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A Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina – FIESC 
apresenta a Agenda da Indústria para o Desenvolvimento, que 
registra os meios compreendidos como adequados à consoli-
dação das condições de crescimento sustentado da economia.
 
Santa Catarina é a sexta maior economia do país. Participa com 
4% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional e detém o sexto 
maior parque industrial do Brasil, correspondendo a 5,7% em 
termos de Valor de Transformação Industrial (VTI). É o quarto 
estado em número de indústrias, o quinto em trabalhadores 
e o sétimo em arrecadação de tributos.
 
Seus grandes destaques são os produtos alimentícios, cujas 
produções de carne de aves, suínos e pescados apresentam 
grande relevância. Na fabricação de produtos têxteis Santa 
Catarina representa 22% do VTI nacional e em relação a 
confecções, 22,5%, ocupando a segunda colocação na produção 
brasileira de tais artigos. Os produtos de madeira também se 
destacam, significando 17% da produção nacional, assim como a 
produção de máquinas, aparelhos e materiais elétricos,  
com 15,4%. 
 
O novo ciclo de crescimento deve apoiar-se no investimento 
privado e nos ganhos de competitividade. É necessário recriar um 
ambiente econômico estimulante. Para isso, o setor público deve 
cooperar com o setor privado na conquista de uma posição mais 
competitiva para a indústria nacional.  

GLAUCO JOSÉ CÔRTE
PRESIDENTE DA F IESC

APRESENTAÇÃO



POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO 

Executar uma política de desenvolvimento baseada na iniciativa privada, com a  
indústria no centro dessa estratégia, por meio de transferências de ativos,  
concessões e parcerias.

AMBIENTE INSTITUCIONAL 

Promover a formação de um ambiente institucional favorável ao empreendedorismo, 
aos investimentos e à competitividade. 

ESTADO E GOVERNANÇA

Aprimorar a governança do Poder Executivo com o objetivo de reduzir e melhor apli-
car os dispêndios públicos, melhorar a segurança jurídica e priorizar a boa gestão do 
Estado, com foco na eficiência, celeridade decisória e de execução e na 
desburocratização. 

PRODUTIVIDADE 

As políticas públicas devem privilegiar o aumento da produtividade e da 
competitividade.

AJUSTE FISCAL 

O aumento da carga tributária não é o caminho virtuoso para o ajuste. O aumento das 
receitas precisa vir da racionalização das despesas, eliminação de regras de cresci-
mento automático de gastos e do crescimento da economia. O ajuste das contas 
públicas não pode provocar o desajuste das contas do setor privado.  
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AÇÕES PRIORITÁRIAS



POLÍTICA MONETÁRIA

Iniciar o processo de redução da taxa básica de juros, melhorando as condições 
de retomada dos financiamentos e empréstimos pela indústria.

POLÍTICA INDUSTRIAL

Aumentar o prazo de carência para os empréstimos contratados pela indústria 
junto ao sistema financeiro nacional e, em face da crise, autorizar 
a renegociação da postergação de sua amortização, utilizando como garantia 
os depósitos compulsórios.

SISTEMA TRIBUTÁRIO 

Simplificar o sistema tributário e as exigências das obrigações acessórias.

INSERÇÃO EXTERNA DA INDÚSTRIA

Ampliar a inserção da indústria brasileira no comércio internacional, com 
maior abertura comercial e busca de acordos bilaterais de comércio em todas 
as economias relevantes – Estados Unidos, União Europeia e Ásia. 

RELAÇÕES TRABALHISTAS

Promover a modernização e adequação das relações de trabalho à nova realidade 
produtiva e às exigências da competitividade, fortalecendo a negociação coletiva entre 
os sindicatos dos trabalhadores e dos empregadores.
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TRANSPORTE E LOGÍSTICA

Implementar os eixos ferroviários: Corredor Ferroviário Catarinense (Leste-Oeste), Ferrovia 
Norte/Sul e Ferrovia Litorânea. Ampliar a capacidade das BRs 280, 282, 470, 163 e 116, investir 
na adequação da BR 101 no sentido norte, manter e restaurar a BR 153, 158 e finalizar as obras 
do trecho da BR 285.

PORTOS

Adequar e manter as bacias de evolução e canais de acesso compatíveis para navios com 366 
metros de comprimento, 52 metros de boca e 15,5 metros de calado operacional, em qualquer 
condição de tempo e maré.  

ENERGIA

Ampliar o Gasoduto Bolívia-Brasil e construir novos gasodutos de transporte - inclusão no 
Plano Decenal de Expansão da Malha de Transporte Dutoviário do Governo Federal – PEMAT. 

Implantar política para o carvão mineral, visando incentivar a construção de usinas  
termelétricas movidas com este energético na Região Sul.

MEIO AMBIENTE

Conferir maior racionalidade à legislação ambiental, que atualmente conta com mais de 27 mil 
normas federais e estaduais de meio ambiente.
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