos aos produtores rurais e lucratividade baixa, inadimplência de clientes, queda no preço de venda, problemas na infraestrutura portuária e rodovias, aumento no preço do
frete, adequação da folha de pagamento ao piso salarial regional, carteira de clientes instável, problemas logísticos,
substituição de produtos nacionais por importados e falta de recursos para investimentos.
Valor investido em 2010 pelas indústrias catarinenses
Gêneros de Atividade
Produtos Alimentícios e Bebidas

Em
SC (R$)

Em outros
estados (R$)

No
exterior (R$)

Total
(R$)

163.398.341,81

84.966.955,67

0

Produtos Têxteis

53.609.591,60

38.960.614,79

0

248.365.297,48
92.570.206,39

Confecções de Artigos do Vestuário

98.854.956,15

40.089.024,08

0

138.943.980,23

Couros e Artigos de Viagem

9.333.868,53

0

0

9.333.868,53

Produtos de Madeira

6.851.454,40

138.310,17

0

6.989.764,57

183.404.376,86

1.247.000,00

0

184.651.376,86

29.000.000,00

0

0

29.000.000,00

3.982.649,50

0

0

3.982.649,50

23.386.676,17

10.550.000,00

945.156,00

34.881.832,17

Celulose, Papel e Produtos de Papel
Edição, Impressão e Reprodução de Gravações
Produtos Químicos
Artigos de Borracha e Plástico
Produtos de Minerais não Metálicos
Metalurgia Básica

51.812.000,00

10.411.000,00

0

62.223.000,00

153.105.089,00

11.738.000,00

0

164.843.089,00

Produtos de Metal – exceto máquinas

10.985.000,00

2.200.000,00

0

13.185.000,00

Máquinas e Equipamentos

71.608.266,17

1.000.000,00

0

72.608.266,17

Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos

76.000.000,00

50.000.000,00

87.000.000,00

213.000.000,00

Materiais Eletrônicos, Aparelhos e Equip. de Comunic.

30.865.075,97

1.813.689,35

0

32.678.765,32

Veículos Automotores

6.377.015,00

0

0

6.377.015,00

Artigos do Mobiliário

32.493.433,34

1.000.000,00

0

33.493.433,34

Produtos Diversos
Tecnologia, Automação, Informática
TOTAL
Fonte: FIESC/PEI

1.000.000,00

0

0

1.000.000,00

6.409.918,01
1.012.477.712,51

262.000,00
254.376.594,06

45.500,00
87.990.656,00

6.717.418,01
1.354.844.962,57

9

Investimentos da Indústria Catarinense – 2010 a 2013

O total investido pelas indústrias catarinenses em 2010 foi de R$ 1,3 bilhão, sendo R$ 1,01 bilhão em Santa Catarina, R$
254,4 milhões em outros estados e R$ 88 milhões no exterior. Alguns dos estados que receberam investimentos foram:
São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia, Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Ceará, Distrito
Federal, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Sergipe e Amazonas. No exterior deve-se citar: Estados Unidos, México, Índia, China, Itália, Bolívia, Angola e Cabo Verde.
Os segmentos de atividade líderes em investimentos no ano de 2010 foram: Produtos Alimentícios e Bebidas, responsável
por 18,3% do total dos investimentos; Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos, com uma parcela de 15,7%; Celulose e
Papel, com 13,6%; Metalurgia Básica, responsável por 12,2%, e Vestuário, com 10,3% do total. Em termos de valor médio
investido por empresa, deve-se destacar em 2010 Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos com valor mais elevado.
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Fonte dos recursos dos investimentos realizados em 2010
A preferência dos empresários continuou sendo a utilização de recursos próprios nos investimentos, em uma proporção
semelhante à do ano anterior (52,2% em 2010 contra 51,6% em 2009). Já a captação de recursos nos bancos de fomento diminuiu, passando de 21,8% em 2009 para 17,9% do total investido em 2010. Em bancos privados nacionais foram
obtidos 13,5% dos recursos. O capital próprio continua sendo preferência, devido ao menor custo financeiro, ausência
de linhas de crédito tanto de fornecedores, quanto de bancos oficiais e instituições financeiras; excesso de burocracia
na obtenção de recursos via Bndes/Finep e rigor na quantificação das garantias, custo elevado do capital de terceiros;
morosidade da aprovação dos projetos via bancos de fomento, juros elevados, falta de linhas de crédito para investimentos em máquinas e equipamentos usados, por existir disponibilidade de caixa na empresa, pelos investimentos serem
de pequeno porte e por estratégia própria da empresa em não operar com recursos de terceiros.
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Percentual do faturamento utilizado nos investimentos em 2010
Em média, as indústrias catarinenses utilizaram 4,34% de seu faturamento para investimentos em 2010 contra 4,48% no
ano anterior. Alguns segmentos de atividade ultrapassaram essa média de 4,34%, com destaque para Edição, Impressão
e Reprodução de Gravações (19,46%), Mobiliário (7,53%), Celulose e Papel (6,74%) e Vestuário (6,30%).
Percentual do faturamento utilizado nos investimentos em 2010
Gêneros de Atividade
Produtos Alimentícios e Bebidas

Faturamento
R$

2010

8.807.052.321,28

Investimentos
R$
248.365.297,48

11

Investimentos
sobre faturamento
(%)
2,82

Produtos Têxteis

1.833.041.438,99

92.570.206,39

5,05

Confecções de Artigos de Vestuário

2.206.126.114,59

138.943.980,23

6,30

Couros e Artigos de Viagem

175.224.468,48

9.333.868,53

5,33

Produtos de Madeira

339.518.120,05

6.989.764,57

2,06

2.741.621.835,62

184.651.376,86

6,74

149.000.000,00

29.000.000,00

19,46

Celulose, Papel e Produtos de Papel
Edição, Impressão e Reprodução de Gravações
Produtos Químicos

177.945.134,38

3.982.649,50

2,24

Artigos de Borracha e Plástico

759.194.317,78

34.881.832,17

4,59

Produtos de Minerais não Metálicos

1.680.974.609,56

62.223.000,00

3,70

Metalurgia Básica

3.204.631.961,83

164.843.089,00

5,14

451.137.154,00

13.185.000,00

2,92

Máquinas e Equipamentos

Produtos de Metal – exceto máquinas

1.588.731.154,45

72.608.266,17

4,57

Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos

4,03

5.280.000.000,00

213.000.000,00

Materiais Eletrônicos, Aparelhos e Equip. de Comunic.

834.588.174,57

32.678.765,32

3,92

Veículos Automotores

252.626.497,94

6.377.015,00

2,52

Artigos do Mobiliário

445.072.285,01

33.493.433,34

7,53

20.728.000,00

1.000.000,00

4,82

251.206.461,34
31.198.420.049,87

6.717.418,01
1.354.844.962,57

2,67
4,34

Produtos Diversos
Tecnologia, Automação, Informática
TOTAL
Fonte: FIESC/PEI
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Nível das atividades
Embora positivo na comparação com 2009, o nível das atividades industriais de 2010 ainda não ficou completamente reestabelecido em relação ao período pré-crise (2008). Para 22,1% das indústrias o desempenho em 2010 ficou abaixo do
período anterior à crise e 18,3% se recuperaram parcialmente. A proporção de indústrias que se recuperou é de 59,5%.
Essa percepção foi revelada pelos empresários entre os meses de fevereiro e abril de 2011, período em que se realizou a
pesquisa. Segundo o levantamento, os segmentos industriais mais afetados com a concorrência de produtos importados em
2010 foram produtos têxteis, do vestuário, químico, minerais não metálicos, metalúrgico, máquinas e equipamentos, material
eletrônico e de comunicação e informática/automação. A importação de produtos finais ou intermediários em substituição
aos produzidos nacionalmente é motivo de preocupação, pois pode levar no médio e longo prazos a um processo de desindustrialização. Grande parte das médias e grandes indústrias catarinenses participantes da pesquisa realizaram importações de matérias-primas em 2010. Uma parcela menor importou máquinas e equipamentos e outra bens acabados.
A empresa já voltou aos níveis de atividade pré-crise?
Gêneros de Atividade

% de respostas
NÃO

Parcial
14,3

14

78,6

7,1

Produtos Têxteis

14

53,8

38,5

7,7

Confecções de Artigos do Vestuário e Acessórios

12

58,3

25,0

16,7

1

100,0

0,0

0,0

12

33,3

50,0

16,7

Couros e Artigos de Viagem
Celulose, Papel e Produtos de Papel

8

85,7

14,3

0,0

Edição, Impressão e Reprodução de Gravações

2

50,0

0,0

50,0

Produtos Químicos
Artigos de Borracha e Plástico
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SIM

Produtos Alimentícios e Bebidas

Produtos de Madeira

12

Nº de informantes

4

75,0

25,0

0,0

11

45,5

27,3

27,3

Produtos de Minerais não Metálicos

9

55,6

11,1

33,3

Metalurgia Básica

6

50,0

16,7

33,3

2

100,0

0,0

0,0

10

60,0

20,0

20,0

Produtos de Metal - exceto máquinas
Máquinas e Equipamentos
Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos

1

0,0

0,0

100,0

Material Eletrônico, Aparelhos e Equip. de Comun.

3

66,7

0,0

33,3

Veículos Automotores

4

75,0

25,0

0,0

Artigos do Mobiliário

8

37,5

37,5

25,0

Produtos Diversos
Tecnologia, Automação e Informática
TOTAL
Fonte: FIESC/PEI

1

0,0

0,0

100,0

11
133

81,8
59,5

9,1
22,1

9,1
18,3
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INVESTIMENTOS FUTUROS – 2011 a 2013
A maior parte das indústrias participantes da pesquisa está disposta a investir em 2011, ou seja, 69,5% delas. O percentual de indefinidas é de 22,1%. O valor previsto é de R$ 1,6 bilhão, montante 18% maior do que o realizado em 2010.
Em 2012 a parcela de indústrias dispostas a investir é de 50% e em 2013 é de 45%. Quanto mais longo o período mais
difícil realizar previsões.
Segundo 43,3% das indústrias consultadas, os investimentos previstos para 2011 têm por objetivo atender apenas o
mercado interno. Para 55,8% a pretensão é de atender tanto o mercado interno quanto o externo e para 1% a finalidade
é de só atender o mercado externo.
Vários fatores estão sendo motivos de preocupação em 2011 segundo os empresários: a elevação do custo dos insumos
e matérias-primas, a concorrência dos importados, o aumento dos juros, a restrição do crédito e burocracia para sua obtenção, a falta de mão de obra qualificada, os conflitos internacionais, a inflação, o câmbio desfavorável, os altos custos
trabalhistas, a economia mundial, as baixas margens de lucro, a infraestrutura ruim para o escoamento da produção, o
aumento das exigências tributárias e a carga de impostos, o acúmulo de créditos de ICMS, a redução da rentabilidade
das exportações, a menor demanda interna, a redução da competitividade, a guerra fiscal, a falta de fiscalização sobre
importados, a redução dos investimentos do estado e a falta de prioridade às empresas de base tecnológica.
Embora existam vários pontos que preocupam, a maioria das indústrias consultadas está otimista em relação aos negócios para 2011, ou seja, 72,5% delas.
Estão previstos investimentos para 2011?
Gêneros de Atividade

Sim

% de respostas
Não

Indefinido

Produtos Alimentícios e Bebidas

78,6

0,0

21,4

Produtos Têxteis

61,5

15,4

23,1

Confecções de Artigos do Vestuário

50,0

8,3

41,7

0,0

0,0

100,0

Couros e Artigos de Viagem
Produtos de Madeira

45,5

27,3

27,3

Celulose, Papel e Produtos de Papel

100,0

0,0

0,0

Edição, Impressão e Reproduções de Gravações

100,0

0,0

0,0

Produtos Químicos

50,0

0,0

50,0

Artigos de Borracha e Plástico

54,5

9,1

36,4

Produtos de Minerais não Metálicos

66,7

22,2

11,1

100,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

Metalurgia Básica
Produtos de Metal – exceto máquinas
Máquinas e Equipamentos

80,0

10,0

10,0

Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos

100,0

0,0

0,0

Materiais Eletrônicos, Aparelhos e Equipamentos de Comunicação

100,0

0,0

0,0

75,0

0,0

25,0
25,0

Veículos Automotores
Artigos do Mobiliário
Produtos Diversos
Tecnologia, Automação, Informática
Total
Fonte: FIESC/PEI

62,5

12,5

100,0

0,0

0,0

81,8
69,5

0,0
8,4

18,2
22,1
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Segundo 72,9% dos industriais, a capacidade produtiva está adequada para atender a demanda prevista para 2011 e
27,1% acreditam que não está. Mesmo estando adequada para a maioria dos informantes, mais da metade das indústrias consultadas possui intenção de ampliar a capacidade de produção em 2011.
A empresa pretende ampliar a capacidade produtiva em 2011?
Sim

% de respostas
Não

Indefinido

Produtos Alimentícios e Bebidas

57,1

14,3

28,6

Produtos Têxteis

50,0

50,0

0,0

Confecções de Artigos do Vestuário e Acessórios

58,3

25,0

16,7
30,0

Gêneros de Atividade
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Produtos de Madeira

40,0

30,0

Celulose, Papel e Produtos de Papel

57,1

42,9

0,0

100,0

0,0

0,0

Edição, Impressão e Reprodução de Gravações
Produtos Químicos

66,7

33,3

0,0

Artigos de Borracha e Plástico

55,6

33,3

11,1

Produtos de Minerais não Metálicos

50,0

12,5

37,5

Metalurgia Básica

83,3

0,0

16,7

Produtos de Metal - exceto máquinas

100,0

0,0

0,0

66,7

22,2

11,1

Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos

100,0

0,0

0,0

Materiais Eletrônicos, Aparelhos e Equipamentos de Comunicação

100,0

0,0

0,0

Veículos Automotores

66,7

33,3

0,0

Artigos do Mobiliário

50,0

12,5

37,5

0,0

100,0

0,0

55,6
58,8

22,2
24,4

22,2
16,8

Máquinas e Equipamentos

Produtos Diversos
Tecnologia, Automação, Informática
TOTAL
Fonte: FIESC/PEI

Da previsão de investimentos para 2011, que é de R$ 1,6 bilhão, 72% ficará em Santa Catarina, 26,0% será realizado
em outros estados e 2% no exterior. Os segmentos de atividade que irão investir mais em 2011 são Metalurgia Básica,
Celulose e Papel, Produtos Alimentícios e Bebidas e Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos. Os dois primeiros irão
concentrar mais seus investimentos em Santa Catarina.
A indústria de Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos lidera os investimentos fora do país em 2011, pois pretende desenvolver novos mercados e ampliar a produção. Outros segmentos industriais também investirão no exterior tendo por
motivos a internacionalização (expansão de mercados), a expansão da operação logística, a abertura de escritório, o
ganho em escala de vendas, a busca de fornecedores alternativos para maior competitividade, a realização de parcerias
estratégicas, os melhores custos e a política fiscal-tributária.
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Os motivos apontados para a realização de investimentos em outros estados foram: aumento da competitividade (logística, tributária e custos dos insumos), implantação de nova unidade industrial, lançamento de novos produtos, filiais situadas em outros estados, ampliação e construção de centros de distribuição, diversificação de produtos, ampliação da
região de atuação, maior proximidade com os clientes, custo e disponibilidade de mão de obra, inovação tecnológica,
ampliação da capacidade, modernização do parque fabril, aquisição de nova empresa, disponibilidade de incentivos
fiscais, abertura de escritórios de venda e assistência técnica e aumento da produção. A maior investidora em outros
estados no ano 2011 será Produtos Alimentícios e Bebidas, com um total de R$ 170 milhões.
Segundo os empresários, os fatores que poderão colocar em risco os investimentos planejados para 2011 são: instabilidade econômica, demanda incerta, elevados custos das matérias-primas e insumos, altas taxas de juros, restrição do
crédito, política tributária, concorrência com produtos chineses, inflação, eventual recessão econômica, dificuldades de
captação de mão de obra, estagnação do mercado, política cambial prejudicial às exportações, exigências ambientais,
falta de fomento e apoio às atividades inovadoras, catástrofes naturais, custo Brasil, crise e retração no mercado internacional, dificuldade de acesso ao crédito agrícola e queda da rentabilidade industrial.
Valor dos investimentos anunciados para os anos de 2011, 2012 e 2013 (R$)
Local

2011

2012*

2013*

TOTAL

Santa Catarina

1.161.263.018,56

326.771.000,00

295.980.000,00

1.784.014.018,56

Fora do estado

414.653.855,12

44.224.000,00

162.934.000,00

621.811.855,12

26.169.000,00

2.010.000,00

2.010.000,00

30.189.000,00

1.602.085.873,68

38.000.000,00
411.005.000,00

9.000.000,00
469.924.000,00

47.000.000,00
2.483.014.873,68

No exterior
A ser definido
TOTAL

Fonte: FIESC/PEI
*Obs: parte das indústrias ainda não definiu valores para os investimentos a serem realizados nos anos de 2012 e 2013.

De 2011 a 2013 as indústrias catarinenses pretendem investir R$ 2,48 bilhões. Esses valores quando se concretizarem
serão maiores, pois muitas indústrias ainda não haviam definido o montante para 2012 e 2013 quando da época da pesquisa. A maior parte dos recursos será alocada em Santa Catarina.
Dentre os estados que receberão investimentos até 2013 pode-se citar: São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás,
Minas Gerais, Sergipe, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Ceará, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Pernambuco, Bahia,
Amazonas, Tocantins e Mato Grosso do Sul. No exterior a previsão de investimentos até 2013 é de R$ 30,2 milhões, com
maior concentração em 2011. Alguns países que irão receber investimentos são: Portugal, Peru, México, Estados Unidos, Índia e os integrantes do Mercosul.
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Maiores investimentos no triênio 2011-2013 serão realizados pelas indústrias Metalúrgicas, Celulose e Papel e Alimentos
e Bebidas.
O total de empregos a serem gerados com os novos investimentos até 2013 é de 18 mil, sendo 14 mil em Santa Catarina
e 4 mil fora do estado.

Fonte dos recursos para os investimentos futuros
As indústrias catarinenses pretendem utilizar em maior proporção capital próprio como fonte de recursos para os investimentos futuros, numa proporção de 44% do total a ser investido. Recursos de bancos de fomento é a segunda fonte
a ser utilizada, respondendo por 32% do total dos investimentos. Em relação à pesquisa anterior não ocorreu grande
modificação nos percentuais.
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Investimentos anunciados para 2011
Gêneros de Atividade
Produtos Alimentícios e Bebidas
Produtos Têxteis
Confecções de Artigos do Vestuário
Couros e Artigos de Viagem
Produtos de Madeira
Celulose, Papel e Produtos de Papel
Edição, Impressão e Reprodução de Gravações
Produtos Químicos
Artigos de Borracha e Plástico
Produtos de Minerais não Metálicos
Metalurgia Básica
Produtos de Metal – exceto máquinas
Máquinas e Equipamentos
Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos
Materiais Eletrônicos, Aparelhos e Equip. de Comunic.
Veículos Automotores
Artigos do Mobiliário
Diversos
Tecnologia, Automação, Informática
Total
Fonte: FIESC/PEI

Santa
Catarina
R$
71.276.756,72
37.800.000,00
59.427.391,04
0,00
7.780.000,00
243.501.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
12.595.000,00
29.585.000,00
389.800.000,00
59.000.000,00
75.300.000,00
100.000.000,00
30.484.600,00
8.300.000,00
9.000.000,00
2.200.000,00
10.213.270,80
1.161.263.018,56

Em outros
estados
R$
169.788.557,12
7.000.000,00
62.003.898,00
0,00
500.000,00
85.798.000,00
0,00
3.000.000,00
13.899.000,00
6.625.000,00
20.000.000,00
0,00
1.000.000,00
40.000.000,00
1.050.400,00
0,00
3.500.000,00
0,00
489.000,00
414.653.855,12

No exterior
R$
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500.000,00
22.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
669.000,00
26.169.000,00

TOTAL
R$
241.065.313,84
45.800.000,00
121.431.289,04
0,00
8.280.000,00
329.299.000,00
10.000.000,00
8.000.000,00
26.494.000,00
36.210.000,00
409.800.000,00
59.000.000,00
77.800.000,00
162.000.000,00
32.535.000,00
8.300.000,00
12.500.000,00
2.200.000,00
11.371.270,80
1.602.085.873,68
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Investimentos anunciados para 2012
Gêneros de Atividade

Santa
Catarina
R$

Em outros
estados
R$

No exterior
R$

Local a ser
definido

TOTAL
R$

Produtos Alimentícios e Bebidas

11.260.000,00

1.190.000,00

0,00

-

12.450.000,00

Produtos Têxteis

29.500.000,00

7.000.000,00

2.000.000,00

-

38.500.000,00

Confecções de Artigos do Vestuário

26.700.000,00

19.800.000,00

0,00

-

46.500.000,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

-

5.000.000,00

Couros e Artigos de Viagem
Produtos de Madeira
Celulose, Papel e Produtos de Papel

10.800.000,00

0,00

0,00

-

10.800.000,00

Edição, Impressão e Repr. de Gravações

10.000.000,00

0,00

0,00

-

10.000.000,00

Produtos Químicos

3.000.000,00

0,00

0,00

-

3.000.000,00

Artigos de Borracha e Plástico

9.289.000,00

10.259.000,00

0,00

-

19.548.000,00

Produtos de Minerais não Metálicos

35.000.000,00

0,00

0,00

-

35.000.000,00

Metalurgia Básica

44.200.000,00

0,00

0,00

-

44.200.000,00

Produtos de Metal – exceto máquinas

64.000.000,00

0,00

0,00

-

64.000.000,00

Máquinas e Equipamentos

10.500.000,00

0,00

0,00

-

10.500.000,00

Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos

0,00

0,00

0,00

-

0,00

Mat. Eletrôn., Apar. e Equip. de Comunic.

35.067.000,00

1.500.000,00

0,00

-

36.567.000,00

Veículos Automotores

20.300.000,00

0,00

0,00

Artigos do Mobiliário

8.400.000,00

4.000.000,00

0,00

38.000.000,00

50.400.000,00

Diversos
Tecnologia, Automação, Informática
TOTAL

20.300.000,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

3.755.000,00
326.771.000,00

475.000,00
44.224.000,00

10.000,00
2.010.000,00

38.000.000,00

4.240.000,00
411.005.000,00

Fonte: FIESC/PEI
*Obs: parte das indústrias ainda não definiu investimentos para o ano de 2012. Por isso os valores encontram-se baixos.

Investimentos anunciados para 2013
Gêneros de Atividade

Santa
Catarina
R$

Em outros
estados
R$

No exterior
R$

Local a ser
definido
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TOTAL
R$

Produtos Alimentícios e Bebidas

12.400.000,00

200.000,00

0,00

-

12.600.000,00

Produtos Têxteis

30.000.000,00

7.000.000,00

2.000.000,00

-

39.000.000,00

Confecções de Artigos do Vestuário

20.350.000,00

19.000.000,00

0,00

-

39.350.000,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

4.800.000,00

0,00

0,00

-

4.800.000,00

Celulose, Papel e Produtos de Papel

15.000.000,00

120.000.000,00

0,00

-

135.000.000,00

Edição, Impressão e Repr. de Gravações

10.000.000,00

0,00

0,00

-

10.000.000,00

Produtos Químicos

3.000.000,00

0,00

0,00

-

3.000.000,00

Artigos de Borracha e Plástico

9.557.000,00

9.259.000,00

0,00

-

18.816.000,00

Produtos de Minerais não Metálicos

22.000.000,00

0,00

0,00

-

22.000.000,00

Metalurgia Básica

22.600.000,00

0,00

0,00

-

22.600.000,00

Produtos de Metal – exceto máquinas

66.000.000,00

0,00

0,00

-

66.000.000,00

9.000.000,00

0,00

0,00

-

9.000.000,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

Mat. Elet., Apar. e Equip. de Comunicação

40.648.000,00

2.000.000,00

0,00

-

42.648.000,00

Veículos Automotores

14.500.000,00

0,00

0,00

-

14.500.000,00

Artigos do Mobiliário

12.000.000,00

5.000.000,00

0,00

9.000.000,00

26.000.000,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

4.125.000,00
295.980.000,00

475.000,00
162.934.000,00

10.000,00
2.010.000,00

9.000.000,00

4.610.000,00
469.924.000,00

Couros e Artigos de Viagem
Produtos de Madeira

Máquinas e Equipamentos
Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos

Diversos
Tecnologia, Automação, Informática
TOTAL

Fonte: FIESC/PEI
*Obs: parte das indústrias ainda não definiu investimentos para o ano de 2013. Por isso os valores encontram-se baixos.
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Investimentos totais anunciados para 2011, 2012 e 2013
Gêneros de Atividade
Produtos Alimentícios e Bebidas
Produtos Têxteis
Confecções de Artigos do Vestuário
Couros e Produtos para Viagem
Produtos de Madeira
Celulose, Papel e Produtos de Papel
Edição, Impressão e Reprodução de Gravações
Produtos Químicos
Artigos de Borracha e Plástico
Produtos de Minerais não Metálicos
Metalurgia Básica
Produtos de Metal – exceto máquinas
Máquinas e Equipamentos
Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos
Mat. Eletrônicos, Apar. e Equip. de Comunicação
Veículos Automotores
Artigos do Mobiliário
Diversos
Tecnologia, Automação, Informática
TOTAL

2011
241.065.313,84
45.800.000,00
121.431.289,04
0,00
8.280.000,00
329.299.000,00
10.000.000,00
8.000.000,00
26.494.000,00
36.210.000,00
409.800.000,00
59.000.000,00
77.800.000,00
162.000.000,00
32.535.000,00
8.300.000,00
12.500.000,00
2.200.000,00
11.371.270,80
1.602.085.873,68

Valores em R$
2012
2013
12.450.000,00
12.600.000,00
38.500.000,00
39.000.000,00
46.500.000,00
39.350.000,00
0,00
0,00
5.000.000,00
4.800.000,00
10.800.000,00
135.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
19.548.000,00
18.816.000,00
35.000.000,00
22.000.000,00
44.200.000,00
22.600.000,00
64.000.000,00
66.000.000,00
10.500.000,00
9.000.000,00
0,00
0,00
36.567.000,00
42.648.000,00
20.300.000,00
14.500.000,00
50.400.000,00
26.000.000,00
0,00
0,00
4.240.000,00
4.610.000,00
411.005.000,00
469.924.000,00

TOTAL
266.115.313,84
123.300.000,00
207.281.289,04
0,00
18.080.000,00
475.099.000,00
30.000.000,00
14.000.000,00
64.858.000,00
93.210.000,00
476.600.000,00
189.000.000,00
97.300.000,00
162.000.000,00
111.750.000,00
43.100.000,00
88.900.000,00
2.200.000,00
20.221.270,80
2.483.014.873,68

Fonte: FIESC/PEI
*Obs: parte das indústrias ainda não definiu investimentos para os anos de 2012 e 2013.

FINALIDADES DOS INVESTIMENTOS
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Os investimentos planejados para o triênio 2011 a 2013 terão como principais finalidades a aquisição de máquinas e
equipamentos, aumento da capacidade produtiva, atualização tecnológica e melhoria da qualidade dos produtos. Na
seqüência aparece a ampliação das instalações, investimentos em pesquisa e desenvolvimento de produtos e qualificação de pessoal. O gráfico a seguir mostra a proporção de assinalações em cada item:
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Os itens que mais cresceram, ganhando posição da última pesquisa para esta, foram aumento da capacidade produtiva (estava em 4º lugar e passou para o 2º), melhoria da qualidade dos produtos (do 7º para o 4º), investimento na área
ambiental (do 11º para o 8º), propaganda e marketing (do 13º para o 9º), diversificação das atividades (do 16º para 12º)
e comércio eletrônico (do 20º para o 16º).

Investimentos adicionais
Além das informações obtidas pela FIESC diretamente nas indústrias, fez-se uma pesquisa na mídia impressa chegando
a mais informações de planos de investimentos industriais em Santa Catarina, inclusive de novas empresas que pretendem se instalar. Além da área industrial, se observou anúncios no ramo comercial, hoteleiro, logístico, de energia elétrica
e gás. A tabela a seguir relaciona os investimentos.
Investimentos anunciados, veiculados pela mídia
Empresa

Valor
(R$ Milhões)

Local

Ano

Área Industrial
Cebrace

9,0

Barra Velha

2011

50,0

Joinville

2011

Mead Westvaco Corporation (papel e celulose)

324,3

Três Barras

ND

Tigre

250,0

Siemens Healthcare (equipamentos médicos)

Calesita (brinquedos)
Rigesa
Lear Corporation (autopeças)
Amanco

ND

2011

Pomerode

2011

798,9

Três Barras

2011-2012

50,0

Navegantes

2011

5,0

148,0

ND

2011

Fecoagro (química)

12,7

São Francisco do Sul

2011

Vorax (automotivo)

65,0

Blumenau

2012

Mabel (alimentar)

45,0

Araquari e outros estados

2011

Nutrimar (alimentar)

40,0

RJ e SC

2011

Cativa Têxtil

10,0

Pomerode

2011

Bunge

32,0

Gaspar

2011

Caribor (borracha e pneus)

10,0

Garuva

ND

Buhler (máquinas para setor de alimentos)

10,0

Joinville

2011

SCGás

241,0

Fpolis, São José, Blumenau, Joinville

2011 a 2015

Battistella Logz Logística Brasil/Hamburg Sud

200,0

Itapoá

ND

50,0

Jaraguá do Sul

2011-2012

104,3

Entre Joinville e São Francisco do Sul

ND

Outras áreas

Shopping Center Breithaup
Celesc
Standard Logística

40,0

Itajaí

2011

Grupo Walmart

40,0

Brusque

2011

Midea do Brasil

10,0

Florianópolis

ND

Slaviero Hotéis

8,0

Balneário Camboriú

2011

SC Parcerias

262,2

Criciúma

2011

Shopinvest e Ghislandi

160,0

Blumenau

2011

Fonte: jornais e Boletins de Investimentos semanais do Bradesco.
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Investimentos na esfera nacional
De acordo com a pesquisa Investimentos Industriais, realizada pela Confederação Nacional da Indústria no final de
2010, os planos de investimento da indústria brasileira para 2011 mantêm-se voltados majoritariamente para o aumento
da capacidade produtiva e em seguida a melhoria do processo produtivo atual. No entanto, cresceu o investimento voltado para a introdução de novos produtos. Em 2011, 21,3% das empresas que pretendem investir têm como principal
objetivo o lançamento de novos produtos. Em 2010 esse percentual foi de 10,8%. Percebe-se uma clara redefinição nas
estratégias de investimento da indústria em direção à inovação.
Segundo a pesquisa, o investimento médio da indústria cresceu em 2010 e deverá permanecer elevado em 2011. O valor médio investido por empresa em 2010 foi estimado pela CNI em R$ 6,3 milhões e em 2011 alcançará R$ 6,8 milhões,
um crescimento de 7% na comparação com o ano anterior.
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Pró-Emprego e PRODEC
Consultadas pela FIESC sobre os programas de incentivo oferecidos pelo governo estadual, 87% das indústrias respondentes revelaram conhecer o Pró-Emprego e 78% o PRODEC. A proporção de indústrias investidoras que pretende
utilizar o benefício do Pró-Emprego em 2011 é de 51% e as que pretendem solicitar apoio do PRODEC totalizam 31%.
Observa-se que cresceu o volume de indústrias com intenção de utilizar os incentivos estaduais. Em 2010 a parcela de
indústrias que pretendia utilizar o Pró-Emprego era de 35% e o Prodec 23%.

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EMPRESA CATARINENSE-PRODEC
O Programa de Desenvolvimento da Empresa Catarinense - PRODEC tem como finalidade conceder incentivo à implantação ou expansão de empreendimentos industriais e comerciais, que vierem produzir e gerar emprego e renda no estado
de Santa Catarina. Trata-se de incentivo: a postergação equivalente a um percentual pré-determinado sobre o valor do
ICMS a ser gerado pelo novo projeto.
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Os projetos aprovados em 2010 estão a seguir:
Projetos aprovados no PRODEC em 2010
Empresa

Valor dos
investimentos
R$

Nº de empregos
diretos

Município

Setor econômico

H. Strattner & Cia Ltda.

Palhoça

Comércio

2.206.474,25

20

Homeplast Indústria de Plásticos Ltda.

Joinville

Plásticos

3.008.969,30

14

Simplex Fabricação de Artefatos Plásticos Ltda.

Tijucas

Plásticos

4.000.000,00

13

Prysmian Energia Cabos e Sistemas do Brasil S/A

Joinville

Material Elétrico e
de Comunicações

11.367.281,43

34

Tecnoperfil Plásticos Ltda.

Joinville

Plásticos

17.220.000,00

56

Jaraguá do Sul

Têxtil

11.292.666,68

90

Brusque

Metalúrgica

66.500.000,00

785

LMG Roupas Ltda.
Irmãos Fischer S/A Ind. e Com.
Comércio de Carnes Tiroleza Ltda.
Higie Plus Cottonbaby Indústria e Comércio Ltda.
Mannes Ltda.

Itajaí

Comércio

4.578.246,00

40

São José

Diversos

17.103.000,00

173
125

Guaramirim

Mobiliário

9.837.416,03

Cajadan Têxtil Ltda.

Joinville

Têxtil

1.482.825,15

34

Durín Indústria de Plásticos Ltda.

Araquari

Plásticos

61.171.366,04

540

Víqua Indústria de Plásticos Ltda.

Joinville

Plásticos

18.707.000,44

160

AB Plast Manufaturados Plásticos Ltda.

Joinville

Plásticos

10.001.700,00

251

Döhler S/A

Joinville

Têxtil

92.995.000,00

506

Treze Tílias

Alimentício

48.000.000,00

111

Jaraguá do Sul

Mobiliário

670.000,00

8

Gaspar

Plásticos

11.655.000,00
391.796.945,32

63
3.023

Lacticínios Tirol Ltda.
Orbhes Espumas e Colchões Ltda.
Real Plastic Ltda.
TOTAL
Fonte: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável
Diretoria de Desenvolvimento Econômico

PRODEC - Projetos aprovados de 2000 a 2010
Ano

21
Quant. de
projetos

Investimentos
R$

Empregos
diretos

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

2007

8

83.073.108,71

1.929

2008

72

3.871.618.625,67*

14.659

2009

27

972.863.073,35

3.846

2010

18

391.796.945,32

3.023

Fonte: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável
Diretoria de Desenvolvimento Econômico
*Em 2008 o Programa foi ampliado, abrangendo também empresas comerciais.
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Atuação do BRDE no período 2009-2010
Atualmente, o BRDE consolida-se como uma das principais fontes de financiamento da economia catarinense, atuando em
todos os setores econômicos e atendendo a empresas, cooperativas e produtores rurais de 92% dos municípios. Em 2010, o
BRDE liberou R$ 469,5 milhões para o estado de Santa Catarina, dos quais 37,7% para a indústria, conforme a Tabela 1.
Tabela 1 – Liberações de recursos do BRDE por atividade econômica em Santa Catarina (R$ mil)
Discriminação

Realizado em
Jan-Dez/2008

Agropecuária
Indústria
Infraestrutura
Comércio e Serviços
TOTAL

Realizado em
Jan-Dez/2009

Realizado em
Jan-Dez/2010

55.821

64.258

51.580

269.308

262.868

177.084

71.640

68.425

113.423

55.433
452.202

90.987
486.538

127.377
469.463

Fonte: BRDE

Na região Sul, conforme Tabela 2, foram desembolsados pelo BRDE em 2010 R$ 1,85 bilhão, sendo 33,3% para a indústria.
Tabela 2 – Liberações de recursos do BRDE por atividade econômica na região Sul (R$ mil)
Discriminação

Realizado em
Jan-Dez/2008
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Realizado em
Jan-Dez/2010

Agropecuária

132.402

508.188

454.344

Indústria

186.376

646.475

617.396

19.096

193.804

198.921

45.176
383.050

503.876
1.852.343

583.296
1.853.957

Infraestrutura
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Realizado em
Jan-Dez/2009

Comércio e Serviços
TOTAL
Fonte: BRDE

Ainda conforme as Tabelas 1 e 2, comparativamente a 2009, observa-se redução real na liberação de recursos tanto para
Santa Catarina quanto para a região Sul, da ordem de 13,3% e 10,1%, respectivamente.
Isso se deve à ação anticíclica do BRDE durante a crise do subprime e ao socorro às empresas atingidas pelas enchentes no final de 2008, o que motivou um aumento de desembolso em 2009 superior ao histórico recente do BRDE. Só no
período compreendido entre setembro de 2008 e setembro de 2010 foram liberados mais de R$ 1,0 bilhão para o estado
de Santa Catarina.

Indústria - o que é financiado pelo BRDE
Tipos de investimento
•

Construção e reforma de prédios e instalações.

•

Aquisição de máquinas e equipamentos novos nacionais cadastrados na FINAME.

•

Aquisição de máquinas e equipamentos importados, sob consulta.

•

Capital de giro associado, ou seja, o capital de giro necessário ao financiamento do aumento de produção e vendas
decorrente do investimento realizado.

•

Programas ou projetos em Gestão para a Qualidade.

•

Capacitação tecnológica e desenvolvimento de produtos e processos.

•

Controle ou gestão ambiental e tratamento de resíduos.

•

Conservação de energia.

•

Conversão de plantas industriais para o uso do gás natural como fonte energética.

•

Instalação de centrais de co-geração.

•

Conversão ao gás metano veicular, nas modalidades: oficinas de conversão de veículos, instalações para gás em
postos de combustíveis e conversão de frotas de veículos de transporte de passageiros.
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•

Outros empreendimentos associados à utilização do gás natural como fonte energética.

•

Centros ou laboratórios de pesquisa.

•

Treinamento de pessoal e qualificação profissional.

•

Aquisição e desenvolvimento de software (sob condições).

•

Projetos de infraestrutura econômica ou social.

•

Silos e armazéns.

•

Pequenas centrais hidrelétricas.

•

Equipamentos turísticos.

•

Reflorestamento para fins energéticos ou suprimento de matéria-prima.

•

Outros.

Observações:
1. Em operações com empresas que faturam até R$ 1.200.000,00 por ano e se classificam como microempresas podem
ser financiados equipamentos nacionais usados, desde que associados a outros investimentos fixos.
2. No segmento de prestação de serviços, somente para microempresas pode ser financiado o capital de giro associado.

Desembolsos BNDES
Desembolso anual do Sistema BNDES por Região e Unidades da Federação em 2009 e 2010
Norte
Rondônia
Acre
Amazonas
Roraima
Pará
Amapá
Tocantins
Nordeste
Maranhão
Piauí
Ceará
Rio Grande do Norte
Paraíba
Pernambuco
Alagoas
Sergipe
Bahia
Sudeste
Minas Gerais
Espírito Santo
Rio de Janeiro
São Paulo
Sul
Paraná
Santa Catarina
Rio Grande do Sul
Centro-Oeste
Mato Grosso do Sul
Mato Grosso
Goiás
Distrito Federal
TOTAL

Fonte: BNDES

Regiões e Estados

Valores em R$
2009
2010
11.213.494.767
11.748.237.123
4.770.826.344
5.426.682.780
423.530.782
463.418.157
999.876.345
2.276.443.033
118.223.079
107.559.367
2.423.360.673
2.117.445.290
169.490.072
51.788.458
2.308.187.472
1.304.900.038
22.067.292.510
17.210.807.301
1.599.462.092
1.327.384.142
820.270.279
697.021.743
1.968.816.461
3.591.604.294
346.896.586
805.854.191
370.346.915
482.062.130
13.026.464.648
4.244.890.518
260.520.147
588.192.876
308.216.025
674.515.569
3.366.299.359
4.799.281.838
71.660.376.376
97.971.484.313
8.818.588.425
13.358.172.776
1.926.330.590
2.693.931.214
25.095.252.243
35.925.797.215
35.820.205.118
45.993.583.109
20.677.131.396
30.125.645.505
7.397.688.052
11.236.597.832
5.691.292.885
8.713.609.358
7.588.150.459
10.175.438.316
10.738.060.061
11.366.572.782
2.394.128.596
1.947.753.131
2.087.946.797
3.206.592.243
5.132.186.276
4.340.814.823
1.123.798.392
1.871.412.585
136.356.355.110 168.422.747.025

%
2010/2009
4,77
13,75
9,42
127,67
-9,02
-12,62
-69,44
-43,47
-22,01
-17,01
-15,03
82,42
132,30
30,17
-67,41
125,78
118,85
42,57
36,72
51,48
39,85
43,16
28,40
45,70
51,89
53,10
34,10
5,85
-18,64
53,58
-15,42
66,53
23,52
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Desembolsos do BNDES para o estado de Santa Catarina em 2009 e 2010
Agropecuária
Indústria Extrativa
Indústria de Transformação

Atividades

Produtos Alimentícios
Bebidas

532.033.975,75

847.142.343,71

59,23

2.812.727,64

9.923.654,33

252,81

Fumo

-

4.475.191,00

-

99.589.694,19

315.318.138,72

216,62
247,46

Confecção, vestuário e acessórios

67.003.152,28

232.811.592,87

Couro, artefatos e calçados

16.149.071,45

53.724.415,32

232,68

Madeira

12.301.008,06

126.145.322,88

925,49

Celulose e papel

44.730.374,77

109.894.337,45

145,68

3.552.517,94

4.842.708,86

36,32

Coque, petróleo e combustível
Química
Farmoquímico, farmacêutico

477.500,00

-

-

24.270.007,22

22.819.644,68

5,98
58.831,47

4.858,61

2.863.250,33

Borracha e plástico

83.345.059,41

167.095.277,33

100,49

Mineral não metálico

14.768.414,90

224.058.621,69

1.417,15

225.503.501,50

224.811.191,63

0,31

35.712.721,27

81.375.508,08

127,86

Metalurgia
Produto de metal
Equipamentos de informática, eletrônicos e óticos
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%
2010/2009
3,98
131,20
62,74

Têxtil

Gráfica
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Valores em R$
2009
2010
700.116.346,37
728.005.073,86
14.887.429,93
34.419.496,46
2.028.605.824,54 3.301.261.044,58

47.031.445,89

20.695.033,48

56,00

Máquinas, aparelhos elétricos

524.565.878,19

439.543.541,24

16,21

Máquinas e equipamentos

233.435.539,07

235.587.373,42

0,92

Veículo, reboque e carroceria

13.534.847,91

102.815.201,81

659,63

Outros equipamentos transporte

18.685.256,16

18.789.877,36

0,56

Móveis

19.106.192,86

30.346.031,50

58,83

4.238.397,21

16.576.734,77

291,11

5.753.682,26
2.947.683.284,19

9.606.052,12
4.649.923.742,66

66,95
57,75
16,11

Produtos diversos
Manutenção, reparação, instalação
Comércio e Serviços
Eletricidade e gás

928.143.176,96

778.627.880,66

Água, esgoto e lixo

65.086.005,25

25.685.784,71

60,54

Construção

87.548.895,45

190.458.037,15

117,54

Comércio
Transporte terrestre
Transporte aquaviário
Transporte aéreo
Atividade auxiliar de transporte e entrega
Alojamento e alimentação
Informação e comunicação
Telecomunicações
Atividade financeira e seguro

290.757.683,20

592.885.517,25

103,91

1.102.835.944,83

2.360.799.043,62

114,07

6.988,08

33.980.430,30

-

3.758.680,35

29.269.091,23

678,71

190.135.897,12

69.539.576,46

63,43

8.571.015,70

15.652.808,00

82,62

13.492.297,91

22.390.360,82

65,95

2.007.162,98

12.648.785,72

530,18

3.271.637,84

35.111.391,33

973,21

157.671.249,21

401.954.451,39

154,93

59.785.197,57

39.365.434,93

34,16

7.385.630,46

10.375.771,42

40,49

Saúde e serviço social

21.233.908,74

13.569.215,21

36,10

Artes, cultura e esporte

2.694.543,50

3.020.779,26

12,11

3.297.369,04
5.691.292.885,03

14.589.383,20
8.713.609.357,56

342,46
53,10

Atividade imobiliária, profissional e adminastração
Administração pública
Educação

Outras atividades serviços
TOTAL
Fonte: BNDES
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CONCLUSÃO
As informações sobre investimentos industriais, coletadas pela FIESC entre fevereiro e abril de 2011 junto a 133 indústrias
catarinenses, revelaram maior percentual de empresas investidoras em 2010 do que em 2009 (83% contra 77%).
Esse acréscimo possibilitou um incremento no montante investido, que passou de R$ 1,2 bilhão em 2009 para R$ 1,3
bilhão em 2010, valor um pouco menor que o previsto para o ano na pesquisa anterior, que foi de R$ 1,4 bilhão. Os
segmentos industriais que mais investiram em 2010 foram: Produtos Alimentícios e Bebidas (18,3% do total), Máquinas,
Aparelhos e Materiais Elétricos (15,7%) e Celulose e Papel (13,6%).
Embora positivo na comparação com 2009, o nível das atividades industriais de Santa Catarina ainda não está completamente restabelecido em relação ao período pré-crise, situação revelada por 40% das indústrias consultadas.
Os fatores que impediram a realização de maiores investimentos em 2010 foram: incertezas com relação à demanda,
restrições de linhas de crédito, falta de recursos próprios, menor rentabilidade das exportações, política cambial favorável às importações, concorrência desleal de produtos chineses, retração do mercado internacional, alta no preço das
matérias-primas e insumos, prejuízos provenientes de anos anteriores e juros elevados.
Mesmo diante das dificuldades, as indústrias preveem investir em 2011 R$ 1,6 bilhão, montante 18% maior do que o
realizado em 2010. A maior parte ficará em Santa Catarina (72%). O que chama a atenção é a proporção de indústrias
ainda indefinidas quanto a investir, que é de 22%. Espera-se que essa parcela que está indefinida se sinta segura e em
condições para mudar de posição ao longo do ano, agregando maior valor aos investimentos a serem realizados em
território catarinense.
Os segmentos de atividade que pretendem investir mais em 2011 são: Metalurgia Básica, Celulose e Papel, Alimentos e
Bebidas e Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos.
De 2011 até 2013 as indústrias catarinenses planejam investir R$ 2,48 bilhões, sendo a maior parte em Santa Catarina.
Esses valores quando se concretizarem serão maiores, pois muitas empresas ainda não definiram o montante de recursos que serão utilizados. As principais finalidades dos investimentos serão: aquisição de máquinas e equipamentos,
aumento da capacidade produtiva e atualização tecnológica.
Segundo os empresários, os fatores que poderão colocar em risco os investimentos planejados para 2011 são: instabilidade econômica, demanda incerta, elevados custos das matérias-primas e insumos, altas taxas de juros, restrição
do crédito, política tributária, concorrência com produtos chineses, inflação, dificuldades de captação de mão de obra,
estagnação do mercado, política cambial prejudicial às exportações, exigências ambientais, falta de fomento e apoio às
atividades inovadoras, catástrofes naturais, custo Brasil, crise e retração no mercado internacional, dificuldade de acesso ao crédito agrícola e queda da rentabilidade industrial.
Embora existam vários pontos preocupantes, a maioria das indústrias consultadas está otimista em relação aos negócios para 2011, ou seja, 72% delas. Observa-se que existe disposição para investir, porém, os investimentos só serão
concretizados diante de um ambiente macroeconômico seguro e favorável à atividade industrial.
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1. Economia Internacional
A economia mundial apresentou recuperação em 2010. Após uma queda de 0,5% no PIB global em 2009, houve incremento de 5% em 2010, em relação ao ano anterior, mas ainda não atingiu o nível de atividade para o período pré- crise.
Além da produção, houve significativa expansão do comércio internacional. Após uma queda de 10,9% em 2009, em
2010 houve ampliação de 12,4% do volume transacionado. Destaca-se o comportamento das economias em desenvolvimento, que continuam com maior dinamismo em relação às economias maduras. Enquanto os países avançados
apresentaram um incremento 3% no PIB, os países emergentes e em desenvolvimento cresceram 7,3%. Destaca-se,
inclusive, o desempenho da América Latina e Caribe, que cresceu 6,1% em relação ao ano anterior.
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1.1 Países Desenvolvidos
Em 2010 os Estados Unidos registraram vários sinais de recuperação econômica, sobretudo do mercado de trabalho, que
apresentou crescimento na criação de novos empregos nos últimos cinco meses (out-fev 2011) e queda na taxa de desemprego (8,9% em fev 2011). Depois de dois anos sem crescimento, em 2010 o PIB dos Estados Unidos apresentou incremento
de 2,8%, como reflexo da redução das importações e aumento do consumo privado. Para os próximos anos as previsões do
FMI indicam que os Estados Unidos crescerão 2,8% em 2011 e 2,9% em 2012. O afrouxamento da política monetária norteamericana exerce forte pressão sobre a depreciação do dólar no mercado internacional, assim como pressiona os preços
das commodities, que tendem a gerar pressões inflacionárias, mas, no mercado interno, os estímulos à demanda têm gerado
crescimento na taxa anualizada do consumo. No último trimestre de 2010 o consumo atingiu 4,1% de incremento, enquanto
a renda real disponível cresceu 1,4% e a poupança das famílias recuou 0,4 p.p., para 5,4% da renda pessoal disponível.

1.2 Países Emergentes
O maior dinamismo econômico em 2010 ficou por conta dos países emergentes, tanto do Sudeste Asiático quanto da
América Latina, que foram impulsionados pelos preços das commodities. Esses países foram estimulados, sobretudo,
pelo aumento do mercado interno da China, que ampliou significativamente a demanda. Enquanto o crescimento dos
países em desenvolvimento em 2009 foi de 2,7%, em 2010 eles cresceram 7,3% e projeta-se um crescimento de 6,5%
para os próximos dois anos, o que indica que as economias emergentes e em desenvolvimento continuarão a puxar o
crescimento econômico mundial.
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A China, apesar das tentativas de contenção do crescimento econômico, com restrições ao crédito e tentativas de combate da inflação, apresentou elevadas vendas no varejo e incrementos significativos do investimento fixo. Com demanda
doméstica aquecida, o mercado imobiliário e os alimentos registraram elevação de preços, o que fez com que o governo
adotasse medidas de restrição ao crédito e a restrição à liquidez, e limitasse o acesso à aquisição de imóveis. Mesmo
com as medidas restritivas, o incremento do produto chinês em 2010 foi de 10,3% e as previsões do FMI para os próximos anos são de crescimento de 9,6% em 2011 e de 9,5% em 2012, indicando que a China continuará expandindo o
seu mercado interno, pressionando o preço das commodities.
Para 2011, de acordo com o Bacen – Banco Central do Brasil, a recuperação global depende da normalização das
condições de crédito nos Estados Unidos e na Área do Euro, dos impactos das tensões geopolíticas no norte da África
e no Oriente Médio, além da recuperação japonesa. A indicação da melhoria dos indicadores de atividade econômica
nos Estados Unidos e a manutenção do dinamismo da economia chinesa favorecerão a continuidade do processo de
recuperação da economia mundial. As previsões do FMI indicam a manutenção das taxas de crescimento do produto
mundial em 2011, como mostra o gráfico 1. De acordo com o World Economic Outlook do Fundo Monetário Internacional
a recuperação econômica continuará em 2011. A economia mundial apresentará crescimento de 4,4% em 2011 e 4,5%
em 2012, as economias avançadas crescerão 2,4% em 2011, mas o maior dinamismo será das economias emergentes,
que crescerão, segundo as previsões, 6,5%.

1.3 Commodities
Fato marcante em 2010 foi a elevação do preço das commodities, que se acentuou no último trimestre do ano em relação
aos trimestres anteriores e exerceu pressão inflacionária. As perspectivas econômicas favoráveis das principais economias pressionam a demanda internacional que, somada à alta liquidez dos mercados, à piora nas condições de oferta
de produtos agrícolas e às tensões geopolíticas que pressionam os preços do petróleo formam um cenário desfavorável
para os preços das commodities em 2011. O índice de commodities – Brasil (IC–Br), calculado pelo Banco Central do
Brasil, registrou nos últimos meses de 2010 e nos primeiros meses de 2011 considerável elevação dos preços das commodities agropecuárias, metálicas e energéticas.
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A maior pressão sobre o Índice de Commodities vem dos produtos agropecuários (índice composto por carne de boi,
algodão, óleo de soja, trigo, açúcar, milho, café e carne de porco). Em 12 meses (fev 2010 a fev 2011) o índice de produtos agropecuários elevou-se 54,65%, enquanto os produtos metálicos (alumínio, minério de ferro, cobre, estanho, zinco,
chumbo e níquel) cresceram 26,90% e os produtos energéticos (petróleo brent, gás natural e carvão) registraram elevação de 11,66%. A elevação do preço do petróleo pode ser verificada no Gráfico 3.
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2. Cenário Brasileiro
2.1 Preços
O comportamento dos preços das commodities em nível internacional constitui-se em um dos fatores que pressionam os
preços no mercado interno. Houve aceleração da inflação no Brasil, sobretudo nos últimos meses de 2010 e continua a
elevar-se nos primeiros meses de 2011. As principais pressões inflacionárias foram os aumentos de preços dos alimentos
in natura, os reajustes de tarifas, especialmente de transportes públicos, e da alta dos serviços. De acordo com o Banco
Central do Brasil, a trajetória da inflação nos próximos meses estará condicionada aos impactos do esgotamento das
pressões sazonais, ao aumento da taxa básica de juros e à continuidade da elevação dos preços de commodities.
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O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) aumentou 5,91% em 2010, incremento superior aos 4,31% de 2009.
Ocorreram elevações de 3,13% nos preços dos bens e serviços monitorados e de 7,09% nos preços livres. A elevação
de preços em 2010 foi a maior desde 2004 e ficou acima do centro da meta estipulada pelo Banco Central (4,5%).
O índice de difusão – indicador da proporção do número de itens que apresentou variação positiva no IPCA, evidenciou
disseminação dos aumentos nos preços e registrou média de 61,18% em 2010, ante 57,53% no ano anterior.
O Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central do Brasil, em 8 abril de 2011, prevê que a inflação anual ultrapassará a
meta de inflação e alcançará um incremento de 6,26% nos preços.

2.2 Taxa de Câmbio
Considerando os indicadores econômicos de 2010, ressalta-se o comportamento da taxa de câmbio. As previsões do
mercado de acordo com o Boletim Focus, indicam que a taxa de câmbio, em 2011, no final do período, será de R$ 1,68,
com média de R$1,66, e, portanto, o câmbio continuará exercendo pressões sobre a capacidade exportadora do país
ao longo do ano e estimulando as importações, aumentando a concorrência interna e gerando desestímulos à indústria
brasileira.
Em 2010 o câmbio foi uma das variáveis que prejudicaram a competitividade dos produtos fabricados no Brasil. No gráfico
5 pode-se observar a valorização da taxa de câmbio que vem ocorrendo no Brasil nos últimos anos. No ano de 2010, a
taxa de câmbio, medida pela média anual das taxas de câmbio R$/US$ de compra e venda, variou de 2,00 para 1,76.
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Pode-se também observar, pelo gráfico 6, a valorização da taxa de câmbio, real frente ao dólar, dado que se expressa
pelas taxas de compra e venda da moeda norte-americana. Enquanto em 2007 a média da taxa de câmbio foi R$ 1,947
para compra e R$ 1,948 para venda, em 2008 a taxa de câmbio valorizou-se aproximadamente 6% e fechou em R$ 1,8367
para compra e R$ 1,8375 para venda. No ano seguinte, ano da crise internacional, o real desvalorizou-se em relação ao
dólar em 8,49%, fechando o ano com média de R$ 1,9927 para compra e R$ 1,9935 para venda. Em 2010, entretanto,
retorna a valorizar-se em 11,75%, fechando o ano em R$ 1,7585 para compra e R$ 1,7593 para venda. Em 2011, segue
em sucessivas valorizações mensais, chegando em 15 de abril a R$ 1,5931 para compra e R$ 1,5939 para venda.
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Configurou-se no Brasil, nos últimos anos, uma tendência a valorização do câmbio, resultado da política de elevado nível
das taxas de juros doméstica, o que é reforçada pela valorização internacional do preço das commodities. A elevada
taxa de juros, conforme mostra o gráfico 7, provoca uma excessiva entrada de recursos externos. No primeiro trimestre de 2011, o fluxo cambial foi de US$ 35,6 bilhões, um recorde após sete trimestres de fluxo positivo. Essa excessiva
apreciação cambial, a alta taxa de juros e o aquecimento no mercado de commodities desestimulam a exportação de
outros produtos, sobretudo os manufaturados, que perdem competitividade. Essa sobrevalorização cambial estimula a
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substituição de produção doméstica por produtos importados, configurando um ambiente de política econômica pouco
propícia ao crescimento industrial, mesmo com o câmbio favorável à importação de máquinas e equipamentos, dado
que o produto nacional não tem preço para competir com o produto importado.
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2.3 Produção
Apesar do câmbio, a economia brasileira obteve em 2010 significativo crescimento da produção, do emprego e da renda, impulsionado por políticas fiscais e creditícias expansionistas. O crescimento do PIB brasileiro em 2010 foi o maior já
registrado desde 1986 e cresceu 7,5%, beneficiado pela baixa base de comparação com o ano anterior, mas ficou bem
acima da média da década, que registrou crescimento de 3,6% em relação ao período 1991-2000.
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Conforme os dados divulgados pelo IBGE, o crescimento do PIB, sob a ótica da oferta, compreende o crescimento de
6,5% na produção da agropecuária, 10,1% da indústria e 5,4% do setor serviços. A agricultura foi beneficiada por aumento significativo da oferta e da produtividade de cereais, leguminosas e oleaginosas, principalmente soja, trigo e café.
Registra-se também o aumento no abates de bovinos, aves e suínos.
O crescimento industrial em 2010 foi impulsionado, sobretudo, pela indústria extrativa mineral, que cresceu 15,7%, e
a construção civil, cujo crescimento foi de 11,6%. Os resultados da construção civil estão diretamente relacionados às
condições de crédito, cujas operações do sistema financeiro com recursos direcionados tiveram expansão de 31,1%,
de acordo com dados do Banco Central.
A indústria de transformação apresentou crescimento de 9,7%, incremento que incidiu sobre uma baixa base de comparação, dado que em 2009 ocorreu decréscimo de produção de 6,4% em relação a 2008, quando todos os subsetores
industriais registraram queda no valor adicionado.
O crescimento do setor serviços foi impulsionado pelas atividades de intermediação financeira e seguros e o comércio,
que registraram incremento de 10,7%. De acordo com o IBGE, o crescimento do emprego, o incremento da massa salarial real, além da expansão do crédito, estimularam o crescimento do comércio, tanto atacadista quanto varejista.
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Sob a ótica da demanda, a Despesa de Consumo das Famílias cresceu 7,0%. É o sétimo ano consecutivo de crescimento do consumo e foi resultado do incremento da massa salarial (8,2%) e operações de crédito (17,6%) . A Despesa do
Consumo da Administração Pública aumentou 3,3%, representando 21,2% do total de demanda agregada.
A Formação Bruta de Capital Fixo cresceu 21,8% em 2010 e foi, segundo o IBGE, a maior taxa acumulada em quatro tri-
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de Capital Fixo (FBCf) ocorre por meio do incremento das importações de bens de capital, pela produção de máquinas
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mestres da série iniciada em 1996. O gráfico 10 permite observar a série histórica da última década. A Formação Bruta

apresentou um aumento do volume de investimento de 12,9%. Os investimentos em máquinas e equipamentos, que

e equipamentos e pelos investimentos realizados pela construção civil. A construção, que representa 37,8% da FBCf,
compõem 55,2% da FBCf, cresceram 30,5%. Outros investimentos em FBCf cresceram 8,2% e compõem 7% do total
de FBCf. Ressalta-se também que o ano de 2009 representa uma base de comparação muito baixa, dado que a FBCf
teve redução de 10,3%.
O setor externo, como componente do PIB, expressa o impacto da valorização da taxa de câmbio em 2010. As exportações tiveram crescimento de 11,5%, enquanto que as Importações se expandiram em 36,2%. Observa-se pelo gráfico a
seguir a queda da participação das exportações como componente do PIB. Enquanto em 2004 chegaram a representar
16,4% do PIB, em 2010 a participação das exportações totalizou 11,2%.
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Os resultados da FBCf em 2010 permitiram ao país alcançar uma taxa de investimento de 18,4% do PIB, conforme mostra o gráfico abaixo. Observa-se que não houve a recuperação da taxa de investimento de 19,1% obtida anteriormente
à crise econômica.
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Conforme indicam os dados trimestrais publicados pelo IBGE, livres de influências sazonais, o crescimento do PIB arrefeceu no segundo semestre de 2010. No último trimestre do ano houve crescimento de 1% no setor de serviços, mas
ocorreram retrações da agropecuária e da indústria, 0,8% e 0,3%, respectivamente, em comparação com o trimestre
anterior. A variação negativa da indústria ocorreu, sobretudo, pelo desempenho da indústria de transformação, que apresentou retração de 0,4%. Sob a ótica da demanda, apesar de que o consumo das famílias aumentou 2,5% no trimestre,
a formação bruta de capital fixo (FBCf) desacelerou para 0,7%. Estes dados fizeram com que o Banco Central do Brasil
revisasse as perspectivas de crescimento do PIB para 2011 de 4,5% para 4%.
Observa-se também, pelo Índice de Atividade Econômica do Banco Central do Brasil (IBC-Br), que está havendo uma
desaceleração da economia nos primeiros dois meses de 2011, com perda do ritmo de crescimento desse indicador.
Enquanto em fevereiro de 2010 o IBC-Br apresentou crescimento de 3,77% em relação ao mês anterior, no mesmo mês
de 2011 o crescimento foi de 0,32%, considerando os dados dessazonalizados.
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2.4 Vendas do Comércio
Em relação às vendas do comércio ampliado observa-se dinamismo no segundo semestre de 2010 e relativa acomodação no início de 2011. De acordo com o IBGE, as vendas ao comércio cresceram 12,2% em 2010, segundo melhor
resultado da série iniciada em 2003. Foram responsáveis por esse resultado as vendas de bens duráveis e semiduráveis
(móveis e eletrodomésticos, equipamentos de informática e comunicação, tecidos, vestuário e calçados), que são mais
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sensíveis às condições de crédito, e a evolução do consumo de bens não duráveis, dada a melhora das condições do
mercado de trabalho.
O aumento do poder de compra da população (aumento da massa de salário da economia e a expansão do crédito)
reflete-se também no crescimento das vendas dos Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e
fumo, que registraram expansão nas vendas em 2010 de aproximadamente 9,0% em relação ao ano anterior e responderam por 39,9% da taxa anual do varejo. Móveis e eletrodomésticos apresentaram crescimento de 18,3% em relação
ao ano anterior e responderam por 27% da taxa anual do varejo. O crescimento de vendas das demais atividades do
comércio varejista ampliado pode ser observado no quadro abaixo.
Quadro 1 - Volume de vendas no comércio varejista ampliado do Brasil, 2010
Atividades
Combustíveis e lubrificantes

6,58

Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo

8,93

Hipermercados e supermercados
Brasil

8,65

Tecidos, vestuário e calçados

10,62

Móveis e eletrodomésticos

18,31

Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos

11,88

Livros, jornais, revistas e papelaria

11,96

Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação

24,31

Outros artigos de uso pessoal e doméstico
Veículos, motocicletas, partes e peças

Fonte: IBGE

Variação %
acumulada no
ano de 2010

9,08
14,13

Material de construção

15,66

Total comércio varejista ampliado

12,20
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2.5 Atividade Industrial
A produção da indústria nacional cresceu 10,5% em 2010, expansão mais elevada desde 1986. Entretanto, registrouse maior dinamismo no primeiro semestre do ano, que cresceu 16,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. O
segundo semestre cresceu 5,6% na mesma base de comparação.
A indústria extrativa apresentou crescimento de 13,4% e a indústria de transformação brasileira cresceu 10,27%.
Os dados do IBGE indicaram que houve crescimento generalizado para todas as atividades da indústria em 2010, sendo
que 75% dos produtos investigados apresentaram expansão na produção.
Quadro 2 – Produção Física Industrial, Brasil, em 2010
Atividades Industriais

Índice acumulado
Base: ano
anterior=100

Variação % Anual

1. Indústria geral

110,44

10,44

2. Indústria extrativa

113,41

13,41

3. Indústria de transformação

110,27

10,27

3.1Alimentos e bebidas

-

-

3.2 Alimentos

104,38

4,38

3.3 Bebidas

111,22

11,22

3.4 Fumo

91,97

-8,03

3.5 Têxtil

104,38

4,38

3.6 Vestuário e acessórios

107,21

7,21

3.7 Calçados e artigos de couro

106,72

6,72

3.8 Madeira

116,05

16,05

3.9 Celulose, papel e produtos de papel

104,43

4,43

3.10 Edição, impressão e reprodução de gravações

103,72

3,72

3.11 Refino de petróleo e álcool

100,73

0,73

3.12 Produtos químicos

-

-

3.13 Farmacêutica

102,37

2,37

3.14 Perfumaria, sabões, detergentes e produtos de limpeza

101,72

1,72

3.15 Outros produtos químicos

110,21

10,21

3.16 Borracha e plástico

112,63

12,63

3.17 Minerais não metálicos

109,33

9,33

3.18 Metalurgia básica

117,59

17,59

3.19 Produtos de metal - exclusive máquinas e equipamentos

123,36

23,36

3.20 Máquinas e equipamentos

124,12

24,12

3.21 Máquinas para escritório e equipamentos de informática

113,15

13,15

3.22 Máquinas, aparelhos e materiais elétricos

108,76

8,76

3.23 Material eletrônico, aparelhos e equipamentos de comunicações

103,01

3,01

3.24 Equipamentos de instrumentação médico-hospitalar, ópticos e outros

120,56

20,56

3.25 Veículos automotores

124,21

24,21

3.26 Outros equipamentos de transporte

99,91

-0,09

3.27 Mobiliário

110,85

10,85

3.28 Diversos

111,64

11,64

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria. Banco de Dados SIDRA

Dentre as atividades com maior produção industrial destacam-se a indústria de veículos automotores (24,2%), com maior
produção de automóveis, caminhões-tratores e caminhões; a indústria de máquinas e equipamentos (24,1%), principalmente pela maior produção de carregadoras, transportadoras e motoniveladores, e a produção de metal (23,4%), que
fabricou partes e peças para bens de capital. A indústria de metalurgia básica (17,6%), que cresceu principalmente pela produção de lingotes, blocos e tarugos de aços especiais; a indústria extrativa (13,4%), devido à maior produção de
minérios de ferro, além das indústrias de produtos químicos (10,2%), que incrementaram a produção de herbicidas para
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uso na agricultura; de alimentos (4,4%), principalmente devido à produção de açúcar cristal; a indústria de borracha e
plástico (12,6%), que cresceu devido, principalmente, à maior produção de pneus para caminhões, ônibus e automóveis,
e a indústria de bebidas (11,2%), dada a ampliação da produção de cervejas, chope e refrigerantes.
Variações negativas foram registradas na produção de fumo (-8,0%) e de outros equipamentos de transporte, (-0,1%).
Considerando a análise por categorias de uso, os dados da produção industrial refletem as informações já apresentadas em relação à expansão dos investimentos em 2010. A categoria de uso que mais ampliou a produção em 2010 foi a
de bens de capital (20,8%), seguida por bens intermediários (11,4%). De acordo com o IBGE, a produção de bens de
consumo duráveis (10,3%) fechou o ano de 2010 com crescimento próximo ao da média da indústria (10,5%), resultado
do crescimento do mercado interno (crescimento da renda e crédito). O setor produtor de bens de consumo semi e não
duráveis, com acréscimo de 5,2%, mostrou o crescimento mais moderado em 2010, mas foi o segmento que apresentou
a menor queda no ano da crise de 2009.
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Apesar dos dados positivos, ao longo do ano o setor industrial apresentou crescimento decrescente, com perda de dinamismo a partir do segundo trimestre do ano.
De acordo com IBGE, a análise do índice de média móvel trimestral mostra duas fases distintas. A primeira compreende
o período de março de 2009 a maio de 2010, quando ocorre uma elevação generalizada do nível de produção e todas
as categorias de uso apresentando crescimento.
Mas, a partir de junho de 2010 passa a ocorrer redução na produção global, que recuou 1,5% entre junho e dezembro,
o que ocorre para todas as categorias de uso: bens intermediários (-0,9%), bens de consumo duráveis (-1,3%), bens de
capital (-1,4%) e bens de consumo semi e não duráveis (-1,9%).
Entretanto, nos dois primeiros meses de 2011 a indústria dá sinais de manutenção no ritmo de atividade econômica. O
segmento de bens intermediários apresenta um pequeno crescimento da produção (1,3%) em fevereiro de 2011, em
comparação com o mês anterior, após dois meses de quedas de produção (-0,1% em dezembro de 2010 e -0,3% em
janeiro de 2011). A produção de bens de capital acumulou crescimento de 2,2% nos primeiros dois meses do ano. Os
setores de bens de consumo semi e não duráveis (-0,2%) e de bens de consumo duráveis (-2,3%) reduziram a produção
em fevereiro, com ambos devolvendo parte das expansões conquistadas no mês anterior: 0,5% e 6,1%, respectivamente.
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Ressalta-se, entretanto, que os dois primeiros meses do ano de 2011 apresentam ritmo de produção industrial superior ao mesmo período de 2010.Nessa base de comparação a indústria apresentou incremento de 4,6%, com perfil
disseminado de expansão. Todas as categorias de uso registraram crescimento, assim como 23 atividades. De acordo com o IBGE, o ramo de veículos automotores, com acréscimo de 16,1%, se manteve como o de maior influência
positiva na formação do índice geral, impulsionado pela expansão na produção de 79% dos produtos pesquisados no
setor, com destaque para a maior fabricação de automóveis e caminhões. Outras contribuições positivas relevantes
sobre o total nacional vieram de máquinas e equipamentos (8,2%), outros equipamentos de transporte (17,6%), indústrias extrativas (5,1%), alimentos (2,7%) e equipamentos médico-hospitalares, ópticos e outros (30,4%). Em sentido
oposto, entre os quatro ramos com queda na produção sobressaíram os recuos vindos de outros produtos químicos
(-5,2%) e de têxtil (-7,1%).
Em 2010 a produção da indústria de transformação cresceu em todos os 14 locais pesquisados pelo IBGE. O destaques, em termos de magnitude de crescimento, ficaram com Espírito Santo (22,3%), sustentado, sobretudo, pelo maior
dinamismo vindo do setor extrativo, apoiado na recuperação das vendas externas de minérios de ferro e na maior
extração de petróleo e gás, e de metalurgia básica, seguido por Goiás (17,1%), Amazonas (16,3%), Minas Gerais
(15,0%) e Paraná (14,2%). Vale destacar também as expansões de dois dígitos assinaladas por Pernambuco (10,2%)
e São Paulo (10,1%), que cresceram próximos à média da indústria.
Quadro 3 – Produção Industrial Regional, 2010
Locais
Amazonas

Jan – Dez 2010
Variação % anual
16,3

Pará

9,4

Região Nordeste

8,1

Ceará
Pernambuco
Bahia

9,0
10,2
7,1

Minas Gerais

15,0

Espírito Santo

22,3

Rio de Janeiro

8,4

São Paulo

10,1

Paraná

14,2

Santa Catarina
Rio Grande do Sul
Goiás
Brasil

6,5
6,9
17,1
10,5

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria
(*) Com ajuste sazonal

Os estados que registraram maior aumento de produção confirmaram o padrão de crescimento do total da indústria brasileira em 2010. Nesses estados, a estrutura industrial está fortemente vinculada à presença de segmentos produtores
de bens de capital e de bens de consumo duráveis, principalmente automóveis e eletrodomésticos da “linha marrom”,
além de setores tipicamente exportadores, particularmente as commodities, conforme indica pesquisa do IBGE.
As vendas reais da indústria brasileira fecharam o ano com expansão de 9,9%. Todas as atividades industriais pesquisadas pela Confederação Nacional da Indústria registraram expansão, com exceção do refino de petróleo e produção
de álcool, que apresentou queda de 6,2% nas vendas em 2010. As atividades que mais cresceram em vendas no ano
foram os produtos de metal (19,1%), veículos automotores (18,3%), máquinas e equipamentos (18,2%), máquinas e materiais elétricos (17,4%) e couro e calçados (17,2%).
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O quadro abaixo apresenta o crescimento das vendas industriais em 2010, de acordo com o estado da Federação.
Quadro 4 – Vendas Industriais, por estados e Brasil, 2010
Estados

Variação
(%) anual

Amazonas

30,30

Bahia

11,99

Ceará

8,82

Espírito Santo

7,33

Goiás

5,84

Minas Gerais

9,60

Pernambuco

11,63

Paraná
Rio de Janeiro

7,88
11,37

Rio Grande do Sul

8,66

Santa Catarina

3,41

São Paulo
BRASIL

9,48
9,94

Fonte: Confederação Nacional da Indústria

O emprego na indústria cresceu significativamente em 2010, mesmo com moderação da atividade industrial no segundo trimestre. De acordo com a Confederação Nacional da Indústria, esse fato ocorreu devido à redução da ociosidade
e à ampliação do parque produtivo, visando atender a crescente demanda interna do país. De acordo com o Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), foram criados no Brasil
2.136,9 mil postos de trabalho em 2010, maior saldo desde o início da série, em 1985.
A elevação do emprego, em 2010, ocorreu, principalmente, no setor serviços, com a criação de 1.008.587 postos de tra-
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balho; no comércio, com o adicional de 601.846 empregos, e na indústria de transformação, com a geração de 536.073
empregos. A construção civil registrou 329.195 postos de trabalho criados em 2010. No outro extremo, o setor agrícola
teve saldo negativo, com 2.580 postos fechados.

2.6 Comércio Exterior
Em relação ao setor externo da economia, o Brasil apresentou em 2010 um crescimento de aproximadamente 32% do
saldo exportado em 2009 e um crescimento das importações de 42,2%. O saldo comercial atingiu US$ 20,3 bilhões em
2010, o que representou uma retração de 19,8% sobre o saldo de 2009. Em 2010, destacaram-se as exportações de produtos básicos, que cresceram 45,3%. Os semimanufaturados cresceram 37,6% e os manufaturados ampliaram 18,1%.
Do lado da importação, as compras de matérias-primas e intermediários representaram 46,2% da pauta total, e as de
bens de capital, 22,6%. As importações de bens de consumo representaram 17,3% e as de combustíveis e lubrificantes,
13,9%. Sobre 2009, a categoria de combustíveis e lubrificantes foi a que registrou maior crescimento, de 51,3%, seguida
de bens de consumo (46,0%), matérias-primas e intermediários (40,4%) e bens de capital (38,0%).
Por mercados de destino, destacam-se as vendas para a Ásia. As vendas aumentaram 39,9%, garantindo à região a primeira posição de mercado comprador de produtos brasileiros em 2010, superando América Latina e Caribe e a União
Europeia, que também registraram aumento expressivo de, respectivamente, 34,6% e 26,7%.    
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3. Desempenho Catarinense
3.1 Atividade Industrial
Em Santa Catarina, a produção da indústria de transformação em 2010 cresceu 6,45% em relação ao ano anterior. As atividades industriais que apresentaram incremento da produção foram metalurgia básica, que registrou aumento de 40,3%
em relação ao ano anterior, sobretudo pela maior produção de artefatos de ferro fundido e barras, perfis e vergalhões
de alumínio. De considerável expressão foi o desempenho da indústria de máquinas e equipamentos (19,9%), cujo resultado adveio da maior produção de refrigeradores e freezers para uso doméstico e compressores para refrigeradores.
As atividades industriais de borracha e plástico (16,8%) cresceram atreladas, em parte, pelo crescimento da indústria
automobilística, que gerou demanda para fabricação de peças e acessórios de plásticos.
As indústrias que menos cresceram em 2010 no estado de Santa Catarina foram as de veículos automotores, dada a
menor produção de carrocerias para caminhões e ônibus, e a indústria de alimentos, que retraiu a produção de carnes
de aves e suínos congeladas.
Quadro 5 – Produção Física Industrial, Santa Catarina, 2010
Atividades Industriais
Indústria geral
Indústria de transformação
Alimentos
Têxtil
Vestuário e acessórios
Madeira
Celulose, papel e produtos de papel
Borracha e plástico
Minerais não metálicos

Variação % anual
2010
6,45
6,45
-1,14
4,52
6,53
10,24
4,89
16,76
4,52

Metalurgia básica

40,29

Máquinas e equipamentos

19,87

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos
Veículos automotores

9,80
-24,46

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria, Banco de Dados SIDRA

Observa-se pelo gráfico a seguir que a recuperação da indústria catarinense não apresenta grande expressão se considerada a média da indústria de transformação nacional. Os incrementos médios na produção industrial brasileira são
sempre superiores aos apresentados por Santa Catarina.
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O estado de Santa Catarina obteve em 2010 um crescimento das vendas industriais abaixo da média nacional. Enquanto
as vendas da indústria brasileira cresceram aproximadamente 10% em 2010 em relação ao ano anterior, Santa Catarina
incrementou suas vendas em apenas 3,4%.
O gráfico 14 mostra que o menor dinamismo do estado em relação ao total do Brasil ocorreu desde meados de 2009, caracterizando a dificuldade da indústria de transformação catarinense em recuperar-se dos efeitos da crise econômica.
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O crescimento de 3,4% nas vendas industriais não foi suficiente para compensar a queda de 6,6% que ocorreu em 2009,
como mostra o quadro 6. Considerando o total de horas trabalhadas na produção, o crescimento de 2010 também não
foi suficiente para compensar a redução que ocorreu por dois anos consecutivos, em 2008 e 2009. Houve, entretanto,
significativa elevação da capacidade média instalada e elevação da massa salarial real, indicando que ocorreu um aumento de produção superior ao incremento das vendas.

A e c o n o m i a e m 2 0 1 0 e P e r s p e c t i v a s p a r a 2 0 11

Quadro 6 – Indicadores Industriais, Santa Catarina
Indicadores

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Vendas reais (faturamento real)

-11,89

-1,54

8,10

7,06

-6,64

3,41

Horas trabalhadas na produção

2,96

0,81

1,15

-1,67

-6,47

5,74

Remunerações pagas (massa salarial real)

3,26

ND

8,38

4,77

-3,27

6,39

Utilização da capacidade instalada
Variação (pontos percentuais)

-2,24

-1,44

1,17

-0,32

-1,76

4,07

Percentual médio

84,50

83,06

83,64

83,40

81,74

85,80

Fonte: FIESC/PEI

Os segmentos de atividade industrial que apresentaram maiores incrementos nas vendas em Santa Catarina foram Material Eletrônico e Equipamentos de Comunicação (34,9%), Metalurgia Básica (34,6%) e Produtos de Metal (28,5%).
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A indústria de material eletrônico e equipamentos de comunicação registrou o maior crescimento de vendas em 2010.
Essa indústria tem apresentado crescimentos significativos de vendas nos últimos anos, acompanhados de incrementos
na utilização da capacidade instalada, que, como mostra o gráfico 18, ultrapassa a 95% da sua capacidade total.
A indústria metalúrgica catarinense foi uma atividade industrial que se destacou em 2010. Além de aumentar em 40%
a produção industrial na comparação com o ano anterior, ampliou em cerca de 35% as vendas industriais, o que exigiu
um aumento de cerca de 28% nas horas trabalhadas. Os salários também tiverem significativo incremento, de aproximadamente 21%.
A terceira atividade industrial de destaque em 2010, a indústria de produtos metálicos, aumentou em 21% as horas trabalhadas em 2010, assim como ampliou significativamente a sua capacidade produtiva, aproximando-se do nível de
utilização da capacidade produtiva de 2007, período anterior à crise econômica.
A indústria de móveis ampliou suas vendas em aproximadamente 20% em 2010, atingindo o maior nível de utilização
da capacidade instalada dos últimos cinco anos, além de apresentar incrementos nas horas trabalhadas (7,7%) e nos
salários (8,1%).

A e c o n o m i a e m 2 0 1 0 e P e r s p e c t i v a s p a r a 2 0 11

Desempenho e Perspectivas da Indústria Catarinense

44

Destaques negativos da indústria catarinense em 2010 foram as indústrias de alimentos e de veículos automotores, carrocerias e autopeças. A primeira reduziu as horas trabalhadas e incrementou a massa salarial em somente 0,5%. Apesar
da queda na capacidade instalada em 2009, em 2010 a indústria de alimentos retornou ao nível de utilização anterior à
crise e ampliando em aproximadamente 4 p.p.
As indústrias de veículos automotores, carrocerias e autopeças apresentaram significativa redução de vendas, salários
e horas trabalhadas, apesar de registrarem a maior utilização da capacidade produtiva desde 2006.
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Em Santa Catarina o incremento no emprego da indústria de transformação foi de aproximadamente 7%, superado pelo desempenho do comércio e da indústria da construção civil. Entretanto, o desempenho das atividades industriais,
enquanto promotoras de emprego, não foi homogêneo. A indústria metalúrgica, assim como liderou no incremento da
produção, das vendas industriais e aumentou significativamente a sua capacidade instalada, foi a indústria que mais aumentou o número de empregados em 2010. Com um aumento de 7.340 trabalhadores, respondeu por aproximadamente
18% das contratações da indústria em 2010. Destaca-se também a indústria têxtil, que apesar de incrementar em 5,4%
as suas contratações apresentou um saldo de admissões de 8.744 trabalhadores, representando aproximadamente 21%
do total contratado pela indústria no ano.
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Quadro 7 – Evolução do emprego por subsetores de atividade econômica, Santa Catarina, 2010
TOTAL

Setores

1.EXTRATIVA MINERAL

Saldo
112.740

Variação (%)
6,93

2.501

2.223

278

3,97

325.432

40.931

6,92

Ind. Prod. Min. Não Metálicos

17.973

15.820

2.153

6,89

Ind. Metalúrgica

33.182

25.842

7.340

15,08

Ind. Mecânica

25.696

19.660

6.036

13,47

Ind. Materiais Elétricos e de Comunicações

10.827

8.063

2.764

12,96

9.202

8.917

285

1,79

Ind. Madeira e Mobiliários

38.607

35.968

2.639

4,12

Ind. Papel, Papelão, Editor.

12.163

11.277

886

3,24

Ind. Borracha, Fumo, Couros

13.427

12.710

717

4,65

Ind. Química, Produtos Farmacêuticos e Veterinários

27.966

24.423

3.543

8,07

103.004

94.260

8.744

5,38

6.912

6.092

820

11,04

67.404

62.400

5.004

4,61

5.258

4.831

427

2,58

97.843

89.203

8.640

10,42

5.COMÉRCIO

259.193

229.652

29.541

8,59

Comércio Varejista

215.968

191.879

24.089

8,45

43.225

37.773

5.452

9,28

344.463

311.851

32.612

6,32

3.455

2.520

935

4,55

119.659

107.850

11.809

8,91

Transportes e Comunicações

43.405

38.125

5.280

7,49

Serv. Aloj. Alim. Rep. Manut.

141.444

130.651

10.793

5,35

Serviços Médicos e Odontológicos

16.936

15.048

1.888

4,54

Ensino

19.564

17.657

1.907

3,85

7.ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

13.866

13.308

558

2,50

8.AGROPECUÁRIA

51.773

52.020

-247

-0,54

Ind. Materiais de Transporte

Ind. Têxtil, Vestuário
Ind. Calçados
Ind. Produtos Alimentícios e Bebidas
3.SERVIÇOS INDUSTRIAIS DE UTILIDADE PÚBLICA
4.CONSTRUÇÃO CIVIL

Comércio Atacadista
6.SERVIÇOS
Instituições Financeiras
Comércio Adm. Imóv. Serv. Téc-Prof.
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Total deslig.
1.028.520

366.363

2.INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO
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Total admis.
1.141.260

Fonte: MTE-Cadastro Geral de Empregados e Desempregados-LEI 4.923/65
* A variação anual do emprego toma como referência o ano anterior.

A indústria mecânica também registrou alto número de contratações, cerca de 6.000 trabalhadores, o que representou
um incremento de 13,5% no emprego dessa atividade industrial e corrobora os dados de significativo aumento de capacidade instalada.

3.2 Vendas do Varejo
Santa Catarina apresentou uma variação do volume de vendas do comércio varejista ampliado de 10,7% em 2010, expansão inferior à registrada em nível nacional. As atividades que apresentaram maior crescimento no volume de vendas
foram equipamentos de informática, com aproximadamente 25% de crescimento, e artigos farmacêuticos e relacionados,
que cresceram aproximadamente 16,6%, conforme mostra o quadro a seguir.
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Quadro 8 - Volume de vendas no comércio varejista ampliado de Santa Catarina, 2010

Subsetor do comércio

Santa Catarina

Variação %
acumulada no
ano 2010

Combustíveis e lubrificantes

7,09

Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo

7,08

Hipermercados e supermercados

6,59

Tecidos, vestuário e calçados

6,93

Móveis e eletrodomésticos
Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos
Livros, jornais, revistas e papelaria
Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação
Outros artigos de uso pessoal e doméstico
Veículos, motocicletas, partes e peças
Material de construção
Total comércio varejista ampliado

5,51
16,59
2,23
24,82
3,11
15,38
9,87
10,70

Fonte: IBGE

4. Comércio Exterior
O estado de Santa Catarina exportou US$ 7,6 bilhões em 2010, o que significou um acréscimo de 17,96% em relação ao
ano anterior. Os valores exportados por Santa Catarina corresponderam a 3,76% das exportações brasileiras, ficando
o estado no décimo lugar no ranking dos estados exportadores brasileiros. A importações catarinenses apresentaram
um incremento de 64,30% em 2010, deixando o estado, pelo segundo ano consecutivo, com saldo deficitário. Em 2010
as importações totalizaram aproximadamente US$ 12 bilhões, gerando um déficit comercial de US$ 4,4 bilhões, como
mostra o gráfico 19.

As exportações catarinenses de produtos industrializados atingiram US$ 4,3 bilhões em 2010, um incremento de aproximadamente 20% em relação ao ano anterior. As exportações de produtos básicos totalizaram US$ 3,27 bilhões, um
incremento 15,34% superior ao desempenho de 2009.
Os produtos mais exportados por Santa Catarina em 2010 foram carnes de frango, fumo e motocompressores.
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Quadro 9 - Os 10 produtos mais exportados por Santa Catarina de janeiro a dezembro de 2010
Produtos
Frango (carnes e miudezas)

Jan-Dez/ 2010 (A) Jan-Dez/2009 (B)
US$ FOB
US$ FOB

%
(A/B)

1.737.636.504

1.444.657.703

20,28

Fumo

855.233.785

797.391.820

7,25

Motocompressores herméticos

460.132.827

343.813.165

33,83

Motores, transformadores e geradores elétricos

452.231.018

382.685.533

18,17

Suínos (carnes, carcaças e miudezas)

313.947.902

310.903.505

0,98

Blocos de cilindros, cabeçotes etc. para motores

300.364.972

120.444.398

149,38

Preparações alimentares e conservas de galos/galinhas

282.166.683

276.753.952

1,96

Móveis de madeira

216.400.817

211.603.430

2,27

Grãos de soja

139.295.028

93.594.409

48,83

Portas, respectivos caixilhos, alizares e soleiras de madeira

127.564.595

109.967.151

16,00

Fonte: MDIC/SECEX
Obs: para a seleção dos produtos foi utilizada a listagem dos 100 mais exportados e feita a soma de NCMs similares.

Consideradas as categorias de uso, Santa Catarina exportou em 2010 US$1,5 bilhão em bens de capital, o que representa 20,3% do total exportado. Os bens intermediários representaram 37%, sendo que 28% da pauta é composta por
insumos industriais, 5% são peças e acessórios de equipamentos de transporte e aproximadamente 3% são alimentos
e bebidas destinados à indústria. Em bens de consumo, o estado exporta predominantemente bens de consumo não
duráveis, que representam 38,5% da pauta exportadora.
Apesar de os Estados Unidos perderem participação no total das exportações catarinenses há alguns anos, mantêm-se
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de aproximadamente 21% sobre o total exportado em 2009. Enquanto em 2006 os Estados Unidos representavam 23%
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em 2010 como principal mercado de destino dos produtos exportados por Santa Catarina e alcançaram um crescimento

Em 2010 a Holanda representou 8,36% das exportações catarinenses, enquanto em 2006 representava 4,35% do total.

do total exportado, em 2010 responderam por 11,9%. Em contraposição, a Holanda vem aumentando a sua participação.
Os demais países vêm mantendo relativamente a sua participação, com destaque para China, que em 2008 não fazia
parte do grupo dos principais parceiros e vem aparecendo como destino exportador. Em 2009 a China respondeu por
1,7% das exportações catarinenses e em 2010 sua participação cresceu para 3,57% devido ao incremento de 146%,
aproximadamente, das vendas catarinenses para esse mercado.
Quadro 10 - Os 10 principais países para quem exportamos de janeiro a dezembro de 2010
Jan-Dez/ 2010
US$ FOB (A)

Jan-Dez/ 2009
US$ FOB (B)

Estados Unidos

905.559.703

745.697.539

21,44

Países Baixos (Holanda)

633.769.021

526.706.531

20,33

Argentina

550.288.136

409.326.111

34,44

Japão

479.417.308

315.380.850

52,01

Alemanha

304.760.634

272.001.037

12,04

Reino Unido

300.308.522

231.241.554

29,87

México

287.358.708

156.173.729

84,00

China

270.630.791

110.107.031

145,79

Rússia

220.248.644

159.038.229

38,49

Hong Kong

204.275.870

254.077.537

-19,60

Países

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC
Secretaria de Comércio Exterior – SECEX – Sistema Alice

%
(A/B)
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Considerando o total dos produtos importados, a maior parte (US$ 11,3 bilhões) é composta por produtos industrializados (matérias-primas). O principal produto importado em 2010 foi cátodos de cobre, que representou, aproximadamente,
12% da pauta total importada. Outros produtos relevantes são polietilenos e polímeros de etileno e fios de fibras artificiais
de poliésteres e fios de algodão.
Quadro 11 - Os 10 produtos mais importados por Santa Catarina de janeiro a dezembro de 2010
Produtos

Jan-Dez/2010
US$ FOB (A)

Cátodos de cobre refinado e seus elementos

Jan-Dez/2009
US$ FOB (B)

%
(A/B)

1.419.694.530

688.923.884

106,07

Laminados de ferro e aço

706.582.022

160.787.168

339,45

Polietileno (sem carga e linear)

388.051.992

214.907.447

80,57

Fios de fibras de poliésteres e artificiais

278.037.635

250.062.230

11,19

Pneus novos para ônibus, caminhões e automóveis

239.788.979

118.218.284

102,84

Fios texturizados (poliésteres e náilon)

197.097.985

125.611.377

56,91

Polímeros de etileno em formas primárias

184.125.229

158.447.052

16,21

Fios de algodão

139.367.360

58.455.117

138,42

Policloreto de vinila

137.467.314

40.958.079

235,63

Polipropileno sem carga, em forma primária

115.475.444

54.565.617

111,63

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC/SECEX
Obs: para a seleção dos produtos foi utilizada a listagem dos 100 mais importados e feita a soma de NCMs similares.

Dentre os países de origem das importações catarinenses destaca-se a China, que aumenta a sua participação no total
importado por Santa Catarina a cada ano. Enquanto em 2006 a China representava 13,26% das importações catarinenses, em 2010 sua participação foi de, aproximadamente, 26%. Dentre os demais países destaca-se a Argentina, que
perde participação ao longo dos anos. Enquanto em 2006 representava 17% das importações catarinenses, em 2010
sua participação caiu para 9%. A Índia, ao contrário, ganha espaço e passa a responder por 3,55% da pauta importa-
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dora catarinense, enquanto em 2006 tinha uma participação de 1,4%.
Quadro 12 - Os 10 principais países de quem Santa Catarina importou de janeiro a dezembro de 2010

%
(A/B)

Jan-Dez/2010 (A)
US$ FOB

Jan-Dez/2009 (B)
US$ FOB

China

3.105.287.293

1.712.691.155

Chile

1.433.212.089

735.434.094

94,88

Argentina

1.080.427.982

869.689.252

24,23

Estados Unidos

859.549.823

618.524.982

38,97

Alemanha

498.122.188

316.763.359

57,25

Índia

425.554.563

197.948.716

114,98

Coreia do Sul

422.217.482

196.124.909

115,28

Peru

328.407.383

160.566.713

104,53

México

290.533.704

137.427.652

111,41

Itália

261.277.610

206.226.246

26,69

Países

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC/SECEX

81,31
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4. Perspectivas
Em 2010 a indústria enfrentou o desafio de retomar o crescimento após a crise de 2009. Em 2011, segundo estimativas
do Banco Central do Brasil, a indústria brasileira de transformação crescerá 4,2%. A indústria extrativa mineral continuará sendo impulsionada pelo petróleo e deverá crescer 5,6%. Para a indústria da construção civil projeta-se uma expansão anual de 5,2%, dado que haverá redução dos gastos governamentais em função do ajuste fiscal promovido pelo
governo federal.
O ano de 2011 contará ainda com redução do crescimento do consumo das famílias e da formação bruta de capital como reflexo das medidas macroprudenciais adotadas pelo Banco Central, além do novo patamar das taxas de juros e da
consolidação fiscal do governo federal. As exportações e as importações anuais de bens e serviços devem aumentar
9,6% e 18,2%, respectivamente, e, portanto, o setor externo deverá exercer contribuição negativa para a variação do
PIB em 2011.
De acordo com a Pesquisa Focus – Relatório de Mercado de 8 de abril de 2011, as medianas das previsões relativas às
variações anuais do IPCA para 2011 atingiram 6,26%. A mediana relativa à variação do Índice Geral de Preços – Mercado
(IGP-M) para 2011 ficou em 7,04%, o que denota que o mercado está apostando que as pressões sobre os aumentos de
preços continuarão, mesmo com as medidas do governo para diminuir o nível de atividade econômica. De acordo com
o Banco Central, as taxas de inflação ao consumidor no início de 2011 refletiram o impacto de fatores sazonais, como a
elevação de preços dos alimentos in natura, além dos reajustes nas tarifas de transporte público e nos custos com educação, e os descompassos entre oferta e demanda agregadas, o que ficou evidenciado, sobretudo, pela evolução dos
preços de serviços. A trajetória da inflação nos próximos meses, para o Banco Central, deverá refletir os impactos da
política monetária mais restritiva, das ações macroprudenciais e do esgotamento de fatores sazonais, mas persistindo
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as incertezas oriundas do cenário externo, em especial quanto à evolução dos preços de commodities, como o petróleo,
que reflete as instabilidades políticas em alguns dos países produtores.
A mediana da taxa de câmbio projetada pelo mercado em 8 de abril para o final de 2011 ficou em R$1,68/US$, indicando que a continuidade da entrada de dólares no Brasil manterá a taxa de câmbio valorizada, impedindo uma inserção
externa mais competitiva para os produtos brasileiros.
O ano de 2011 será, portanto, de crescimento econômico, mas com menor dinamismo em relação a 2010, ano em que
foram implementadas medidas macroeconômicas que tinham como objetivo estimular a produção, o emprego e a geração de renda. Dadas as pressões inflacionárias conjunturais, o nível de atividade econômica ficará mais restrito, como
indicam as projeções apresentadas.
A indústria catarinense não terá em 2011 o mesmo ritmo de crescimento que apresentou em 2010. Forte elevação no
preço dos insumos, sobretudo de produtos primários, escassez de mão de obra qualificada, menor ritmo de atividade
econômica induzido pelas políticas macroeconômicas do governo federal, adicionados à apreciação cambial, que tem
prejudicado fortemente o dinamismo exportador do estado, como demonstrado anteriormente, formam um cenário de
desestímulo à produção industrial. Ressalta-se a urgência na adoção de medidas que objetivem a realização de mudanças estruturais, para que a competitividade industrial não fique condicionada às variáveis da conjuntura econômica
nacional e internacional, mas que consiga superar as crises e melhor posicionar-se no ranking dos produtores de classe mundial. A diminuição dos custos dos transportes, a oferta de energia com preços de nível internacional, uma maior
racionalização tributária, uma melhor qualidade da educação básica e, sobretudo, da educação profissionalizante, que
garanta à indústria uma oferta de trabalhadores qualificados, aptos a enfrentar os desafios tecnológicos do século XXI,
e a realização de investimentos em políticas de desenvolvimento científico e tecnológico, sem dúvida, garantirão um desenvolvimento sustentado em bases sólidas, formado por atividades industriais que encontrarão o contexto adequado
para o seu desenvolvimento.
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Confederação Nacional da Indústria – Projeções para a economia brasileira
2009
Atividade econômica

2010

2011
projeção anterior
dezembro/10

2011
projeção

PIB
(variação anual)

-0,6%

7,5%

4,5%

3,5%

PIB industrial
(variação anual)

-6,4%

10,1%

4,5%

2,8%

4,2%

7,0%

5,1%

4,5%

-10,3%

21,9%

13,5%

9,0%

7,9%
Inflação

6,7%

6,0%

6,0%

4,3%
Taxa de juros

5,9%

5,0%

6,0%

Consumo das famílias
(variação anual)
Formação bruta de capital fixo
(variação anual)
Taxa de desemprego
(média anual - % da PEA)
Inflação
(IPCA - variação anual)
Taxa nominal de juros
(taxa média do ano)
(fim do ano)
Taxa real de juros
(taxa média anual e deflação: IPCA)

10,13%

9,90%

11,84%

12,13%

8,75%

10,75%

12,00%

12,50%

4,6%

6,3%

5,4%

5,0%
Contas públicas*

Déficit público nominal
(% do PIB)

3,34%

2,55%

3,20%

3,05%

Superávit público primário
(% do PIB)

2,03%

2,80%

2,20%

2,70%

40,2%

40,4%

39,9%

Dívida pública líquida
(% do PIB)

42,8%
Taxa de câmbio

Taxa nominal de câmbio - R$/US$
(média de dezembro)
(média do ano)

1,75

1,69

1,70

1,63

1,99
Setor externo

1,76

1,70

1,63

Exportações
(US$ bilhões)

153,0

201,9

228,0

250,0

Importações
(US$ bilhões)

127,6

181,6

224,0

230,0

25,4

20,3

4,0

20,0

-24,3

-47,5

-70,0

-57,0

Saldo comercial
(US$ bilhões)
Saldo em conta corrente
(US$ bilhões)
Fonte: CNI – Informe Conjuntural/jan-mar 2011
* Não inclui as empresas do Grupo Petrobras.
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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, que
neste ano completa 50 ANOS de atuação nos três estados do Sul (RS, SC e PR) mais Mato Grosso do Sul, tendo como controladores os
governos de Santa Catarina, do Paraná e do 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. No ano que passou, o BRDE registrou um total de R$ 717,92
milhões em operações com o setor industrial, sendo o que mais buscou crédito, com pouco mais de 39% do total de R$ 1,83 bilhão
em contratações. Do valor total contratado, Santa Catarina respondeu por R$ 555,9 milhões, sendo a indústria o setor responsável pelo
maior volume de recursos, R$ 261,6 milhões.
Nos seus 50 anos de atuação, o BRDE produziu os seguintes resultados:
 Mais de 50 mil clientes financiados;
 US$ 20 bilhões em financiamentos;
 US$ 42 bilhões em investimentos totais;
 Geração/manutenção de 2,2 milhões de empregos;
 US$ 5 bilhões em adicional de arrecadação (ICMS) para os governos do Sul.
O Banco apoiou fortemente a formação do complexo metalmecânico 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. Além disso, teve
papel fundamental na transformação de Santa Catarina em um importante polo 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.
Mais recentemente, o BRDE tem uma forte atuação no setor energético na região Sul, especialmente em Santa Catarina. Desde o início
da década, o banco está empenhado em financiar os investimentos na geração e distribuição de energia elétrica, de forma a evitar escassez de energia e o consequente prejuízo às indústrias, bem como garantir segurança para o crescimento das mesmas. Atualmente,
já estão consolidadas importantes parcerias com diversos agentes do setor elétrico, facilitando todo o processo de financiamento dos
investimentos.
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 os setores 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 e capital de giro associado ao investimento a ser realizado, entre outros).
Programas Especiais:
Finame PSI - Programa de Sustentação do Investimento, que tem por objetivo financiar a produção e a aquisição de máquinas e equipamentos novos, de fabricação nacional, credenciados no BNDES, inclusive agrícolas, aí incluídos conjuntos e sistemas industriais, máquinas-ferramenta, embarcações, aeronaves, vagões e locomotivas ferroviários e metroviários, tratores, colheitadeiras, implementos agrícolas
e máquinas rodoviárias e equipamentos para pavimentação. Juros fixos entre 6,5% e 8,7% ao ano, com prazos de até 120 meses.
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.
Informações:
Fone: (48) 3221-8000
E-mail: brdeflo@brde.com.br
Internet: www.brde.com.br
Diretoria BRDE
Diretor-Presidente e Diretor de Operações Renato de Mello Vianna
Vice-Presidente e Diretor de Planejamento Carlos Henrique Horn
Diretor Administrativo Celso Bernardi
Diretor de Acompanhamento e Recuperação de Créditos Nivaldo Assis Pagliari
Diretor Financeiro Jorge Gomes Rosa Filho
Chefe do Gabinete da Diretoria Matheus Munhoz
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Diretorias e Conselhos do Sistema FIESC
Sistema FIESC
Alcantaro Corrêa – Presidente
Glauco José Côrte – 1º Vice-Presidente
FIESC
Alcantaro Corrêa – Presidente
Glauco José Côrte – 1º Vice-Presidente
Mario Cezar de Aguiar – Diretor1º Secretário
Maurício César Pereira – Diretor 2º Secretário
César Murilo Barbi – Diretor 1º Tesoureiro
Carlos Toniolo – Diretor 2º Tesoureiro
Vice-Presidentes para Assuntos Regionais
Álvaro Luis de Mendonça – Alto Uruguai Catarinense
Germano Emílio Purnhagen – Alto Vale do Itajaí
Gilberto Seleme – Centro-Norte
Anselmo Zanellato – Centro-Oeste
Astor Kist – Extremo Oeste
Michel Miguel – Litoral Sul
Albano Schmidt – Norte-Nordeste
Waldemar Antônio Schmitz – Oeste
Arnaldo Huebl – Planalto Norte
Cândido Bampi Filho – Serra Catarinense
Vítor Mário Zanetti – Sudeste
Guido José Búrigo – Sul
Rui Altenburg – Vale do Itajaí
Durval Marcatto Júnior – Vale do Itapocu
Vice-Presidentes para Assuntos Estratégicos
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Alfredo Piotrovski
Carlos Vitor Ohf
Ingo Fischer
Jorge Luiz Strehl
Mário Lanznaster
Ovandi Rosenstock
Diretores
Adolfo Fey
Afonso Eliseu Furghestti
Aldo Apolinário João
Alexandre d’Avila da Cunha
Bárbara Paludo
Carlos Alberto Barbosa Mattos
Carlos Ivanov Hristo
Célio Bayer
Charles Alfredo Bretzke
Conrado Coelho Costa Filho
Diomício Vidal
Edvaldo Ângelo
Flávio José Martins
Günter Knolseisen
Ida Áurea da Costa
Jayme Antônio Zanatta
Johni Richter
Luiz César Meneghetti
Maury Santos Júnior
Moacir Antoninho Sartori
Murilo Ghisoni Bortoluzzi
Ney Osvaldo Silva Filho
Paulo Sérgio Arias
Renato Rossmark Schramm
Valter Ros de Souza

Leonir João Pinheiro
Walgenor Teixeira
Suplentes
Flávio Henrique Fett
Tito Alfredo Schmitt
Woimer José Back
Delegação junto à CNI
Titulares
Alcantaro Corrêa
Glauco José Côrte
Suplentes
Mario Cezar de Aguiar
João Stramosk
CIESC
Alcantaro Corrêa – Presidente
Glauco José Côrte – 1º Vice-Presidente
Ester de Souza F. de Macedo – Diretora 1ª Secretária
Adalberto Roeder – Diretor 1º Tesoureiro
Aldo Nienkötter – Diretor 2º Tesoureiro
Conselho Consultivo
Amilcar Nicolau Pelaez
Evandro Müller de Castro
Fernandes Luiz Andretta
Jair Philippi
Jairo Becker
Lino Rohden
Luciano Flávio Andriani
Luiz Antônio Botega
Luiz Gonzaga Coelho
Marcio Anselmo Ribeiro
Odelir Battistella
Osmar Telck
Conselho Fiscal
Titulares
Álvaro Weiss
Dario Luiz Vitali
Nivaldo Pinheiro
Suplentes
Konstantinos Meintanis
Salvador Ramiro Navidad
Sônia Regina Hess de Souza
SESI
Conselho Regional
Alcantaro Corrêa – Presidente
Glauco José Côrte – 1º Vice-Presidente
Henrique de Bastos Malta – Representante da Fiesc junto
ao Conselho Regional do SESI
Representantes da Indústria

Conselho Fiscal

Titulares
Cid Erwin Lang
José Fernando da Silva Rocha
Luís Carlos Guedes
Sérgio Luiz Pires

Titulares
Fred Rubens Karsten

Suplentes
Alfredo Ender

Amauri Alberto Buzzi
Carlos Kracik Rosa
Ramiro Cardoso
Representantes Institucionais
Titulares
Luis Miguel Vaz Viegas – Representante do Ministério do
Trabalho e Emprego
Célio Goulart – Representante do Governo do Estado de
Santa Catarina
Ari Oliveira Alano – Representante dos Trabalhadores da
Indústria
Suplentes
Carlos Artur Barboza – Representante do Ministério do
Trabalho e Emprego
Antônio Carlos Poletini – Representante do Governo do
Estado de Santa Catarina
Carlos Alberto Baldissera – Representante dos
Trabalhadores da Indústria
SENAI
Conselho Regional
Alcantaro Corrêa – Presidente
Glauco José Côrte – 1º Vice-Presidente
César Augusto Olsen – Representante da Fiesc junto ao
Conselho Regional do SENAI
Representantes da Indústria
Titulares
Ademir Luiz Dalla Lana
Cidnei Luiz Barozzi
José Suppi
Nilton Gomes Paz
Suplentes
Humberto Barros Silva
Jader Jacó Westrupp
Osvaldo Luciani
Vincenzo Francesco Mastrogiacomo
Representantes Institucionais
Titulares
Luis Miguel Vaz Viegas – Representante do Ministério do
Trabalho e Emprego
Consuelo Aparecida Sielski Santos – Representante do
Ministério da Educação
Ari Oliveira Alano – Representante dos Trabalhadores
da Indústria
Suplentes
Carlos Artur Barboza – Representante do Ministério do
Trabalho e Emprego
Rosângela Mauzer Casarotto – Representante do
Ministério da Educação
Carlos Alberto Baldissera – Representante dos
Trabalhadores da Indústria
IEL
Alcantaro Corrêa – Presidente
Glauco José Côrte – 1º Vice-Presidente
Adalberto Roeder – Diretor Tesoureiro
Israel José Marcon – Representante da Fiesc junto ao
Conselho Regional do IEL

Conselho Consultivo
Titulares
César Gomes Júnior
Giordan Heidrich
Haroldo da Silva Bremen
Heleny Mendonça Meister
Hélio César Bairros
Isabel Christina Antunes Baggio
Neivaldo Suzin
Suplentes
Álvaro Schwegler
Antônio Wiggers
Celso Panceri
Eduardo Seleme
Guido Jackson Bretzke
Jaime Franzner
Paulo Rubens Obenaus
Conselho Fiscal
Titulares
João Paulo Schmalz
Marcus Schlösser
Norberto Dias
Suplentes
Ismar Lombardi
Luiz Eduardo Broering
Maria Regina L. R. Alves
Representantes Institucionais
BRDE
FAPESC
Fundação CERTI
SEBRAE/SC
Sistema ACAFE
UDESC
UFSC
Diretoria Executiva do Sistema FIESC
FIESC / CIESC
Henry Uliano Quaresma – Diretor de Relações Industriais e
Institucionais
Fernando Pisani de Linhares – Diretor Administrativo e
Financeiro
SENAI / SC
Sérgio Roberto Arruda – Diretor Regional
Marco Antônio Dociatti – Diretor de Desenvolvimento
Organizacional
Antônio José Carradore – Diretor de Educação e Tecnologia
SESI / SC
Hermes Tomedi – Superintendente
Daniel Thiesen Horongoso – Diretor de Administração e
Finanças
Leocádia Maccagnan – Diretora de Operações Sociais
IEL / SC
Natalino Uggioni – Superintendente
Fernando Pisani de Linhares – Diretor Administrativo e
Financeiro
Diretoria Jurídica do Sistema FIESC
Carlos José Kurtz – Diretor Jurídico
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Rodovia Admar Gonzaga, 2.765 - Itacorubi - Florianópolis/SC - Cep 88034-001
Fone: (48) 3231-4279 - Fax: (48) 3334-0608
e-mail: pei@fiescnet.com.br
www.fiescnet.com.br/pei

