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A P R E S E N T A Ç Ã O

A FIESC está lançando a 13ª edição da publicação Desempenho e Perspectivas da Indústria 
Catarinense. O trabalho foi realizado com o apoio do BRDE, parceiro desde a primeira edição.

No estudo constam informações sobre os investimentos industriais realizados em 2012 e as pre-
visões para o triênio 2013 a 2015. O trabalho também traz uma síntese do comportamento eco-
nômico no ano passado e perspectivas para o atual.

Os baixos resultados da economia nacional em 2012 mostram que o novo ciclo de crescimento 
deverá se apoiar nos investimentos. Uma maior competitividade será possível através de investi-
mentos em inovação, tecnologia e educação. Apoiar e acompanhar os investimentos industriais 
torna-se estratégico tanto para o crescimento industrial quanto do Estado e do País.

Os governos precisam agir com sentido de urgência para tornar o ambiente mais favorável aos 
investimentos. A FIESC, por sua vez, continuará trabalhando pelo aumento do desempenho in-
dustrial e pela melhoria da competitividade da indústria catarinense, um dos pilares para o de-
senvolvimento sustentável. 

Glauco José Côrte
Presidente do sistema FiesC
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Conjuntura econômica em 2012
Um ano difícil 

Tanto nos países emergentes – que têm mostrado mais fôlego diante do quadro de crise internacional – quanto nos 
desenvolvidos, alguns deles abalados por indicadores recessivos, o ano de 2012 registrou condições de atividade in-
dustrial relativamente fracas. No caso brasileiro, diversas ações governamentais implementadas com o objetivo de 
estimular a produção industrial não surtiram os efeitos esperados. O PIB do país cresceu apenas 0,9% em relação a 
2011, sendo que das atividades que o compõem, a indústria de transformação apresentou a maior queda, de 2,5%.

Para Santa Catarina não foi diferente. Embora vários indicadores tenham apresentado crescimento, o desempenho 
da indústria estadual ficou abaixo do esperado, principalmente em termos de produção e comércio internacional. O 
Índice de Atividade, medido pelo Banco Central do Brasil e que engloba os setores agropecuário, indústria, comércio 
e serviços, registrou crescimento de 1,0% para Santa Catarina em 2012, contra 1,4% no ano anterior. E segundo o IBGE, 
a indústria de transformação estadual registrou queda de produção de 2,9 % no ano. 

O alento veio com a geração de empregos, com um crescimento de 2,3%, o que representou mais 15 mil postos de tra-
balho na indústria de transformação catarinense. Também as vendas industriais apresentaram avanço em termos reais 
em 2012, com crescimento de 7%. As vendas de estoques, a incorporação de produtos importados, a agregação de va-
lor e os incentivos concedidos pelo governo apresentaram reflexos positivos no faturamento das indústrias do Estado. 
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Investimentos realizados em 2012

Percentual ampliado

A pesquisa realizada pela FIESC apontou um avanço dos investimentos por parte das indústrias catarinenses em 2012, 
num universo de 118 participantes, de 18 segmentos. Aplicado entre janeiro e março deste ano, o levantamento indicou 
crescimento do percentual de indústrias que investiram em relação ao resultado de 2011: foram 84%, contra 78% no ano 
anterior. O destaque foi que em nove (50%) dos 18 setores todas as empresas entrevistadas realizaram investimentos.

Proporção de indústrias catarinenses que realizaram ou não investimentos em 2012 

Segmentos de atividade
Nº de indústrias 

informantes

Investiram em 2012
SIM
(%)

NÃO
(%)

Produtos Alimentícios e Bebidas 13 85 15
Produtos Têxteis 8 75 25
Confecções de Artigos do Vestuário e Acessórios 7 100 0
Couros e Artigos de Viagem 1 100 0
Produtos de Madeira 12 50 50
Celulose, Papel e Produtos de Papel 7 86 14
Produtos Químicos 6 83 17
Artigos de Borracha e Plástico 6 50 50
Produtos de Minerais não Metálicos 9 78 22
Metalurgia Básica 9 89 11
Produtos de Metal - exceto máquinas 2 100 0
Máquinas e Equipamentos 12 92 8
Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos 3 100 0
Material Eletrônico, Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 3 100 0
Veículos Automotores 3 100 0
Outros Equipamentos de Transporte 1 100 0
Artigos do Mobiliário 9 100 0
Tecnologia, Automação, Informática 7 100 0
TOTAL 118 84 16

Fonte: FIESC/PEI

Metalurgia foi o destaque

Os investimentos realizados pelo segmento metalúrgico fora do país, mais precisamente no México, lideraram o sig-
nificativo avanço de 56% no volume total investido pelas indústrias catarinenses em 2012, na comparação com o re-
sultado do ano anterior. Foram R$ 2.695 milhões no ano passado, contra R$ 1.728 milhões em 2011. Os investimentos 
naquele país se trataram de aquisições visando a internacionalização da manufatura para reforçar a aproximação com 
os mercados da América do Norte, onde estão os principais clientes, ou seja, foram uma estratégia para o crescimen-
to. Não fossem os investimentos no México, o aumento não teria sido de 56%, mas de apenas 2,3% de um ano para 
o outro. E na comparação dos valores alocados apenas em Santa Catarina, o aumento de 2011 para 2012 foi de 10% 
em termos nominais.  
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Valor investido em 2012 pelas indústrias catarinenses

Segmentos de atividade
Em 

SC (R$)
Em outros 

Estados (R$)
No

exterior (R$)
Total
 (R$)

Produtos Alimentícios e Bebidas 343.517.250,00 41.032.500,00 0 384.549.750,00
Produtos Têxteis 22.160.168,94 407.605,91 0 22.567.774,85
Confecções de Artigos do Vestuário 54.403.770,11 65.650.782,44 11.968.491,39 132.023.043,94
Couros e Artigos de Viagem 6.750.786,64 313.408,38 0 7.064.195,02
Produtos de Madeira 12.889.726,00 0 0 12.889.726,00
Celulose, Papel e Produtos de Papel 322.070.341,00 0 0 322.070.341,00
Produtos Químicos 19.974.509,00 1.800.000,00 0 21.774.509,00
Artigos de Borracha e Plástico 8.996.000,00 0 0 8.996.000,00
Produtos de Minerais não Metálicos 58.548.000,00 9.177.000,00 0 67.725.000,00
Metalurgia Básica 275.897.340,72 21.551.474,22 926.212.000,00 1.223.660.814,94
Produtos de Metal – exceto máquinas 24.500.000,00 3.000.000,00 0 27.500.000,00
Máquinas e Equipamentos 107.366.635,92 0 0 107.366.635,92
Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos 193.146.576,65 71.900.000,00 26.000.000,00 291.046.576,65
Materiais Eletrônicos, Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 20.454.000,00 1.852.000,00 161.000,00 22.467.000,00
Veículos Automotores 10.229.838,24 500.000,00 0 10.729.838,24
Outros Equipamentos de Transporte 1.588.253,88 0 0 1.588.253,88
Artigos do Mobiliário 21.858.252,22 4.300.000,00 120.000,00 26.278.252,22
Tecnologia, Automação, Informática 4.234.656,85 201.545,00 0 4.436.201,85
TOTAL 1.508.586.106,17 221.686.315,95 964.461.491,39 2.694.733.913,51

Fonte: FIESC/PEI

Prioridade local

Em termos de distribuição, os investimentos industriais catarinenses em 2012 priorizaram o próprio Estado. Do total 
de R$ 2,7 bilhões investidos, R$ 1,5 bilhão foi aplicado em Santa Catarina, enquanto R$ 222 milhões foram para inves-
timentos em outros Estados e R$ 964 milhões no exterior. Percentualmente, esses valores representaram 56% dos in-
vestimentos alocados em Santa Catarina, 36% no exterior e 8% em outros estados brasileiros. Países dos mais diversos 
portes receberam investimentos catarinenses, como México, China, Argentina, Peru, Chile, Uruguai, Colômbia, Vene-
zuela, Estados Unidos, Índia, Emirados Árabes, Japão, Cingapura, África do Sul, Austrália e da Europa. 

Com 45% do total, o segmento de metalurgia básica foi a atividade catarinense líder em investimentos em 2012. Na 
sequência apareceram o setor de produtos alimentícios e bebidas, responsável por 14%; celulose e papel, com 12%, 
e máquinas, aparelhos e materiais elétricos, com 11% dos investimentos totais. 

“É necessário desburocratizar o Brasil 
e realizar as reformas administrativa, 

política, trabalhista e tributária”. 
Empresário do segmento têxtil.
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Participação dos segmentos de atividade nos investimentos totais em 2012

Metalurgia Básica
45%

Alimentos e Bebidas
14%

Celulose e Papel
12%

Máquinas, Aparelhos 
e Mat. Elétricos

11%

Máquinas e 
Equipamentos

4%

Outros
9%

Vestuário
5%

Fonte: FIESC/PEI

Considerando apenas os investimentos realizados em território catarinense, destacaram-se com maiores valores os 
segmentos alimentos e bebidas, celulose e papel e metalurgia básica.   

Participação dos segmentos de atividade nos investimentos estaduais em 2012

Metalurgia Básica
18%

Alimentos e Bebidas
23%

Celulose e Papel
21%

Máquinas, Aparelhos 
e Mat. Elétricos

13%

Máquinas e 
Equipamentos

7%

Outros
14%

Minerais não 
metálicos

4%

Fonte: FIESC/PEI

Meta cumprida

Com relação à aplicação dos planos de investimentos em 2012, mais da metade (57%) das indústrias investiram con-
forme haviam planejado. Já 13% das empresas realizaram além do previsto, enquanto 25% investiram parcialmente e 
5% postergaram os planos de investimento.
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Os investimentos em 2012 foram realizados conforme planejado?
(% de respostas)

Realizados conforme 
planejado

Realizados
parcialmente Realizados além

do previsto Cancelados 
momentaneamente

60

45

30

15

0

57

25

13

5

Fonte: FIESC/PEI

Causas variadas

Foram diversas as razões apontadas pelos industriais para a não realização de investimentos em 2012 ou para sua re-
alização parcial. As causas mais citadas foram a retração da atividade econômica brasileira, o alto custo, a falta de li-
nhas de financiamento e a demora na liberação dos recursos, o atraso no cronograma de execução, a falta de recursos 
próprios, o excesso de importação de produtos similares, a retração do mercado externo e a insegurança em relação 
à taxa de câmbio.  

Fonte dos recursos dos investimentos realizados em 2012
 
Recursos próprios à frente

De acordo com o levantamento realizado pela FIESC, a preferência dos empresários continuou sendo pela utilização 
de recursos próprios nos investimentos. Em 2012 o uso de recursos próprios foi na proporção de 50%, enquanto em 
2011 eles cobriram 52% dos investimentos. A captação de recursos nos bancos de fomento registrou aumento em 
2012, representando 23% do total investido no ano, contra 19% em 2011. Recursos de bancos de fomento via bancos 
privados nacionais também apresentaram incremento em 2012, na comparação com o ano anterior. Já a busca de fi-
nanciamentos em bancos privados nacionais diminuiu no ano passado, conforme mostra o gráfico a seguir. 
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Origem/fonte dos recursos financeiros em 2011 e 2012
(% de respostas)

Recursos
próprios

Bancos de 
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Bancos 
privados 
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fomento via 

bancos privados

Recursos de 
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Recursos de 
terceiros

60

45
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0

52
50
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7
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17

6
4

1 0

19

2011
2012

Fonte: FIESC/PEI
Obs.: não ocorreu captação de recursos via abertura de capital nos dois anos.

 
Preferência justificada

As causas apontadas para a manutenção da preferência pelo uso de capital próprio foram variadas. Os itens mais ci-
tados pelos empresários foram menor custo financeiro, política da empresa de reinvestimento de lucros, para evitar 
endividamento excessivo, o excesso de burocracia, a morosidade na aprovação dos projetos via bancos de fomento, 
o significativo rigor na quantificação das garantias, juros e encargos elevados, e insegurança sobre a taxa de câmbio e 
consequentemente sobre a capacidade de pagamento futuro nos casos de empréstimos internacionais. Outros moti-
vos que respaldaram o uso de recursos próprios foram disponibilidade de caixa na empresa, falta de linhas específicas 
para investir e pelo alto custo e risco para investimentos importados.

Finalidades dos investimentos em 2012

Segundo os industriais entrevistados, as principais finalidades dos investimentos realizados em 2012 foram ampliação 
da capacidade produtiva, atualização tecnológica, ampliação das instalações, pesquisa e desenvolvimento de produtos, 
melhorias nos processos administrativos, aquisição de máquinas e equipamentos e melhorias nos processos produtivos. 

Proporção do faturamento utilizado nos investimentos em 2012

Maior percentual investido 

O percentual do faturamento utilizado para investimentos pelas indústrias catarinenses em 2012 registrou avanço. Ele 
foi, na média, de 7,8%, contra os 5,6% verificados no ano anterior. Os segmentos de metalurgia e de celulose e papel 
contribuíram para o aumento desta média no ano. Ampliação da capacidade de produção, internacionalização, busca 
de eficiência, redução de custos e atualização tecnológica foram os principais motivos dos investimentos destes dois 
segmentos industriais em 2012. 
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 Proporção do faturamento utilizado nos investimentos em 2012

Segmentos de atividade

2012 Investimentos 
sobre faturamento 

(%)
Faturamento

R$
Investimentos

R$
Produtos Alimentícios e Bebidas 8.956.767.317,93 384.549.750,00 4,3
Produtos Têxteis 775.065.077,10 22.567.774,85 2,9
Confecções de Artigos de Vestuário 2.450.134.546,86 132.023.043,94 5,4
Couros e Artigos de Viagem 333.462.741,62 7.064.195,02 2,1
Produtos de Madeira 339.306.473,45 12.889.726,00 3,8
Celulose, Papel e Produtos de Papel 2.225.051.304,25 322.070.341,00 14,5
Produtos Químicos 613.101.846,49 21.774.509,00 3,6
Artigos de Borracha e Plástico 356.160.641,60 8.996.000,00 2,5
Produtos de Minerais não Metálicos 2.147.339.481,44 67.725.000,00 3,2
Metalurgia Básica 4.424.136.443,59 1.223.660.814,94 27,7
Produtos de Metal – exceto máquinas 546.212.523,49 27.500.000,00 5,0
Máquinas e Equipamentos 2.234.988.588,11 107.366.635,92 4,8
Máquinas, Aparelhos e MateriaisElétricos 7.414.691.348,60 291.046.576,65 3,9
Materiais Eletrônicos, Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 811.867.453,36 22.467.000,00 2,8
Veículos Automotores 262.926.601,56 10.729.838,24 4,1
Outros Equipamentos de Transporte 45.998.400,69 1.588.253,88 3,5
Artigos do Mobiliário 674.624.350,85 26.278.252,22 3,9
Informática 84.102.406,01 4.436.201,85 5,3
TOTAL 34.695.937.547,00 2.694.733.913,51 7,8

Fonte: FIESC/PEI

Levando em consideração os investimentos realizados apenas em Santa Catarina, as indústrias utilizaram em média 4,3% 
de seu faturamento para esses investimentos em 2012, valor praticamente igual ao do ano anterior, que foi de 4,4%. 

Fatores impactantes em 2012

Para quase metade (47%) dos industriais catarinenses entrevistados, os gargalos domésticos com reflexos na compe-
titividade foram os fatores que mais afetaram as empresas em 2012. Aliás, as questões como custos logísticos e tribu-
tários continuaram sendo os vilões. Em seguida foram apontados como aspectos mais impactantes a grande entrada 
de produtos importados no mercado nacional, com 30% de respostas, e os custos das matérias-primas ou insumos, 
com 28%. A crise internacional agravada na Zona do Euro teve 24% de assinalações e o câmbio, 17%.

“As perspectivas para 2013 são favoráveis para ambos os 
mercados, voltamos a ser competitivos em alguns segmentos 

e os eventos nacionais estão impulsionando a economia”. 
Empresário do segmento de móveis. 
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Fatores que mais afetaram a empresa em 2012
(% de respostas)
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Câmbio Outros* Não foi afetada
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Fonte: FIESC
Obs.: questão de múltipla escolha.
*Outros: custos financeiros, encargos trabalhistas, menor demanda, crise no mercado de caminhões/entrada do Euro 5, evasão de pessoal especializado.

Importações benéficas

Matérias-primas, seguindo-se máquinas e equipamentos, foram os itens que lideraram as importações realizadas pelas 
indústrias catarinenses participantes da pesquisa. O volume de empresas que importaram em 2012 chegou à signifi-
cativa marca de 76% das entrevistadas. Produtos finais foram importados por 39% das indústrias, resultado que quase 
igualou o do ano anterior, que foi de 40%. Já o percentual de empresas que adquiriram máquinas e equipamentos no 
exterior cresceu em 2012, sendo 53% contra 48% em 2011.

Produtos mais importados pelas indústrias catarinenses em 2012
(% de respostas)

Matérias-primas Máquinas e equipamentos
Produtos finais

Outros
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Fonte: FIESC
Obs.: questão de múltipla escolha.  
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Sugestões de incentivos

Chega a 53% a proporção de indústrias catarinenses que utilizam algum incentivo estadual concedido por regime 
especial. Como sugestões de incentivos fiscais para a indústria catarinense, os empresários entrevistados citaram al-
gumas necessidades, listadas a seguir.

 � Redução da alíquota interna de ICMS de 17% para 12%.
 � Mudança da alíquota do ICMS resultante do crédito presumido têxteis previsto no art. 21, inciso IX, anexo 2 do 

RICMS/SC para 1%.
 � Diferimento do ICMS nas compras internas de insumos e matérias-primas.
 � Redução de carga tributária.
 � Desoneração do ICMS para bens de capital.
 � Incentivo para cursos técnicos de mão de obra.
 � Manutenção do crédito de ICMS sobre o consumo de energia.
 � Devolução dos créditos de ICMS acumulados pelas empresas.
 � Agilidade nos encaminhamentos burocráticos.
 � Concessão de benefícios fiscais para incentivar a geração de emprego e renda.
 � Diminuição de custos e encargos trabalhistas.
 � Reforma tributária para desonerar impostos e equalizar as alíquotas em nível nacional.
 � Manutenção do pró-emprego sem novas regras e limitadores.
 � Revogação do diferencial de alíquota.
 � Não exigência de estorno de créditos de ICMS para produtos incentivados em função do aumento do custo dos 

insumos.
 � Criação de diferimento interno de ICMS para estimular a aquisição de insumos dos fornecedores situados em Santa 

Catarina.
 � Desoneração do ICMS na entrada de importação de máquinas.
 � Redução da alíquota interna de ICMS dos móveis a 12%, conforme outros Estados (PR/RS/SP).
 � Fazer com que o recolhimento dos impostos seja condizente com o fluxo do recebimento das vendas.
 � Fim da guerra fiscal. 

Atuação da FIESC

A FIESC vem pleiteando junto ao Governo de Santa Catarina os benefícios apontados pela pesquisa com os industriais. 
A adequação da carga tributária às condições de competitividade da indústria catarinense tem sido buscada por in-
termédio de tratamentos tributários diferenciados, especialmente a desoneração de bens para o ativo permanente e 
a utilização de créditos fiscais. No campo fiscal, as conquistas em favor dos contribuintes são, via de regra, dificultadas, 
pois a ordem econômica é muito mais dinâmica do que as respostas do poder público. 
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Investimentos futuros – 2013 a 2015

Cifra deve crescer

A cifra de R$ 3 bilhões foi o montante levantado pela pesquisa como o que as indústrias catarinenses pretendem in-
vestir até 2015. Mas esse total, quando se concretizar, provavelmente será maior, pois muitas empresas, na época da 
pesquisa – entre janeiro e março de 2013 – ainda não possuíam informações dos valores de investimentos para 2014 
e 2015. Pelos planos das empresas, 81% do total a ser investido ficará em Santa Catarina. Em valores, R$ 1,8 bilhão será 
aplicado em 2013, considerando investimentos no Estado, fora do Estado e no exterior.

Valor dos investimentos anunciados para os anos de 2013, 2014 e 2015

       Local
2013

R$
2014*

R$
2015*

R$
TOTAL

R$
Santa Catarina 1.492.153.626,59 589.757.000,00 493.426.000,00 2.575.336.626,59
Fora do Estado 180.347.261,18 144.960.000,00 146.888.000,00 472.195.261,18
No Exterior 102.001.840,00 7.220.000,00 7.496.000,00 116.717.840,00
TOTAL 1.774.502.727,77 741.937.000,00 647.810.000,00 3.164.249.727,77

Fonte: FIESC/PEI 
*Obs.: parte das indústrias ainda não definiu valores para os investimentos a serem realizados nos anos de 2014 e 2015.

Dificuldade para planejar

A parcela das indústrias dispostas a investir em 2013 é de 75%, caindo para 57% em 2014 e para 48% em 2015. O resul-
tado decrescente é explicado, além de várias empresas não possuírem informações no período de coleta dos dados, 
pela já tradicional dificuldade nacional de planejamento num período mais longo, o que gera os percentuais e valores 
menores nos dois últimos anos citados. Essa característica da dificuldade de planejar no longo prazo evidencia que a 
estabilidade alcançada ainda carece de ser sustentável. O governo está focado em bons resultados no curto prazo e 
toma medidas imediatistas, enquanto mudanças mais amplas e estruturadas são postergadas, o que dificulta prever 
investimentos futuros.

Apesar das dificuldades, os maiores investimentos no triênio 2013-2015 serão realizados pelas indústrias de celulose 
e papel, alimentos e bebidas e  minerais não metálicos, conforme mostra a tabela a seguir. 

“Quanto à economia em geral, será 
um ano de muita cautela”. 

Empresário do segmento alimentar.
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Investimentos totais anunciados para 2013, 2014 e 2015, por segmentos de atividade

Segmentos de atividade
Valores em R$

2013 2014* 2015* TOTAL
Produtos Alimentícios e Bebidas 435.676.500,00 39.156.000,00 41.750.000,00 516.582.500,00
Produtos Têxteis 33.041.000,00 12.300.000,00 12.400.000,00 57.741.000,00
Couros e Produtos para Viagem 120.183.539,72 61.350.000,00 71.400.000,00 252.933.539,72
Confecções de Artigos do Vestuário 0,0 0,0 0,0 0,0
Produtos de Madeira 14.500.000,00 9.400.000,00 10.500.000,00 34.400.000,00
Celulose, Papel e Produtos de Papel 297.985.000,00 168.281.000,00 85.000.000,00 551.266.000,00
Produtos Químicos 26.417.000,00 18.000.000,00 14.500.000,00 58.917.000,00
Artigos de Borracha e Plástico 6.000.000,00 4.800.000,00 5.100.000,00 15.900.000,00
Produtos de Minerais não Metálicos 137.872.000,00 186.700.000,00 145.700.000,00 470.272.000,00
Metalurgia Básica 232.833.000,00 56.800.000,00 59.600.000,00 349.233.000,00
Produtos de Metal – exceto máquinas 30.000.000,00 32.000.000,00 35.000.000,00 97.000.000,00
Máquinas e Equipamentos 131.186.334,05 82.500.000,00 89.500.000,00 303.186.334,05
Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos 244.590.454,00 14.000.000,00 18.000.000,00 276.590.454,00
Materiais Eletrônicos, Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 26.560.000,00 28.800.000,00 33.660.000,00 89.020.000,00
Veículos Automotores 5.000.000,00 7.200.000,00 7.700.000,00 19.900.000,00
Outros Equipamentos de Transporte 800.000,00 1.000.000,00 1.200.000,00 3.000.000,00
Artigos do Mobiliário 26.857.900,00 17.900.000,00 15.150.000,00 59.907.900,00
Tecnologia, Automação, Informática 5.000.000,00 1.750.000,00 1.650.000,00 8.400.000,00
TOTAL 1.774.502.727,77 741.937.000,00 647.810.000,00 3.164.249.727,77

Fonte: FIESC/PEI
*Obs.: parte das indústrias ainda não definiu investimentos para os anos de 2014 e 2015.

Os investimentos apresentados no quadro foram levantados junto às indústrias já instaladas em Santa Catarina e que 
responderam à pesquisa encaminhada pela FIESC. Somando-se a eles os R$ 1.914,6 milhões anunciados por outras 
empresas e obtidos por pesquisa nos meios de comunicação, os investimentos poderão chegar a R$ 5.078,8 milhões 
nos próximos anos (ver tabela na página 24).

Empregos a serem gerados

Em relação à geração de empregos em decorrência dos novos investimentos até 2015, a projeção é de serem criados 
18 mil novos postos de trabalho, sendo 13 mil em Santa Catarina e 5 mil fora do Estado. As maiores aberturas de va-
gas estão previstas nos segmentos de produtos alimentícios e bebidas e de máquinas, aparelhos e materiais elétricos.

Fonte dos recursos para os investimentos futuros

A redução do uso de recursos próprios como fonte para os investimentos futuros das indústrias catarinenses sinaliza 
que a gradual redução da taxa de juros motiva as empresas a incrementarem a captação no sistema financeiro. En-
quanto em 2012 as empresas utilizaram 50% de recursos próprios, para os investimentos futuros a previsão é de 42%. 
A pesquisa aponta que em bancos de fomento serão captados 32% do total a ser investido nos próximos três anos. 
Somando-se a ele os 7% também de bancos de fomento captados via bancos privados nacionais, chega-se a uma pro-
porção de 39% de recursos provenientes de bancos de desenvolvimento, contra 30% em 2012.  
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Fonte dos recursos para os investimentos a serem realizados até 2015

Recursos 
próprios

Bancos de 
fomento

Bancos privados 
nacionais
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bancos nacionais
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Fonte: FIESC/PEI
Obs.: não está prevista captação de recursos via abertura de capital

Finalidade dos investimentos até 2015

Prioridades: equipamentos, tecnologia, ampliação e qualidade

Pelos resultados da pesquisa, os investimentos planejados pelas indústrias catarinenses para o triênio 2013 a 2015 te-
rão como principais finalidades a aquisição de máquinas e equipamentos, a atualização tecnológica, a ampliação da 
capacidade produtiva e a melhoria da qualidade dos produtos. Na sequência aparecem investimentos em pesquisa e 
desenvolvimento de produtos, ampliação das instalações e qualificação de pessoal. O gráfico a seguir mostra a pro-
porção de assinalações em cada item na pesquisa atual e na anterior.

“Seria importante discutir propostas com o governo, no sentido 
de incentivar ou beneficiar as empresas atuais da mesma 

forma que incentiva as novas que têm interesse no Estado”. 
Empresário do segmento de autopeças. 
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Finalidade dos investimentos futuros
(% de respostas)

Aquisição de máquinas e equipamentos
Atualização tecnológica

Ampliação da capacidade produtiva
Melhoria da qualidade dos produtos

Pesquisa e desenvolvimento de produtos
Construção civil / ampliação de instalações
Treinamento / aperfeiçoamento de pessoal

Implantação de novos processos de produção
Investimentos na área ambiental

Melhorias administrativas
Propaganda / marketing

Implantação de nova unidade fabril
Implantação de programas para melhoria da qualidade

Diversificação das atividades
Reflorestamento

Internacionalização da empresa
Matriz energética: gás. energia elétrica, outros

Comércio eletrônico
Investimentos sociais

Investimento em PCH – Pequena Central Hidrelétrica
Criação de empresa cooperada
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Fonte: FIESC/PEI
Obs.: questão de múltipla escolha

Investimento ambiental cresce

A análise dos dados revela que o item que mais cresceu da pesquisa anterior para a atual foi investimentos na área 
ambiental, que passou de 17% de assinalações para 23%. Na sequência dos avanços de investimentos apareceram 
aquisição de máquinas e equipamentos (de 69% de respostas para 74%) e implantação de novos processos de pro-
dução (de 25% para 29%). Completam a lista atualização tecnológica (de 63% de assinalações na pesquisa anterior 
para 66% na atual), diversificação das atividades (de 8% para 11%) e pesquisa e desenvolvimento de produtos (de 
38% para 40% de respostas).

Investimentos a serem realizados em 2013

Valores superiores à média

Apesar de uma queda de 34% em relação a 2012, os investimentos das indústrias catarinenses previstos para 2013 te-
rão valor superior à média histórica recente. Os R$ 1.774 milhões que as participantes da pesquisa pretendem investir 
este ano estão bem abaixo dos R$ 2.695 milhões investidos em 2012, mas o aparente paradoxo tem explicação. No ano 
passado os valores foram significativamente altos em função de uma grande empresa do segmento metalúrgico ter 
investido na aquisição de duas unidades fabris no México. Dessa forma, excetuando-se o atípico resultado de 2012, a 
projeção de investimentos para este ano é superior à média anual de investimentos realizados nos últimos cinco anos 
(2007 a 2011), que foi de R$ 1.582 milhões.
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Dos investimentos programados para 2013, a projeção é de que 84% ficarão em Santa Catarina, 10% serão realizados 
em outros Estados e 6% no exterior. Em termos nominais, os investimentos apenas no Estado têm previsão de R$ 1.492 
milhões para 2013, valor acima da média dos últimos cinco anos (2008 a 2012), que foi de R$ 1.241 milhões e bem 
aproximado do valor de R$ 1.508 milhões investidos em Santa Catarina no ano anterior.
 
Investimentos anunciados para 2013 

Segmentos de atividade

Santa
Catarina

R$

Em outros
Estados

R$
No exterior

R$
TOTAL

R$
Produtos Alimentícios e Bebidas 364.336.000,00 71.340.500,00 0 435.676.500,00
Produtos Têxteis 21.941.000,00 11.100.000,00 0 33.041.000,00
Confecções de Artigos do Vestuário 76.748.938,54 37.304.761,18 6.129.840,00 120.183.539,72
Couros e Artigos de Viagem 0 0 0 0
Produtos de Madeira 14.300.000,00 200.000,00 0 14.500.000,00
Celulose, Papel e Produtos de Papel 297.985.000,00 0 0 297.985.000,00
Produtos Químicos 21.217.000,00 5.200.000,00 0 26.417.000,00
Artigos de Borracha e Plástico 6.000.000,00 0 0 6.000.000,00
Produtos de Minerais não Metálicos 129.514.000,00 8.358.000,00 0 137.872.000,00
Metalurgia Básica 187.641.000,00 7.426.000,00 37.766.000,00 232.833.000,00
Produtos de Metal – exceto máquinas 27.000.000,00 3.000.000,00 0 30.000.000,00
Máquinas e Equipamentos 131.186.334,05 0 0 131.186.334,05
Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos 154.990.454,00 32.800.000,00 56.800.000,00 244.590.454,00
Materiais Eletrônicos, Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 22.036.000,00 3.518.000,00 1.006.000,00 26.560.000,00
Veículos Automotores 5.000.000,00 0 0 5.000.000,00
Outros Equipam. de Transporte 800.000,00 0 0 800.000,00
Artigos do Mobiliário 26.657.900,00 0 200.000,00 26.857.900,00
Tecnologia, Automação, Informática 4.800.000,00 100.000,00 100.000,00 5.000.000,00
TOTAL 1.492.153.626,59 180.347.261,18 102.001.840,00 1.774.502.727,77

Fonte: FIESC/PEI

Indústria alimentar na liderança

Um dos pilares da economia catarinense, a indústria de alimentos e bebidas será responsável pela maior fatia – de 24% 
– dos investimentos programados pelo setor industrial em 2013. E a distribuição das aplicações prioriza Santa Catarina 
em relação aos investimentos em outros Estados, na proporção de cinco por um. Já com a previsão de 100% de reali-
zação dentro do próprio Estado, o segundo segmento industrial com maior projeção de investir em 2013 é celulose e 
papel. Depois aparece a indústria de máquinas, aparelhos e materiais elétricos, seguida do setor de metalurgia básica, 
ambos com representativas parcelas dos investimentos destinadas ao exterior. 

Mesmo com a prioridade para os investimentos em Santa Catarina, a maior porção de investimentos em outros Es-
tados em 2013 também ficará por conta das indústrias alimentares. E é ampla a lista dos motivos apontados para a 
realização de investimentos em outras unidades da Federação, também citados por outros segmentos de atividade. 
Entre eles estão a existência de unidades da empresa em outros Estados, a busca da ampliação de mercado e negó-
cios e o menor custo do frete. As indústrias pretendem abrir novas filiais, pontos comerciais, showrooms e centros de 
distribuição avançados; adquirir nova planta, expandir linhas de produção, se modernizar tecnologicamente, lançar 
novos produtos e investir em propaganda e marketing. 
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De olho no mercado global

Já os investimentos fora do país em 2013 serão liderados pela indústria de máquinas, aparelhos e materiais elétricos. 
Tanto para esse segmento quanto para os demais que investirão no exterior, os motivos citados são avançar na cadeia 
de valor, maior aproximação dos mercados consumidores, expansão da operação logística, aumento de vendas, ala-
vancar negócios em empresa coligada, busca de novos mercados, participação em feiras e showrooms, inserção de 
novos produtos, automação da produção e abertura de escritório. 

Foco dos negócios

Para a representativa parcela de 32% das indústrias consultadas, apenas o mercado interno será atendido pelos in-
vestimentos previstos para 2013, enquanto para 64% delas os investimentos ampliarão os negócios tanto no merca-
do interno quanto no externo. Já aquelas cujos investimentos planejados focam apenas atender o mercado externo 
se resumem a 4% das empresas consultadas. Apesar do percentual reduzido, percebe-se da pesquisa anterior para a 
atual uma maior disposição dos industriais em atuar internacionalmente. 

Riscos mapeados

Conforme os dados levantados na pesquisa, são muitos os aspectos apontados como fatores que poderão colocar em 
risco os investimentos em 2013. Os principais deles são retração da demanda, restrições ao crédito, crise internacional, 
aumento do custo dos insumos, da mão de obra e relacionados à infraestrutura, maior entrada de importados, câm-
bio, inflação, falta de energia elétrica, carência de trabalhadores qualificados, alta dos juros, fechamento de mercados 
importantes, aumento dos custos financeiros, corte de incentivos fiscais, mudanças tributárias, fatores climáticos e 
entraves do Mercosul. 

Produção versus demanda

Quanto à relação oferta-demanda, o amplo percentual de 79% dos industriais ouvidos acredita que a capacidade de 
produção de suas empresas está adequada para atender a exigência mercadológica prevista para 2013. Consequen-
temente, são 21% os que consideram o contrário em relação à estrutura produtiva disponível para suprir a demanda. 
Entretanto, mesmo que para a maioria dos informantes a capacidade produtiva esteja adequada, mais da metade 
(52%) das indústrias consultadas pretende ampliar sua estrutura de produção em 2013.

Inovação na pauta

Fator considerado cada vez mais como fundamental para a competitividade, a inovação surge como item prioritário 
para grande parcela dos entrevistados. Ao todo, 81% dos empresários informaram que pretendem investir mais em 
inovação no ano 2013 do que foi investido em 2012. 
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Expectativas para 2013

Cenário de otimismo

A despeito de indicadores de pouco dinamismo econômico em 2012, do resistente quadro de crise internacional e da 
manutenção dos gargalos infraestruturais, grande parcela dos empresários participantes da pesquisa realizada pela 
FIESC no primeiro trimestre revelou estar confiante em relação aos negócios para 2013. O otimismo foi manifestado 
por nada menos que 80% dos entrevistados, salto significativo em relação aos 70% dos entrevistados que se disseram 
confiantes neste mesmo período de 2012. Já 14% estão indefinidos sobre as expectativas para este ano e apenas 6% 
não acreditam em uma melhora. 

Uma ampla relação de fatores inter-relacionados contribui para tornar as expectativas positivas para 2013, segundo 
os empresários ouvidos na pesquisa da FIESC. O aumento da renda da população como um todo e a consequente in-
tegração das classes mais baixas ao mercado consumidor são dois aspectos básicos indicados. Também contribuem 
para a visão positiva dos empresários consultados itens tão diversos quanto a taxa de desemprego em baixa, a previ-
são de melhora na construção civil, mesmo que em níveis moderados, a redução no preço da energia, a safra agrícola 
em elevação, o programa Mais Alimentos e a melhora dos estoques reguladores das commodities (milho e soja) no 
mercado internacional.

Também são citados como fatores para a confiança nos negócios em 2013 os incentivos fiscais à inovação, a desoneração 
da folha de pagamento, o lançamento de novos produtos pelas empresas, a proximidade de grandes eventos esportivos, 
o pré-sal, a confiança na retomada da economia com reflexo no aumento da demanda e os investimentos que ocorrerão 
em infraestrutura. Com o viés internacional, os estímulos à confiança empresarial revelados na pesquisa são a retomada 
do crescimento econômico dos Estados Unidos, a abertura de novos mercados e a instalação de multinacionais no Estado.

No âmbito doméstico, entram na lista aspectos como a confiança no atual governo, o incentivo para renovação da frota 
de caminhões, o incentivo do governo e de órgãos não governamentais à formação de trabalhadores qualificados e a 
estabilização do câmbio. A lista inclui entre os fatores para o otimismo do setor industrial em 2013 a possibilidade da 
redução dos custos e os requisitos de conteúdo nacional para manutenção de incentivos a vários setores.  

 

Muito a resolver

Certamente que embora o clima seja de otimismo, a percepção do empresariado industrial é de que ainda há um am-
plo espectro de questões a se resolver em prol da competitividade da indústria nacional. A lista dos itens mais citados 
como fatores preocupantes e que merecem atenção em 2013 é encabeçada pela inflação. Depois vêm carga tributária, 
juros, burocracia, inadimplência, crise internacional, importados, custos trabalhistas e de logística e normas regula-
mentadoras de transporte elevando custos.

Os industriais consultados enumeraram ainda como itens preocupantes o baixo crescimento e volatilidade do merca-
do, o câmbio, o custo das matérias-primas e a infraestrutura inadequada, inclusive na área de energia. A escassez de 
trabalhadores qualificados é outro ponto citado como preocupante, assim como mudanças tributárias, baixa produ-
tividade, elevada concorrência, endividamento da população, falta de estoques – por parte do poder público – dos 
insumos milho e soja, além de falta de uma política econômica nacional consistente.
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Investimentos adicionais

Além das informações obtidas pela FIESC por meio do levantamento aplicado diretamente nas indústrias, uma pes-
quisa na mídia impressa proporcionou mais informações a respeito de planos de investimentos industriais em Santa 
Catarina, inclusive de novas empresas que pretendem se instalar. Como são intenções, as decisões podem se alterar 
de acordo com a conjuntura econômica ou devido às mudanças de diretrizes das empresas.

Investimentos anunciados, veiculados pela mídia:

Empresa Setor econômico
Valor 

(R$ milhões) Local Ano Investimentos

Tigre Material de Construção 5,9 Joinville 2013
Ampliação e modernização de 
sua planta de Joinville

Cadence Eletroeletrônica 40,0 Piçarras nd Construção de uma nova fábrica em Piçarras

Viqua Indústria de Plásticos 16,7 Joinville nd
Ampliação de seus negócios 
na unidade de Joinville

Oceana Estaleiro
Equipamentos 
de transporte

220,0 Itajaí nd
Construção de um estaleiro para a 
produção de embarcações que darão apoio 
à produção de petróleo e gás em Itajaí

SoftPlan/Poligraph Tecnologia 38,0 Florianópolis 2013 / 2014
Construção de sua nova sede 
em Florianópolis

Arroz Urbano Alimentos e Bebidas nd Joinville 2013
Compra de duas empresas, uma de 
arroz e outra de água mineral

Butting Mineração e Siderurgia 75,0 Barra Velha 2014
Construção de sua nova unidade 
fabril em Barra Velha

Kerry Logistics / Ascensus
Trading e Logística

Comércio 50,0 Garuva nd
Construção de empreendimento 
logístico em Garuva

Nivaldo Stoeberl & Cia Transporte e Logística 8,0 São Bento do Sul nd
Vai construir em São Bento do Sul um 
novo centro logístico com espaço para 
armazenagem de mercadorias

Vossko Complexo Carnes nd Lages 2013-2014 Ampliação da produção

LS Mtron
Máquinas e 
Equipamentos

60,0 Garuva 2013 Implantação de fábrica de tratores

Sinotruk Veículos automotores 300,0 Lages 2013-2014 Implantação de uma fábrica de caminhões

BMW Veículos automotores 1.000,0 Araquari 2013-2014
Implantação de uma montadora 
de automóveis

NovaerCraft Aeronaves 80,0 Lages 2013-2015 Implantação de uma fábrica de aviões
LNG Mater Química nd Araquari nd Construção de uma usina de biodíesel

Global Tech Led Eletroeletrônica nd
Santo Amaro 
da Imperatriz

nd Instalação de uma fábrica de lâmpadas LED

CZ do Brasil Ind. Armamentista 6,0 Pomerode nd
Abertura de uma unidade 
fabril em Pomerode

Arxo Industrial
Máquinas e 
Equipamentos

15,0 Itajaí nd Construção de um estaleiro em Itajaí

TOTAL 1.914,6
Fonte: Bradesco - Informe Semanal de Investimentos Setoriais Anunciados e mídia impressa.
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Programa de Desenvolvimento da Empresa Catarinense - 
PRODEC
Consultadas pela FIESC sobre o programa de incentivo oferecido pelo governo estadual, 81% das indústrias partici-
pantes da pesquisa revelaram conhecer o PRODEC. Percentual maior que o registrado no ano anterior, quando 78% 
das indústrias informaram conhecer o programa. A proporção de indústrias investidoras que pretendem utilizar o be-
nefício do PRODEC em 2013 é de 30%, superior aos 22% que pretendiam utilizá-lo em 2012.

O Programa de Desenvolvimento da Empresa Catarinense – PRODEC tem como finalidade conceder incentivo à im-
plantação ou expansão de empreendimentos industriais e comerciais que escolham produzir e gerar emprego e renda 
em Santa Catarina. Trata-se de incentivo a postergação equivalente a um percentual pré-determinado sobre o valor 
do ICMS a ser gerado pelo novo projeto. 

PRODEC – Operações aprovadas em 2012

Empresa Município Investimentos (R$) Empregos
Rigesa Celulose, Papel e Embalagens Ltda. Três Barras       911.735.941,00              154 
Librelato Implementos Agrícolas e Rodoviários Ltda Orleans       398.277.594,06              848 
Tuper S/A São Bento do Sul       327.296.231,00              296 
Mili S/A Três Barras   250.000.000,00              346 
Schulz S/A Joinville       199.965.000,00              514 
Malwee Malhas Ltda. Jaraguá do Sul       177.473.999,89              630 
Votorantim Cimentos S/A Imbituba         93.084.505,67               59 
Docol Metais Sanitários Ltda. Joinville         39.815.898,24              150 
Arxo Industrial do Brasil Balneário Piçarras      36.973.500,00              171 
Industrial Rex Ltda. Braço do Trombudo         32.200.000,00              604 
Ventisol Indústria e Comércio Ltda. Palhoça         31.150.000,00              260 
Sampaio Distribuidora de Aço S/A Araquari         27.634.318,87               79 
LS Mtron Indústria de Máquinas Agrícolas Joinville         26.920.126,13               62 
Guararapes Painéis Ltda. Caçador         21.430.600,55              200 
Tecnoperfil Plásticos Ltda. Joinville         17.220.000,00               56 
Acrílicos Santa Clara Ltda. Jaraguá do Sul         12.538.119,69              120 
Farben S/A Indústria Química Içara           9.732.018,53               50 
Indústria e Comércio de Arroz Fumacense Ltda. Morro da Fumaça           9.313.500,00               97 
NycolPlast Ind. e Com. de Plásticos Ltda. Joinville           8.476.000,00               53 
Audaces Automação e Informática Industrial Ltda. Antônio Carlos           7.020.000,00               72 
Móveis Aimarx Indústria e Comércio Ltda. ME São Miguel do Oeste           7.000.000,00              120 
Dicarlo Indústria e Comércio de Expositores Ltda. Indaial           6.900.000,00              214 
Tevere S/A São Lourenço do Oeste           6.750.000,00               56 
Vinhos Iomerê Ltda. Iomerê           6.735.367,00               17 
Junior Indústria e Comércio de Plásticos Ltda. Ituporanga           5.290.000,00               65 
Polpa Brasil Desidratados Ltda. Fraiburgo           5.088.170,45               52 
Klein Equipamentos Industriais Ltda. Rio das Antas           4.278.960,00               19 
Supremo Cimentos S/A Pomerode           3.872.781,78              245 
Hedrons Têxtil Ltda. Doutor Pedrinho           3.680.000,00               70 
Prevemax Confecções Plásticas Ltda. Videira           2.856.333,98               14 
Cia. Olsen de Tratores Agro Industrial Caçador           2.155.893,82               12 
BeckterTransfers Ltda. São Bento do Sul              387.670,00               15 
TOTAL      2.693.252.530,66           5.720 

Fonte: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável 
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PRODEC – Projetos aprovados e contratados (2000 a 2012)

Ano  Quantidade de projetos Investimentos (R$) Empregos diretos
2000 12 964.102.687,00 853
2001 13 222.772.028,63 2.324
2002 23 813.764.676,24 2.376
2003 55 462.150.491,66 4.579
2004 4 43.919.868,52 493
2005 14 234.455.877,88 1.635
2006 29 386.931.882,25 4.178
2007 8 83.073.108,71 1.929
2008 72 3.871.618.625,67* 14.659
2009 27 972.863.073,35   3.846
2010 18 391.796.945,32   3.023
2011 16 836.285.391,14   2.931
2012 32 2.693.252.530,66 5.720

Fonte: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável
*Em 2008 o Programa foi ampliado, abrangendo também empresas comerciais.

Investimentos na esfera nacional
De acordo com a pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria - CNI - no final de 2012, a melhoria do 
processo produtivo é a principal meta para os investimentos industriais em 2013. 

Em Santa Catarina as finalidades dos investimentos previstos para 2013 estão alinhadas com as metas nacionais, que 
são melhoria do processo produtivo atual e o aumento da capacidade de produção. 

Objetivos dos investimentos a serem realizados em 2013 – Indústria brasileira
Participação no total de respostas (%)

Melhoria 
do processo 

produtivo atual

Aumento da 
capacidade da 

linha atual

Introdução de 
novos produtos

Manutenção 
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Introdução de 
novos processos 

produtivos

Outros
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Fonte: CNI
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Segundo a pesquisa, a incerteza econômica é o maior risco ao investimento em 2013, seguindo-se a reavaliação da de-
manda ou ociosidade elevada. As compras de máquinas e equipamentos deverão aumentar em relação ao ano anterior 
e grande parte será importada. A principal fonte dos recursos para os investimentos continuará sendo capital próprio.

Riscos para a não realização de investimentos industriais em 2013 – Brasil
Percentual de empresas (%)

Incerteza econômica

Reavaliação da demanda / ociosidade elevada

Custo do crédito / financiamento

Dificuldade de obtenção de crédito / financiamento

Dificuldades com burocracia

Aumento inesperado no custo previsto do investimento

Dificuldade de obtenção de mão de obra

Deficiência da infraestrutura

Dificuldade de obtenção de matéria-prima

Restrições relacionadas  ao meio ambiente

Dificuldades tecnológicas 

Outros
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25,3

20,2
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Fonte: CNI
Obs.: questão de múltipla escolha
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Ranking dos estados em atração de investimentos em 2012
Segundo relatório da Unidade de Inteligência do grupo inglês Economist denominado Ranking de Gestão dos Estados 
Brasileiros, a crise econômica internacional ampliou a possibilidade de atração de investimentos estrangeiros para o 
Brasil, que já estava no centro das atenções em razão da proximidade da Copa do Mundo de 2014 e da Olimpíada do 
Rio, em 2016. 

Sem perspectivas de negócios nos países desenvolvidos, as grandes corporações voltaram seus olhos para as nações 
emergentes. Não é dinheiro fácil, ressalve-se. Apenas os Estados que conseguem reduzir os obstáculos que afugen-
tam os investidores, como a burocracia, a deficiência da mão de obra, as falhas na infraestrutura e a instabilidade das 
regras econômicas é que estão se capacitando para receber tais recursos. 
O levantamento mostra pelo segundo ano seguido que somente seis Estados apresentam ambiente de negócios ade-
quado para quem pretende atuar no setor produtivo brasileiro: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do 
Sul, Paraná e Santa Catarina. O Estado catarinense foi o destaque do ranking, ao ultrapassar o Distrito Federal e chegar 
à sexta colocação, graças aos investimentos em inovação e infraestrutura. São Paulo segue na liderança do levanta-
mento, apesar de sua complexa estrutura tributária, que fez o Estado perder pontos em relação a 2011.

Foram analisados 26 indicadores em oito categorias. O resultado em cada quesito foi ponderado em uma fórmula ma-
temática e convertido para uma escala de zero a 100, depois foi feita a classificação dos Estados. Categorias analisadas:

1. Ambiente Político
Estabilidade Política
Corrupção
Burocracia

2. Ambiente Econômico
Tamanho de Mercado
Crescimento de Mercado
Renda Per Capita Média
Desigualdade de Renda

3. Regime Tributário e Regulatório
Consistência do Sistema Tributário
Abertura de Empresa

4. Política para Investimentos Estrangeiros
Incentivos para Investimento
Políticas para Capital Estrangeiro

5. Recursos Humanos
Oferta de Mão de Obra Especializada
Produtividade da Mão de Obra
Graduados em Universidades

6. Infraestrutura
Qualidade da Rede de Telecom
Qualidade da Rede de Estradas

7. Inovação
Gastos Públicos com P&D
Gastos Privados com P&D
Presença de Infraestrutura de P&D
Incentivos Fiscais para P&D
Pedidos de Patentes

8. Sustentabilidade
Plano/Estratégia Ambiental do Estado
Incentivos Fiscais para a Sustentabilidade
Regulador Ambiental
Qualidade da Legislação Ambiental

Além dos indicadores acima, em 2012 foi incluída a análise da segurança pública.
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As colocações de Santa Catarina no ranking em 2012 foram as seguintes:

Categorias 2012
Ambiente Político 3º
Ambiente Econômico 10º
Regime Tributário e Regulatório 23º
Políticas para Investimentos Estrangeiros 5º
Recursos Humanos 5º
Infraestrutura 6º
Inovação 5º
Sustentabilidade 2º

Fonte: Unidade de Inteligência do grupo Economist.

No ranking geral da capacidade de atração de investimentos, Santa Catarina ficou em sexto lugar em 2012, ganhando 
uma posição em relação à sétima posição conquistada em 2011.
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Síntese da pesquisa Investimentos da Indústria Catarinense

Destaques dos investimentos realizados em 2012

 � A proporção de indústrias catarinenses que investiu em 2012 foi maior que em 2011 (78% em 2011 e 84% em 2012). 

 � O valor investido em 2012 foi 56% maior que o do ano anterior (R$ 1.728 milhões em 2011 e R$ 2.695 milhões em 2012).

 � O significativo crescimento se deu em função de elevados investimentos do segmento metalúrgico no México.

 � Considerando apenas o que foi investido em Santa Catarina, o aumento de 2011 para 2012 foi de 10% em termos 
nominais (R$ 1.367 milhões e R$ 1.508 milhões, respectivamente).  

 � 57% das indústrias pesquisadas investiram conforme planejado e 13% além do que havia sido previsto. As demais 
realizaram parcialmente ou cancelaram os investimentos.

 � Dos R$ 2,7 bilhões investidos em 2012, 56% foram alocados em Santa Catarina, 8% em outros Estados e 36% no exterior.

 � O segmento de metalurgia básica liderou os investimentos em 2012 (45% do total), seguido de produtos alimentícios 
e bebidas (14%).

 � Em Santa Catarina os maiores investidores foram alimentos e bebidas, celulose e papel e metalurgia básica.

 � A preferência dos empresários em 2012 continuou sendo a utilização de recursos próprios nos investimentos (50% 
do total), valor inferior ao do ano anterior (52%).

 � Em bancos de fomento foram captados 30% dos recursos para os investimentos em 2012 (23% diretamente e 7% 
via bancos privados). 

Investimentos previstos para 2013

 � A previsão de investimentos industriais para 2013 é 34% menor do que foi realizado em 2012, totalizando R$ 1.774 
milhões. Em Santa Catarina ficarão 84% dos aportes.

 � A diminuição em 2013 se deve ao valor atípico de investimentos registrado em 2012, significativamente elevado 
em virtude de uma grande empresa do segmento metalúrgico ter investido fora do País.

 � Sem considerar 2012, o valor previsto para investimentos em 2013 será superior à média anual de R$ 1.582 milhões 
dos últimos cinco anos (2007 a 2011). 

 � Levando em consideração os investimentos apenas no Estado a previsão é de R$ 1.492 milhões para 2013, valor 
acima da média dos últimos cinco anos (2008 a 2012), que foi de R$ 1.241 milhões e bem aproximado do valor de 
R$ 1.508 milhões investidos em Santa Catarina no ano anterior.

 � O segmento de produtos alimentícios e bebidas será responsável por 24% dos investimentos em 2013 (R$ 436 
milhões). Na sequência aparece o setor de celulose e papel (R$ 298 milhões).

 � A maior proporção de investimentos em Santa Catarina bem como fora do Estado este ano ficará por conta do 
segmento alimentos e bebidas. No exterior a liderança será de máquinas, aparelhos e materiais elétricos.

 � 81% dos industriais pretendem investir mais em inovação no ano de 2013 do que foi investido em 2012. 

 � Grande parcela dos entrevistados (80%) está confiante em relação aos negócios para 2013, proporção maior que 
os 70% que estavam otimistas em relação a 2012.
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Investimentos previstos para o triênio 2013-2015

 � De 2013 a 2015 as indústrias catarinenses pretendem investir R$ 3 bilhões. Este valor, quando se concretizar, será 
maior, pois muitas indústrias não possuíam valores para 2014 e 2015 na época da pesquisa.

 � Os segmentos industriais catarinenses que preveem maiores investimentos até 2015 são celulose e papel, alimentos 
e bebidas e minerais não metálicos.

 � As principais fontes dos recursos para os novos investimentos serão: 42% capital próprio, 32% bancos de fomento, 
15% bancos privados nacionais e 7% bancos de fomento via bancos privados nacionais.

 � As principais finalidades dos investimentos industriais a serem realizados até 2015 são aquisição de máquinas e 
equipamentos, atualização tecnológica (modernização), ampliação da capacidade produtiva e melhoria da qualidade 
dos produtos.

 � O total de empregos a serem gerados com os novos investimentos até 2015 é de 18 mil, sendo 13 mil em Santa 
Catarina e 5 mil fora do Estado. As maiores aberturas de vagas estão previstas nos segmentos de alimentos e bebidas 
e de máquinas, aparelhos e materiais elétricos.



32

INVESTIMENTOS DA INDÚSTRIA CATARINENSE – 2012 A 2015

Desempenho e perspectivas Da inDústria catarinense

Atuação do BRDE no período 2011-2012
Atualmente, o BRDE consolida-se como uma das principais fontes de financiamento da região Sul do Brasil, atuando 
em praticamente todos os setores econômicos. Em 31 de dezembro de 2012, a carteira de financiamentos do BRDE 
constituía-se de 29.265 clientes ativos, cujos empreendimentos financiados estão localizados em 1.044 municípios, 
abrangendo 87,7% dos municípios da região Sul. 

Em Santa Catarina, a carteira de clientes ativos do BRDE, envolvendo empresas, cooperativas e produtores rurais, atin-
giu 258 municípios, no mesmo período. 

Em 2012, o BRDE liberou R$ 520,6 milhões para o Estado de Santa Catarina, dos quais R$ 175,6 milhões (33,7%) para a 
indústria, conforme Tabela 1. Assim, em termos de participação no volume total de liberações de recursos para Santa 
Catarina, a liderança continua sendo do setor industrial, seguido pelo setor de infraestrutura, com 26,2%; agropecuá-
ria, com 24,6%, e comércio e serviços, com 15,5%. 

Tabela 1 – Liberações de recursos do BRDE por atividade econômica em Santa Catarina (R$ mil)

Discriminação
Realizado em 
Jan-Dez/2009

Realizado em 
Jan-Dez/2010

Realizado em 
Jan-Dez/2011

Realizado em 
Jan-Dez/2012

Agropecuária 64.258 51.580 79.626 127.897
Indústria 262.868 177.084 141.681 175.616
Infraestrutura 68.425 113.423 112.101 136.571
Comércio e Serviços 90.987 127.377 82.587 80.526
TOTAL 486.538 469.463 415.995 520.609

Fonte: BRDE

Na região Sul, conforme Tabela 2, foram desembolsados pelo BRDE, em 2012, R$ 1,89 bilhão, sendo 29,2% para a indústria.
 
Tabela 2 – Liberações de recursos do BRDE por atividade econômica na região Sul (R$ mil)

Discriminação
Realizado em 
Jan-Dez/2009

Realizado em 
Jan-Dez/2010

Realizado em 
Jan-Dez/2011

Realizado em 
Jan-Dez/2012

Agropecuária 508.188 454.344 461.666 746.963
Indústria 646.475 617.396 541.083 553.908
Infraestrutura 193.804 198.921 182.492 225.971
Comércio e Serviços 503.876 583.296 407.905 367.138
TOTAL 1.852.343 1.853.957 1.593.146 1.893.981

Fonte: BRDE

Ainda conforme as Tabelas 1 e 2, comparativamente a 2011, houve aumento nominal na liberação de recursos tanto 
para Santa Catarina quanto para a região Sul, da ordem de 25,1% e 18,9%, respectivamente.

A despeito de a economia nacional ter apresentado uma relativa desaceleração no incremento de sua atividade eco-
nômica, com expansão de 0,9% em 2012, os financiamentos contratados pelo BRDE, na região Sul, alcançaram R$ 2,93 
bilhões, num total de 6.862 operações. Comparativamente a 2011, houve crescimento de 67,7% no valor contratado 
e de 52% no número de operações. 

Santa Catarina, por sua vez, encerrou o ano de 2012 com R$ 761,1 milhões em operações contratadas, num total de 2.407 
operações. Comparativamente a 2011, houve aumento de 40,8% no valor contratado e de 81,4% no número de operações. 
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Tipos de investimentos financiados pelo BRDE

 � Construção e reforma de prédios e instalações; 
 � Aquisição de máquinas e equipamentos novos nacionais cadastrados na FINAME; 
 � Investimentos em inovação;
 � 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 e conversão de frotas de veículos de transporte de passageiros; 
 � 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; 
 � Projetos de geração de energia de fontes renováveis (PCHs, eólica, biomassa etc.)
 � Equipamentos turísticos; 
 � Reflorestamento;
 � Outros.
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Desembolsos BNDES
Desembolsos do BNDES por Regiões e Unidades da Federação em 2011 e 2012

Estados e Regiões
Valores em R$ milhões % 

2012/20112011 2012
NORTE               10.864,4 13.340,2 22,78 
Acre                209,4 984,8 370,30
Amapá               159,1 508,6 219,67
Amazonas            880,5 1.013,2 15,07
Pará                3.778,7 6.823,8 80,59
Rondônia            4.464,2 2.609,7 -41,54
Roraima             123,0 73,4 -40,33
Tocantins           1.249,4 1.326,8 6,19
NORDESTE                    18.767,9 21.048,4 12,15
Alagoas             859,7 518,1 -39,73
Bahia               4.977,8 5.731,0 15,13
Ceará               2.488,6 3.008,8 20,90
Maranhão            2.701,7 3.771,9 39,61
Paraíba             726,5 588,9 -18,94
Pernambuco          4.600,7 3.207,6 -30,28
Piauí               378,9 784,5 107,05
Rio Grande do Norte 1.470,9 2.813,1 91,25
Sergipe             563,0 624,6 10,94
SuDESTE                     68.238,1 72.440,2 6,16
Espírito Santo      2.881,5 3.079,8 6,88
Minas Gerais        13.202,6 12.663,3 -4,08
Rio de Janeiro      15.888,0 20.780,4 30,79
São Paulo           36.266,0 35.916,6 -0,96
SuL                         29.654,8 29.065,3 -1,99
Paraná              10.568,8 10.699,0 1,23
Rio Grande do Sul 10.495,1 9.933,2 -5,35
Santa Catarina      8.590,9 8.433,1 -1,84
CENTRO OESTE                11.348,3 20.098,1 77,10
Distrito Federal 1.331,0 9.042,8 579,40
Goiás               4.386,6 3.145,4 -28,30
Mato Grosso         3.105,8 3.476,8 11,95
Mato Grosso do Sul 2.524,9 4.433,1 75,58
TOTAL 138.873,4 155.992,3 12,33

Fonte: BNDES
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Desembolsos do BNDES para o Estado de Santa Catarina em 2011 e 2012

Atividades
Valores em R$ milhões %

2012/20112011 2012
AgROpECuáRIA 624,2 659,8 5,70
INDúSTRIA ExTRATIVA 29.9 37,3 24,75
INDúSTRIA DE TRANSFORMAçÃO 3.239,1 3.651,8 12,74
  Produtos alimentícios 627,7 300,0 -52,21
  Bebidas 28,2 9,6 -65,96
  Fumo - 0,5 -
  Têxtil 202,8 341,4 68,34
  Confecção, vestuário e acessórios 265,7 505,3 90,18
  Couro, artefatos e calçados 41,4 52,0 25,60
  Madeira 122,5 169,2 38,12
  Celulose e papel 243,0 256,6 5,60
  Gráfica 9,9 12,8 29,29
  Coque, petróleo e combustível 13,3 4,9 -63,16
  Química 31,9 59,6 86,83
  Farmoquímico, farmacêutico 17,7 9,3 -47,46
  Borracha e plástico 110,0 327,9 198,09
  Minerais não metálicos 144,5 241,3 66,99
  Metalurgia 127,3 274,7 115,79
  Produtos de metal 139,3 102,1 -26,70
  Equipamentos de informática, eletrônicos, óticos 22,6 26,3 16,37
  Máquinas, aparelhos elétricos 681,3 359,6 -47,22
  Máquinas e equipamentos 271,4 302,6 11,50
  Veículos, reboques e carrocerias 58,1 153,9 164,89
  Outros equipamentos de transporte 10,4 11,1 6,73
  Móveis 44,7 83,9 87,70
  Produtos diversos 19,4 37,2 91,75
  Manutenção, reparação, instalação 6,0 10,0 66,67
COMÉRCIO E SERVIçOS 4.697,7 4.084,4 -13,06
  Eletricidade e gás 655,1 424,0 -35,28
  Água, esgoto e lixo 38,9 39,0 0,26
  Construção 189,8 226,8 19,49
  Comércio 642,7 860,5 33,89
  Transporte terrestre 2.152,8 1.497,5 -30,44
  Transporte aquaviário 502,2 424,1 -15,55
  Transporte aéreo 0,1 0,1 0,00
  Atividade auxiliar de transporte e entrega 102,8 181,4 76,46
  Alojamento e alimentação 27,4 36,3 32,48
  Informação e comunicação 15,2 27,7 82,24
  Telecomunicações 6,3 2,7 -57,14
  Atividade financeira e seguro 33,8 53,3 57,69
  Atividade imobiliária, profissional e administrativa 262,0 103,3 -60,57
  Administração pública 22,7 126,7 458,15
  Educação 16,9 32,4 91,72
  Saúde e serviço social 16,2 24,2 49,38
  Artes, cultura e esporte 5,0 10,1 102,00
  Outras atividades de serviços 7,8 14,3 83,33
TOTAL 8.590,9 8.433,1 -1,84

Fonte: BNDES
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Apesar de um crescimento da economia doméstica de apenas 0,9%, num cenário de manutenção da crise internacio-
nal que marcou o ano de 2012, as perspectivas são de indicadores econômicos mais vigorosos em 2013. A projeção 
positiva se refere principalmente aos países com economias emergentes e em desenvolvimento, sendo que para o 
Brasil a estimativa é de que a taxa de crescimento alcance a casa de 2,8% (Focus, 31 de maio). Mas esse quadro estará 
diretamente associado ao incremento na taxa de investimento.

Economia internacional

Mesmo com o fraco desempenho da economia global no ano passado – crescimento de 3,2% – as perspectivas são 
mais otimistas para os próximos dois anos, com um crescimento projetado em 3,3% para 2013 e em 4,0% para 2014 
(FMI, abril 2013). Contudo, os cenários que compõem essa projeção de crescimento econômico internacional repre-
sentam realidades bem distintas.

Zona do Euro: ainda em queda 
 
Na Zona do Euro, os malabarismos econômicos e políticos têm servido para reverter os riscos de uma crise maior, mas 
se mostram insuficientes para garantir uma aceleração do crescimento. Depois da retração de 0,6% registrada em 2012, 
a estimativa é de que a queda da produção fique em 0,3% em 2013. Os destaques negativos foram os declínios de 
produção registrados no ano passado por Itália (-2,4%) e Espanha (-1,4%), que devem se repetir este ano, com -1,5% 
e -1,6%, respectivamente. O quadro projetado para 2013 prevê baixa produção da Alemanha, estimada em 0,6% e 
abaixo do reduzido crescimento de 0,9% de 2012. Já em relação à União Europeia como um todo, o resultado de 2012 
foi uma queda de produção de 0,2% e a perspectiva para 2013 é de estagnação (FMI, abril 2013).

Diante do peso representado pelas exportações para a União Europeia, a crise no continente tem significativos impac-
tos para a economia catarinense. Os R$ 2,1 bilhões em vendas externas de Santa Catarina para aquele mercado em 
2012 – que representaram quase um quarto (24%) do total de exportações no ano – corresponderam a uma queda de 
6% em relação ao resultado de 2011. E nominalmente os maiores recuos nas exportações foram para a Alemanha, com 
queda de 14%; para a Holanda, com 13%, e para o Reino Unido, com 8%. Esses índices são agravados pelo fato de os 
três países representarem a significativa parcela de 13,6% das vendas externas estaduais. Com fatias bem menores das 
exportações catarinenses, dois países bastante atingidos pela crise europeia também registraram retrações significativas. 
A Itália, que absorve cerca de 2% das exportações do Estado, registrou queda de 6% em relação a 2011. Já a Espanha, 
que fica com 1% do que Santa Catarina exporta, apresentou significativa redução de 15% nos negócios (MDIC, 2013).
 

EUA: recuperação em cena
 
Alguns indicadores apresentados em 2012 apontam para melhorias do quadro econômico nos Estados Unidos este 
ano. Vilão no passado recente, o mercado imobiliário permanece em recuperação, a taxa de desemprego caiu, cresceu 
a taxa de confiança na economia entre consumidores e empresários e houve recuperação da produção industrial. E o 
PIB norte-americano, que cresceu 2,2% em 2012, tem projeções de alta também este ano e em 2014, com índices de 
1,9% e de 3%, respectivamente (FMI, abril/2013). O cenário geral da economia norte-americana registrou no ano pas-
sado redução no nível de estoques, aumento dos gastos governamentais, incremento das exportações, do consumo 
das famílias e da formação bruta do capital fixo.
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Com uma fatia de 11,4%, os Estados Unidos representam o principal destino das vendas externas catarinenses. Após 
os impactos em diversos segmentos industriais de Santa Catarina provocados pela crise vivida a partir de 2008 pela 
economia norte-americana, a perspectiva é de que os sinais de recuperação signifiquem aumento nas vendas cata-
rinenses para aquele país. Essa projeção de recuperação deve favorecer principalmente os mercados de máquinas e 
equipamentos, autopeças, motocompressores, motores elétricos, madeira, móveis e de fumo. Com as vendas forte-
mente impactadas pela crise norte-americana, o segmento de revestimentos cerâmicos tem boas perspectivas de re-
cuperação e avanço das exportações graças à já citada recuperação do mercado imobiliário daquele país.

Japão: desaceleração

Com projeções do FMI de queda no crescimento econômico, o Japão deve apresentar em 2013 um índice de 1,6% e de 
1,4% em 2014, contra o crescimento de 2% registrado no ano passado. E o menor crescimento econômico nipônico, 
com recuo das exportações e dos investimentos empresariais, não é um sinalizador positivo para Santa Catarina, so-
bretudo para a indústria de carnes. Principal item da pauta de exportações catarinense, as carnes representam a quase 
totalidade das vendas do Estado para o Japão, com 87%. De qualquer forma, o país asiático segue como forte aposta 
do setor, principalmente como forma de compensar as dificuldades enfrentadas por mercados como Rússia e Ucrânia.

Dinamismo dos emergentes

Da mesma forma como vem ocorrendo desde o início da década, o dinamismo econômico em 2013 continuará sendo 
impulsionado pelos países emergentes e com economias em desenvolvimento, com destaque para os asiáticos. Após 
registrarem em 2012 um crescimento de 5,1%, essas economias têm estimativas de crescer 5,3% este ano e 5,7% em 
2014. E com o vigoroso crescimento de 7,8% que apresentou no ano passado, a China é o protagonista do grupo, com 
projeções do FMI de crescer 8% em 2013 e 8,2% em 2014. Outra economia com maior dinamismo nos dois próximos 
anos será a da Índia, que deve registrar este ano crescimento de 5,7% e de 6,2% em 2014, contra os já positivos 4% 
verificados em 2012.

Entre os asiáticos, o que tem maior relevância para Santa Catarina em termos de intercâmbio comercial é a China, ter-
ceiro maior mercado das exportações estaduais. Com o montante de US$ 560,2 milhões, as exportações para a China 
ocuparam 6,3% do total das vendas externas catarinenses, e se forem computados os negócios com Hong Kong a 
participação sobe para 9%.

América Latina: parceria importante

As projeções para Santa Catarina são de manutenção em boas bases do intercâmbio comercial e de abertura de novas 
oportunidades de negócios com os vizinhos continentais. Mesmo tendo apresentado em 2012 crescimento econômi-
co menor que o do grupo dos asiáticos, com 3%, a América Latina deve crescer 3,4% este ano e atingir 3,9% em 2014. 
Apesar do quadro de crises sucessivas, com cenário de inflação, protecionismo e forte instabilidade institucional de-
rivada de políticas econômicas heterodoxas, a Argentina se mantém como o segundo maior mercado de destino dos 
produtos catarinenses. Mas os problemas por lá se refletiram nas exportações de Santa Catarina em 2012, quando os 
US$ 609,2 milhões em vendas ao país representaram um recuo de cerca de 11% em relação ao ano anterior. Diversos 
produtos, inclusive os da indústria metalmecânica, puxaram a queda nas vendas para a Argentina, que assim perdeu 
participação no total das exportações do Estado.
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Crescimento econômico mundial 2005-2014. Taxa de crescimento anual (em %)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014*
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Fonte: Fundo Monetário Internacional, 2013.
*Projeção para o PIB de 2013 e 2014.

Dentro das perspectivas de causa e efeito, o baixo incremento do produto global tem automaticamente reflexos em um 
menor dinamismo do comércio internacional. Apesar disso, a projeção é de que o comércio mundial registre em 2013 
um crescimento acima do verificado em 2012, mas ainda muito abaixo dos patamares anteriores à crise de 2008/2009. 
A queda dos índices de crescimento do comércio mundial a partir de 2010 foi acentuada, indo dos 12,9% naquele ano 
para uma expansão de somente 5,9% em 2011 e de apenas 2,8% em 2012.

A redução das importações por parte das chamadas economias avançadas foi o principal fator a contribuir para esse 
decréscimo no comércio global. Enquanto as compras externas feitas pelas principais economias haviam registrado 
crescimento de 11,5% em 2010, as mesmas caíram para 4,6% em 2011 e foram de pífios 1,2% no ano passado. Mas 
não só os grandes registraram queda. Também houve menor avanço nas importações por parte das economias emer-
gentes. Dos 15,3% de incremento de compras externas registrados em 2010, o índice entre os emergentes caiu para 
8,4% em 2011 e para 6,1% no último ano.

Mesmo diante da tendência descendente verificada acima, as projeções do FMI para 2013 indicam a retomada da li-
nha ascendente do comércio global, com incremento em relação a 2012, atingindo crescimento de 3,6%. Esse avanço 
deve ser impulsionado pelo aumento das importações tanto por parte das economias avançadas – cujo crescimento 
deve subir um ponto percentual, indo a 2,2% – quanto das economias emergentes, com uma ampliação de 6,2%. Já 
em relação às exportações a previsão também é de crescimento, em menor grau para as economias avançadas, com 
projeção de 2,8%, e maior entre as economias emergentes, com índice previsto de 4,8%. 

Commodities

Com sua forte relação entre o comportamento da produção e o desempenho do comércio internacional, o mercado 
de commodities apresentou oscilações “internas” nas cotações, mas manteve o viés de alta como um todo. A tendência 
aberta com a significativa elevação de preços em relação aos anos anteriores, verificada em 2010 e 2011, se manteve 
em 2012. Repetindo o ocorrido no ano anterior, o índice composto calculado pelo Banco Central do Brasil apresentou 
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tendência de alta no segundo semestre de 2012, impulsionado pela elevação de preços dos produtos agropecuários e 
tarifas do setor energético. Já ao contrário do que aconteceu em 2011, no ano passado os metais registraram elevação 
de preços, principalmente a partir de setembro. E os dois primeiros meses de 2013 já registraram uma movimenta-
ção das cotações, com recuo das commodities agrícolas e metálicas e elevação de preço das commodities energéticas. 

Índice de Preços de Commodities(1). Dez/2005 = 100.
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Fonte: Banco Central do Brasil, 2013.
(1) Cotações em R$ (média mensal).Composição do índice da agropecuária: carne de boi, algodão, óleo de soja, trigo, açúcar, milho, café, arroz e carne de porco. Composição do índice dos metais: alumínio, minério de 
ferro, cobre, estanho, zinco, chumbo e níquel. Composição do índice da energia: petróleo brent, gás natural e carvão.

No caso das commodities agrícolas, de acordo com o Banco Central do Brasil, os resultados refletiram o otimis-
mo em relação à safra de grãos da América do Sul, inclusive do Brasil. Mesmo assim as cotações da soja seguiram 
pressionadas neste início de 2013, graças à intensificação das importações chinesas e à estiagem em regiões pro-
dutoras da Argentina. No ano passado, a significativa alta de preços da soja se refletiu fortemente na elevação 
dos preços dos alimentos, inclusive da indústria de carnes, um dos mais importantes segmentos de atividade da 
indústria catarinense. 

Preços da soja (R$)
R$/60 kg
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Fonte: NYMEX, LIPE via Reuters e Associação Nacional dos Abatedouros e Instituto de Economia Agrícola 
(IEA). Dados publicados na Gazeta Mercantil. Elaborado por Banco Central do Brasil, 2013.

Preços do milho (R$)
R$/60 kg
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Fonte: NYMEX, LIPE via Reuters e Associação Nacional dos Abatedouros e Instituto de Economia Agrícola 
(IEA). Dados publicados na Gazeta Mercantil. Elaborado por Banco Central do Brasil, 2013.
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Apesar de se manter, a pressão altista sobre a soja tem se mostrado menor em 2013. E mais um sinalizador positivo para 
a indústria alimentar foi o recuo nos dois primeiros meses do ano dos preços médios de outros importantes insumos: 
milho, açúcar e trigo. No caso do milho, a queda no preço decorre de aumento da safra nacional, além da previsão de 
expansão da produção na China e nos EUA. Após as graves dificuldades enfrentadas em 2012 em função do aumento 
dos custos de produção, o setor de carnes, sobretudo de suínos, vive uma perspectiva de recuperação. Isso porque o 
milho é a base da alimentação dos animais e a redução de seu preço gera significativa redução no custo de produção. 
Estima-se para 2013 que seja superior a 30% a queda no custo de produção por quilo de suíno.

Fatores externos também se refletiram sobre outro importante insumo da indústria catarinense, o algodão, que co-
meçou 2013 com recuperação de preços. As razões foram a redução da área plantada nos Estados Unidos, por causa 
da perda relativa de rentabilidade da cultura, e a política de recomposição de estoques da China. 

Já o aumento dos preços das commodities metálicas refletiu, de acordo com o Banco Central do Brasil, o otimismo em 
relação ao crescimento do mercado chinês e à manutenção de estímulos monetários de importantes bancos centrais. 
Insumo da indústria de materiais elétricos e um dos principais produtos de importação da balança comercial de Santa 
Catarina, o cobre registrou no trimestre encerrado em fevereiro de 2013 o significativo aumento de 4,7% na cotação 
média mensal.

Com repercussão decisiva sobre o Índice de Preços ao Produtor (IPA), por sua importância como insumo da indústria 
de transformação, o minério de ferro registrou recuperação dos preços no segundo semestre de 2012 e início de 2013. 
Já a elevação de preço do petróleo nesse início de ano reflete as expectativas de maior demanda global, sobretudo 
por parte das economias chinesa e norte-americana. 

Preços do Petróleo (1)(US$/barril)
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Fonte: Banco Central do Brasil, 2013.
Cotação de contrato futuro de primeira posição de entrega negociado na ICE Futures US.
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Economia brasileira

Preços

Um dos principais ingredientes da equação inflacionária, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) 
apresentou variação de 5,8% em 2012, sendo que os itens “despesas pessoais” e “alimentação” registraram as maiores 
pressões de alta. De acordo com a Pesquisa Focus – Relatório de Mercado, de 31 de maio de 2013, as medianas das 
projeções relativas às variações anuais do IPCA para 2013 e 2014 atingiram 5,8%, ante 5,5% ao final de dezembro. Ado-
tada como arma para reduzir o preço final dos produtos, a redução nas tarifas de energia elétrica não foi suficiente para 
evitar que as taxas de inflação ao consumidor aumentassem no trimestre encerrado em fevereiro de 2013. As razões 
foram o aumento, influenciado pela sazonalidade, dos preços da alimentação e da educação, além da gasolina e do 
cigarro. E o que se observou no início de 2013 foi uma maior disseminação nos aumentos de preços. 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, 2012. Taxa de crescimento anual (em %).
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Fonte: IBGE, 2013.

Impulsionados, sobretudo, pelos preços de produtos agrícolas, do minério de ferro, do óleo diesel e da gasolina, a 
partir do segundo semestre de 2012 os preços dos produtos industriais registraram elevação. Levando em conside-
ração os últimos 12 meses (encerrados em fevereiro), os preços agrícolas, medidos pelo IPA, aumentaram 15,45%, o 
que contribuiu para o avanço de 7,0% registrado pelos preços dos produtos industriais. Mas com a queda de preços 
dos produtos agrícolas dos últimos meses, a perspectiva é de arrefecimento dessa pressão nos preços industriais 
em 2013.
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Índice de Preços por Atacado. Variação % acumulada em 12 meses (mês/mês do ano anterior)
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Câmbio

A desvalorização da taxa de câmbio, sobretudo a partir do segundo semestre de 2012, impactou de maneira positiva 
a receita das vendas externas. Após a desvalorização de aproximadamente 9,0% do real frente ao dólar em 2012 (R$ 
2,04 em 2012 e R$1,87 em 2011), as previsões do mercado para 2013 indicam que o câmbio será de R$ 2,05 no final do 
período. Portanto, conforme o Boletim Focus, de 31 de maio último, não são esperadas alterações na política cambial 
ou fatos que gerem variações cambiais significativas. 

Índices de taxa efetiva de câmbio (1)(junho de 1994=100)
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Fonte: Banco Central do Brasil, 2013.
(1) Deflator interno IPCA, deflator externo IPC. A queda do índice significa valorização da taxa de câmbio. Calculado mediante média da cotação da moeda brasileira em relação às moedas de 15 países ponderada pela 
participação destas no total das exportações brasileiras para esse grupo de países. 
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Produto Interno Bruto

Uma inversão de papéis entre os setores no quesito crescimento econômico caracterizou o cenário da transição de 
2011 para 2012. Setor que registrou o maior crescimento em 2011, o segmento industrial apresentou no ano passa-
do decréscimo de 0,8% em relação ao exercício anterior. Também o setor agropecuário registrou queda, de 2,3%, en-
quanto o crescimento ficou por conta do setor de serviços, com índice de 1,7%. Foi dentro dessa conformação que o 
crescimento da economia doméstica, de 0,9% em 2012, acentuou a tendência de queda que já vinha se verificando 
após os 7,5% de 2010 e os 2,7% de crescimento em 2011. No acumulado do ano, o PIB em valores correntes totalizou 
R$ 4.402,5 bilhões, dos quais R$ 3.740,8 bilhões se referem ao Valor Adicionado a preços básicos e R$ 661,8 bilhões aos 
Impostos sobre Produtos, líquidos de subsídios.

Várias culturas importantes, como trigo, feijão, fumo, arroz e soja, apresentaram fraco desempenho, contribuindo para 
reduzir a performance do setor agropecuário em 2012.
Dos setores industriais, a indústria extrativa mineral cresceu 1,1% e a construção civil 1,4%. Já a produção e distribui-
ção de eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana registrou crescimento de 3,6%. E depois da estagnação de 
2011, quando registrou 0,1%, a indústria de transformação recuou 2,5% em 2012.

No setor de serviços os destaques foram os serviços da informação, com avanço de 2,9%; administração, saúde e edu-
cação pública, com 2,8%, e outros serviços (1,8%). 

Em termos de valor adicionado, no acumulado do ano 2012 o setor de serviços registrou a significativa participação de 
68,5%. A agropecuária, por sua vez, manteve uma performance linear: dos 5,3% alcançados em 2010, atingiu 5,5% em 
2011 e 5,2% em 2012. Já a indústria voltou a registrar redução na sua participação, partindo de 28,1% em 2010 para 
27,5% em 2011 e 26,3% em 2012. Esse desempenho foi influenciado principalmente pela queda da indústria de trans-
formação, que de uma participação no valor adicionado de 16,2% em 2010 foi a 14,6% em 2011 e a 13,3% em 2012. 

Pela ótica da demanda agregada, o menor crescimento do PIB em 2012 ocorreu devido à menor expansão do consumo 
das famílias e dos gastos governamentais. No ano passado a expansão do consumo familiar atingiu 3,1%, enquanto 
em 2011 havia sido de 4,1% e de 6,9% em 2010. O que impulsionou o consumo das famílias foi o aumento da massa 
salarial (6,7%, em termos reais) e do saldo das operações de crédito. Já os gastos governamentais tiveram 3,2% de 
avanço no ano passado, percentual maior que os 1,9% de 2011, mas abaixo dos 4,2% de 2010.

A Formação Bruta de Capital Fixo (FBKF) apresentou queda de 4,0% em 2012, puxada pelo recuo da produção inter-
na de máquinas e equipamentos. Dos componentes da FBKF, a construção cresceu 1,9% e o segmento máquinas e 
equipamentos registrou queda de 9,1%, enquanto o item “outros” apresentou crescimento de 0,7%. Em participação, 
a construção correspondeu a 44% da FBKF, enquanto o item máquinas e equipamentos respondeu por 50% e “outros”, 
por 7%. Portanto, para que ocorra crescimento do PIB em 2013 é fundamental o crescimento da FBKF, sobretudo de 
máquinas e equipamentos. 

No balanço de setor externo, o crescimento das exportações, de 0,5%, superou o das importações, que tiveram am-
pliação de 0,2%. Esse maior crescimento relativo das exportações é explicado pela desvalorização cambial, de acordo 
com o IBGE.  

A expectativa do mercado, de acordo com o Boletim Focus, do Banco Central, de 31 de maio, considerando a mediana 
das expectativas, é de que o crescimento do PIB para 2013 será de 2,77%. 
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O Quadro 1 mostra as taxas acumuladas trimestrais dos componentes do Produto Interno Bruto em relação ao mes-
mo período do ano anterior. 

Quadro 1 – Composição do Produto Interno Bruto pela ótica da despesa, 2010-2012. Taxa acumulada 
ao longo do ano – em relação ao mesmo período do ano anterior (em %)

período pIB
Consumo das 

famílias
Consumo do 

governo FBKF Exportação Importação
2010.I 9,3 8,5 3,1 29,9 15,4 40,6
2010.II 9,0 7,3 4,6 28,5 10,7 39,6
2010.III 8,3 6,8 4,8 25,4 10,9 39,7
2010.IV 7,5 6,9 4,2 21,3 11,5 35,8
2011.I 4,2 6,0 1,8 8,8 4,0 13,4
2011.II 3,8 5,8 2,7 7,5 5,2 14,1
2011.III 3,2 4,8 2,2 5,7 4,8 11,0
2011.IV 2,7 4,1 1,9 4,7 4,5 9,7
2012.I 0,8 2,5 3,4 -2,1 6,6 6,3
2012.II 0,6 2,5 3,2 -2,9 1,7 3,8
2012.III 0,7 2,8 3,2 -3,9 -0,1 0,2
2012.IV 0,9 3,1 3,2 -4,0 0,5 0,2

Fonte: IBGE – Sistema de Contas Nacionais Trimestrais, 2013.

Abaixo do patamar de 22% e portanto incapaz de sustentar um projetado crescimento do PIB de 5%, a taxa de in-
vestimento anual em 2012 foi de 18,1%, ainda abaixo dos 19,3% registrados em 2011. Numa comparação com outras 
economias, observa-se que a Formação Bruta de Capital Fixo (FBKF) da economia brasileira é equiparável à de eco-
nomias desenvolvidas como Alemanha, Reino Unido e EUA, enquanto economias em desenvolvimento como China, 
Coreia do Sul ou Chile têm FBKF em patamares muito superiores, o que garante a estas economias a capacidade para 
ampliar a produção em exercícios futuros. 

FBKF/PIB– Brasil e países selecionados, 2000-2011 (em %). 
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Após a frustração das expectativas em relação à atividade econômica em 2012 e de o desempenho ter sido inferior ao 
do ano anterior, no primeiro bimestre de 2013 o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) mostra um 
maior nível de atividade. Por incorporar estimativa para a produção mensal dos três setores da economia, bem como 
para os impostos sobre produtos, o IBC-Br é um importante indicador da atividade econômica.

Índice de Atividade Econômica do Brasil  
(IBC-Br)1

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev
2012 2013

145
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141

140
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143,1
143,5

142,8

144,6

144

Fonte: Banco Central do Brasil
(1) Dessazonalizado – Base 2002=100

Índice de Atividade Econômica do 
Estado de Santa Catarina (IBCR-SC)1

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev
2012 2013
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137
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Fonte: Banco Central do Brasil
(1) Dessazonalizado – Base 2002=100

O IBC-Br registrou aumento de 2,3% no primeiro bimestre de 2013 em relação ao mesmo período de 2012. No acu-
mulado de 12 meses, encerrado em fevereiro, o IBC-BR registrou incremento de 0,8%, com ajuste sazonal. Sem ajuste, 
o crescimento foi de 2,1% no primeiro bimestre e de 0,9% em 12 meses. 

Para o Estado de Santa Catarina, o IBCR-SC apresentou incremento de atividade no comparativo entre os primeiros bi-
mestres de 2012 e de 2013. No acumulado de 2013 (janeiro-fevereiro), o IBCR-SC registrou crescimento de 2,4%  sem 
ajuste sazonal e de 3,7% ajustado sazonalmente.

Vendas do comércio

Com o índice de 8%, o crescimento das vendas do comércio ampliado brasileiro em 2012 superou o desempenho re-
gistrado no ano anterior, de 6,6%. Todos os 10 segmentos pesquisados mostraram expansão no volume de vendas no 
ano. Entre os bens de consumo durável o destaque foi para móveis e eletrodomésticos, enquanto entre os bens de 
consumo não duráveis artigos farmacêuticos foi o item que liderou. Em Santa Catarina o comércio varejista ampliado 
teve um crescimento menor que o brasileiro e inferior ao crescimento do ano anterior. Positivamente, o destaque foi 
o expressivo incremento das vendas de “outros artigos de uso pessoal e doméstico”, e, no sentido inverso, o maior re-
cuo foi em “equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação”. 
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Volume de vendas no comércio varejista ampliado do Brasil e de Santa Catarina, 2011 e 2012. Variação 
acumulada no ano (base: igual período do ano anterior)

Atividades
Brasil Santa Catarina

2011 2012 2011 2012
Comércio varejista total ampliado 6,6 8,0 7,8 4,3
Combustíveis e lubrificantes 1,6 6,8 1,4 4,7
Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo 4,0 8,4 6,1 5,5
    Hipermercados e supermercados 4,0 8,9 5,9 5,5
Tecidos, vestuário e calçados 3,6 3,4 3,9 3,8
Móveis e eletrodomésticos 16,6 12,2 9,6 13,8
Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos 9,7 10,2 8,4 15,3
Livros, jornais, revistas e papelaria 5,9 5,4 1,5 18,1
Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação 19,6 6,9 25,5 -17,2
Outros artigos de uso pessoal e doméstico 4,0 9,4 5,4 19,7
Veículos, motocicletas, partes e peças 6,1 7,3 9,4 -0,8
Material de construção 9,1 8,0 10,9 11,6

Fonte: IBGE – Pesquisa Mensal de Comércio, 2013.

Produção industrial

Após ter crescido somente 0,37% em 2011, a produção industrial brasileira amargou um recuo de 2,7% no ano pas-
sado. A antecipação de demanda para 2011 provocada pela mudança nas normas de produção de motores (Euro 5) 
resultou em 2012 em queda na fabricação de bens de capital para transportes, especialmente caminhões. E foi esse 
componente que pressionou a queda da produção de bens de capital como um todo, com variação de -11,8%. Apesar 
dos incentivos como a redução do IPI para automóveis e para linha branca, a produção de bens de consumo duráveis 
registrou uma queda de 3,4%, superando a queda de 2,0% que já havia ocorrido no ano anterior. Também registraram 
queda da produção industrial as categorias bens intermediários (-1,7%) e bens semiduráveis e não duráveis (-0,3%). 

Produção Física Industrial por categorias de uso, Brasil, 2012. Índice acumulado (base: igual período 
do ano anterior=100)
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O recuo da produção industrial brasileira em 2012 foi mais intenso no primeiro do que no segundo semestre, com 
-3,8% e -1,6%, respectivamente. E os dois semestres também registraram ampliação da queda quando comparados 
com os mesmos períodos do ano anterior. 

Taxas negativas de produção industrial foram verificadas em nove dos 14 Estados pesquisados, ficando acima da mé-
dia nacional, de -2,7%, em sete deles: Amazonas (-7,0%), Espírito Santo (-6,3%), Rio de Janeiro (-4,7%), Paraná (-4,8%), 
Rio Grande do Sul (-4,6%), São Paulo (-3,9%) e Santa Catarina (-2,9). Completam a lista das taxas negativas de produção 
industrial o Ceará, com declínio de 1,3%, e o Pará, com -1,1%.

Nesses Estados o menor dinamismo foi influenciado pelos setores relacionados à fabricação de bens de consumo du-
ráveis – motos, aparelhos de ar-condicionado, micro-ondas, celulares, relógios, aparelhos de TV e automóveis – e bens 
de capital, principalmente equipamentos de transporte e equipamentos para construção. Foi significativa a queda da 
produção de setores extrativos, como minérios de ferro, além dos têxteis, calçados e couro, vestuário e metalurgia básica. 

Os Estados que registraram aumento de produção industrial em 2012 foram Bahia (4,2%), Goiás (3,8%), Minas Gerais 
(1,4%) e Pernambuco (1,3%), além da região Nordeste (1,7%). 

Produção Industrial Regional. Variação anual. Base: igual período do ano anterior=100
unidades da Federação 2010 2011 2012

Amazonas 16,29 4,96 -7,0
Pará 9,36 2,99 -1,1
Ceará 9,05 -11,51 -1,3
Pernambuco 10,19 -0,03 1,3
Bahia 7,11 -4,37 4,2
Minas Gerais 15,02 0,29 1,4
Espírito Santo 22,31 6,76 -6,3
Rio de Janeiro 8,48 0,39 -4,7
São Paulo 10,07 0,65 -3,9
Paraná 14,22 7,04 -4,8
Santa Catarina 6,45 -4,77 -2,9*
Rio Grande do Sul 6,78 1,77 -4,6
Goiás 17,13 6,8 3,8
BRASIL 10,47 0,37 -2,7

Fonte: IBGE – Pesquisa Industrial Mensal, 2013.
*Valor atualizado pelo IBGE recentemente.

Nada menos do que 17 dos 27 ramos industriais, 50 dos 76 subsetores e 59% dos 755 produtos pesquisados pelo IBGE 
registraram queda de produção, no índice acumulado de 2012. A atividade de veículos automotores, com recuo de 
13,5%, exerceu a maior influência negativa na formação do índice geral. Aproximadamente 80% dos produtos desta 
atividade pesquisados tiveram redução na produção. E liderou a listagem a menor fabricação de caminhões, cami-
nhões-tratores para reboques e semirreboques, chassis com motor para caminhões e ônibus, motores a diesel para 
caminhões e ônibus, autopeças e veículos para transporte de mercadorias. Importante pressão negativa também foi 
exercida pelas indústrias listadas a seguir:
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 � materiais eletrônicos, aparelhos e equipamentos de comunicação (-13,5%) devido, sobretudo, à menor 
fabricação de celulares e aparelhos de comutação para telefonia; 

 � máquinas e equipamentos (-3,6%), que teve recuo na fabricação de carregadoras-transportadoras, aparelhos ou 
equipamentos de ar-condicionado para uso central, fornos de micro-ondas, centros de usinagem para trabalhar 
metais, motoniveladores e aparelhos elevadores ou transportadores de mercadorias;

 � alimentos (-2,1%), dada a menor produção de açúcar cristal, carnes e miudezas de aves, preparações utilizadas 
na alimentação de animais e sucos concentrados de laranja; 

 � máquinas para escritório e equipamentos de informática (-13,5%), devido à menor fabricação de computadores, 
impressoras e monitores de vídeo para computadores; 

 � metalurgia básica (-4,1%), que produziu menos lingotes, blocos, tarugos ou placas de aços ao carbono;

 � edição, impressão e reprodução de gravações (-4,7%), devido à menor produção de livros, revistas e jornais;

 � máquinas, aparelhos e materiais elétricos (-5,2%) dada a menor fabricação de motores elétricos e equipamentos 
de alimentação ininterrupta de energia (no-break);

 � vestuário e acessórios (-10,5%), que reduziu a produção de vestidos, calças compridas e camisas de malha de 
algodão. 

Os impactos positivos mais expressivos sobre a média global da produção industrial brasileira ficaram por conta do 
item produção e refino de petróleo e produção de álcool, com avanço de 4,1%, impulsionado pela maior fabricação de 
gasolina, diesel e outros óleos combustíveis. O item outros produtos químicos teve 3,4% de ampliação graças à pro-
dução de herbicidas para uso na agricultura, enquanto o item outros equipamentos de transporte apresentou avanço 
de 8,5%, motivado pelo crescimento na produção de aviões. 

O comportamento da produção das atividades industriais catarinenses será apresentado na seção seguinte, em con-
junto com outros indicadores da economia estadual.

Indústria de Santa Catarina
Mesmo com recuo na produção industrial em 2012 próximo ao desempenho registrado pela indústria brasileira, a 
indústria de Santa Catarina apresentou aumento do faturamento real e ampliou o número de postos de trabalho em 
relação aos resultados de 2011. 

Indústria de Transformação no Brasil e em Santa Catarina - 2012
Indicadores industriais Brasil Santa Catarina

Produção industrial -2,7 -2,9*
Faturamento real 2,4 7,1
Horas trabalhadas na produção -1,5 -1,1
Massa salarial real 5,1 2,8
Utilização da capacidade instalada

Variação (%) -0,9 0,4
Percentual médio no ano 81,3 83,1

Emprego na Indústria de Transformação 1,07 2,3
Fonte: FIESC/PEI, CNI, CAGED, IBGE
*Valor atualizado recentemente pelo IBGE.
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•	 Produção industrial de Santa Catarina recuou em 2012

Com perda acumulada de 2,9% em 2012, a indústria catarinense completou dois anos consecutivos de retração na pro-
dução industrial em relação ao ano anterior. Na comparação com os dados nacionais, o Estado acompanhou a queda 
de produção da indústria brasileira. 

Produção da Indústria de Transformação Brasil e Santa Catarina 
Variação anual (%)
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A taxa anualizada, indicador acumulado nos últimos 12 meses, ao recuar 2,0% em fevereiro de 2013 mostrou conti-
nuidade na redução da intensidade de queda iniciada em setembro de 2012 (-4,6%). O comportamento da indústria 
de Santa Catarina tem acompanhado o comportamento da indústria nacional ao longo dos meses e o resultado do 
início de 2013 ficou aquém do esperado para o período, tanto para o Estado quanto para o País.

Produção industrial – Brasil e Santa Catarina
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Produção industrial – Indústria de Santa Catarina
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Em 2013, a produção industrial de Santa Catarina mostrou variação negativa de 0,4% no acumulado dos dois primei-
ros meses em relação ao mesmo período do ano anterior. O resultado de fevereiro faz com que o nível de produção 
industrial do ano seja mais baixo do que o registrado nos dois últimos anos, como mostra o gráfico anterior. Os resul-
tados sugerem, portanto, que as medidas de estímulo à produção não estão se mostrando eficazes no curto prazo.  

•	 O faturamento da indústria de transformação de Santa Catarina em 2012 foi o maior dos últimos 
três anos e foi no sentido contrário da produção

Em 2012, a expansão do faturamento da indústria de transformação de Santa Catarina foi a maior dos últimos três 
anos, crescendo 7,1% na comparação com o ano anterior. O maior crescimento das vendas em relação à produção 
ocorreu devido aos estoques de exercícios anteriores, ao aumento de preços dos produtos, sobretudo os pressionados 
pela elevação dos insumos, que tiveram reajustes acima dos indicadores de inflação, além da importação de produtos 
finais realizada pela indústria.

 Faturamento real da indústria de transformação 
de Santa Catarina
Variação anual (%)
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Faturamento real da indústria de transformação. 
Brasil e Santa Catarina
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O faturamento da indústria brasileira teve em 2012 um incremento de 2,4%, que ficou abaixo do crescimento catari-
nense, diminuindo, portanto, a distância entre as duas curvas do gráfico acima. 

Com exceção de dezembro, todos os outros meses do ano passado registraram aumento no faturamento real da in-
dústria catarinense em relação ao mesmo período do ano anterior. Em janeiro deste ano o faturamento da indústria 
catarinense praticamente manteve-se no mesmo nível do resultado de janeiro de 2012.
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Faturamento real da indústria de Santa Catarina
Índice base: média 2006=100
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•	 As horas trabalhadas na produção da indústria catarinense registram pequena queda em relação 
ao ano anterior

Outro indicador do comportamento da produção industrial, as horas trabalhadas na indústria catarinense registram 
queda há dois anos consecutivos no comparativo com os resultados do ano anterior. Este é mais um dado que confir-
ma o recuo da produção industrial no Estado. 

Horas trabalhadas na produção na indústria de 
transformação de Santa Catarina
Variação anual (%)
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Horas trabalhadas na produção na indústria de 
transformação, Brasil e Santa Catarina
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As séries históricas das horas trabalhadas na indústria brasileira e na indústria catarinense dos últimos dois anos mos-
tram que existe grande simetria no comportamento das duas curvas. Entretanto, em Santa Catarina, na maioria dos 
meses analisados a performance do indicador horas trabalhadas na produção não se afasta da média de 2002, o que 
indica que o nível de atividade da indústria catarinense é equivalente ao de 10 anos atrás.



54

Desempenho econômico 2012 e perspectivas para 2013

Desempenho e perspectivas Da inDústria catarinense

Na comparação mensal dos dois últimos anos, observa-se que na maioria dos meses as horas trabalhadas na produ-
ção de 2012 mantiveram-se abaixo das horas trabalhadas de 2011. Em 2013, o ano inicia sem alteração significativa 
neste indicador. 

Horas trabalhadas na produção na indústria de transformação de Santa Catarina
Índice de base fixa mensal. Base 2002=100
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•	 A massa salarial da indústria catarinense manteve-se em crescimento em 2012.

Apesar de manter – pelo terceiro ano consecutivo – o crescimento, a massa salarial da indústria catarinense apresen-
tou redução desse avanço na comparação com o ano anterior. Enquanto em 2012 o aumento foi de 2,8% em relação 
ao ano anterior, em 2011, na mesma base de comparação, o incremento foi de 4,5%. Portanto, houve perda de inten-
sidade nas taxas de crescimento da massa salarial nos últimos anos. 

Massa salarial real - indústria de transformação de Santa Catarina
Variação (%) anual
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•	 Utilização da capacidade instalada cresceu moderadamente em 2012

Com o índice de 83,1%, a utilização da capacidade instalada média da indústria catarinense em 2012 foi 0,4 ponto 
percentual superior ao número registrado no mesmo período do ano anterior, de 82,7%. No mesmo ano, a capacidade 
instalada brasileira ficou em média 0,9 ponto percentual inferior ao resultado registrado em 2011. Nos últimos sete 
anos, a média de utilização da capacidade instalada de produção é de 83,3% em Santa Catarina.

Utilização da capacidade instalada de produção – indústria de transformação de Santa Catarina – 2006 a 2012
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•	 O crescimento do número de postos de trabalho superou o resultado do ano anterior 

Em relação à geração de emprego, a indústria de transformação de Santa Catarina respondeu por aproximadamente 
23% do total de postos abertos na economia do Estado em 2012. Foram 14.896 novas vagas no ano. Com isso, foi o 
segundo setor que mais gerou empregos, perdendo apenas para o setor de serviços. Na comparação com o desem-
penho do ano anterior, a indústria de transformação catarinense empregou 2,3% mais em 2012. 

Saldo de emprego anual na indústria de transformação de Santa Catarina e variação (%) anual
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•	 A produtividade caiu pelo segundo ano consecutivo

Embora com menor intensidade do que no ano anterior, outro indicador que registrou queda em 2012 foi a produti-
vidade do trabalho da indústria de Santa Catarina. O recuo foi de 1,3% em relação a 2011, contra um declínio de 4,4% 
no ano anterior. A queda da produção industrial quando não acompanhada pelo decréscimo nas horas pagas gera 
uma indústria com menor produtividade e menos competitiva internacionalmente devido ao aumento do custo uni-
tário do trabalho.

Produtividade da indústria de transformação de Santa Catarina – 2002 a 2012
Variação (%) do acumulado no ano*. 
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*Obtida a partir da relação entre os índices acumulados (jan a dez igual período do ano anterior=100) da produção física e das horas trabalhadas da indústria de transformação de Santa Catarina. 

•	 O custo unitário do trabalho aumentou

A relação entre a ampliação da remuneração média real e a queda da produtividade resultou numa elevação de 13,8% 
do custo unitário do trabalho na indústria catarinense em 2012. Os dados foram apontados pela Pesquisa Industrial de 
Emprego e Salário do IBGE, que mostrou um acréscimo de 12,4% em relação a 2011 na remuneração, calculada pela 
folha de pagamento real por trabalhador. 

•	 Os estoques persistem

De acordo com a Sondagem Industrial de março de 2013 – pesquisa mensal da FIESC com mais de uma centena 
de empresas – estoques não planejados persistem ao longo dos últimos meses, como mostra o gráfico a seguir. 
Percebe-se que principalmente no segundo semestre houve queda dos estoques indesejados. Mas a perspectiva 
de que eles baixariam da linha de 50 pontos, que indicaria que os estoques estariam abaixo do planejado, não se 
configurou e passou a ocorrer inversão da direção da curva após novembro de 2012.
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Estoque efetivo em relação ao planejado*, setembro de 2011 a fevereiro de 2013.
Pontos
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* Acima da linha divisória dos 50 pontos existem estoques indesejados. 

Análise setorial

As perdas observadas em sete dos 11 segmentos pesquisados pressionaram a produção industrial de 2012 de Santa 
Catarina. Os setores responsáveis pelas contribuições negativas de maior importância na média geral da indústria ca-
tarinense foram máquinas, aparelhos e materiais elétricos, com -34,7%, e alimentos, com -6,6%.

Já a contribuição positiva foi do setor de máquinas e equipamentos, dentre as indústrias de média-alta tecnologia, que 
ampliou a produção em aproximadamente 15%, compensando o recuo do ano anterior. Os produtos que exerceram a 
maior influência positiva foram os compressores usados em aparelhos de refrigeração, refrigeradores e congeladores. 

Um importante benefício à indústria de máquinas e equipamentos em 2012 foi a redução do IPI, que estimulou as 
vendas para o mercado interno e refletiu-se no incremento do faturamento em 21,9%, o maior de todos os segmentos 
industriais pesquisados. O maior volume de atividade refletiu-se na expansão da utilização da capacidade instalada, 
que foi de 86,8% em 2011 e de 91,3% em 2012.

Contudo, no início de 2013 o crescimento da produção industrial de máquinas e equipamentos perdeu dinamismo. Em 
janeiro e fevereiro a produção de -5,2% e -5,3%, respectivamente, foi menor que a dos mesmos meses do ano anterior. 
Na mesma base de comparação, em dezembro de 2012 houve expansão de 14,6% e em novembro o crescimento da 
produção industrial havia sido de 16,8%. 

O setor de máquinas e equipamentos em Santa Catarina é responsável por aproximadamente 6,7% do valor total da 
transformação industrial do Estado. Caso haja persistência na queda da produção industrial dessa indústria certamente 
haverá uma significativa pressão negativa para o resultado da produção industrial em 2013. 

Também diminuíram a produção em 2012 os segmentos de máquinas, aparelhos e materiais elétricos e de veículos 
automotores, duas indústrias de média-alta tecnologia. A primeira registra quedas há dois anos consecutivos e a se-
gunda há três anos seguidos. A indústria de máquinas, aparelhos e materiais elétricos representa, aproximadamente, 
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9% do valor total de transformação industrial do Estado, enquanto a indústria de veículos automotores responde por 
3,8%. A menor fabricação de motores elétricos e carrocerias para caminhões e ônibus foi a causa da queda no índice 
de produção. Os dois segmentos industriais apresentaram redução no faturamento, sendo a queda mais expressiva a 
da indústria de veículos automotores, com -11,1%, enquanto o segmento de máquinas, aparelhos e materiais elétri-
cos registrou -1,2%.

Produção Física Industrial, Santa Catarina, 2010-2012 
Variação (%) anual
Base: ano anterior= 100 

 Indústria 2010 2011 2012
Indústria de transformação 6,45 -4,77 -2,65
Indústrias de média-alta tecnologia    
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 9,8 -17,37 -34,7
Veículos automotores -24,46 -10,08 -16,7
Máquinas e equipamentos 19,87 -9,11 14,6
Indústrias de média-baixa tecnologia    
Borracha e plástico 16,76 0,82 -9,8
Minerais não metálicos 4,52 -0,9 -6,4
Metalurgia básica 40,29 0,98 -0,7
Indústrias de baixa tecnologia    
Vestuário e acessórios 6,53 6,83 -8,7
Alimentos -1,14 -0,71 -6,6
Têxtil 4,52 -17,66 0,9
Celulose, papel e produtos de papel 4,89 2,41 4,8
Madeira 10,24 -7,11 5,5

Fonte: IBGE – Pesquisa Industrial Mensal, 2013.

Situados na categoria média-baixa tecnologia, os segmentos industriais de borracha e plásticos e de minerais não 
metálicos exerceram pressão negativa para a média da produção industrial do Estado em 2012. O primeiro em fun-
ção da menor produção de peças e acessórios de plástico para a indústria automobilística e o segundo pela redução 
da fabricação de ladrilhos e placas de cerâmica para revestimento. Já a indústria metalúrgica enfrentou dificuldades 
devido à menor demanda por peças automotivas, sobretudo para veículos comerciais.

Pertencentes à cadeia automobilística e fortemente influenciados pelo desempenho da produção de veículos, as in-
dústrias de borracha e plásticos, metalúrgica e de veículos automotores enfrentaram um cenário turbulento em 2012.  
As vendas de caminhões e ônibus recuaram 19,3%, de acordo com a Federação Nacional da Distribuição de Veículos 
Automotores (Fenabrave), enquanto a produção de caminhões e ônibus caiu 40,5% e 25,4%, respectivamente, segun-
do a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Contribuiu para esse quadro a mudança 
na regulamentação de motores para caminhões no Brasil, que gerou uma antecipação de compras para 2011, preju-
dicando a produção e as vendas em 2012. Outro fator foi a queda na procura por fretes, decorrente de estiagens nas 
regiões Sul e Sudeste, além do baixo crescimento da economia brasileira, variável correlacionada com o desempenho 
do segmento de veículos comerciais. Quanto aos veículos leves, apesar do aumento de vendas fruto da redução de 
IPI, a produção em 2012 foi 1,9% menor que em 2011. 

A indústria de borracha e plásticos catarinense registrou queda da produção em todos os meses de 2012, quando com-
parados aos mesmos meses do ano anterior. Em dezembro houve redução da intensidade de queda (4,4% menor em 
relação a dezembro de 2011, enquanto em novembro houve redução de 11,5% e em outubro de 11%, em comparação 
com os mesmos meses do ano anterior). Graças à influência positiva da maior fabricação de tubos, canos, mangueiras 
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de plástico, peças e acessórios de plástico para a indústria automobilística e conexões, juntas e cotovelos de plástico, 
2013 iniciou com aumento da produção industrial de 16,3%, quando comparada com o mesmo mês do ano anterior. 
Entretanto, em fevereiro a produção voltou a recuar, em 8,6 pontos percentuais, na mesma base de comparação. 

Apesar da queda na produção e nas horas trabalhadas, a indústria de plásticos registrou um incremento de 4,7% no 
faturamento em 2012 na comparação com o ano anterior. Para 2013, o desempenho do segmento dependerá do in-
cremento da produção da indústria automobilística, do desempenho da indústria da construção e do mercado de bens 
de consumo de uma forma geral, além dos desdobramentos da crise no mercado internacional. As perspectivas da 
indústria automobilística para 2013 são positivas, assim como para a realização de grandes investimentos em infraes-
trutura no Brasil. Mas o comportamento do mercado de construção e edificações tende a não repetir o crescimento 
dos últimos anos. 

Sede da indústria Tupy, maior fabricante de blocos e cabeçotes em ferro fundido do Hemisfério Ocidental, o Estado 
tem o desempenho de sua indústria metalúrgica intimamente atrelado à cadeia automobilística internacional. Em 
2012, a empresa iniciou as operações de nova unidade de blocos e cabeçotes em Joinville, aumentando a capacidade 
de produção e gerando novos empregos no município, o que contribuirá para o crescimento econômico da região 
em exercícios futuros. 

As dificuldades do mercado interno em relação à produção de veículos, além do menor ritmo dos investimentos na 
indústria brasileira de modo geral e a desaceleração dos empreendimentos na construção civil repercutiram em 2012 
na menor demanda das indústrias de máquinas e equipamentos e da indústria da construção civil por peças de fer-
ro fundido. No cenário externo, a indústria metalúrgica enfrentou obstáculos decorrentes da contração do mercado 
europeu e da política de restrição às importações praticada pela Argentina. Quanto ao quadro verificado nos Estados 
Unidos, houve reação na produção da indústria automobilística. Segundo levantamento da FIESC, em Santa Catari-
na houve em 2012 redução de 5,6 pontos percentuais nas vendas da indústria metalúrgica, assim como um recuo de 
26,8% nas horas trabalhadas na produção. 

Segmento cuja dinâmica é mais atrelada à indústria da construção civil, a indústria de revestimentos cerâmicos tem se 
voltado predominantemente para o mercado doméstico, tendo em vista o cenário externo de retração. Já o mercado 
interno, apesar de ter desacelerado, manteve-se em crescimento. 

Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção, em 2012 as receitas no segmento 
cresceram 5%. Em Santa Catarina, de acordo com dados da FIESC, as vendas industriais do segmento de minerais 
não metálicos aumentaram 5,5%, o que inclui o resultado da indústria de revestimentos cerâmicos, que registrou um 
avanço das vendas em 5,7%.

Entretanto, com exceção de maio, todos os meses de 2012 registraram queda da produção industrial de minerais não 
metálicos em Santa Catarina, em relação aos mesmos meses do ano anterior. O recuo de 6,4% da produção industrial 
foi acompanhado pela queda das horas trabalhadas (-3,7%) e em menor utilização da capacidade instalada em 2012. 

Foi no cenário externo que os revestimentos cerâmicos, principal produto da pauta da indústria de minerais não me-
tálicos de Santa Catarina, encontraram mais dificuldades. Enquanto a corrente de comércio em 2010 tinha o predo-
mínio das exportações, mesmo após a crise internacional de 2009, em 2012 ocorreu uma inversão, como mostra o 
gráfico a seguir. 
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Corrente de comércio de revestimentos cerâmicos em Santa Catarina

2010

Exportação
65%

Importação
35%

2012

Exportação
44%

Importação
56%

Fonte: Sistema Alice/MDIC
Exportação: Elaborado a partir da soma das NCMs 69089000 - Outros ladrilhos, etc.de cerâmica, vidrados, esmaltados, 69079000 - Outros ladrilhos, etc.de cerâmica, n/vidrados, n/esmaltad., 69081000 - Ladrilhos, etc.
de cerâmica, vidrados, esmaltados, lado<7cm. 
Importação: Elaborado a partir da soma das NCMs 69079000 - Outros ladrilhos, etc.de cerâmica, n/vidrados, n/esmaltad.; 69089000 - Outros ladrilhos, etc.de cerâmica, vidrados, esmaltados; 69081000 - Ladrilhos, etc.
de cerâmica, vidrados, esmaltados, lado<7cm. 

Foram as restrições da Argentina às importações e a perda de participação de mercado nos Estados Unidos em favor 
da China e do México que, segundo a associação nacional do setor, a Anfacer, prejudicaram as exportações de reves-
timentos cerâmicos. Por outro lado, a desvalorização cambial e o aumento de tarifa de importação do porcelanato 
técnico para 35% em 2012 desestimularam um maior incremento das importações. 

Apesar das dificuldades da conjuntura atual, nos dois primeiros meses de 2013 o segmento de minerais não metálicos 
de Santa Catarina expandiu a produção industrial em 1,55% em relação ao mesmo período do ano anterior. Em 2013, 
a desoneração da folha de pagamento, a manutenção das atuais taxas de câmbio, as tarifas de importação e os estí-
mulos à construção civil com os investimentos decorrentes dos grandes eventos esportivos programados exercerão 
pressões positivas para o desempenho desta indústria. 

Responsável por aproximadamente 16% do valor total da transformação industrial do Estado, a indústria de alimentos 
registrou em 2012 uma redução de 6,6% ao recuar a produção, sobretudo, de carnes e miudezas de aves congeladas. 
Representante da categoria indústrias de baixa tecnologia, a indústria de alimentos enfrentou cenário adverso em 2012. 
O segmento industrial de carnes de aves e suínos enfrentou a elevação do preço dos insumos, que comprimiu margens 
ao mesmo tempo em que gerou aumento do preço do produto final, prejudicando as vendas. Após dois meses conse-
cutivos de elevação da produção em relação ao mesmo mês do ano anterior, em dezembro a produção desta indús-
tria foi 11,7% menor do que o registrado em dezembro de 2011, impactando a média geral da indústria catarinense. 

Em janeiro de 2013 a indústria de alimentos conseguiu ampliar a produção na comparação com janeiro do ano passa-
do, em 3,4%, sobretudo de miudezas comestíveis de suínos e carnes e miudezas de aves. Mas já no mês seguinte teve 
menor desempenho em relação ao mesmo mês do ano anterior, registrando queda de 1,5%.

Em função da queda no preço dos insumos, a previsão é de que, apesar das incertezas em relação à produção, as mar-
gens em 2013 serão maiores na indústria de alimentos. Os elevados preços dos insumos levaram à fragilidade finan-
ceira muitas empresas do setor, o que influenciou o desenvolvimento de processos de aquisições que tiveram como 
consequência maior concentração industrial. 
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O desempenho da produção da indústria de vestuário e acessórios também exerceu pressão negativa sobre a produ-
ção média da indústria catarinense. A menor fabricação de camisetas de malhas de algodão foi a principal influência 
para a queda de 8,7% da produção industrial de vestuário em Santa Catarina em 2012. 

Apesar do crescimento de 25,3% na produção industrial em dezembro último em relação a dezembro de 2011, de ju-
lho a novembro o segmento de vestuário e acessórios registrou desempenho inferior aos dos mesmos meses do ano 
anterior. Dessa forma, o significativo avanço da atividade de dezembro não foi capaz de recuperar o fraco dinamismo 
dos meses anteriores. 

Janeiro e fevereiro marcaram um início de 2013 para a indústria de vestuário de Santa Catarina com significativo cres-
cimento da produção industrial. Os índices de avanço em relação ao mesmo mês do ano anterior foram de 34,3% em 
janeiro e de 9,5% em fevereiro. Portanto, no último trimestre (iniciado em dezembro de 2012) a indústria de vestuário 
conseguiu elevar a produção significativamente, o que tende a favorecer o resultado em 2013. 

As exportações catarinenses de vestuário de malha, principal produto desse segmento industrial em Santa Catarina, 
mantiveram-se em declínio em 2012, como já havia ocorrido no ano anterior. Apresentaram um acentuado declínio 
de 23% em 2012 em relação a 2011. As exportações em 2012 atingiram US$ 30,3 milhões, enquanto em 2011 haviam 
totalizado US$ 39,4 milhões. Com exceção da malha, as exportações de vestuário de Santa Catarina totalizaram US$ 
12,7 milhões em 2012. 

No mesmo período, no sentido inverso, as importações de vestuário de malha que entraram por Santa Catarina atin-
giram a cifra de US$ 245 milhões, aproximadamente, um significativo aumento de 25% em relação ao resultado de 
2011 e um verdadeiro salto de 141% em relação aos números de 2010. 

Se consideradas as compras externas de vestuário excetuando-se produtos de malha, Santa Catarina importou ainda 
mais em 2012, chegando a US$ 410 milhões, um aumento de 22% em relação a 2011 e de 148% em relação a 2010. 
Se considerados os dados brasileiros ao todo, a importação de vestuário de malha foi de US$ 932,8 milhões em 2012, 
um incremento de 29% em relação a 2011 e de 104% em relação a 2010. 

Os dados indicam, portanto, que a indústria de vestuário cresce pouco devido ao aumento expressivo de produtos 
importados no mercado brasileiro, a taxas superiores ao aumento do consumo anual, além da baixa expressão das 
exportações, que perdem participação no mercado internacional. 

Balança Comercial

O total de US$ 8,9 bilhões em exportações alcançado por Santa Catarina em 2012 significou um recuo de 1,4% em re-
lação ao desempenho registrado no ano anterior. E correspondendo a 3,68% das vendas externas brasileiras, o valor 
colocou o Estado no décimo lugar do ranking nacional. Assim como as exportações, também as importações catari-
nenses apresentaram queda, de aproximadamente 2%. A análise dos gráficos demonstra que o Estado acompanha 
o comportamento nacional. Contudo a queda das exportações brasileiras foi maior em 2012, com 5,26% de retração 
contra 1,4% do índice estadual, enquanto as importações brasileiras caíram 1,37% em relação ao ano anterior, abaixo 
dos 2% estaduais. Entretanto, a balança comercial do Estado manteve-se deficitária, enquanto a balança comercial 
brasileira, apesar de diminuir a diferença entre exportações e importações, mantém-se superavitária.
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Balança Comercial do Brasil, 2000-2012
US$ milhões FOB
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Fonte: MDIC – Sistema Aliceweb, 2013.

Balança Comercial de Santa Catarina, 2000-2012
US$ milhões FOB
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Fonte: MDIC – Sistema Aliceweb, 2013.

Dentre os produtos exportados por Santa Catarina, em termos agregados, o Estado alcançou US$ 4,1 bilhões em pro-
dutos básicos e US$ 4,8 bilhões em manufaturados. Esses valores representaram quedas em relação aos resultados do 
ano anterior. A exportação de produtos básicos teve pequena redução de 0,4% em 2012, enquanto as vendas externas 
de produtos industrializados registraram recuo maior, de 2,4%. 

Dois dos produtos mais exportados por Santa Catarina em 2012, as carnes de aves e o fumo apresentaram desempe-
nhos diferenciados. Com a significativa fatia de aproximadamente 15,8% do total exportado pelo Estado, as carnes de 
frango registraram recuo nas vendas externas de quase 7% em relação a 2011. Já o inverso ocorreu com o fumo, que 
responde por cerca de 10% das exportações e teve uma expressiva expansão das vendas externas, de 10,6%, superan-
do a variação de 2011, quando o incremento foi de 2,4%. 
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Os 10 produtos mais exportados por Santa Catarina em 2011 e 2012

produtos exportados
2011
uS$

2012
uS$

Variação anual
(%)

participação 
2012 (%)

Pedaços e miudezas, comestíveis de galos/galinhas 1.511.825.625 1.406.860.085 -6,94 15,77
Fumo não manufaturado total/parc. destal. fls. secas etc.  778.064.522 860.812.873 10,64 9,65
Motocompressor hermético, capacidade < 4.700 470.707.175 504.365.698 7,15 5,65
Outras carnes de suíno, congeladas 411.064.896 427.043.170 3,89 4,79
Blocos de cilindros, cabeçotes etc. p/ motores diesel 425.007.937 405.116.435 -4,68 4,54
Motor elétrico corrente alternada trifásico 750 W < pot. < = 75 kW, rot. 299.666.448 298.471.382 -0,40 3,35
Carnes de galos/galinhas, ñ cortadas em pedaços 376.494.398 295.591.556 -21,49 3,31
Soja, mesmo triturada, exceto para semeadura - 294.969.381 - 3,31
Motor elétrico corrente alternada trifásico 75 kW < pot. < = 7.500 kW 226.798.186 244.883.541 7,97 2,75
Carnes de outros animais, salgadas, secas etc. 262.524.988 220.365.165 -16,06 2,47
Subtotal 4.762.154.175 4.958.479.286 4,12 55,58
TOTAL 9.051.041.000 8.920.648.000 -1,44           100,00

Fonte: MDIC – SECEX, 2013.

Principais destinos: China avança

Além de se manterem como principal destino das exportações catarinenses, os Estados Unidos registraram incremen-
to das compras de 2,6% em 2012. Essa expansão interrompeu a tendência de queda da participação norte-americana, 
que em 2010 havia sido de 11,9% do total das exportações de Santa Catarina, caindo em 2011 para 11%, mas alcan-
çando 11,4% em 2012. 

Apesar das medidas protecionistas adotadas, a Argentina continua como segundo mercado de destino das exporta-
ções estaduais, mesmo com a redução de 10% nas compras de produtos catarinenses em 2012. Mas o grande desta-
que ficou por conta do desempenho da China, que vem ganhando importância como mercado para as exportações 
de Santa Catarina. Após responder por 1,7% das exportações catarinenses em 2009, cresceu para 3,57% em 2010 e no 
ano seguinte já era o quinto principal mercado do Estado, com 4,5% do total. Em 2012 passou a ser o terceiro compra-
dor de Santa Catarina, com 6,3% de participação. 

Os 10 principais países de destino das exportações de Santa Catarina, 2011 e 2012

países
2011
uS$

2012
uS$

Variação anual
(%)

participação
2012 (%)

Estados Unidos 992.440.733 1.017.977.494 2,57 11,41
Argentina 678.510.792 609.256.895 -10,21 6,83
China 410.297.165 560.184.629 36,53 6,28
Países Baixos (Holanda) 640.723.314 559.678.405 -12,65 6,27
Japão 684.397.537 515.805.973 -24,63 5,78
Reino Unido 368.911.813 337.616.835 -8,48 3,78
México 280.402.365 321.356.797 14,61 3,6
Rússia 287.251.459 320.729.796 11,65 3,6
Alemanha 367.067.169 315.492.532 -14,05 3,54
Bélgica 168.763.716 274.402.446 62,60 3,08
Subtotal 4.878.766.063 4.832.501.802 -0,95 54,17
TOTAL 9.051.041.000 8.920.648.000 -1,44 100,00

Fonte: MDIC – SECEX, 2013.
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Item cátodos mantém liderança

O principal produto importado em 2012 por Santa Catarina continuou sendo o item cátodos de cobre, mas com menor 
participação no total das compras do Estado devido à redução de aproximadamente 13% em relação a 2011. Naquele 
ano o item representava 11% da pauta importadora estadual e em 2012 recuou sua participação para 9,44%. Outros 
produtos relevantes nas importações catarinenses são os fios de fibras artificiais, polietilenos e polímeros de etileno 
e fios de algodão. Enquanto os fios artificiais registraram expressivo crescimento das importações, os polímeros e po-
lietilenos recuaram sua participação na pauta importadora. 

Os 10 produtos mais importados por Santa Catarina, 2011 e 2012

produtos importados
2011
uS$

2012
uS$

Variação anual
(%)

participação 
2012 (%)

Cátodos de cobre refinado/seus elementos 1.576.514.039 1.373.316.707 -12,89 9,44
Fio de fibras artificiais > = 85%, simples 179.239.726 238.139.528 32,86 1,64
Outros polietilenos s/ carga, d > = 0.94, em formas 254.850.475 172.725.948 -32,22 1,19
Fio texturizado de poliésteres 140.475.485 160.039.847 13,93 1,1
Outros polímeros de etileno, em formas primárias 199.458.243 156.986.656 -21,29 1,08
Outros pneus novos para ônibus ou caminhões 161.113.504 152.139.713 -5,57 1,05
Outras luvas de borracha vulcanizada 88.233.216 131.020.806 48,49 0,9
Pneus novos para automóveis de passageiros 125.725.598 125.812.858 0,07 0,86
Garrafões, garrafas, frascos, artigos semelhantes 114.714.344 119.145.482 3,86 0,82
Outras frações do sangue, prod. imunol. modif. 97.790.746 114.143.095 16,72 0,78
Subtotal 2.938.115.376 2.743.470.640 -6,62 18,86
TOTAL 14.840.947.000 14.550.221.000 -1,96 100,00

Fonte: MDIC – SECEX, 2013.

Países de origem: novamente a China

Assim como ocorre com as exportações, a China teve destaque entre os países de origem das importações catarinenses, 
porém ocupando o primeiro posto. O país tem aumentado a sua participação no total importado por Santa Catarina 
a cada ano. Enquanto em 2006 a China representava 13,26% das compras catarinenses, em 2011 sua participação foi 
de 26,8%, e chegou a 28,4% em 2012. No sentido inverso, a Argentina vem perdendo participação ao longo dos anos. 
Enquanto em 2006 os vizinhos continentais representavam 17% das importações catarinenses, em 2010 a participa-
ção caiu para 9% e em 2011 para 8,5%, chegando em 2012 a 7,5%. 

Os 10 principais países de origem das importações de Santa Catarina, 2011 e 2012

países
2011
uS$

2012
uS$

Variação anual
(%)

participação
2012 (%)

China 3.968.498.900 4.125.995.833 3,97 28,36
Chile 1.546.925.663 1.521.468.910 -1,65 10,46
Argentina 1.258.040.247 1.097.862.446 -12,73 7,55
Estados Unidos 987.437.830 851.628.151 -13,75 5,85
Alemanha 685.727.131 709.211.646 3,42 4,87
Coreia do Sul 445.002.411 452.845.532 1,76 3,11
Peru 546.018.228 422.081.547 -22,70 2,9
Índia 407.608.545 416.279.761 2,13 2,86
Itália 387.454.576 388.612.530 0,30 2,67
Taiwan 269.222.408 343.133.368 27,45 2,36
Subtotal 10.501.935.939 10.329.119.724 -1,65 70,99
TOTAL 14.840.947.000 14.550.221.000 -1,96 100,00

Fonte: MDIC – SECEX,
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Perspectivas para 2013
Diante do quadro composto pela manutenção da crise europeia, pela desaceleração do comércio mundial e por cons-
tantes riscos para a estabilidade financeira planetária, o cenário prospectivo para 2013 é de baixo crescimento da ati-
vidade econômica global, embora com maior dinamismo em relação a 2012.

Elevadas taxas de desemprego, necessidades de ajustes fiscais e limitado espaço para ações de políticas anticíclicas 
conformam o ambiente recessivo em alguns países na Zona do Euro. Também o Japão passa por período de contração 
do nível de atividade e seu desempenho dependerá dos resultados de políticas econômicas adotadas recentemente. 
Há uma percepção mais positiva em relação às performances dos Estados Unidos e da China, que têm apresentado 
expansões na atividade econômica. 

Já no mercado interno a perspectiva para o cenário central é de um ritmo moderado de crescimento da atividade eco-
nômica em 2013. O Banco Central do Brasil indica que a atividade doméstica crescerá em ritmo mais intenso do que 
o desempenho registrado em 2012. 

O avanço projetado estima que haverá retomada do investimento e manutenção da expansão da demanda doméstica, 
que continuará a ser impulsionada pela política monetária, inclusive com a expansão da oferta de crédito. Outros fatores 
que continuarão a impulsionar a atividade doméstica são as transferências públicas, o mercado de trabalho – com taxas 
de desemprego historicamente baixas – e o crescimento dos salários, apesar destes registrarem perda de intensidade.

Em função da estreita margem de ociosidade no mercado de trabalho que vem marcando este primeiro semestre, 
o Banco Central adverte sobre os riscos de concessão de aumentos de salários incompatíveis com o crescimento da 
produtividade e suas repercussões negativas sobre a dinâmica da inflação. Conforme evidenciaram os dados do Banco 
Central, o descompasso entre a variação da massa salarial na indústria e a variação da produtividade industrial, que 
apontaram para direções apostas em 2012, gerou perda de competitividade, sobretudo em uma conjuntura de gran-
de disputa por mercados como a atual. 

Com relação ao PIB para 2013, a Confederação Nacional da Indústria estima um crescimento de 3,2%, que será acom-
panhado pela elevação do PIB da indústria em 2,6%. Quanto aos investimentos, a projeção é de aumento de 4%, em 
resposta às medidas de redução de custo, e melhora da competitividade. 

Impulsionado pelas concessões de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos, além da intensificação das obras para a 
Copa do Mundo e para as Olimpíadas, o PIB da indústria da construção deverá crescer 2,5%.

O consumo das famílias continuará crescendo em 2013, com estimativa de 3,5% de avanço, mas acompanhado pela 
reação dos investimentos. Quanto ao setor externo, o cenário da CNI contempla uma expansão das exportações em 
3,7% e das importações em 5,5%. 

Pela mediana das expectativas das instituições financeiras participantes da pesquisa Focus, do Banco Central do Bra-
sil, de 31 de maio último, o PIB de 2013 será de 2,77%, com crescimento da taxa Selic para 8,50% no final do período. 
Para a produção industrial brasileira a perspectiva é de crescimento de 2,50%, com taxa de câmbio mantida em 
R$ 2,05 e IPCA em 5,8%.
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Estimativa da CNI para o PIB nacional
Variação (%) e contribuição dos componentes no PIB

pIB Componentes

                      2013
Taxa de crescimento

(%)
    Contribuição

(p.p.)

Ótica da demanda

Consumo das famílias 3,5 2,2
Consumo do governo 2,8 0,6
FBKF 4,0 0,7
Exportações 3,7 0,5
(-) Importações 5,5 -0,8

Ótica da oferta

Agropecuária 6,5 0,3
Indústria 2,6 0,7
Extrativa 1,5 0,1
Transformação 2,6 0,3
Construção Civil 2,5 0,1
SIUP 4,0 0,1
Serviços 3,2 2,2
PIB pm 3,2

Fonte: CNI. Jan-mar 2013.

A indústria brasileira convive atualmente em um cenário macroeconômico marcado por baixas taxas de desemprego, 
taxas de juros historicamente menores, estabilidade cambial e o controle inflacionário. As políticas governamentais 
têm objetivado estimular o consumo, aumentando sua participação na composição da demanda agregada nacional. 

Entretanto, o que se percebeu em 2012 foi que essas condições não se mostraram suficientes para que uma alta taxa 
de crescimento econômico fosse alcançada. Parte do crescimento do consumo foi suprida por produtos importados, 
o que é demonstrado pelas taxas de crescimento da demanda em descompasso com os níveis de utilização da capa-
cidade produtiva. 

As medidas de curto prazo repercutiram em aumento de vendas industriais, mas não compensaram a menor produ-
tividade, os elevados custos dos insumos, a escassez de mão de obra qualificada, além do ineficiente sistema tributá-
rio, que onera a indústria e proporciona investimentos insuficientes em infraestrutura ao longo de muitos anos. Uma 
medida salutar foi a desoneração da folha de pagamento para diversos setores em 2012, como forma de combate aos 
elevados custos trabalhistas enfrentados pelo setor produtivo no Brasil, mas ainda há muito o que fazer.

 O crescimento requer ganhos de produtividade, o que significa aumento de eficiência no uso dos recursos disponí-
veis. Para isso, deve-se continuar caminhando na direção de medidas que tenham como objetivo alterar as condições 
estruturais da economia brasileira. Essas medidas devem estar coordenadas por uma política industrial que enfrente 
os entraves burocráticos existentes nas mais diversas áreas e consiga diminuir os custos trabalhistas, logísticos, tri-
butários e energéticos. Dessa forma, estará estimulando os investimentos e a produção inovadora, aquela que trará 
competitividade à indústria nacional. 
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Confederação Nacional da Indústria – Projeções para a economia brasileira em 2013

2011 2012

2013
projeção anterior 

dezembro/12
2013

projeção
Atividade econômica

PIB
(variação anual) 2,7% 0,9% 4,0% 3,2%
PIB industrial
(variação anual) 1,6% -0,8% 4,1% 2,6%
Consumo das famílias
(variação anual) 4,1% 3,1% 3,8% 3,5%
Formação bruta de capital fixo
(variação anual) 4,7% -4,0% 7,0% 4,0%
Taxa de desemprego
(média anual - % da PEA) 6,0% 5,5% 5,3% 5,4%

Inflação
Inflação
(IPCA - variação anual) 6,5% 5,8% 5,5% 5,7%

Taxa de juros
Taxa nominal de juros
(taxa média do ano) 11,76% 8,63% 7,25% 7,25%
(fim do ano) 11,00% 7,25% 7,25% 7,25%
Taxa real de juros
(taxa média anual e deflação: IPCA) 4,8% 3,1% 1,4% 0,9%

Contas públicas
Déficit público nominal
(% do PIB) 2,61% 2,47% 2,20% 3,20%
Superávit público primário
(% do PIB) 3,11% 2,38% 2,30% 1,70%
Dívida pública líquida
(% do PIB) 36,4% 35,2% 33,9% 35,4%

Taxa de câmbio
Taxa nominal de câmbio - R$/US$
(média de dezembro) 1,83 2,08 2,07 2,00
(média do ano) 1,67 1,95 2,06 1,98

Setor externo
Exportações
(US$ bilhões) 256,0 242,6 258,3 253,4
Importações
(US$ bilhões) 226,2 223,1 240,2 242,1
Saldo comercial
(US$ bilhões) 29,8 19,4 18,1 11,3
Saldo em conta corrente
(US$ bilhões) -52,9 -54,3 -62,1 -68,1

Fonte: CNI – Informe Conjuntural janeiro/março de 2013.
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Realização:   Apoio:
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