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A Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina lança, com o apoio 

do BRDE, mais uma edição da publicação Desempenho e Perspectivas da 
Indústria Catarinense. Esta é a nona edição do estudo, que traz informa-

ções sobre os investimentos realizados pela indústria catarinense em 2008 e 

previsão para o período 2009-2011. Na segunda parte, apresenta a análise 

conjuntural referente ao ano de 2008 e as perspectivas para 2009.

Monitorar o ambiente industrial, produzir e tornar disponíveis informações 

são compromissos estabelecidos pela FIESC em seu planejamento estra-

tégico. E a importância disso é ainda maior diante da atual conjuntura de 

crise mundial. Com o acompanhamento do desempenho das indústrias e 

de suas intenções de investir, a FIESC contribui, mais uma vez, com infor-

mações estratégicas para subsidiar ações visando o desenvolvimento da 

indústria catarinense. 

Alcantaro Corrêa
Presidente do Sistema FIESC

Apresentação
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2008 a 2011

Investimentos da 
Indústria Catarinense
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Investimentos realizados em 2008

Nos três primeiros trimestres de 2008 as indústrias catarinenses apresentaram comportamento positivo. O faturamento 

cresceu 10% até setembro em relação ao mesmo período do ano anterior. A crise financeira mundial iniciada no quarto 

trimestre de 2008 deixou as indústrias apreensivas quanto ao comportamento futuro. A redução da demanda e o desapa-

recimento do crédito bancário deixou as empresas menos capitalizadas. Os indicadores positivos foram se deteriorando 

nos meses seguintes, refletindo em maior cautela nas decisões de investimentos inclusive para 2009. 

O levantamento realizado pela FIESC, no início de março de 2009, revelou que 75% das 109 indústrias respondentes re-

alizaram investimentos em 2008. Destas, 65% fizeram de acordo com o planejado, 8% acima do previsto e 27,3% abaixo. 

A proporção de indústrias cujos investimentos foram afetados pela crise em 2008 chegou a 63%.

As que não investiram em 2008 citaram como principais motivos a falta de recursos próprios, escassez de crédito no 

mercado financeiro, retração no consumo, problemas enfrentados devido ao câmbio, aumento dos custos, falta de incen-

tivos, dívidas tributárias, incerteza de cenários e algumas indústrias por não terem necessidade de investir.

Proporção de empresas que realizaram ou não investimentos em 2008

Gêneros de atividade
Nº 

de indústrias
informantes

2008 (% de respostas)
Realizou
investim.

Não realizou
investim.

Produtos Alimentícios e Bebidas 10 100,0 0,0
Produtos Têxteis 13 53,8 46,2
Confecções de Artigos do Vestuário 11 63,6 36,4
Couros e Artigos de Viagem 1 0,0 100,0
Produtos de Madeira 11 81,8 18,2
Celulose, Papel e Produtos de Papel 5 100,0 0,0
Edição, Impressão e Repr. de Gravações 2 0,0 100,0
Produtos Químicos 2 50,0 50,0
Artigos de Borracha e Plástico 5 60,0 40,0
Produtos de Minerais não Metálicos 10 60,0 40,0
Metalurgia Básica 7 100,0 0,0
Produtos de Metal – exceto máquinas 6 100,0 0,0
Máquinas e Equipamentos 7 85,7 14,3
Máquinas, Aparelhos e Mat. Elétricos 2 100,0 0,0
Mat. Eletrôn., Apar. e Equip. de Comunicação 3 100,0 0,0
Veículos Automotores 1 100,0 0,0
Artigos do Mobiliário 6 50,0 50,0
Produtos Diversos 1 100,0 0,0
Tecnologia, Automação, Informática 6 83,3 16,7
TOTAL 109 75,0 25,0

Fonte: FIESC/PEI
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A crise financeira global afetou os investimentos da empresa em 2008?

Gêneros de atividade
% de respostas

SIM NÃO
Produtos Alimentícios e Bebidas 88,9 11,1
Produtos Têxteis 69,2 30,8
Confecções de Artigos do Vestuário e Acessórios 36,4 63,6
Couros e Artigos de Viagem 0,0 100,0
Produtos de Madeira 100,0 0,0
Celulose, Papel e Produtos de Papel 60,0 40,0
Edição, Impressão e Reprodução de Gravações 100,0 0,0
Produtos Químicos 100,0 0,0
Artigos de Borracha e Plástico 60,0 40,0
Produtos de Minerais não Metálicos 60,0 40,0
Metalurgia Básica 14,3 85,7
Produtos de Metal - exceto máquinas 66,7 33,3
Máquinas e Equipamentos 57,1 42,9
Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos 100,0 0,0
Material Eletrônico, Aparelhos e Equip. de Comunicação 33,3 66,7
Veículos Automotores 100,0 0,0
Artigos do Mobiliário 80,0 20,0
Produtos Diversos 100,0 0,0
Tecnologia, Automação, Informática 33,3 66,7
TOTAL 63,2 36,8

 Fonte: FIESC/PEI

O total investido pelas indústrias em 2008 foi de R$ 2,1 bilhões, sendo R$ 1,2 bilhão em Santa Catarina, R$ 181 milhões 

em outros estados e R$ 709 milhões no exterior. Os estados que receberam investimentos foram: Minas Gerais, São Paulo, 

Paraná, Goiás, Rio Grande do Norte, Ceará, Rio Grande do Sul, Bahia, Amazonas, Rio de Janeiro, Pernambuco e Distrito 

Federal. No exterior foram Estados Unidos, Alemanha, Argentina, Chile, Colômbia, Venezuela, México, Espanha, Índia, 

China, Emirados Árabes Unidos, Austrália, França, Bélgica, Inglaterra, Portugal e Itália. 

Os segmentos de atividade líderes em investimentos no ano de 2008 foram Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos, 

com o montante de R$ 834 milhões; Metalurgia Básica, com R$ 538 milhões, e Alimentar, com R$ 294 milhões. 
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Valor investido em 2008
Gêneros de atividade Em SC Em outros estados No exterior Total

Produtos Alimentícios e Bebidas 259.107.219,86 35.171.388,83 0,00 294.278.608,69
Produtos Têxteis 50.148.383,40 8.550.429,59 0,00 58.698.812,99
Confecções de Artigos do Vestuário 64.853.522,38 15.107.565,56 0,00 79.961.087,94
Couros e Artigos de Viagem 0,00 0,00 0,00 0,00
Produtos de Madeira 11.501.529,54 232.809,25 0,00 11.734.338,79
Celulose, Papel e Produtos de Papel 30.860.685,68 0,00 0,00 30.860.685,68
Edição, Impressão e Repr. de Gravações 0,00 0,00 0,00 0,00
Produtos Químicos 950.717,00 0,00 0,00 950.717,00
Artigos de Borracha e Plástico 22.041.952,36 3.700.000,00 0,00 25.741.952,36
Produtos de Minerais não Metálicos 57.715.715,00 23.051.000,00 0,00 80.766.715,00
Metalurgia Básica 257.976.738,45 28.097.019,00 252.000.000,00 538.073.757,45
Produtos de Metal – exceto máquinas 44.719.073,92 8.882.049,17 0,00 53.601.123,09
Máquinas e Equipamentos 26.324.578,70 300.000,00 0,00 26.624.578,70
Máquinas, Aparelhos e Mat. Elétricos 333.106.000,00 43.928.000,00 457.200.000,00 834.234.000,00
Mat. Eletrôn., Apar. e Equip. de Comunicação 55.252.540,60 13.047.987,32 0,00 68.300.527,92
Veículos Automotores 14.000.000,00 0,00 0,00 14.000.000,00
Artigos do Mobiliário 2.452.385,34 0,00 0,00 2.452.385,34
Produtos Diversos 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00
Tecnologia, Automação, Informática 3.437.200,00 1.100.000,00 0,00 4.537.200,00
TOTAL 1.234.678.242,23 181.168.248,72 709.200.000,00 2.125.046.490,95

Fonte: FIESC/PEI

O bom desempenho industrial observado até o terceiro trimestre de 2008 permitiu que o montante investido no ano 

ficasse acima do valor de 2007, ou seja, R$ 2,1 bilhões contra R$ 1,5 bilhão. Em média, as indústrias catarinenses 

utilizaram 7,37% de seu faturamento para investimentos em 2008, contra 4,66% no ano anterior. Alguns segmentos de 

atividade ultrapassaram essa média, com destaque para Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos e Material Eletrô-

nico e de Comunicação. 
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Valor do faturamento e investimentos realizados em 2008

Gêneros de atividade
2008

Investimentos 
sobre faturamento

Faturamento
R$

Investimentos
R$

Produtos Alimentícios e Bebidas 7.170.947.048,09 294.278.608,69 4,10
Produtos Têxteis 1.370.352.132,83 58.698.812,99 4,28
Confecções de Artigos de Vestuário 1.594.319.431,20 79.961.087,94 5,02
Couros e Artigos de Viagem 7.500.000,00 0,00 0,00
Produtos de Madeira 300.528.634,98 11.734.338,79 3,90
Celulose, Papel e Produtos de Papel 709.455.041,62 30.860.685,68 4,35
Edição, Impress. e Repr. de Gravações 20.127.931,47 0,00 0,00
Produtos Químicos 17.893.325,80 950.717,00 5,31
Artigos de Borracha e Plástico 561.533.761,00 25.741.952,36 4,58
Produtos de Minerais não Metálicos 1.898.757.892,59 80.766.715,00 4,25
Metalurgia Básica 6.611.076.981,92 538.073.757,45 8,14
Produtos de Metal – exceto máquinas 879.929.560,00 53.601.123,09 6,09
Máquinas e Equipamentos 522.439.222,53 26.624.578,70 5,10
Máquinas, Aparelhos e Mat. Elétricos 5.621.193.000,00 834.234.000,00 14,84
Mat. Eletrôn., Apar. e Equip. de Com. 470.402.690,16 68.300.527,92 14,52
Veículos Automotores 820.000.000,00 14.000.000,00 1,71
Artigos do Mobiliário 152.488.912,18 2.452.385,34 1,61
Produtos Diversos 21.530.915,00 230.000,00 1,07
Tecnologia, Automação, Informática 70.494.023,51 4.537.200,00 6,44
TOTAL 28.820.970.504,88 2.125.046.490,95 7,37

Fonte: FIESC/PEI

            

Em termos de valor médio investido por empresa, destacaram-se em 2008 Metalurgia Básica e Máquinas, Aparelhos e 

Materiais Elétricos. 

A preferência dos empresários continuou sendo a utilização de recursos próprios nos investimentos. A previsão de que 

iriam utilizar em maior escala financiamentos via bancos de fomento não se concretizou. Os principais motivos apontados 

para a escolha de capital próprio foram: disponibilidade de caixa, alto custo financeiro para captação no mercado, juros 

elevados, itens não financiáveis, restrição do crédito bancário, excesso de burocracia para obtenção de financiamentos, 

demora na aprovação do crédito e rigor na quantificação das garantias.  

A proporção de recursos próprios nos investimentos realizados em 2008 foi de 58,4%. Em bancos privados nacionais 

foram captados 17,1% e em bancos de fomento 15,0% do total investido. Recursos de bancos de fomento via bancos 

privados nacionais somaram 2,6%.
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Investimentos Futuros

A conjuntura de crise financeira mundial se refletiu, como citado anteriormente, nas decisões de investimentos da indús-

tria catarinense para 2009. As incertezas quanto à dimensão da crise e aos reflexos imediatos causados sobre o crédito 

e à demanda tornaram as indústrias menos confiantes nos cenários de curto, médio e longo prazos, além de ficarem 

menos capitalizadas para realizar investimentos. 

Menor faturamento, aumento de custos, oscilações do dólar, restrição e alto custo do crédito e incertezas econômicas 

são alguns dos fatores citados como limitantes à realização de investimentos em 2009.

Segundo o levantamento da FIESC, a metade das indústrias pesquisadas não definiu investimentos ou não vai investir 

em 2009. A proporção de indústrias que está disposta a realizar investimentos em 2009 é de 49,1%. Em 2010 esse ín-

dice cai para 44,9% e em 2011 para 37,1%. Quanto maior o tempo, mais difícil de prever. A prioridade no momento é a 

redução de custos e a adequação da produção aos níveis de consumo atual.
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Estão previstos investimentos para 2009?

Gêneros de atividade
% de respostas

Sim Não Indefinido
Produtos Alimentícios e Bebidas 44,4 11,1 44,4
Produtos Têxteis 30,8 15,4 53,8
Confecções de Artigos do Vestuário 81,8 18,2 0,0
Couros e Artigos de Viagem 0,0 0,0 100,0
Produtos de Madeira 45,5 27,3 27,3
Celulose, Papel e Produtos de Papel 40,0 20,0 40,0
Edição, Impressão e Repr. de Gravações 0,0 50,0 50,0
Produtos Químicos 0,0 0,0 100,0
Artigos de Borracha e Plástico 60,0 20,0 20,0
Produtos de Minerais não Metálicos 22,2 11,1 66,7
Metalurgia Básica 83,3 16,7 0,0
Produtos de Metal – exceto máquinas 66,7 16,7 16,7
Máquinas e Equipamentos 42,9 14,3 42,9
Máquinas, Aparelhos e Mat. Elétricos 50,0 0,0 50,0
Mat. Eletr., Apar. e Equip. de Comunicação 100,0 0,0 0,0
Veículos Automotores 100,0 0,0 0,0
Artigos do Mobiliário 33,3 50,0 16,7
Produtos Diversos 0,0 0,0 100,0
Tecnologia, Automação, Informática 66,7 0,0 33,3
TOTAL 49,1 17,0 34,0

Fonte: FIESC/PEI
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A crise financeira global afetou os planos de investimentos da empresa para 2009?

Gêneros de atividade
Nº de indústrias

informantes
% de respostas

SIM NÃO
Produtos Alimentícios e Bebidas 10 88,9 11,1
Produtos Têxteis 13 69,2 30,8

Confecções de Artigos do Vestuário e Acessórios 11 60,0 40,0
Couros e Artigos de Viagem 1 0,0 100,0
Produtos de Madeira 11 100,0 0,0
Celulose, Papel e Produtos de Papel 5 100,0 0,0
Edição, Impressão e Reprodução de Gravações 2 100,0 0,0
Produtos Químicos 2 100,0 0,0
Artigos de Borracha e Plástico 5 80,0 20,0
Produtos de Minerais não Metálicos 10 60,0 40,0
Metalurgia Básica 7 100,0 0,0
Produtos de Metal - exceto máquinas 6 83,3 16,7
Máquinas e Equipamentos 7 57,1 42,9
Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos 2 100,0 0,0
Material Eletrônico, Aparelhos e Equip. de Comunicação 3 33,3 66,7
Veículos Automotores 1 100,0 0,0
Artigos do Mobiliário 6 83,3 16,7
Produtos Diversos 1 100,0 0,0
Tecnologia, Automação, Informática 6 50,0 50,0
TOTAL 109 76,2 23,8

Fonte: FIESC/PEI

De que maneira a crise afetou os planos de investimento para 2009?

Alternativas
Número de 

assinalações*

% sobre o total 
de respondentes

(109)  
Pelo menor faturamento obtido 78 71,6

Devido à retração da demanda externa 42 38,5
Devido à retração da demanda interna 57 52,3
Devido à inadimplência dos clientes ou atrasos de pagamentos 21 19,3
Outros 3 2,8

Pelo aumento dos custos 31 28,4
Devido ao aumento no preço das matérias-primas ou insumos 24 22,0
Devido ao aumento nos custos de importação de máquinas e equipamentos 10 9,2
Devido ao aumento do preço do frete 4 3,7
Outros 1 0,9

Pela restrição do crédito 44 40,4
Pelo alto custo do crédito 39 35,8
Pela menor produção da empresa 28 25,7
Pelas incertezas econômicas geradas 53 48,6
Pelas perdas da empresa em bolsas de valores 1 0,9
Pela oscilação do dólar 25 22,9
Outros 0 0,0
Não havia intenção de investir em 2009 2 1,8
TOTAL dE ASSINALAçõES 301 -

Fonte: FIESC/PEI

*Obs: questão de múltipla escolha
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A previsão de investimentos para 2009 é de R$ 1,1 bilhão. Desse valor, 85% ficará em Santa Catarina, 9% será destina-

do a investimentos no exterior e 6% em outros estados. A indústria de Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos lidera 

os investimentos fora do país por possuir unidades instaladas no exterior. A preocupação com a internacionalização, 

visando o aumento da competitividade, também foi citada como motivo, por outro segmento de atividade, para a reali-

zação de investimentos fora do Brasil. Em outros estados os motivos apontados para a realização de investimentos fo-

ram: existência de incentivos fiscais, redução de custos logísticos, maior disponibilidade e menor custo da mão-de-obra, 

maior facilidade para aquisição de matérias-primas, segmentação do atendimento ao mercado, maior proximidade de 

potenciais clientes, carga tributária elevada em Santa Catarina, melhora da infraestrutura para distribuição dos produ-

tos, existência de filial fora do estado. 

Valor dos investimentos anunciados para os anos de 2009, 2010 e 2011 (R$)
       Local 2009 2010* 2011* TOTAL

Santa Catarina 985.220.389,41 290.568.384,49 182.850.000,00 1.458.638.773,90
Fora do estado 72.601.007,08 19.055.191,09 14.800.000,00 106.456.198,17
No exterior 100.000.000,00 0,0 200.000,00 100.200.000,00
TOTAL 1.157.821.396,49 309.623.575,58 197.850.000,00 1.665.294.972,07

Fonte: FIESC/PEI

*Obs: a atual conjuntura de crise prejudica a previsão das indústrias. Grande parte ainda não definiu investimentos para os anos de 2010 e 2011.

Com relação à fonte dos recursos para os investimentos futuros, apesar de a utilização do capital próprio continuar sendo 

prioridade, deve-se destacar o crescimento da disposição dos industriais em utilizar recursos dos bancos de fomento. 

Em 2008 as empresas captaram 15% dos recursos nestes agentes de desenvolvimento. Para os novos investimentos 

há intenção de obter 34,3% dos recursos diretamente nesses bancos e mais 4,7% com recursos deles indiretamente, 

através de outros bancos. 

Dentre os estados que receberão investimentos até 2011 pode-se citar São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, Mi-

nas Gerais, Sergipe, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Ceará, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Pernambuco. No 

exterior não há previsão de investimentos para 2010 e em 2011 será de R$ 200 mil. Os segmentos de atividade que mais 

irão investir em 2009 são Metalurgia Básica, Alimentar, Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos. O total de empregos a 

serem gerados com os novos investimentos até 2011 é de 8 mil, sendo 6 mil em Santa Catarina e 2 mil fora do estado.
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Investimentos anunciados para 2009

Gêneros de atividade
Santa Catarina

R$
Fora do estado

R$
No exterior

R$
TOTAL

R$
Produtos Alimentícios e Bebidas 156.650.000,00 1.700.000,00 0,00 158.350.000,00
Produtos Têxteis 27.070.000,00 3.000.000,00 0,00 30.070.000,00
Confecções de Artigos do Vestuário 46.130.553,06 19.409.283,56 0,00 65.539.836,62
Couros e Artigos de Viagem 0,00 0,00 0,00 0,00
Produtos de Madeira 5.900.000,00 1.100.000,00 0,00 7.000.000,00
Celulose, Papel e Produtos de Papel 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00
Edição, Impressão e Repr. de Gravações 0,00 0,00 0,00 0,00
Produtos Químicos 0,00 0,00 0,00 0,00
Artigos de Borracha e Plástico 24.000.000,00 200.000,00 0,00 24.200.000,00
Produtos de Minerais não Metálicos 16.500.000,00 0,00 0,00 16.500.000,00
Metalurgia Básica 438.149.683,77 19.000.000,00 0,00 457.149.683,77
Produtos de Metal – exceto máquinas 11.100.000,00 0,00 0,00 11.100.000,00
Máquinas e Equipamentos 36.080.000,00 0,00 0,00 36.080.000,00
Máquinas, Aparelhos e Mat. Elétricos 180.000.000,00 20.000.000,00 100.000.000,00 300.000.000,00
Mat. Elet., Apar. e Equip. de Comunicação 26.615.152,58 7.691.723,52 0,00 34.306.876,10
Veículos Automotores 6.200.000,00 0,00 0,00 6.200.000,00
Artigos do Mobiliário 1.625.000,00 0,00 0,00 1.625.000,00
Produtos Diversos 0,00 0,00 0,00 0,00
Tecnologia, Automação, Informática 3.200.000,00 500.000,00 0,00 3.700.000,00
TOTAL 985.220.389,41 72.601.007,08 100.000.000,00 1.157.821.396,49

Fonte: FIESC/PEI
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Investimentos anunciados para 2010

Gêneros de atividade
Santa Catarina

R$
Fora do estado

R$
No exterior

R$
TOTAL

R$
Produtos Alimentícios e Bebidas 30.900.000,00 300.000,00 0,00 31.200.000,00
Produtos Têxteis 25.500.000,00 5.000.000,00 0,00 30.500.000,00
Confecções de Artigos do Vestuário 52.396.384,49 9.555.191,09 0,00 61.951.575,58
Couros e Artigos de Viagem 0,00 0,00 0,00 0,00
Produtos de Madeira 4.300.000,00 600.000,00 0,00 4.900.000,00
Celulose, Papel e Produtos de Papel 22.000.000,00 0,00 0,00 22.000.000,00
Edição, Impressão e Repr. de Gravações 0,00 0,00 0,00 0,00
Produtos Químicos 0,00 0,00 0,00 0,00
Artigos de Borracha e Plástico 28.000.000,00 0,00 0,00 28.000.000,00
Produtos de Minerais não Metálicos 21.500.000,00 0,00 0,00 21.500.000,00
Metalurgia Básica 60.772.000,00 0,00 0,00 60.772.000,00
Produtos de Metal – exceto máquinas 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00
Máquinas e Equipamentos 11.900.000,00 0,00 0,00 11.900.000,00
Máquinas, Aparelhos e Mat. Elétricos 0,00 0,00 0,00 0,00
Mat. Eletrôn., Apar. e Equip. de Comunic. 14.000.000,00 3.000.000,00 0,00 17.000.000,00
Veículos Automotores 6.600.000,00 0,00 0,00 6.600.000,00
Artigos do Mobiliário 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00
Produtos Diversos 0,00 0,00 0,00 0,00
Tecnologia, Automação, Informática 3.700.000,00 600.000,00 0,00 4.300.000,00
TOTAL 290.568.384,49 19.055.191,09 0,00 309.623.575,58

 Fonte: FIESC/PEI

*Obs: a atual conjuntura de crise prejudica a previsão das indústrias. Grande parte ainda não definiu investimentos para o ano de 2010.

   
Investimentos anunciados para 2011

Gêneros de atividade
Santa Catarina

R$
Fora do estado

R$
No exterior

R$
TOTAL

R$
Produtos Alimentícios e Bebidas 31.000.000,00 400.000,00 0,00 31.400.000,00
Produtos Têxteis 26.000.000,00 5.000.000,00 0,00 31.000.000,00
Confecções de Artigos do Vestuário 18.150.000,00 5.000.000,00 0,00 23.150.000,00
Couros e Artigos de Viagem 0,00 0,00 0,00 0,00
Produtos de Madeira 4.500.000,00 600.000,00 0,00 5.100.000,00
Celulose, Papel e Produtos de Papel 9.500.000,00 0,00 0,00 9.500.000,00
Edição, Impressão e Repr. de Gravações 0,00 0,00 0,00 0,00
Produtos Químicos 0,00 0,00 0,00 0,00
Artigos de Borracha e Plástico 32.000.000,00 0,00 0,00 32.000.000,00
Produtos de Minerais não Metálicos 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00
Metalurgia Básica 10.200.000,00 0,00 0,00 10.200.000,00
Produtos de Metal – exceto máquinas 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00
Máquinas e Equipamentos 8.200.000,00 0,00 0,00 8.200.000,00
Máquinas, Aparelhos e Mat. Elétricos 0,00 0,00 0,00 0,00
Mat. Eletrôn., Apar. e Equip. de Comunic. 14.500.000,00 3.000.000,00 0,00 17.500.000,00
Veículos Automotores 6.600.000,00 0,00 0,00 6.600.000,00
Artigos do Mobiliário 3.200.000,00 0,00 0,00 3.200.000,00
Produtos Diversos 0,00 0,00 0,00 0,00
Tecnologia, Automação, Informática 3.000.000,00 800.000,00 200.000,00 4.000.000,00
TOTAL 182.850.000,00 14.800.000,00 200.000,00 197.850.000,00

Fonte: FIESC/PEI

*Obs: a atual conjuntura de crise prejudica a previsão das indústrias. Grande parte ainda não definiu investimentos para o ano de 2011.
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Investimentos totais anunciados para 2009, 2010 e 2011

Gêneros de atividade
Valores em R$

2009 2010 2011 TOTAL
Produtos Alimentícios e Bebidas 158.350.000,00 31.200.000,00 31.400.000,00 220.950.000,00
Produtos Têxteis 30.070.000,00 30.500.000,00 31.000.000,00 91.570.000,00
Confecções de Artigos do Vestuário 65.539.836,62 61.951.575,58 23.150.000,00 150.641.412,20
Couros e Artigos de Viagem 0,00 0,00 0,00 0,00
Produtos de Madeira 7.000.000,00 4.900.000,00 5.100.000,00 17.000.000,00
Celulose, Papel e Produtos de Papel 6.000.000,00 22.000.000,00 9.500.000,00 37.500.000,00
Edição, Impressão e Repr. de Gravações 0,00 0,00 0,00 0,00
Produtos Químicos 0,00 0,00 0,00 0,00
Artigos de Borracha e Plástico 24.200.000,00 28.000.000,00 32.000.000,00 84.200.000,00
Produtos de Minerais não Metálicos 16.500.000,00 21.500.000,00 10.000.000,00 48.000.000,00
Metalurgia Básica 457.149.683,77 60.772.000,00 10.200.000,00 528.121.683,77
Produtos de Metal – exceto máquinas 11.100.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 23.100.000,00
Máquinas e Equipamentos 36.080.000,00 11.900.000,00 8.200.000,00 56.180.000,00
Máquinas, Aparelhos e Mat. Elétricos 300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00
Mat. Eletrôn., Apar. e Equip. de Comunic. 34.306.876,10 17.000.000,00 17.500.000,00 68.806.876,10
Veículos Automotores 6.200.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 19.400.000,00
Artigos do Mobiliário 1.625.000,00 3.000.000,00 3.200.000,00 7.825.000,00
Produtos Diversos 0,00 0,00 0,00 0,00
Tecnologia, Automação, Informática 3.700.000,00 4.300.000,00 4.000.000,00 12.000.000,00
TOTAL 1.157.821.396,49 309.623.575,58 197.850.000,00 1.665.294.972,07

Fonte: FIESC/PEI

*Obs: a atual conjuntura de crise prejudica a previsão das indústrias. Grande parte ainda não definiu investimentos para os anos de 2010 e 2011.
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Finalidades dos Investimentos

Mesmo sendo realizados por um número menor de indústrias, os investimentos planejados para o triênio 2009-2011 terão 

como principais finalidades a aquisição de máquinas e equipamentos, atualização tecnológica e desenvolvimento de 

produtos. A modernização e a inovação continuam sendo prioridades para as indústrias catarinenses. A tabela a seguir 

mostra a quantidade de assinalações em cada item:

Os investimentos terão quais finalidades?

Finalidades
Número de 

assinalações*

% sobre o total 
de respondentes

(109)  
Aquisição de máquinas e equipamentos 57 52
Atualização tecnológica 47 43
Desenvolvimento de produtos 35 32
Aumento da capacidade produtiva 33 30
Lançamento de novos produtos 32 29
Melhoria da qualidade dos produtos 32 29
Construção civil/ampliação de instalações 30 28
Treinamento/aperfeiçoamento de pessoal 26 24
Propaganda/marketing 20 18
Implantação de novos processos de produção 16 15
Investimentos na área ambiental 17 16
Implantação de nova unidade fabril 14 13
Implantação de programas para melhoria da qualidade 11 10
Reflorestamento 9 8
Diversificação de atividades 7 6
Racionalização administrativa 6 6
Matriz energética: gás, energia elétrica, outros 3 3
Investimentos sociais (restaurante, creche, ambulatório etc.) 4 4
Comércio eletrônico 3 3
Criação de empresa cooperada, em rede ou joint-venture 2 2
Outros 5 5
TOTAL dE ASSINALAçõES 409 -

Fonte: FIESC/PEI

*Obs: questão de múltipla escolha
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Consultadas sobre os programas de incentivo oferecidos pelo governo estadual, a maioria das indústrias revelou conhe-

cer o Pró-Emprego e o PRODEC, mas grande parte delas ainda não os utilizou. A proporção de indústrias que já utilizou 

o Pró-Emprego é de 22,2% e as que utilizaram o PRODEC representam 31,8%.

Sua indústria conhece o Programa Pró-Emprego?

Gêneros de atividade
Nº de indústrias

informantes
% de respostas

SIM NÃO
Produtos Alimentícios e Bebidas 10 77,8 22,2
Produtos Têxteis 13 84,6 15,4

Confecções de Artigos do Vestuário e Acessórios 11 81,8 18,2
Couros e Artigos de Viagem 1 0,0 100,0
Produtos de Madeira 11 90,0 10,0
Celulose, Papel e Produtos de Papel 5 100,0 0,0
Edição, Impressão e Reprodução de Gravações 2 50,0 50,0
Produtos Químicos 2 100,0 0,0
Artigos de Borracha e Plástico 5 100,0 0,0
Produtos de Minerais não Metálicos 10 60,0 40,0
Metalurgia Básica 7 100,0 0,0
Produtos de Metal - exceto máquinas 6 100,0 0,0
Máquinas e Equipamentos 7 100,0 0,0
Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos 2 50,0 50,0
Material Eletrônico, Aparelhos e Equip. de Comunicação 3 66,7 33,3
Veículos Automotores 1 100,0 0,0
Artigos do Mobiliário 6 100,0 0,0
Produtos Diversos 1 100,0 0,0
Tecnologia, Automação, Informática 6 33,3 66,7
TOTAL 109 82,1 17,9

 Fonte: FIESC/PEI
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Sua empresa conhece o PRODEC – Programa de Desenvolvimento da Empresa Catarinense?

Gêneros de atividade
Nº de indústrias

informantes
% de respostas

SIM NÃO
Produtos Alimentícios e Bebidas 10 50,0 50,0
Produtos Têxteis 13 61,5 38,5
Confecções de Artigos do Vestuário e Acessórios 11 81,8 18,2
Couros e Artigos de Viagem 1 0,0 100,0
Produtos de Madeira 11 80,0 20,0
Celulose, Papel e Produtos de Papel 5 100,0 0,0
Edição, Impressão e Reprodução de Gravações 2 50,0 50,0
Produtos Químicos 2 100,0 0,0
Artigos de Borracha e Plástico 5 100,0 0,0
Produtos de Minerais não Metálicos 10 66,7 33,3
Metalurgia Básica 7 100,0 0,0
Produtos de Metal - exceto máquinas 6 83,3 16,7
Máquinas e Equipamentos 7 100,0 0,0
Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos 2 50,0 50,0
Material Eletrônico, Aparelhos e Equip. de Comunic. 3 100,0 0,0
Veículos Automotores 1 100,0 0,0
Artigos do Mobiliário 6 66,7 33,3
Produtos Diversos 1 100,0 0,0
Tecnologia, Automação, Informática 6 16,7 83,3
TOTAL 109 73,8 26,2

 Fonte: FIESC/PEI
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PRODEC – Programa de Desenvolvimento da Empresa Catarinense

O Programa de Desenvolvimento da Empresa Catarinense - PRODEC tem como finalidade conceder incentivo à implan-

tação ou expansão de empreendimentos industriais e comerciais, que vierem produzir e gerar emprego e renda no es-

tado de Santa Catarina.

O incentivo permite a postergação equivalente a um percentual predeterminado sobre o valor do ICMS a ser gerado 

pelo novo projeto. 

Os incentivos solicitados, aprovados e contratados em 2008 estão a seguir:

Projetos aprovados pelo Conselho Deliberativo do PRODEC em 2008

Razão/denominação Social Município
Investimentos 

(R$)
Nº de empregos

Raiz Quadrada Indústria e Comércio de Confecções Ltda. São Carlos         1.523.000,00 23
H.I. Indústria de Etiquetas Ltda. Pomerode         5.618.752,89 5
Metalcomp Ltda. Blumenau         1.836.992,86 7
Metalúrgica Fey S/A Indaial       24.645.153,00 39
Krona Indústria de Plásticos Ltda. Joinville       36.480.878,00 109
Ventisol Indústria e Comércio Ltda. Palhoça         5.097.537,00 35
Cativa Têxtil Indústria e Comércio Ltda. Pomerode         8.000.000,00 82
Minusa S/A Indústria e Comércio de Peças para Tratores Lages         5.000.000,00 32
A.M.C. Têxtil Ltda. Itajaí       20.706.230,00 73
A.M.C. Têxtil Ltda. Jaraguá do Sul       15.034.500,00 86
Berneck Aglomerados S/A Curitibanos     585.000.000,00 456
Hidráulica Industrial S/A Indústria e Comércio Joaçaba       43.149.523,00 60
WEG Equipamentos Elétricos S/A Blumenau       69.868.275,00 66
Chocoleite Indústria de Alimentos Ltda. Jaraguá do Sul         2.507.376,00 13
Mili S/A Três Barras     146.000.000,00 360
Adami S/A Madeiras Caçador       26.117.550,00 6
WEG Automação S/A Jaraguá do Sul       90.829.351,00 120
WEG Equipamentos Elétricos S/A Jaraguá do Sul     471.677.453,00 642
WEG Indústrias S/A Guaramirim       35.587.776,00 22
Brascola Ltda. Joinville         9.896.556,00 110
Febratec Ind. e Com. Ltda. Araquari       12.744.739,00 175
Incofios Indústria de Fios e Malhas Ltda. Indaial       12.393.676,00 50
Krona Acessórios Hidráulicos Ltda. Joinville         4.766.529,00 60
Indústria Avícola Itaiópolis Ltda. Itaiópolis       14.903.490,00 196
Nilo Tozzo & Cia. Ltda. Cordilheira Alta         7.658.820,00 63
Celulose Irani S/A Vargem Bonita       74.322.200,00 70
Cia. Canoinhas de Papel Canoinhas       33.558.865,00 111
Companhia de Bebidas das Américas - Ambev Lages     128.731.817,23 151
Supermercados Manenti Ltda. Araranguá       10.600.000,00 250
Açotec Engenharia, Indústria e Comércio S/A Chapecó         7.804.800,00 123
Indústria e Comércio de Confecções La Moda Ltda. Nova Veneza            573.200,00 45
Tecnargilas Mineração e Beneficiamento Ltda. Criciúma         4.509.042,00 15
Super Rosa Ltda. Florianópolis         6.384.701,02 277
Parati S/A São Lourenço do Oeste       78.000.000,00 49
Wetzel S/A Joinville     179.399.245,19 1.012
Cooperativa Agropecuária de Tubarão Tubarão         2.092.648,30 148
Tecnoblu Ind. Com. Importação e Exportação Ltda. Blumenau         5.462.600,00 70
Sul Valle Alimentos Ltda. São Miguel do Oeste       24.201.440,00 883
Sancris Linhas e Fios Ltda. Brusque       54.320.000,00 1.460

Continua
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Ks Indústria de Metais Ltda. Joinville       11.990.259,00 70
Frig Representações Comerciais Ltda. Jaraguá do Sul         2.368.907,00 50
Sudati Painéis Ltda. Otacílio Costa       58.569.399,45 200
Guararapes Painéis Ltda. Caçador       58.569.399,45 200
Bigolin Distribuidora de Alimentos Ltda. Chapecó         3.471.300,00 54
Cooperativa Central Oeste Catarinense - Lácteos Pinhalzinho     157.258.358,30 160
Vinícola Pericó Ltda. São Joaquim         8.492.750,00 30
Bistek - Supermercados Ltda. Florianópolis       14.736.000,00 450
Olimed Material Hospitalar Ltda. Blumenau            583.162,00 15
Hércules Motores Elétricos Ltda. Timbó       22.550.000,00 92
Brasmo Indústria e Comércio Ltda. Chapecó         1.956.146,98 17
NGT Ferramentas Ltda. Jaraguá do Sul         1.325.000,00 10
WEG Itajaí Equipamentos Elétricos Ltda. Itajaí       36.359.425,00 257
Mkraft Comércio de Metais Ltda. Joinville         2.917.833,50 18
Marilucia Basso Chapecó         1.048.910,89 20
Cia. Hering S/A Blumenau     270.157.136,00 450
Votorantim Cimentos Brasil Ltda. Vidal Ramos     445.955.055,56 110
Vonpar Refrescos S/A Antônio Carlos       39.687.000,00 119
Megaestamp Industrial Ltda. Joinville         4.248.164,85 14
Cooperativa Regional Agropecuária de Campos Novos Campos Novos       85.761.791,00 600
Dânica Termoindustrial Brasil Ltda. Joinville         5.296.730,55 122
Urbano Agroindustrial Ltda. Jaraguá do Sul       19.628.849,00 30
Delpi Componentes Ltda. Jaraguá do Sul            870.000,00 10
Havan Lojas de Departamentos Ltda. Jaraguá do Sul       40.280.917,39 900
Laticínios Cordilat Ltda. Cordilheira Alta         3.640.000,00 11
Brasão Supermercados S/A Chapecó       10.934.172,26 251
Cristalflex Ind. de Espumas e Colchões Ltda. Chapecó         1.500.000,00 40
Acearia Frederico Missner S/A Luis Alves       16.456.330,00 28
Busscar Ônibus S/A. Joinville     219.309.300,00 2.597
Novatex Confecções Ltda. Araquari         3.000.000,00 27
Parati S/A São Lourenço do Oeste       23.650.000,00 90
Esmalglass do Brasil - Fritas, Esmaltes e Corantes Cerâmicos Ltda. Morro da Fumaça       28.977.239,65 33
Fast Indústria e Comércio Ltda. Capinzal         3.064.371,35 30
TOTAL  3.871.618.625,67 14.659

Fonte: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável / Diretoria de Desenvolvimento Econômico - DIEC

PROdEC - Projetos Aprovados de 2000 a 2008
Posição em 31/12/2008

Ano Quant. de projetos Investimentos (R$) Empregos gerados
2000 12 964.102.687,00 853

2001 13 222.772.028,63 2.324

2002 23 813.764.676,24 2.376

2003 55 462.150.491,66 4.579

2004 4 43.919.868,52 493

2005 14 234.455.877,88 1.635

2006 29 386.931.882,25 4.178

2007 8 83.073.108,71 1.929

2008 72 3.871.618.625,67* 14.659

Fonte: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável / Diretoria de Desenvolvimento Econômico - DIEC

* Em 2008 o programa foi ampliado, abrangendo também empresas comerciais.
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Desembolsos BRDE

O BRDE como agente de fomento, empenhado na promoção do desenvolvimento regional, tem financiado investimen-

tos para diversos segmentos de atividade em nosso estado. Em 2008 o valor total desembolsado em Santa Catarina foi 

de R$ 505,8 milhões, sendo 51,5% destinado para a indústria, ou seja, R$ 260,4 milhões. De 2007 para 2008 os valores 

contratados por esse segmento de atividade cresceram 23,6% (variação real).

Desde o início da década, o BRDE está empenhado em financiar os investimentos na geração e distribuição de energia 

elétrica, de forma a evitar racionamento de energia e o consequente prejuízo às indústrias, bem como garantir seguran-

ça 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.

Contratações por ramo de atividade – Santa Catarina

Ramo de atividade
2008

Valor em R$ mil
2007

Valor em R$ mil
%

2008/2007
Agropecuária 67.081 42.895 42,4
Indústria 260.413 191.829 23,6
Infraestrutura 93.370 53.422 59,2
Comércio e Serviços 84.965 39.750 94,7
TOTAL 505.828 327.896 40,5

Fonte: BRDE

Contratações por ramo de atividade – Região Sul

Ramo de atividade
2008

Valor em R$ mil
2007

Valor em R$ mil
%

2008/2007
Agropecuária 383.587 333.571 4,7
Indústria 682.792 475.773 30,7
Infraestrutura 159.604 101.133 43,7
Comércio e Serviços 356.177 159.658 103,2
TOTAL 1.582.160 1.070.135 34,6

Fonte: BRDE

 

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 cogeração;  �

Conversão ao gás metano veicular, nas modalidades: oficinas de conversão de veículos; instalações para gás em  �

postos de combustíveis; 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.
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Desembolsos BNDES

Desembolso anual do Sistema BNDES por Região e Unidade da Federação em 2007 e 2008

Regiões e estados 
Valores em R$

2007 2008

NORTE 3.460.880.727 4.951.781.149
Acre 39.762.856 134.552.029
Amapá 274.536.247 266.312.484
Amazonas 690.445.359 1.638.058.294
Pará 968.533.148 1.291.041.029
Rondônia 243.159.287 319.839.385
Roraima 5.781.315 8.515.964
Tocantins 1.238.662.515 1.293.461.964

NORdESTE 5.322.080.611 7.627.156.702
Alagoas 88.722.739 150.907.897
Bahia 2.759.659.396 3.150.180.360
Ceará 447.855.245 960.925.835
Maranhão 293.287.613 1.092.356.717
Paraíba 106.619.547 279.281.722
Pernambuco 1.319.722.933 1.647.072.216
Piauí 171.279.331 77.364.861
Rio Grande do Norte 91.046.376 186.313.461
Sergipe 43.887.430 82.753.634

SUDEStE 37.581.304.056 51.010.104.700
Espírito Santo 1.446.086.642 1.729.121.273
Minas Gerais 5.999.988.516 8.202.057.854
Rio de Janeiro 8.160.875.761 10.316.209.608
São Paulo 21.974.353.138 30.762.715.965

SUl 12.772.852.842 17.407.597.239
Paraná 5.295.287.183 6.976.109.267
Rio Grande do Sul 4.165.819.487 5.614.570.747
Santa Catarina 3.311.746.172 4.816.917.225

CENTRO-OESTE 5.754.677.039 9.881.268.099
Distrito Federal 1.146.116.774 998.147.575
Goiás 2.384.404.526 4.759.862.232
Mato Grosso 1.524.908.720 2.880.314.491
Mato Grosso do Sul 699.247.019 1.242.943.801

TOTAL 64.891.795.274 90.877.907.888
Fonte: BNDES
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Desembolsos do BNDES para o estado de Santa Catarina em 2007 e 2008

Atividades
Valores em R$ %

2008/20072007 2008
Agropecuária 395.629.018 494.929.545 25,10
Indústria Extrativa 6.353.804 13.779.273 116,87
Indústria de Transformação 1.277.601.712 1.786.216.161 39,81
Produtos Alimentícios 307.951.163 334.780.894 8,71
Bebidas 5.149.523 13.293.157 158,14
Fumo - - -
Têxtil 98.301.368 249.224.929 153,53
Confec., vestuário e acessórios 25.737.330 88.570.442 244,13
Couro, artefatos e calçados 1.669.459 20.159.341 1.107,54
Madeira 25.868.440 63.985.001 147,35
Celulose e papel 42.170.296 80.211.082 90,21
Gráfica 1.596.294 443.260 -72,23
Coque, petróleo e combustível - 100.890 -
Química 27.446.158 11.597.598 -57,74
Farmoquímico, farmacêutico 4.432.059 1.844.802 -58,38
Borracha e plástico 63.393.754 78.739.419 24,21
Mineral não metálico 19.657.733 36.407.964 85,21
Metalurgia 36.565.979 129.708.531 254,72
Produto de metal 38.211.381 28.736.857 -24,80
Equip. info., eletrônico, ótico 16.429.299 1.326.577 -91,93
Máq., aparelho elétrico 439.368.253 435.379.338 -0,91
Máquinas e equipamentos 62.359.916 144.261.592 131,34
Veículo, reboque e carroceria 16.477.761 24.788.363 50,44
Outros equip. de transporte 28.064.762 12.374.912 -55,91
Móveis 13.327.853 24.241.400 81,89
Produtos diversos 2.909.178 4.817.418 65,59
Manutenção, reparação, instal. 513.754 1.222.395 137,93
Comércio e Serviços 1.632.161.638 2.521.992.246 54,52
Eletricidade e gás 639.449.513 956.719.439 49,62
Água, esgoto e lixo 8.861.494 32.083.750 262,06
Construção 59.012.464 77.090.534 30,63
Comércio 83.583.844 135.027.391 61,55
Transporte terrestre 694.380.229 1.064.474.063 53,30
Transporte aquaviário 6.296.290 874.572 -86,11
Transporte aéreo - - -
Ativ., aux., transporte e entrega 37.741.475 38.753.754 2,68
Alojamento e alimentação 6.946.072 8.024.921 15,53
Informação e comunicação 8.432.212 6.186.667 -26,63
Telecomunicações 2.796.031 4.291.240 53,48
Ativ. financeira e seguro 5.678.713 13.134.872 131,30
Ativ. imobil., profissional e adm. 43.397.271 158.827.728 265,99
Administração Pública 5.888.070 3.343.595 -43,21
Educação 9.435.272 9.632.701 2,09
Saúde e serv. social 15.316.345 6.076.784 -60,32
Artes, cultura e esporte 244.131 751.747 207,93
Outras ativ. serviços 4.702.209 6.698.488 42,45
TOTAL 3.311.746.172 4.816.917.225 45,45

Fonte: BNDES
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Conclusão

O ano de 2008 foi positivo em termos de investimentos industriais, principalmente pelo aquecimento das atividades nos 

três primeiros trimestres do ano. O valor investido pelas 109 empresas informantes foi de R$ 2,1 bilhões, valor maior que 

R$ 1,5 bilhão investido em 2007 por 144 indústrias catarinenses. 

No entanto, o agravamento da crise financeira mundial nos últimos meses do ano modificou as decisões de investimen-

tos para 2009, com reduções de valores previstos. Menor faturamento, aumento de custos, oscilações do dólar, restrição 

do crédito, alto custo dos financiamentos e incertezas econômicas foram alguns dos fatores citados como desfavoráveis 

aos novos investimentos.

As projeções são de que em 2009 os investimentos industriais representem a metade do valor de 2008, ou seja, R$ 1,2 

bilhão, contra R$ 2,1 bilhões. Apenas a metade das indústrias está com intenção de investir em 2009 (49,1%). A proporção 

de indústrias indefinidas é de 34% e as que não vão investir somam 17%. Para 2010 e 2011 as indefinições aumentam, 

pois é difícil prever os rumos da crise mundial. Assim, os valores previstos para esses anos ficaram prejudicados.  

Segundo dados do IBGE, a taxa de investimentos em relação ao PIB tem crescido nos últimos anos no Brasil. Em 2006 

a proporção de investimentos do país foi de 16,4% do PIB, em 2007 de 17,5% e em 2008 de 19,0%, a maior desde o 

início da série iniciada em 2000. Em volume, a Formação Bruta de Capital Fixo cresceu em 2008 cerca de duas vezes 

e meia a mais do que o aumento do PIB (13,8% contra 5,1%, respectivamente). A meta do governo é chegar a 21% em 

2010. Meta traçada antes da crise.

O setor empresarial aponta alguns fatores que poderiam estimular ainda mais os investimentos privados: maior dispo-

nibilidade de crédito, menores taxas de juros, redução da carga tributária e dos encargos trabalhistas, redução da bu-

rocracia para obtenção de financiamentos, maior agilidade na aprovação do crédito e menor rigor na quantificação das 

garantias. Menos capitalizadas em virtude da crise atual, as indústrias têm na captação de recursos no mercado finan-

ceiro uma alternativa de sobrevivência.  
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A economia em 2008 e perspectivas para 2009 

A conjuntura econômica internacional passa por um período ímpar na história. O ano de 2008 ficou marcado pela rever-

são de um ciclo de crescimento vivenciado pela economia mundial. Houve retração da demanda interna das principais 

economias do mundo, com reflexos sobre os níveis de emprego e os fluxos do comércio internacional. 

Os Estados Unidos, ao enfrentarem grave recessão, motivada por diminuição do crédito, sofrem com a retração da expansão 

dos investimentos e, principalmente, do consumo das famílias. E as perspectivas para 2009 e 2010 dependem da melhora 

da confiança de empresas e famílias e da restauração dos canais de crédito. Esse maior estímulo à demanda agregada é 

o alvo das políticas econômicas que estão sendo implementadas pelos governos das principais economias do mundo.  

Conforme indica o Banco Central do Brasil, os mercados financeiros reagiram positivamente às iniciativas das autorida-

des norte-americanas para lidar com a questão de ativos problemáticos em seu sistema bancário, mas ainda há consi-

derável incerteza sobre os desdobramentos futuros da crise financeira.

No segundo semestre de 2008, a economia norte-americana apresentou deflação, com significativa elevação da taxa de 

desemprego, chegando a 8,5% em março de 2009, enquanto a produção industrial decresce a cada mês. Essa conjuntura 

reflete-se na redução da capacidade instalada. Na ponta da cadeia produtiva, os indicadores de vendas ao consumidor 

não indicam que a melhora das condições econômicas virá em 2009. Acredita-se que em 2009 o consumo continue re-

cuando, resultado do aumento do desemprego e da desaceleração dos rendimentos do trabalho e do crédito. 

Os sinais da desaceleração dos Estados Unidos podem ser observados no quadro a seguir: 

Quadro I - Indicadores da economia norte-americana

Indicadores 
2008 2009

Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov dez Jan Fev Mar
Preços ao produtor (var. perc. mensal) 0,9 0,3 1,4 1,7 1,2 -0,9 -0,4 -2,8 -2,2 -1,9 0,8 0,1 -1,2

Preços ao produtor-core (var. perc. mensal) 0,1 0,5 0,2 0,2 0,8 0,2 0,4 0,4 0,1 0,2 0,4 0,2 0,0

Preços ao consumidor (var. perc. mensal) 0,3 0,2 0,6 1,1 0,8 -0,1 0,0 -1,0 -1,7 -0,7 0,3 0,4 -0,1

Preços ao consumidor-core (var. perc. mensal) 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1 -0,1 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2

Taxa de desemprego 5,1 5,0 5,5 5,5 5,7 6,1 6,1 6,5 6,7 7,2 7,6 8,1 8,5

PIB 0,9 2,8 -0,5 -6,3 ...

Produção industrial (var. perc. 12 meses) 1,4 0,4 0,2 0,0 -0,7 -1,9 -6,2 -4,3 -5,9 -8,2 -10,1 -11,2 -12,8

Utilização da capacidade industrial (%) 80,4 79,9 79,6 79,6 79,4 78,3 75,0 76,2 75,2 73,3 71,9 70,9 69,3

Vendas a varejo (var. perc. mensal) 0,2 -0,2 1,0 0,1 -0,6 -0,7 -1,6 -3,4 -2,4 -3,1 1,8 -0,1 -1,1

Encomendas de bens duráveis (var. perc. mensal) -0,2 -1,0 0,1 1,4 0,7 -5,5 0,0 -8,5 -4,0 -4,6 -4,5 3,5 ...

Encomendas às fábricas (var. perc. 12 meses) 4,2 4,0 5,4 7,5 4,7 3,9 0,9 -6,3 -13,8 -19,5 -19,2 -18,8 ...

Gastos em construção (var. perc. mensal) -1,1 -0,5 0,3 -0,2 -2,4 2,4 0,3 -0,7 -3,5 -2,4 -3,3 -0,9 ...

Resultado orçamentário (US$ bilhões) -48,2 159,3 -165,9 50,7 -102,8 -111,9 45,7 -237,2 -164,4 -83,6 -86,5 -192,8 -192,3

Bal. com. bens e serviços (US$ bilhões) -57,5 -61,9 -60,5 -59,2 -61,6 -59,4 -57,1 -57,2 -41,6 -39,9 -36,0 -26,0 ...

Saldo em conta corrente (US$ bilhões) -175,6 -180,9 -174,1 -132,8 ...

Fonte: BCB

A modificação do cenário econômico internacional afetou a relação entre as taxas de câmbio. Em 2008 iniciou um pro-

cesso de fortalecimento do dólar dos Estados Unidos e, nos primeiros meses de 2009 o dólar americano valorizou-se 

em relação à libra, ao iene e ao euro, além das moedas dos países emergentes como a rúpia indiana, o real, a lira turca, 

o forint húngaro e ao rublo russo, conforme indica relatório do Banco Central do Brasil. Os desempenhos negativos das 

economias da Área do Euro e do Japão, além da perda de dinamismo dos setores exportadores e da diminuição do di-

ferencial entre as taxas de juros dos países contribuem para esse movimento. 

O Reino Unido passa pela primeira recessão depois de 18 anos e em 2009 continuará sentindo os efeitos da crise finan-

ceira e da queda de preços dos imóveis. O aumento do desemprego com a queda na arrecadação de impostos fará com 
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que o déficit orçamentário eleve-se. Mas a política fiscal expansionista dará o tom em 2009, em conjunto com a queda das 

taxas de juros e dos preços. Em 2009, a taxa básica de juros da Inglaterra tenderá a ficar no nível mais baixo da década e 

a libra esterlina, dada a recessão, tenderá a continuar caindo diante do dólar. O desemprego, apesar de crescer em maior 

intensidade nos Estados Unidos, também se eleva nas outras principais economias. Na Área do Euro, no quarto trimestre 

de 2008, a taxa de desemprego chegou a 8,1%, enquanto no Reino Unido ficou em 6,3% e no Japão em 4,3%. 

Quadro II – Componentes do PIB – Economias Desenvolvidas (variação % em relação ao trimestre anterior)

 
2007 2008

II III IV I II III IV
PIB
Estados Unidos 4,8 4,8 -0,2 0,9 2,8 -0,5 -6,2
Área do Euro 1,8 2,4 1,7 2,8 -1,0 -1,0 -5,8
Reino Unido 3,5 3,2 2,2 1,6 -0,1 -2,8 -6,0
Japão -0,5 0,9 4,5 0,6 -3,6 -2,3 -12,7

Consumo das Famílias
Estados Unidos 2,0 2,0 1,0 0,9 1,2 -3,8 -4,3
Área do Euro 2,6 2,0 1,1 0,7 -0,5 0,6 -3,4
Reino Unido 4,3 5,6 0,9 3,8 -1,0 -0,8 -2,8
Japão 1,6 -0,4 1,2 2,8 -2,8 1,2 -1,6

Investimento Empresarial Privado
Estados Unidos 10,3 8,7 3,4 2,4 2,5 -1,7 -21,1
Área do Euro (1) 0,7 3,8 4,0 5,0 -4,5 -2,4 -10,4
Reino Unido (1) -2,1 7,8 5,6 -11,0 -5,0 -13,8 -8,9
Japão -13,6 5,7 9,1 -2,4 -8,9 -12,9 -19,6

Investimento residencial
Estados Unidos -11,5 -20,6 -27,0 -25,1 -13,3 -16,0 -22,2
Área do Euro (2) -3,9 -0,4 3,6 10,8 -7,3 -5,4 -6,9
Reino Unido 4,6 1,9 4,1 4,1 -2,5 -1,4 -4,3
Japão -11,1 -29,3 -36,4 19,7 -7,4 17,0 24,8

Exportações
Estados Unidos 8,8 23,0 4,4 5,1 12,3 3,0 -23,6
Área do Euro 4,3 8,1 3,0 7,6 -0,2 0,1 -26,0
Reino Unido 3,4 9,5 -1,0 2,9 -4,2 2,1 -20,2
Japão 8,7 10,0 12,6 12,6 -8,9 2,4 -45,0

Importações
Estados Unidos -3,7 3,0 -2,3 -0,8 -7,3 -3,5 -16,0
Área do Euro 3,2 8,6 0,5 5,7 -1,3 5,6 -20,3
Reino Unido -1,9 20,9 -0,7 -1,5 -4,4 1,1 -21,6
Japão 4,5 -1,2 1,6 6,1 -11,8 7,0 12,1

Fonte: BCB

1. Inclui investimentos com construções residenciais e investimentos públicos.          2. Gastos totais com construções

 

Para 2009, o Fundo Monetário Internacional projeta retração na maior parte das economias desenvolvidas. A maior retra-

ção do PIB em 2009 será do Japão (-6,2%), seguido de Rússia (-6,0%), Alemanha (-5,6%), Zona do Euro (-4,2%), Reino 

Unido (-4,1%), França (-3,0%) e Estados Unidos (-2,8%).

Com a deterioração das perspectivas em relação ao crescimento econômico dos Estados Unidos e a retração de liquidez 

no sistema financeiro internacional, os efeitos da situação econômica norte-americana são sentidos não só pelas maiores 

economias desenvolvidas, mas também pelas economias emergentes. A retração do consumo e do investimento, além 

da queda das exportações, afeta o crescimento do PIB. 



D
e

s
e

m
p

e
n

h
o

 e
 P

e
rs

p
e

c
ti

v
a

s
 d

a
 I

n
d

ú
s

tr
ia

 C
a

ta
ri

n
e

n
s

e

34

A  e c o n o m i a  e m  2 0 0 8  e  P e r s p e c t i v a s  p a r a  2 0 0 9

A queda nas importações dos países desenvolvidos constituiu-se em um importante efeito transmissor da retração eco-

nômica para as economias emergentes. Economias mais atreladas à exportação de bens duráveis, como Coréia, China e 

Taiwan, sentiram mais os efeitos. O PIB coreano caiu -20,8% no quarto trimestre de 2008 em relação ao trimestre anterior, 

fruto de expressiva queda no consumo das famílias (-17,9%), na formação bruta de capital fixo (-30,7%) e nas exporta-

ções (-31,9%). Em Taiwan, as exportações caíram -19,8% no quarto trimestre de 2008 em relação ao mesmo trimestre do 

ano anterior. Na mesma base de comparação, o PIB registrou queda de -8,4% e o consumo das famílias de -1,7%.  

Na China, enquanto o último trimestre de 2007 registrava crescimento do PIB trimestral de 12%, no quarto trimestre de 

2008 o PIB chinês cresceu 6,8% se comparado com o mesmo período do ano anterior. As exportações que cresceram 

mais de 20% em 2007, se comparadas em relação ao ano anterior, tiveram, em 2008, significativa redução, chegando a 

crescer somente 4,4% no último trimestre de 2008 em relação ao quarto trimestre de 2007, que cresceu 18,3% sobre o 

mesmo período de 2006. A redução das exportações afetou os investimentos em 2008, e tenderá a reduzir os investimen-

tos privados em 2009. O aumento dos investimentos públicos evitará maior desaquecimento da economia chinesa. Além 

do aumento dos investimentos públicos, sobretudo em infraestrutura, uma política monetária expansionista será mantida 

em 2009. A perspectiva de crescimento econômico (PIB) para a China em 2009 é de 6,5% em relação ao ano anterior.  

Considerando outros países emergentes, o Fundo Monetário Internacional prevê queda do PIB mexicano para 2009 

(-3,7%), assim como da Venezuela (-2,2%) e da Argentina (-1,5%). O ano será positivo para África, que terá crescimento 

de 2,0%, e Índia, que crescerá 4,5%.

O desaquecimento econômico provocou redução nos preços das principais commodities. Enquanto o cenário macroe-

conômico de 2007 era configurado pela elevação de preços e temor de inflação em muitas economias do mundo, em 

2008 os preços declinaram e o cenário para 2009 continua marcado por quedas nos preços. De acordo com o Banco 

Central do Brasil, em relação ao minério de ferro, a  recuperação apresentada pela atividade siderúrgica na China nos 

primeiros meses de 2009 e o menor recuo da produção de aço nos Estados Unidos e na União Européia devem evitar 

uma maior queda dos preços do minério de ferro neste ano.  

Quanto ao petróleo, os preços médios do barril recuaram de aproximadamente US$ 150 em meados de 2008 para US$ 

45,00 em fevereiro de 2009. De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), estima-se que haverá declínio no 

consumo mundial de petróleo no primeiro semestre de 2009, o que indica uma tendência de estabilidade nos preços do 

barril nos próximos meses. O Copom prevê preços domésticos da gasolina inalterados para o acumulado de 2009, mas 

o relatório de inflação do Banco Central do Brasil não descarta que ocorram reduções de preços ao longo do ano.
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A queda no preço do petróleo também se estendeu às demais commodities, que também sentiram a deterioração das 

perspectivas de crescimento global, conforme indicam os gráficos representativos das cotações da soja e do milho no 

mercado internacional. 

O recuo do preço das commodities teve o efeito positivo ao conter pressões inflacionárias no Brasil. A queda de preços 

internacionais e a queda do quantum exportado deprimiram a demanda agregada, contribuindo para uma retração do 

nível de atividade que a economia brasileira vinha registrando no primeiro semestre de 2008. 

O desempenho econômico brasileiro em 2008 ficou caracterizado pela continuidade do crescimento da produção, 

semelhante ao desempenho do ano anterior, apesar do menor dinamismo no quarto trimestre, quando os efeitos da 

crise internacional fizeram-se sentir na economia do país. O PIB brasileiro apresentou incremento de 5,1% (em re-
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lação ao ano anterior), atingindo R$ 2,9 trilhões. O quarto trimestre do ano, apesar de registrar acréscimo de 1,3% 

em relação ao mesmo período de 2007, se comparado com o terceiro trimestre de 2008 apresentou decréscimo de 

-3,6%. O crescimento real do PIB per capita em 2008 atingiu 4,0%, o mesmo incremento do ano anterior, totalizan-

do R$ 15.240,00.  

Considerando o desempenho de cada setor na composição do PIB, destacou-se em 2008 a agropecuária. Esse setor 

superou o desempenho de 2007 e manteve, em 2008, a liderança no crescimento da produção entre os setores econô-

micos brasileiros, conforme mostra o quadro seguinte. Em bases anualizadas, enquanto a agropecuária cresceu 5,8% 

em 2008, os serviços cresceram 4,8% e a Indústria cresceu 4,3%.   

Quadro III - Produto Interno Bruto trimestral, Brasil
taxas acumuladas ao longo do ano em relação 

ao mesmo período do ano anterior
2006 2007 2008

IV I II III IV I II III IV
PIB a preços de mercado 3,97 5,29 5,57 5,51 5,67 6,13 6,16 6,38 5,08
PIB (valor adicionado a preços básicos) 3,69 4,99 5,17 5,09 5,21 5,63 5,76 5,93 4,68
Agropecuária 4,52 5,60 3,37 4,92 5,86 3,82 6,75 6,65 5,78
Indústria 2,32 2,99 5,04 5,07 4,71 6,86 6,23 6,54 4,27
Serviços 4,24 5,80 5,47 5,15 5,38 5,21 5,32 5,53 4,76

Fonte: IBGE

Dentre os destaques positivos na produção agrícola do ano, o trigo manteve-se em forte crescimento (47,5%), mantendo 

o dinamismo do ano anterior; seguido do café em grão (25%), que reverteu a forte queda da produção em 2007.  A cana 

também manteve um crescimento de dois dígitos (19,2%), além do milho em grão, que cresceu 13,3% em 2008 apesar 

de um incremento inferior ao registrado em 2007.  A soja apresentou crescimento de 3,4% na produção em 2008, en-

quanto em 2007 cresceu 11,1%. Os principais destaques negativos na produção agrícola de 2008 foram: fumo (-6,9%), 

algodão herbáceo (-2,4%) e mandioca (-1,3%). 

A agropecuária enfrentará em 2009 preços internacionais inferiores em relação a 2008, mas acima da média histórica, 

o que continuará favorecendo o setor. As economias asiáticas ainda permanecerão com a demanda aquecida e com 

crescimento de renda, compensando em parte os efeitos da crise nos países desenvolvidos.  Poderá haver compressão 

de margens dada a valorização do dólar, que terá custos aviltados resultado da dependência de insumos importados.  
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Em 2008, a indústria de transformação apresentou um crescimento inferior ao do ano de 2007. Enquanto em 2008 a pro-

dução da indústria de transformação elevou–se 3,2%, no ano anterior havia registrado um crescimento de 5,1% em rela-

ção ao ano de 2006, quando a indústria também registrou um crescimento de somente 2%. No gráfico a seguir pode-se 

observar o desempenho da indústria de transformação do Brasil nos últimos anos. 

A construção civil foi o subsetor da indústria que mais cresceu. Considerando os últimos três anos, em 2008 a construção 

civil cresceu 8%, superando o crescimento de 5% em 2007 e 4,5% em 2006. Em 2009, o nível de atividade na constru-

ção civil deverá permanecer elevado, mas novos investimentos devem ser revistos, afetando o ritmo de expansão dos 

próximos dois anos. A baixa liquidez gerada em 2008 formou estoques em uma conjuntura de encarecimento das linhas 

de financiamento. 

A indústria extrativa mineral cresceu 4,3% em 2008, apesar do menor crescimento da extração de minério de ferro (so-

mente 1,9%, enquanto em 2007 cresceu 10,7% e 10,9% em 2006). O menor incremento da extração de minério foi com-

pensado pela maior extração de petróleo e gás, que recuperou em 2008 o dinamismo de 2006. A extração de petróleo 

cresceu 5,2% em 2008, após o baixo crescimento de 0,8% em 2007 e o crescimento de 5,1% em 2006. Em 2009, a de-

saceleração da economia internacional deverá afetar o desempenho da indústria extrativa mineral, que diminuirá seu 

ritmo de expansão, tanto de volume produzido quanto dos preços praticados. O setor exportador será favorecido pela 

desvalorização cambial, que compensará, em parte, a queda dos preços do mercado internacional. 

O crescimento do setor de serviços foi impulsionado em 2008, sobretudo, pelo desempenho da intermediação financei-

ra e seguros (9,1%), dos serviços de informação (8,9%) e do comércio (6,1%). Em 2009, o menor consumo das famílias 

tenderá a afetar principalmente as vendas no varejo, gerando uma expectativa de crescimento mais modesto para o 

setor de serviços.  

O consumo das famílias se expandiu pelo quinto ano consecutivo em 2008, apesar do menor dinamismo em relação a 

2007 (5,4% em 2008 e 6,5% em 2007). O consumo do governo cresceu 5,6%, superando o consumo de 2007, quando a 

contribuição do governo para a ampliação da demanda agregada foi de 3,1%. A formação bruta de capital fixo em 2008 

superou os resultados dos anos anteriores (cresceu 13,8%). De acordo com o IBGE, o desempenho da FBCF de 2008 

é a maior taxa de crescimento no ano desde o início da série em 1996. Entretanto, deve-se observar que houve menor 

crescimento da produção de máquinas e equipamentos e de outros produtos de bens de capital em 2008, se compa-

rado com o ano anterior. Logo, o crescimento da FBCF foi maior em 2008 em relação a 2007 devido ao forte incremento 
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das edificações. Considerando o período de análise trimestral, a FBCF recuou 9,8% no quarto trimestre de 2008, inter-

rompendo uma sequência de nove trimestres de crescimento. Como percentual do PIB, a FBCF passou de 17,5% em 

2007 para 19,0% em 2008. 

Para o cenário de 2009, de acordo com o Banco Central do Brasil, deve-se considerar que: a) no segundo semestre de 

2008 houve o agravamento da crise financeira mundial que levou à deterioração do cenário para investimentos, b) as 

perspectivas para o crescimento da demanda não são positivas, c) persiste a incerteza macroeconômica e as empresas 

enfrentam deterioração das condições de financiamento, no que tange a prazos e custo do crédito; d) devido à queda 

do preço das ações, a opção pelo financiamento via mercado de capitais perdeu atratividade; e) a depreciação do re-

al poderá aumentar os custos de bens de capital importados, com impacto adverso sobre o volume de investimentos. 

Frente a esses fatores contextuais, o Copom antevê desaceleração dos investimentos na economia brasileira em 2009, 

em comparação ao observado em anos anteriores, o que contribuirá para um menor crescimento do PIB neste ano.  

De acordo com a Confederação Nacional da Indústria – CNI, não haverá crescimento econômico em 2009 no Brasil. A 

crise internacional, com consequências negativas para a produção dos países mais desenvolvidos e para a expansão 

do comércio internacional, e a escassez de crédito minam as expectativas futuras dos agentes econômicos, deprimindo 

tanto os investimentos quanto as exportações. Levantamento do Banco Central do Brasil com instituições financeiras in-

dicou que a expectativa é que o PIB tenha variação negativa de 0,19% em 2009. Caso isso ocorra, será o primeiro ano 

com decréscimo de produção na década.  

A CNI prevê também que haverá recuo de 2,8% (a primeira queda desde 2001) na produção industrial em 2009. Os seg-

mentos industriais mais integrados ao mercado mundial serão os que registrarão maior retração, como os produtores de 

commodities e os que dependem de crédito - os de bens de consumo durável e de capital. 

Considerando a variável preço, no ano de 2008 o IPCA ficou em 5,90%, maior resultado desde 2004 (7,60%) e 1,44 pon-

to percentual acima da taxa de 2007 (4,46%). A maior pressão para o aumento dos preços em 2008 veio dos alimentos, 

assim como ocorreu em 2007. A maior demanda, do mercado internacional e do mercado interno, elevou os preços dos 

alimentos, que representam 22,76% do IPCA. Pressão negativa para a elevação dos preços veio dos automóveis, que 

retraíram os preços em 2008, tanto dos veículos novos quanto dos usados. A inflação em 12 meses arrefeceu no segundo 

semestre. Apesar da depreciação cambial, que encarece os produtos importados, houve queda no preço das commodi-

ties e a desaceleração da economia, fatores que contribuem para uma menor pressão sobre os preços.
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O IGP-di (Índice Geral de Preços – disponibilidade interna) apresentou em 2007 crescimento em relação ao ano de 2006, 

com variação de 7,89% (1,22% em 2006) e continuou se elevando em 2008, atingindo 9,10%. No ano de 2009, há si-

nais de que o crescimento dos preços será menos acentuado. O IGP-di desacelerou nos primeiros dois meses de 2009 

devido ao comportamento dos preços no atacado, apesar da depreciação cambial. De acordo com o Banco Central do 

Brasil, o comportamento dos preços agrícolas, cuja variação em 12 meses passou de 37,91% em junho de 2008 para 

apenas 1,94% em fevereiro deste ano (após registrarem seis deflações mensais em sete meses até fevereiro), além dos 

preços industriais, que mostraram vigor durante a maior parte de 2008, começaram a recuar em novembro e acumulam 

deflação de 2,17% em quatro meses até fevereiro. O Copom avalia que os efeitos do comportamento dos preços no 

atacado sobre a inflação para os consumidores dependerão da demanda e das expectativas dos formadores de preços 

em relação à trajetória futura da inflação. Mas, a atual conjuntura sugere que o ciclo inflacionário observado nos últimos 

trimestres tende a ser superado.

Quadro IV - Estimativas de preços para 2009
 

Índice1

 

Variações percentuais mensais
2008 2009

Dezembro² Janeiro² Fevereiro² Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro
IGP-M -0,13 -0,44 0,26 -0,74 0,30 0,20 0,30 0,30 0,32 0,30 
IGP-DI -0,44 0,01 -0,13 -0,36 0,10 0,13 0,25 0,47 0,38 0,40 
IPC-FIPE 0,16 0,46 0,27 0,31 0,33 0,34 0,31 0,37 0,37 0,30 
INPC 0,29 0,64 0,31 0,30 0,33 0,34 0,30 0,36 0,34 0,31 
IPCA 0,28 0,48 0,55 0,27 0,35 0,28 0,27 0,44 0,34 0,30 

Fonte: FGV, IPC-Fipe, IBGE e Banco Central do Brasil. 

1 Para o INPC e IPC-Fipe considerou-se as estimativas de mercado agregadas, editadas pelo BACEN/GERIN. Para os demais, as estimativas do Top-5 curto (5 melhores instituições 
em função do grau de acerto de suas previsões, no curto prazo).           ² Dados ocorridos. 

Apesar da queda de preços no mercado internacional, em 2008 a corrente de comércio do Brasil chegou a US$ 371,1 
bilhões representando um aumento de 32% em relação ao ano anterior.  Somente nos dois últimos meses do ano, o flu-
xo de comércio decresceu em relação à expansão verificada até outubro.  As exportações alcançaram a cifra de US$ 
197,9 bilhões (crescimento de 23,2% em relação ao ano anterior) e as importações US$ 173,2 bilhões (crescimento de 
43,6% sobre 2007). O crescimento das importações ocorreu devido à valorização da moeda nacional, que perdurou até 
meados do ano, e pelo crescimento da economia brasileira, aspectos que se inverteram em 2009. Nos dois primeiros 
meses de 2009 a tendência de redução do superávit comercial manteve-se. Haverá, neste ano, redução do volume ex-
portado, fato que não ocorre desde 1999, dada a queda dos preços internacionais e a retração da atividade econômica 
internacional. A desaceleração do ritmo de crescimento da economia brasileira também impactará as importações, que 
podem recuar em relação a 2008, conforme prevê o Banco Central do Brasil. 

Considerando o “quantum” exportado, após crescer 5,5% em 2007, apresentou recuo de 2,5% em 2008, como refle-

xo da desaceleração da demanda externa e do redirecionamento de parcela da produção anteriormente destinada 

ao mercado externo para o mercado interno (por exemplo, no setor siderúrgico). Mas o recuo no “quantum” exporta-

do foi compensado pelo aumento de 26,3% dos preços em 2008. O “quantum” importado cresceu 22,0% em 2007 e 

17,7% em 2008, fruto das aquisições de bens de capital, assim como o maior nível de atividade econômica. Os pre-

ços de importação, que subiram 8,2% em 2007 (ante 6,9% em 2006), elevaram-se fortemente em 2008 (22,0%). De 

acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC, a pauta de importação brasileira 

apresentou forte correlação com o investimento produtivo em 2008. As compras de matérias-primas e intermediários 

representaram 48,1% da pauta total e as de bens de capital 20,7%. As importações de combustíveis e lubrificantes 

aumentaram 56,7% em relação ao ano anterior, as de bens de capital 43,0%, as de bens de consumo 40,5% e as de 

matérias-primas e intermediários, 40,2%. 

Em relação às exportações, em 2008 deu-se continuidade ao processo de diversificação dos destinos das vendas de 

produtos nacionais. Cresceram as exportações para países da Ásia, da Europa Oriental, do Oriente Médio, da América 

Latina e Caribe e da África. Além disso, tradicionais mercados compradores de produtos brasileiros, como os países do 
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Mercosul, a União Europeia e os Estados Unidos, também elevaram as suas compras do Brasil. 

Para 2009, o MDIC prevê que as exportações brasileiras alcancem US$ 160 bilhões. Esse desempenho será 20% menor 

que o verificado em 2008, quando as vendas brasileiras ao exterior somaram US$ 197,9 bilhões. No primeiro trimestre 

de 2009, as exportações chegaram a US$ 31,177 bilhões, com média diária de US$ 511,1 milhões, cifra 19,4% menor 

que a verificada de janeiro a março de 2008 (média diária de US$ 634,3 milhões). As importações brasileiras de janei-

ro a março de 2009, pelo critério da média diária, caíram 21,6% em relação ao primeiro trimestre de 2008, tendo como 

principal causa a desvalorização cambial.  

Em 2008, Santa Catarina contribuiu com 4,17% das exportações brasileiras. De janeiro a dezembro de 2008, as exporta-

ções catarinenses alcançaram o valor acumulado de US$ 8,256 bilhões, sendo o nono estado exportador do Brasil. 

Quadro V - Exportações Brasil e Santa Catarina – 2006 - 2008

Exportações
JAN-dEZ 06
US$ 1.000 
FOB (A)

JAN-dEZ 07
US$ 1.000 
FOB (B)

JAN-dEZ 08
US$ 1.000 
FOB (C)

Variação % (B/A) Variação % (C/B)

Brasil 137.469.700 160.649.073 197.942.443 16,58 23,21
Santa Catarina 5.965.687 7.381.840 8.256.219 23,4 11,85

Fonte: MDIC

As exportações catarinenses de produtos industrializados atingiram US$ 5,028 bilhões em 2008, um incremento de 6,77% 

em relação ao ano anterior. As exportações de produtos básicos totalizaram US$ 3,22 bilhões, resultado 20,76% supe-

rior ao desempenho do ano de 2007.   

Os produtos mais exportados por Santa Catarina em 2008 foram carne de frango, fumo e motocompressores.  

Quadro VI -  Os 10 produtos mais exportados por Santa Catarina em 2006, 2007 e 2008

Produtos

2006 (Jan/dez) 2007 (Jan/dez) 2008 (Jan/dez)

2008/2007US$ 1.000 
F.O.B.

Part.%
s/total

US$.1.000
F.O.B.

Part.%
s/total

US$ 1.000 
F.O.B.

Part.%
s/total

Pedaços e miudezas, comest. de galos/galinhas 685.093 11,45 969.020 13,13 1.264 15,31 30,42
Fumo 407.187 6,81 449.958 6,10 549.307 6,65 22,08
Motocompressor hermético 347.779 5,81 395.957 5,36 409.692 4,96 3,47
Outras  carnes  de suíno, congeladas 206.086 3,45 256.693 3,48 318.359 3,86 24,02
Preparações alimentícias e conservas, de galos 158.593 2,65 233.731 3,17 293.691 3,56 25,65
Carnes de galos/galinhas, ñ cortadas em pedaço 122.745 2,05 223.266 3,02 282.863 3,43 26,69
Motores elétricos 750w<p<=75kw 154.806 2,59 198.767 2,69 232.436 2,82 16,94
Blocos de cilindros, cabeçotes etc. p/ motores 218.680 3,66 217.841 2,95 231.924 2,81 6,46
Carnes de outros animais, salgadas, secas etc. 28 - 126.894 1,72 202.000 2,45 59,19
Motores elétricos 75kw<pot<=7500kw 116..220 1,94 152.126 2,06 197.027 2,39 29,52
Outros grãos de soja 46.016 0,77 302.851 4,10 184.643 2,24 -39,03
Portas, respect. caixilhos, alizares e soleiras 181.182 3,03 181.870 2,46 155.764 1,89 -14,35

Fonte: MDIC/SECEX

A desaceleração do mercado norte-americano gerou queda de -12,78% nas exportações de Santa Catarina para esse 

mercado no ano de 2008, resultado da retração das vendas dos principais produtos comercializados, como mostra o 

gráfico a seguir. Os Estados Unidos mantêm-se como líder do ranking dos maiores mercados (participação de 13,49% 

no total exportado por Santa Catarina, ante uma participação de 17,30% em 2007). Em 2007, as exportações catarinen-

ses para os Estados Unidos caíram 8,15%. 
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Principais produtos exportados para os Estados Unidos

Em 2008, o Japão ocupou o segundo lugar no ranking dos principais países de destino dos produtos catarinenses devi-

do ao incremento de 69,83% das exportações para esse país. O significativo incremento das exportações catarinenses 

em 2008 ocorreu devido ao aumento no comércio de carnes de frango e miudezas, com a expansão de mais de 80% 

em relação ao ano anterior. As exportações para a Argentina cresceram 5% em 2008.  Os principais itens da pauta ex-

portadora para a Argentina tiveram expansão (carnes, papel, refrigeradores) e com queda, deve-se citar a exportação 

de motocompressores. 

Quadro VII – Os 10 principais países de destino das exportações de Santa Catarina em 2006, 2007 e 2008

Países
Jan-dez 2006

US$ 1.000 F.O.B.
Particip.

%
Jan-dez 2007

US$ 1.000 F.O.B.
Particip.

%
Jan-dez 2008

US$ 1.000 F.O.B.
Particip.

%
2008/2007

%
Estados Unidos  1.390.666 23,25 1.277.363 17,30 1.114.137 13,49 -12,78
Japão 228.767 3,82 328.738 4,45 558.283 6,7 69,83
Argentina 396.283 6,62 522.452 7,08 548.703 6,65 5,02
Países Baixos (Holanda) 260.262 4,35 432.771 5,86 548.158 6,64 26,66
Alemanha 284.242 4,75 367.245 4,97 365.664 4,43 -0,43
Reino Unido 258.673 4,32 297.356 4,03 326.759 3,96 9,89
Rússia, Federação da 246.610 4,12 190.473 2,58 246.089 2,98 29,20
Hong Kong 86.707 1,45 152.847 2,07 231.141 2,80 51,22
México 176.858 2,96 194.333 2,63 206.478 2,50 6,25
África do Sul 147.078 2,46 189.515 2,57 205.085 2,48 8,22

Fonte: MDIC

Além dos 10 principais destinos das exportações catarinenses, outros países têm apresentado incremento das suas 

compras. Dentre estes se destacam novamente Angola, com crescimento de 86,71% em 2008, após registrar uma ex-

pansão das suas compras de produtos catarinenses da ordem de 125,69% em 2007. O Equador e os Emirados Árabes 

ampliaram suas compras em 58%, aproximadamente; Peru e Uruguai (50%) e Paraguai (42%). Os mercados para os 

quais Santa Catarina exportou menos em 2008 do que no ano anterior, além dos já evidenciados no quadro, são Espa-

nha  (-11,73%) e Austrália (-13,42%).   
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No quadro a seguir podem ser identificadas as 10 maiores empresas exportadoras do estado. 

Quadro VIII – Principais empresas exportadoras do estado de Santa Catarina – 2007-2008

Empresas exportadoras
Jan-dez/2007

US$ 1.000 FOB

Partic. % 
s/total

%

Jan-dez/2008
US$ 1.000 FOB

Partic. % 
s/total

%

2008/2007
(%)

Seara Alimentos S/A 522.801 7,08 739.757 8,96 41,5
WEG Equipamentos Elétricos S/A 52.320 --- 658.252 7,97 --
Whirlpool S/A 613.425 8,31 624.052 7,56 1,73
Sadia S/A 432.121 5,85 587.187 7,11 35,88
Perdigão Agroindustrial S/A 457.700 6,20 494.954 5,99 8,14
Tupy S/A 21.329 0,29 348.011 4,22 ---
Souza Cruz S/A 221.622 3,00 344.833 4,18 55,6
Universal Leaf Tabacos Ltda. 289.700 3,92 286.857 3,47 -0,98
Cooperativa Central Oeste Catarinense Ltda. 184.058 2,49 232.472 2,82 26,3
Diplomata S/A Industrial e Comercial 152.434 2,06 196.519 2,38 28,92

Fonte: MDIC

As 40 principais empresas exportadoras de Santa Catarina representam aproximadamente 73% do total exportado pelo es-

tado. Em média, as maiores exportadoras apresentaram um incremento de 25% das suas exportações em 2008, aproxima-

damente, média superior à das demais empresas exportadoras, que apresentaram queda de 13% nas vendas em 2008. 

Repetindo o comportamento dos anos anteriores, em 2008 Santa Catarina ampliou as importações em 59,4%. No ano 

de 2007 o incremento foi de 44,20%, antecedido pela expansão de 59% em 2006 e de 37% em 2005. As importações 

catarinenses em 2008 somaram US$ 7,97 bilhões, aproximadamente, conforme dados apresentados a seguir. 

Quadro IX – Importações Brasil e Santa Catarina – 2006 - 2008

Importações
Jan-dez/2006                         

US$ 1.000 FOB
Jan-dez/2007                         

US$ 1.000 FOB
Jan-dez/2008                         

US$ 1.000 FOB
Variação %                       
2008/2007

Brasil 91.395.621 120.620.878 173.196.634 43,6
Santa Catarina 3.472.345 5.001.944 7.969.306 59,38

Fonte: MDIC

    

Dentre os produtos mais importados destacam-se os produtos de cobre, produtos plásticos, fios têxteis sintéticos e trigo, 

conforme pauta já registrada nos anos anteriores. 

Quadro X - Os 10 produtos mais importados por Santa Catarina em 2007 e 2008

Produtos
Jan-dez/2007

(US$ 1.000 FOB)
Part.
(%)

Jan-dez/2008
(US$ 1.000 FOB)

Part.
(%)

2008/2007
%

Cátodos de cobre refinado 551.734 11,03 897.034 11,26 63,2
Outros polímeros de etileno 138.981 2,78 187.511 2,35 34,92
Fios de cobre refinado maior dimensão 22.792 0,46 154.426 1,94 577,53
Outros polietilenos s/carga 92.529 1,85 140.292 1,76 51,62
Pneus para onibus e caminhões 48.734 0,97 128.737 1,62 164,2
Garrafões, garrafas, frascos 99.279 1,98 102.945 1,29 3,69
Fio de fibras artificiais 115.150 2,30 95.616 1,20 -16,96
Fio texturizado de poliésteres 53.012 1,06 94.272 1.18 77,83
Fio de algodão 18.316 0,37 88.053 1,10 380,7
Trigo (exc. Trigo duro ou  p/ semeadura), e trigo 76.681 1,53 79.870 1,00 4,16

Fonte: MDIC

           

Considerando a importação catarinense por fator agregado em 2008, observa-se que, pelo terceiro ano consecutivo, hou-

ve uma significativa elevação das importações de bens de capital, que totalizaram US$ 1,638 bilhão, aproximadamente, 

como mostra o quadro a seguir. O incremento da importação de  bens de capital em 2008 foi de 50,6% se comparado 
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com a importação de 2007, pouco inferior ao aumento de 62% referente ao período 2007/2006. 

Quadro XI - Importação catarinense por fator agregado, 2006, 2007 e 2008

Categorias
Jan-dez/2006

US$ 1.000 F.O.B.
Jan-dez/2007

US$ 1.000 F.O.B.
Jan-dez/2008

US$ 1.000 F.O.B.
2008/2007

(%)
Bens de Capital 671.764 1.087.949 1.638.381 50,6
Bens de Capital (exc. Equip. de transporte uso industr.) 670.998 1.086.084 1.628.144 49,9
Equipamentos de transporte de uso industrial 765 1.865 10.236 448,8

Bens intermediários 2.311.571 3.188.770 5.240.092 64,32
Alimentos e bebidas destinados à indústria 182.582 191.021 272.766 42,8
Insumos industriais 2.060.644 2.845.237 4.664.308 64,0
Peças e acessórios de equipamentos de transporte 68.195 152.483 302.665 98,5
Bens diversos 149 29 351 1110,3

Bens de consumo 473.625 706.944 1.076.835 52,3
Bens de consumo duráveis 100.242 191.297 213.294 11,5
Bens de consumo não duráveis 373.383 515.647 863.541 67,5
Combustíveis e lubrificantes 11.808 18.281 13.997 -23,4

Fonte: MDIC

Os bens intermediários, que representam aproximadamente 65,75% da pauta de importados de Santa Catarina, regis-

traram uma variação de 64,3% sobre o montante importado no ano anterior. A importação de bens de consumo totalizou 

cerca de US$ 1,076 milhão, uma participação de 13,5% no total importado. Considerando o importado em 2007, houve 

um incremento de 52,3%, aproximadamente. 

Em 2008, a China manteve-se como principal fornecedor de produtos para Santa Catarina. Suas vendas representaram 

20,4% do total importado para o estado, o que significa um aumento da participação registrada no ano anterior (18,5%). 

Como principais países de origem das importações catarinenses destacam-se a Argentina, conforme quadro a seguir, 

mas também Chile, Estados Unidos, Alemanha e Peru, dentre outros. No quadro XII pode-se observar as importações 

catarinenses por país de origem. 

Quadro XII - Os 10 principais países de origem das importações de Santa Catarina – 2006, 2007 e 2008

Países
Jan-dez/2006

(US$ 1.000 FOB)

Particip.
s/total

%

Jan-dez/2007 
(US$ 1.000 FOB)

Particip.
s/total

%

Jan-dez/2008 (A)
(US$ 1.000 FOB)

Particip.
s/total

%

(08/07)
%

China 459.875 13,26 927.075 18,53 1.622.000 20,4 75,00
Chile 403.953 11,65 528.269 10,56 959.049 12,0 82,39
Argentina 603.338 17,39 701.398 14,02 946.077 11,87 34,9
Estados Unidos 281.562 8,12 416.887 8,33 673.399 8,45 61,53
Alemanha 177.068 5,10 293.742 5,87 348.282 4,37 18,57
Peru 119.827 3,45 211.056 4,22 323.788 4,06 53,06
Índia 48.180 1,39 90.292 1,81 276.440 3,47 206,2
Itália 104.627 3,02 137.014 2,74 186.858 2,34 36,38
Coreia do Sul 74.917 2,16 104.085 2,08 182.224 2,29 75,07
Uruguai 142.876 4,12 150.140 3,00 175.822 2,21 17,11

Fonte: MDIC
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As principais empresas importadoras em Santa Catarina em 2008 e a sua participação no total importado são: 

Quadro XIII - As 10 principais empresas importadoras de Santa Catarina – 2007 e 2008

Empresas Importadoras
Jan-dez/2007

US$ 1.000 FOB 
Particip.

(%)
Jan-dez/2008

US$ 1.000 FOB 
Particip.

(%)
Copper Trading S/A 166.582 3,33 508.147 6,38
Cotia Vitória Servicos e Comércio S/A 280.386 5,61 416.543 5,23
Dow Brasil S/A 227.479 4,55 315.258 3,96
Trop Comércio Exterior Ltda. 65.101 1,3 230.024 2,89
Brasil Mundi Importação e Exportação Ltda. 102.271 2,04 140.379 1,76
First S/A 81.210 1,62 130.350 1,64
WEG Equipamentos Elétricos S/A 84.531 1,69 127.001 1,59
Whirlpool S/A 102.884 2,06 123.905 1,55
Diamond Business Trading S/A 125.951 2,52 118.668 1,49
Pirelli Pneus S/A 77.022 1,54 117.828 1,48

Fonte: MDIC

Dada a considerável apreciação das importações, em todos os fatores agregados (capital, intermediários e de consu-

mo), o saldo comercial catarinense, no ano de 2008, sofreu forte queda como mostra o gráfico a seguir.  Enquanto o ano 

de 2007 acumulava um saldo comercial de mais US$ 2,4 milhões, no ano de 2008 o saldo comercial de Santa Catarina 

ficou em US$ 287 mil, uma redução de aproximadamente 88%.

As vendas do comércio brasileiro para o mercado interno cresceram 9,1% no acumulado do ano de 2008, ficando abai-

xo do crescimento registrado em 2007 (13,56%), mas, com desempenho superior a 2006, quando as vendas cresceram 

6,45%. A receita nominal cresceu 15,1% em 2008. 

Destaca-se o crescimento das vendas de Equipamentos e Materiais para Escritório, Informática e Comunicação, que 

cresceram 33,5% no ano de 2008. De acordo com o IBGE, a queda de preços dos produtos de informática e a valoriza-

ção da taxa de câmbio (até o mês de setembro) contribuíram para esse desempenho. A Atividade de Outros Artigos de 

Uso Pessoal e Doméstico obteve, em 2008, variação de 15,6% no volume de vendas em relação ao ano de 2007. Esta 

atividade, englobando segmentos como Lojas de Departamentos, Ótica, Joalheira, Artigos Esportivos, Brinquedos etc., 

responde basicamente, pela venda de bens de consumo e é beneficiada pelas condições favoráveis de crédito ao con-

sumo (particularmente nos nove primeiros meses do ano), melhoria do rendimento real e do emprego, assim como as 
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vendas de Móveis e Eletrodomésticos. A atividade de Móveis e Eletrodomésticos teve crescimento de vendas de 15,1% 

em relação ao ano anterior. Além dos fatores já citados, contribuiu para esse desempenho a queda nos preços propor-

cionada pela concorrência dos importados, conforme indicou o IBGE. 

Os Artigos Farmacêuticos, Médicos, Ortopédicos e de Perfumaria registraram crescimento de 13,3%, em relação ao 

ano anterior e o segmento Livros, Jornais, Revistas e Papelaria  obteve o melhor resultado de sua série histórica, regis-

trando variação de 11,1% em relação a 2007.Os Combustíveis e Lubrificantes tiveram aumento de 9,3% das vendas 

em 2008. Segundo o IBGE, este desempenho deve-se basicamente à estabilidade dos preços aliada ao crescimento 

da economia, que se refletiu principalmente no aumento de vendas de veículos novos. O segmento de Hipermercados, 

Supermercados, Produtos Alimentícios, Bebidas e Fumo registrou expansão no volume de vendas em 2008 de 5,5% em 

relação ao ano anterior. O aumento do poder de compra da população decorrente do aumento da massa de salário e 

melhoria da renda e do emprego são indicados pelo IBGE como elementos de explicação da taxa de crescimento. A 

atividade de Tecidos, Vestuário e Calçados expandiu em 4,9% as vendas em comparação com 2007, praticamente a 

metade do resultado do ano anterior. De acordo com o IBGE, esse resultado pode ser reflexo do aumento de preços 

dos produtos, fruto da desvalorização do real nos últimos três meses de 2008.

Apesar de as vendas do comércio brasileiro terem apresentado significativo incremento nos três últimos meses de 2008, 

no varejo ocorreu queda em relação ao mês anterior. A análise trimestral indicou expressiva desaceleração no ritmo de 

crescimento das vendas do terceiro para o quarto trimestre. Alguns segmentos apresentam decréscimo no quarto trimes-

tre de 2008 se comparados com o mesmo trimestre de 2007. Ressalta-se a queda em Veículos, Motos, Partes e Peças, 

que obteve variação negativa de 10,8% no quarto trimestre de 2008, em relação ao mesmo período de 2007, quando 

cresceu 21,7% em relação ao quarto trimestre de 2006. Na mesma base de comparação, as vendas do segmento de 

Materiais de Construção foram -1,9% menores, sendo que no quarto trimestre de 2007 cresceram 14,1%.    

Em Santa Catarina, as vendas do comércio varejista cresceram em um ritmo inferior ao registrado nos anos anteriores. As 

vendas em 2008 cresceram 6,19% em relação ao ano anterior. Em 2007 o incremento, na mesma base de comparação, 

foi de 15,46%. A receita nominal cresceu 10,95%, também abaixo do crescimento de 17,08% de 2007. 

O volume e a receita nominal das vendas do comércio varejista de Santa Catarina, por tipo de atividade,  podem ser 

observados no quadro XIV. 

Quadro XIV - Volume e receita nominal de vendas no comércio varejista de Santa Catarina

Subsetor

Volume de vendas no comércio varejista 
Variação anual (base: igual 

período ano anterior)

Receita Nominal de vendas 
Variação anual (base: igual 

período ano anterior)
2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008

Combustíveis e lubrificantes 9,31 -10,14 3,59 16,78 3,73 8,18 1,84 15,98 12,4 3,28
Hipermercados, supermercados, 
produtos alimentícios, bebidas e fumo

10,67 5,71 7,01 7,68 2,67 14,2 8 6,3 12,63 13,65

Hipermercados e supermercados 11,69 5,35 7,07 7,76 2,68 15,07 7,62 6,39 12,68 13,65
Tecidos, vestuário e calçados 6,71 11,08 6,2 15,92 3,84 17,13 22,33 12,2 19,97 7,75
Móveis e eletrodomésticos 28,21 10,56 -4,36 7,28 10,01 32,67 16,3 -4,81 4,55 6,64
Artigos farmacêuticos, médicos, 
ortopédicos, de perfumaria e cosméticos

- 12,87 14,76 8,04 22,75 - 18,79 22,01 12,67 27,2

Livros, jornais, revistas e papelaria - 18,73 0,11 4,56 16,61 - 25,7 3,22 7,54 21,39
Equipamentos e materiais para 
escritório, informática e comunicação

- 25,31 16,78 38,07 109,7 - 19,3 6,34 20,34 81,71

Outros artigos de uso pessoal e doméstico - 25,4 9,94 16,85 14,23 - 36,05 15,15 20,16 17,51
Veículos, motocicletas, partes e peças 40,33 -0,44 7,94 25,94 16,79 53,86 8,28 9,14 26,53 20,21
Material de construção - -13,57 17,28 12,8 7,45 - -3,32 20,76 15,9 19,83

Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Comércio. 
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Considerando as diferentes atividades comerciais de Santa Catarina, observa-se que no ano de 2008 algumas atividades 

cresceram menos na comparação com o crescimento das vendas do ano anterior. São elas: combustíveis e lubrificantes, 

hipermercados e supermercados – que compensaram o menor crescimento de vendas com aumentos de preços, dado 

o maior crescimento da receita nominal, inclusive em valor acima da inflação; tecidos e vestuário, artigos de uso pesso-

al, veículos e materiais de construção. Nestas duas últimas atividades, o crescimento das vendas em Santa Catarina foi 

maior do que o crescimento registrado se considerada a média brasileira no mesmo ano. Os segmentos que apresen-

taram em 2008 crescimento das vendas acima do crescimento do ano anterior foram: móveis e eletrodomésticos, que 

apresentaram crescimento da receita em menor intensidade do que o crescimento de vendas, o que sugere queda de 

preços; artigos farmacêuticos, médicos etc.; livros, jornais etc., e equipamentos e materiais para escritório, informática e 

comunicação, que mais do que dobraram as vendas, impulsionados, também, pela queda de preços da atividade. 

Apesar do menor crescimento de vendas registrado no ano de 2008 se comparados os dados com o ano anterior, ao 

final do ano o ritmo de crescimento ainda permanecia elevado. Produtos dependentes da renda e do crédito, como 

livros, móveis e eletrodomésticos, veículos, motos, partes e peças e material de construção ainda apontavam nesse 

sentido. Enquanto os dados da produção indicavam desaceleração, conforme será evidenciado a seguir, os dados 

de comércio varejista sugerem que estava ocorrendo um  movimento de ajustes de estoques. E para 2009 o Copom 

– Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil afirmou que embora deva apresentar menor dinamismo em 

2009, o comércio varejista deverá continuar registrando resultados positivos ao longo dos próximos trimestres.

E para que as vendas no varejo cresçam em 2009 é fundamental que o emprego cresça de forma significativa. O emprego 

formal brasileiro, em 2008, de acordo com os dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) apresentou expansão 

de 5,01% em relação ao ano de 2007, pouco abaixo do crescimento de 5,85% registrado no ano anterior. 
Ao contrário de 2007, nem todos os setores e subsetores de atividade econômica  apresentaram elevação no emprego 

em 2008. O segmento de destaque no ano de 2008 foi a construção civil, que obteve crescimento do número de postos 

de trabalho da ordem de 12,93%. 

Em Santa Catarina houve aumento de 5,07% no emprego formal em 2008, totalizando aproximadamente 74 mil postos 

de trabalho adicionais. 

A variação no emprego formal das atividades industriais de Santa Catarina em 2008 podem ser observadas no quadro XV. 

Quadro XV – Evolução do emprego por subsetor de atividade econômica no Brasil e em Santa Catarina

Atividades industriais
Variação anual (%)   Base: igual período do ano anterior

2005 2006 2007 2008
Brasil Santa Catarina Brasil Santa Catarina Brasil Santa Catarina Brasil Santa Catarina

Total 5,09 5,25 4,72 4,74 5,85 6,11 5,01 5,07
Indústria Extrativa Mineral 6,24 10,09 8,49 0,39 5,91 4,89 5,32 14,69
Indústria de Transformação 3,01 2,67 4,06 4,19 6,09 5,76 2,55 2,63
Produtos Minerais não Metálicos 4,18 5,97 3,33 1,34 4,15 1,84 3,90 4,48
Metalurgia 2,75 1,46 5,08 4,75 9,14 9,88 4,53 6,09
Mecânica 2,61 -1,94 5,64 6,98 12,15 12,62 4,88 5,98
Mat. Elétricos e de Comunicação 6,74 4,45 2,48 6,74 8,88 19,14 3,49 9,18
Material de Transporte 5,18 15,18 2,77 13,04 12,12 10,51 3,03 5,38
Madeira e Mobiliário -4,55 -7,38 0,42 -1,65 1,28 -6,35 -2,82 -4,98
Papel e Editoração 3,62 2,23 3,19 3,59 3,35 2,47 3,22 2,33
Borracha, Fumo e Couro 3,25 1,48 2,82 6,32 2,75 5,29 -0,92 1,73
Química, Farmacêutica, Veterinária 4,38 8,04 4,13 5,26 4,60 7,32 2,72 2,48
Têxtil e Vestuário 3,62 4,70 3,37 5,38 5,10 5,76 2,40 2,12
Calçados -5,08 6,42 -0,13 7,15 3,02 18,28 -2,86 2,18
Produtos Alimentícios 5,03 7,17 6,87 4,77 6,17 8,65 3,46 3,69
Construção Civil 8,44 8,69 7,34 3,63 13,08 13,79 12,93 19,03

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego - CAGED.  
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Conforme indicam os dados do emprego, a produção industrial não apresentou em 2008 o mesmo dinamismo que re-

gistrou nos anos anteriores. A produção industrial brasileira expandiu-se 3,1% em 2008, fruto do crescimento de aproxi-

madamente 3,8% da indústria extrativa mineral e de 3,05% da indústria de transformação. 

A produção industrial registrou forte desaceleração no último trimestre de 2008 (conforme mostra o gráfico 9), devido 

aos efeitos da crise econômica global que começaram a aparecer nas estatísticas relativas ao quarto trimestre de 2008, 

em especial nos setores mais dependentes do crédito, como o automotivo e o de construção civil, além da indústria pe-

troquímica e da siderúrgica, conforme indica o Banco Central do Brasil. 

De acordo com o IBGE, os indicadores semestrais mostraram que o índice de 3,1% para o ano de 2008 foi resultante de 

uma expansão de 6,3% do primeiro semestre, relativamente a igual período de 2007, dado que no segundo semestre 

mostra que o crescimento foi praticamente nulo (0,2%). 

Quadro XVI – Produção física industrial do Brasil de 2003 a 2008
Produção industrial brasileira  Variação (%)

discriminação 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Total 0,04 8,3 3,09 2,83 6,01 3,09
Indústrias extrativas 4,7 4,28 10,18 7,35 5,87 3,78
Indústria de transformação -0,2 8,52 2,71 2,58 6,02 3,05

Fonte: IBGE – Banco de Dados Agregados

Em 2008, dezessete setores registraram crescimento. Destacam-se: veículos automotores (8,2%), máquinas e equipa-

mentos (6,0%), outros equipamentos de transporte (42,2%), farmacêutica (12,7%) e minerais não metálicos (8,3%).

A atividade industrial de máquinas e equipamentos teve um crescimento da produção em menor intensidade do que o 

registrado no ano anterior, mas partiu de uma base de comparação elevada, pois em 2007 a indústria de máquinas e 

equipamentos cresceu 17,72% em relação a 2006. O crescimento em 2008 resultou do incremento dos investimentos 

realizados pela economia brasileira ao longo do ano e pelas expectativas favoráveis que caracterizaram o primeiro se-

mestre do ano e acabaram por sofrer uma reversão no segundo semestre. Para 2009, a tendência é que a produção de 

máquinas e equipamentos não apresente o mesmo ritmo de produção dos dois anos anteriores. 
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A produção de veículos automotores manteve em 2008 uma alta produção. A produção de 2008 superou a de 2007, que 

já representava o maior resultado do setor no Brasil em unidades produzidas. Esta dinâmica continuou atrelada à expan-

são do mercado interno, sobretudo às condições creditícias favoráveis. Em 2009, a ANFAVEA projeta retração de 11,2% 

na produção de veículos, apesar dos incentivos governamentais ao setor. 

Quadro XVII - Produção Física Industrial, Brasil, por atividades, de 2003 a 2008

Atividades industriais
Variação anual (%)

2003 2004 2005 2006 2007 2008
Indústria de Transformação -0,20 8,52 2,71 2,58 6,02 3,05
     Alimentos -1,4 4,12 0,60 1,81 2,55 0,53
     Bebidas -4,3 5,81 6,36 7,15 5,37 0,26
     Fumo -6,4 18,94 -0,9 3,94 -8,1 -7,04
     Têxtil -4,5 10,11 -2,11 1,57 3,82 -1,9
     Vestuário -12,2 1,54 -5,05 -4,96 5,10 3,18
     Couros e calçados -9,8 2,33 -3,21 -2,71 -2,2 -6,77
     Madeira 5,3 7,68 -4,47 -6,85 -3,2 -10,23
     Celulose, papel 6,3 7,92 3,10 2,18 0,76 5,23
     Edição, impressão 0,7 -2,39 11,30 1,74 -0,2 1,65
     Petróleo e álcool -2,2 2,32 1,47 1,61 3,05 0,37
     Farmacêutica -9,1 0,95 14,43 4,38 1,91 12,67
     Perfumaria e prod. de limpeza 0,9 11,89 3,72 1,96 5,07 -4,76
     Outros produtos químicos 3 6,95 -1,25 -0,88 5,64 -1,36
     Borracha e plástico -3,4 7,77 -1,2 2,24 5,88 2,15
     Minerais não metálicos -3,6 4,85 2,81 2,64 5,26 8,26
     Metalúrgica básica 5,8 3,35 -1,97 2,84 6,75 3,25
     Produtos de metal -5,5 9,97 -0,16 -1,28 5,79 2,43
     Máquinas e equipamentos 5,3 16,17 -1,36 3,95 17,72 6,01
     Máquinas de  escritório e equipamentos de informática 8 33,54 17,25 51,57 14,41 -8,94
     Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 1,8 7,06 7,87 8,7 13,98 3,69
     Materiais elet., aparelhos e equipamentos de comunicação 0,5 17,79 14,22 0,01 -1,1 -2,92
     Equipamentos de instalação médico-hospitalar -3,4 8,3 2,55 9,37 3,81 15,97
     Veículos automotores 4,1 29,86 6,81 1,27 15 8,14
     Outros equipamentos de transporte 9,2 10,3 5,54 2,09 13,94 42,23
     Mobiliário -9,2 6,86 0,53 8,44 7,43 -1,45
     Diversos -1,7 10,78 8,44 -1,27 -1,6 -0,18

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

Nos índices por categorias de uso, apresentados no quadro XVIII, a maior taxa de crescimento da produção industrial 

brasileira em 2008 ficou com bens de capital, com incremento de 14,4%, seguido pelo crescimento de bens de consumo 

duráveis, que registrou crescimento de, aproximadamente, 3,8% em 2008. 

Quadro XVIII - Produção física industrial, Brasil, por categorias, de 2002 a 2008

Categorias
Variação anual (%)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
     Bens de capital -5,8 2,2 19,7 3,57 5,7 19,5 14,29
     Bens intermediários 4,2 1,9 7,38 0,94 2,1 4,9 1,52
     Bens de consumo 1,5 -2,8 7,33 5,99 3,4 4,7 1,92
        Duráveis 4,7 3 21,84 11,39 5,8 9,2 3,78
        Semiduráveis e não duráveis 1,1 -4 4,03 4,56 2,7 3,4 1,34

Fonte: IBGE
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O gráfico 10 mostra a produção industrial por categorias de uso, em um período mais longo de tempo. Percebe-se, por 

meio das linhas de tendência, a maior intensidade do crescimento na produção de bens de capital nos últimos dois anos, 

seguindo uma trajetória inversa à produção de bens de consumo duráveis. 

A produção industrial brasileira, analisada por Unidades da Federação, perdeu ritmo nos últimos meses do ano, mas 

todos os locais fecharam 2008 com crescimento, à exceção de Santa Catarina (-0,7%). O estado, além dos fatores rela-

cionados à crise, sofreu os impactos das chuvas que o atingiram. 

Quadro XIX – Produção Física Industrial, Santa Catarina de 2003 a  2008
Produção industrial de Santa Catarina Variação anual (%)

discriminação 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Indústria de transformação -5,53 11,40 0,04 0,23 5,42 -0,7

Fonte: IBGE

Em 2008, quatro das 12 atividades industriais registraram taxas negativas de crescimento, destacando-se madeira 

(-26,0%) e máquinas e equipamentos (-7,0%). De acordo com o IBGE, nessas atividades, os itens que mais pressiona-

ram negativamente foram madeira serrada e compressores e refrigeradores. 

As atividades industriais com o melhor desempenho no ano de 2008 em Santa Catarina foram borracha e plástico (7,2%), 

devido ao aumento na fabricação de tubos, canos e mangueiras de plástico e de peças e acessórios plásticos para a 

indústria automobilística, seguidas por veículos automotores (4,0%), dada a maior produção de carrocerias para ônibus 

e caminhões, e alimentos (1,4%), sustentado pelo crescimento na produção de carnes de suínos e de aves.
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Quadro XX - Produção física industrial, Santa Catarina, por atividades, em 2003 a 2008

Atividades industriais Santa Catarina
Variação Anual (%)

2003 2004 2005 2006 2007 2008
Alimentos -5,55 11,36 2,22 -8,05 7,81 1,48
Têxtil -7,86 13,22 4,98 -0,54 2,22 -0,75
Vestuário e acessórios -15,56 -2,85 -12,02 -10,03 1,24 2,00
Madeira 3,95 12,3 0,73 -17,18 -2,39 -26,03
Celulose, papel e produtos de papel -0,85 12,66 6,25 2,86 2,47 1,51
Borracha e plástico -19,15 17,07 2,18 9,04 6,24 7,21
Minerais não metálicos 3,29 4,24 0,20 -3,46 1,03 3,82
Metalurgia básica -0,33 29,61 3,69 -4,46 -0,6 3,19
Máquinas e equipamentos 6,63 14,16 -12,91 12,10 7,16 -7,01
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 12,89 10,12 -11,88 8,01 14,34 -1,65
Veículos automotores -33,67 42,32 39,63 24,92 11,13 4,12

Obs: novas divisões da produção industrial segundo o IBGE.

Fonte: IBGE

Considerando outros indicadores da indústria nacional, tem-se que as vendas industriais tiveram forte retração, sobretudo 

no quarto trimestre de 2008, considerado o pior desempenho dos últimos cinco anos, na comparação com o trimestre 

anterior. Em termos anualizados, as vendas industriais cresceram 5,7% em 2008, e as horas trabalhadas 4,8%. 

Quadro XXI – Indicadores Industriais – Brasil

Indicadores industriais Brasil
Variação anual (%)

2004 2005 2006 2007 2008
Vendas Industriais 14,29 2,03 1,72 5,1 5,7
Horas trabalhadas na produção 6,21 4,54 1,8 4,0 4,8

Fonte: CNI

Em Santa Catarina, as vendas da indústria apresentaram crescimento em 2008 (7,06%), apesar da queda nas horas tra-

balhadas na produção (-1,67%) e na capacidade instalada, que passou de 83,73% em 2007 para 83,40% em 2008. 

 
Quadro XXII – Indicadores Industriais de Santa Catarina de 2005 a 2008

Variáveis
Variação anual (%)

2005 2006 2007 2008
Vendas reais -11,89 -1,54 8,1 7,06
Horas trabalhadas na produção 2,96 0,81 1,15 -1,67
Utilização da capacidade instalada* -2,24 -1,44 1,17 -0,32

Fonte: FIESC/PEI

*Pontos percentuais de um período para o outro

Conforme pesquisa da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina – FIESC, realizada pela unidade de Polí-

tica Econômica e Industrial, junto a 206 indústrias, as atividades industriais que mais sofreram retração das vendas em 

2008 foram (quadro XXIII): 

Madeira: o ano de 2008 é o quarto ano consecutivo que a indústria madeireira apresenta significativa redução de vendas. 

Nesse ano a redução das vendas foi de -27,19%, um recorde se consideradas as quedas de vendas dos últimos anos. 

A redução nas horas trabalhadas também foi acentuada (-23,29%), acompanhada pela redução de salários (-18,53%). 

A falta de crédito para exportação, a valorização cambial que perdurou até setembro de 2008, a concorrência de pro-

dutores internacionais e a insegurança no mercado externo criaram as condições para que muitos produtores tivessem 

dificuldades para comercialização dos produtos desse segmento industrial. 

Mobiliário: a indústria produtora de móveis permanece em grave crise econômica, agora acentuada pela conjuntura 

internacional adversa. É o quarto ano consecutivo de retração de vendas sobre o ano anterior. Em 2008, as vendas 
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da indústria de móveis caíram -10,9%, após uma queda de  -4,11% em 2007/2006, -19% em 2006/2005 e -18,1% em 

2005/2004. As dificuldades desta indústria transcendem as vendas e novamente atingem a produção e os salários dos 

trabalhadores. Após ter passado por três anos consecutivos de redução da capacidade instalada, em 2007 a indústria 

de móveis conseguiu elevar a sua capacidade produtiva, mas em 2008 novamente ocorreu redução e a indústria de 

móveis trabalhou com 78,53% da UCI.      

Produtos Químicos: em 2008, a indústria catarinense de produtos químicos apresentou significativa retração de vendas 

(-14,03%), acompanhada da redução das horas trabalhadas (-3,67%), mas trabalhou com a utilização da capacidade 

instalada acima da registrada nos últimos anos. 

Quadro XXIII – Indicadores Industriais da Indústria de Transformação de Santa Catarina – 2006 - 2008

Segmentos
 Industriais

Variação % acumulada 
(2007/2006)

Variação % acumulada 
(2008/2007)

Capacidade 
Instalada 
% médio 

2006

Capacidade 
Instalada 
% médio 

2007

Capacidade 
Instalada 
% médio 

2008
Vendas 
Reais

Remuneração
Total

Horas 
trabalhadas 
na Produção

Vendas 
Reais

Remuneração 
Total

Horas 
trabalhadas 
na Produção

Alimentos e Bebidas 19,92 17,16 7,97 15,41 24,32 2,58 91,43 91,8 90,80
Produtos têxteis 3,65 -7,09 -6,65 8,97 6,65 4,99 81,75 86,21 87,81
Confecções, art. do 
vestuário e acessórios -6,6 5,55 -5,31 9,21 -4,24 -6,68 71,71 75,03 75,38
Produtos de madeira -6,51 4,56 -3,33 -27,19 -18,53 -23,29 79,71 77,84 77,92
Celulose, papel e 
produtos de papel 5,48 2,5 -1,47 3,54 17,82 4,80 89,77 90,12 89,74
Produtos Químicos 5,64 1,26 0,63 -14,03 4,32 -3,67 85,24 86,04 86,92
Artigos de borracha 
e plástico 4,28 11,45 -7,24 8,22 4,71 0,64 72,96 72,73 77,69
Produtos minerais 
não metálicos -1,5 3,68 2,15 0,75 1,03 -1,73 88,61 87,21 86,99
Cerâmica para 
revestimento -3,62 1,09 -0,44 0,02 0,96 -1,07 93,11 91,12 91,06
Cristais e vidro 12,59 12,96 3,4 -13,96 1,52 -9,39 76,39 79,31 72,03
Outros 7,7 12,85 12,4 7,07 1,64 -1,41 84,27 83,42 83,66
Metalurgia básica 2,3 -1,39 -3,42 3,78 6,72 6,04 84,93 83,16 85,81
Prod. metálicos - 
excl. máquinas 16,4 20,15 12,48 7,72 11,42 14,32 83,5 82,63 76,84
Máquinas e 
equipamentos 15 6,75 6,63 7,24 -2,57 1,56 87,16 90,99 89,42
Máquinas, aparelhos 
e mat. elétricos 1,4 24,92 18,79 5,15 -2,92 2,75 95,35 95,92 90,40
Material eletrônico e 
equip. comunicação 10,66 20,99 4,69 12,41 12,47 12,73 85,01 86,70 87,72
Veículos automotores 1,49 7,76 14,08 17,19 15,02 11,11 76,8 76,40 76,28
Móveis -4,11 3,48 -3,12 -10,86 -12,54 -16,81 79,01 80,71 78,53
Diversas 4,64 21,51 7,91 -2,58 -11,59 -4,72 80,09 81,10 80,11
TOTAL 8,1 8,38 1,15 7,06 4,77 -1,67 82,47 83,64 83,40

Fonte: FIESC/PEI
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As atividades industriais que apresentaram os melhores resultados em 2008 foram:

Veículos automotores, carrocerias e autopeças: no ano de 2008 a indústria de veículos automotores apresentou eleva-

ção nas vendas (17,19%) impulsionada pelo bom momento que a indústria automobilística vem registrando no Brasil 

nos últimos meses. Os efeitos da crise, que se fizeram sentir nos últimos meses do ano, não foram suficientes para que 

a indústria registrasse taxas módicas de crescimento das vendas. Esta atividade industrial não só ampliou as vendas 

como as horas trabalhadas na produção e os salários.

Alimentar: novamente, em 2008, a indústria de alimentos e bebidas teve um ano de alto crescimento de vendas (15,41%), 

após crescer 19,92% em 2007. Registrou, também, elevado incremento da massa salarial (24,32%). Os resultados posi-

tivos desta atividade foram impulsionados, sobretudo, pelo desempenho das vendas de carnes de suínos e de aves. Em 

2008 a elevação dos preços da carne bovina provocou retração na demanda desse produto, favorecendo a elevação 

do consumo de carnes de frango e suína. Para 2009, a expectativa dos produtores de frango é que o mercado interno 

continue contribuindo para o incremento da produção de alimentos, sendo responsável pela compra de 2/3 da produ-

ção brasileira.

Em 2009, a indústria catarinense enfrentará o desafio de crescer em um contexto econômico adverso, marcado por restri-

ções de liquidez no mercado internacional e incertezas quanto ao futuro das principais economias do mundo. Os indica-

dores do primeiro trimestre já sinalizam que é provável que o pior da crise tenha ficado concentrado no quarto trimestre de 

2008. Mas 2009 será um ano de acomodação, em que os esforços serão concentrados no mercado interno, que também 

não terá o mesmo dinamismo dos anos anteriores, marcados pela expansão da renda e pelas expectativas favoráveis 

que impulsionavam os investimentos e geravam um ciclo virtuoso estimulado pelo consumo e o investimento. Em 2009, 

o câmbio e a menor taxa de juros, acompanhados por políticas fiscais de estímulo à demanda agregada, se constituirão 

em amortecedores para a crise, mas não serão suficientes para fazer de 2009 um ano de crescimento econômico.

Os dados econômicos referentes ao primeiro bimestre de 2009 indicam que se mantém a contração do consumo e do 

investimento privado nas principais economias, afetando o dinamismo do comércio internacional. De acordo com o Ban-

co Central do Brasil, a falta de liquidez e a degradação das perspectivas de crescimento configuram-se como o cenário 

mais provável para o curto e o médio prazos. 

No Brasil, a mediana das expectativas apresentadas no relatório Focus do Banco Central do Brasil, indicam, em 9 de 

abril de 2009, que este ano será configurado por uma taxa de inflação, medida pelo IPCA, de 4,25%, dentro, portanto, da 

meta do Banco Central. Para o IGP-DI as expectativas do mercado são de um acréscimo de 2,41%. As mesmas institui-

ções consultadas acreditam que a taxa de câmbio (R$/US$) no fim do ano ficará em R$ 2,30, sendo a média do ano em 

R$ 2,29. Para a taxa de juros, a expectativa do mercado é que esteja em 9,25% no final do ano, fechando o período com 

uma média de 10%. As instituições consultadas pelo Banco Central, ainda levando em conta a mediana das expectati-

vas, consideram que haverá decréscimo do Produto Interno Bruto em 2009, de -0,30%, em relação ao ano anterior. Para 

a balança de pagamentos espera-se um déficit em conta corrente de US$ 21 bilhões em 2009, sendo US$ 15 bilhões de 

superávit na conta comercial. Mas espera-se uma entrada de US$ 22 bilhões de investimento externo direto. 

O Fundo Monetário Internacional prevê uma contração de 1,3% no PIB brasileiro em 2009, a mesma contração espera-

da para o PIB mundial.

O ano de 2009 será, portanto, caracterizado por baixo crescimento econômico na maioria das atividades, sendo que 

um maior dinamismo é esperado para o segundo semestre, quando os efeitos das políticas governamentais serão mais 

evidentes.
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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, per-
tencente aos 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 forte 
incremento em suas operações no setor industrial, sendo o que mais buscou crédito, com R$ 682,79 milhões, pouco mais de 43% do 
total de R$ 1,58 bilhão em contratações. Do valor total contratado, Santa Catarina responde por R$ 505,8 milhões, sendo a indústria 
também o setor responsável pelo maior volume de recursos, R$ 260,4 milhões.
Nos seus 48 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; �
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 no 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 
racionamento de energia e o consequente prejuízo às indústrias, bem como garantir segurança para o crescimento das mesmas. Atu-
almente, já estão consolidadas importantes parcerias com diversos agentes do setor elétrico, facilitando todo o processo de financia-
mento 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, capital de giro associado ao in-
vestimento a ser realizado, entre outros).
 
Programas Especiais:
BRDE-Microempresa – Para microempresas e empresas de pequeno porte, com mais de dois anos de atividade operacional ou ex-
periência profissional do empreendedor, contemplando condições especiais, documentação simplificada e estrutura própria, atuando 
diretamente ou através de convênios.
BNDES / Exim – Financia capital de giro para produção de bens destinados à exportação.
 
Requisitos Mínimos:

Apresentar boa situação cadastral; �
Apresentar situação fiscal/tributária em dia; �
Possuir bom retrospecto econômico-financeiro; �
Dispor da parcela de recursos próprios e garantias reais para o projeto; �
Apresentar documentação padrão, fornecida pelo BRDE, seus conveniados ou obtida através do site do banco. �

 
Informações:
Fone: (48) 3221- 8000
E-mail: brdeflo@brde.com.br
Internet: www.brde.com.br

Diretoria BRDE

Diretor-Presidente    Mario Bernd
Vice-Presidente/ Diretor de Acomp. e Recup. de Créditos    José Moraes Neto
Diretor de Operações   Casildo Maldaner
Diretor Financeiro   Renato de Mello Vianna
Diretor Administrativo   Airton Carlos Pissetti
Diretor de Planejamento   Otomar Oleques Vivian
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Sistema FIESC

Alcantaro Corrêa – Presidente do Sistema Fiesc
Glauco José Côrte – 1º Vice-Presidente do Sistema Fiesc

FIESC

Alcantaro Corrêa – Presidente do Sistema Fiesc
Glauco José Côrte – 1º Vice-Presidente do Sistema Fiesc
Vicente donini – Diretor 1º Secretário
Mario Cezar de Aguiar – 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
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
Maurício César Pereira
Maury Santos Júnior
Moacir Antoninho Sartori
Murilo Ghisoni Bortoluzzi
Ney Osvaldo Silva Filho
Paulo Sérgio Arias
Renato Rossmark Schramm
Valter Ros de Souza

Conselho Fiscal
Fred Rubens Karsten
Leonir João Pinheiro
Walgenor teixeira
Flávio Henrique Fett
Tito Alfredo Schmitt
Woimer José Back

Delegação junto à CNI

Efetivos
Alcantaro Corrêa
Glauco José Côrte

Suplentes
Vicente donini
João Stramosk

CIESC

Alcantaro Corrêa – Presidente do Sistema Fiesc
Glauco José Côrte – 1º Vice-Presidente do Sistema Fiesc
Ester de Souza Ferreira 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
Álvaro Weiss
dario Luiz Vitali
Nivaldo Pinheiro
Konstantinos Meintanis
Salvador Ramiro Navidad
Sônia Regina Hess de Souza

SESI

Alcantaro Corrêa – Presidente do Sistema Fiesc
Glauco José Côrte – 1º Vice-Presidente do Sistema Fiesc
Henrique de Bastos Malta – Representante da Fiesc junto ao

Conselho Regional do SESI

Representantes da Indústria

Titulares
Cid Erwin lang
José Fernando da Silva Rocha
Luís Carlos Guedes
Sérgio luiz Pires
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Suplentes
Alfredo Ender
Amauri Alberto Buzzi
Carlos Kracik Rosa
Ramiro Cardoso

Representantes Institucionais

Efetivos
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

Alcantaro Corrêa – Presidente do Sistema Fiesc
Glauco José Côrte – 1º Vice-Presidente do Sistema Fiesc
César Augusto Olsen – Representante da Fiesc junto ao 

Conselho Regional do SENAI

Representantes da Indústria

Titulares
Ademir Luiz dalla Lana
José Suppi
Osvaldo Luciani
Vincenzo Francesco Mastrogiácomo

Suplentes
Cidnei luiz Barozzi
Jader Jacó Westrupp
Jaime Richter
Nilton Gomes Paz

Representantes Institucionais

Efetivos
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 do Sistema Fiesc
Glauco José Côrte – 1º Vice-Presidente do Sistema Fiesc
Adalberto Roeder – Diretor Tesoureiro
Israel José Marcon – Representante da Fiesc junto ao 

Conselho Regional do IEL

Conselho Consultivo
César Gomes Júnior
Giordan Heidrich
Haroldo da Silva Bremen
Heleny Mendonça Meister
Hélio César Bairros
Isabel Christina Antunes Baggio
Neivaldo Suzin
Álvaro Schwegler
Antônio Wiggers
Celso Panceri
Eduardo Seleme
Guido Jackson Bretzke
Jaime Franzner
Paulo Rubens Obenaus
João Paulo Schmalz
Marcus Schlösser
Norberto Dias
Ismar lombardi
luiz Eduardo Broering
Maria Regina l. R. Alves

Diretoria Executiva do Sistema FIESC

FIESC /CIESC

Henry Uliano Quaresma – Diretor de Relações Industriais e 
Institucionais

Fernando Pisani de Linhares – Diretor Administrativo e Financeiro
Carlos José Kurtz – Diretor Jurídico do Sistema FIESC

SENAI /SC

Sérgio Roberto Arruda – Diretor Regional
Marco Antônio Dociatti – Diretor de Desenvolvimento 

Organizacional
Antônio José Carradore – Diretor de Educação e Tecnologia

SESI /SC

Sergio luiz Gargioni – Superintendente
Carlos Henrique Perez – Diretor de Administração e Finanças
Neimar Borges Braga – Diretor de Negócios
leocádia Maccagnan – Diretora de Operações Sociais

IEL /SC

Natalino Uggioni – Superintendente
Fernando Pisani de Linhares – Diretor Administrativo e Financeiro
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