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O mundo dos negócios vive em constante transformação e neste ambiente as informações têm cada vez mais um 
papel fundamental para a percepção das mudanças, facilitando a tomada de decisão e possibilitando um 
reposicionamento ágil dos negócios para responder às novas necessidades. E como ferramenta de gestão 
indispensável, a informação tornou-se também um dos principais desafios para as organizações que precisam 
detectar o conteúdo eficaz, para aperfeiçoar o posicionamento no espaço competitivo no qual as empresas atuam.

Um bússola orientadora para as oportunidades e um sinalizador de ameaças a que a empresa está sujeita, a 
informação tornou-se um diferencial para alcançar o sucesso e enfrentar novas situações, como por exemplo, a 
descoberta de novas tecnologias e oportunidades de investimento.

Com o objetivo de subsidiar os empresários ligados ao Sistema FACISC na tomada de decisões e na otimização dos 
recursos econômicos, a FACISC criou a Carta de Conjuntura para contribuir com o aumento da qualidade dos 
negócios e da produtividade catarinense, por meio de informações estatísticas e análises sobre a realidade 
socioeconômica.

Mapeando as principais fontes de estatísticas e dados econômicos do Brasil (IBGE, MTE, Banco Central, MDIC, 
Valor Econômico), formaremos uma rede com as principais fontes de dados econômicos do país, criando assim o 
banco de dados e estatísticas do Sistema associativista. 

Os levantamentos serão apresentados trimestralmente em uma Carta de Conjuntura, como um conjunto de 
soluções econômicas voltadas para os setores da indústria, comércio, prestação de serviços, agronegócio e para a 
sociedade por meio de seus consumidores. 

Como resultado do trabalho, esperamos consolidar dados primários do Sistema FACISC, proporcionando um uso 
eficaz e eficiente das soluções disponíveis, contribuindo assim para maximizar os resultados, melhorar a 
representatividade empresarial e contribuir para o futuro das organizações e para o crescimento sustentável do 
Estado.

Ernesto João Reck 
Presidente da FACISC
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PRODUTO INTERNO BRUTO - PIB

O nível de crescimento econômico do Brasil recente vem perdendo forças, desde 2010, ano em que o 
Brasil cresceu 7,5% do PIB, a dinâmica da economia vem passando por um período de declínio de 
crescimento constante, visto que em 2011, 2012, 2013 o Brasil cresceu a taxas de 2,7%, 1%, 2,5% 
respectivamente.  Até o último dado divulgado pelo IBGE para o 3 ° trimestre de 2014 , o acumulado de 
crescimento do PIB brasileiro está em 0,2 %  e segundo o relatório FOCUS (BACEN) do dia 05 de 
dezembro de 2014, o PIB para o ano fechará em 0,18 %. 

A participação de Santa Catarina no PIB brasileiro tem se mantido em 4 % e em torno de 24,5 % no PIB da 
região Sul.

Segundo o IBC-SC (índice de atividade econômica que é composto por estimativas dos setores : indústria, 
agropecuária, comércio e serviços acrescida dos impostos sobre produtos e calculado pelo Banco Central 
do Brasil) o crescimento do PIB de Santa Catarina é estimado em 2,92 % (Jan-Set.2014) demonstrando 
um nível menor de perda de atividade econômica como ocorrido no Brasil.

 

BALANÇA COMERCIAL

Santa Catarina representa 4% das exportações brasileiras e 18 % da região Sul. Do lado das importações 
o Estado é mais representativo, registrando 7 % das importações brasileiras e 31 % do Sul brasileiro.

Apesar da dinâmica da Balança Comercial Brasileira e Sulista estarem em queda, Santa Catarina navega 
em outra direção. O estado cresceu 6% em exportações e 10% em importações. Há de se observar 

Fonte : IBGE
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também, que a Balança Comercial apresenta déficits constantes desde janeiro de 2013, chegando a 
acumular entre janeiro e outubro de 2014 o valor de U$ 5,7 Bilhões. 

Cerca de 38% das exportações catarinenses correspondem aos  produtos básicos : Carne de frango 
(14,92%), Soja (10,71%), Carne de Suínos (6,63%) e Fumo (5,43%). As exportações de Soja foram as que 
mais cresceram no período (74,41%) entre os produtos mais exportados. Quanto às importações, cerca 
de 14 % dos importados pelo estado compreendem aos seguintes produtos e bens: catodos de cobre 
(5,3%), automóveis (2,58 %), polietilenos (1,65%), polímeros de etileno (1,41%), fio de fibras artificiais 
(1,28%) e polipropileno (1,17%). Observa-se o quão concentrado em produtos do agronegócio a 
exportação de Santa Catarina é caracterizada. Do lado das importações estão produtos ou insumos para 
indústria e também bens como automóveis e nota-se o diversificada é a pauta de importações 
catarinense.

TAXA DE CRESCIMENTO (JAN A OUT 2014 / JAN A OUT 2013)

ACUMULADO DO PERÍODO (JAN/13 A OUT/14)
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Participação de Santa Catarina na Balança Comercial Brasil / Sul

Fonte : MDIC

Principais produtos exportados por Santa Catarina ( Jan - Out/ 14)
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Dentre os principais países de destino das exportações se destacam os Estados Unidos e China, que 
somados representam 25% do que é exportado pelo estado. As exportações para a Rússia foram as que 
mais cresceram no período (85,34%) entre os principais países de destino das exportações.

Nas importações 32,5% são representadas pela China. Contudo, é da Alemanha que mais cresceram as 
importações no período (31,37%).
 
 

AGRONEGÓCIO

Santa Catarina produziu 32 % de cebolas e 43% de maçãs do total da safra 2013, consolidando-se a maior 
produtora desses itens no Brasil. Em 2012 o estado possuía 19 % do total de Suínos no Brasil e 39 % no 
Sul, constituindo-se a maior produtora de suínos no país. 
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Fonte : MDIC

Principais Países de Destino das Exportações de Santa Catarina ( Jan - Out / 2014 )

12,68%
12,05%

6,35%
5,76%

4,70% 4,49%
4,06%

3,50%
3,08% 2,83%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

$0

$200.000.000

$400.000.000

$600.000.000

$800.000.000

$1.000.000.000

$1.200.000.000

Porcentagem do Total de Exportação 

Número de Animais por Tipo de Rebanho - 2012
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INDÚSTRIA

A perda da participação da indústria na economia brasileira que vem acontecendo nos últimos anos, 
ocorre também em 2014, não fazendo deste um ano diferente. No Brasil, todos os setores da indústria de 
transformação apresentaram resultados negativos.

Dos quatorze principais estados da Federação somente cinco obtiveram crescimento da produção 
industrial. Santa Catarina apresenta queda (-1,9 %), Rio Grande do Sul (-4,5%) e Paraná (-5,8 %). 

Em Santa Catarina os resultados são um pouco melhores, no entanto negativos também. Nota-se que 
alguns setores respondem de forma contrária, como por exemplo : produtos de madeira (7,7%), minerais 
não-metálicos (3,5%), artigos de vestuário e acessórios (0,4%) e o setor de alimentos (0%). A maior queda 
da produção industrial está no setor metalúrgico (-10,9%), seguido do setor de máquinas, aparelhos e 
materiais elétricos (-6,8 %) e por último o setor de veículos automotores, reboques e carrocerias (-3,9 %). 

Produção Agrícola Catarinense - Safra 2013
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COMÉRCIO 

No Comércio Varejista Ampliado (quando incluídos vendas de veículos, motos e peças somados a 
materiais de construção) Santa Catarina já apresenta resultados diferentes  entre a Região Sul e o Brasil. 
Segundo esse indicador o resultado para o estado é 1,4 % , Rio Grande do Sul ( 1,5%), Paraná (-3,2%) , 
Brasil (-1,4% ) deixando-a em posição relativamente boa no que tange ao Comércio. 

Fonte : IBGE

Fonte : IBGE

Produção Física Industrial - Estados brasileiros ( Acumulado jan-set 14/ jan-set/13)
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 SERVIÇOS

Na prestação de Serviços, Santa Catarina é destaque. A receita nominal com serviços apresentou 9,6% de 
crescimento, maior entre as regiões consideradas. Para o Brasil (6,6%), Paraná (6,6%) e Rio Grande do 
Sul ( 4,2%).
 

MERCADO DE TRABALHO

O saldo de vagas (admissões – desligamentos) de trabalho com carteira assinada divulgadas pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego é de 81.592 para Santa Catarina e 912.287 no Brasil. O estoque de 
emprego no estado cresceu 4,12 % superior ao Brasil ( 2,24%). 

O setor que mais gerou empregos no estado foi o setor de serviços correspondendo a 37% do número de 
vagas, seguido pela indústria de transformação que representa 33% do saldo de vagas registradas no 
estado. Em relação ao crescimento percentual do estoque de emprego setorial, quem mais gerou estoque 
foi a administração pública incrementando 25,81 % ao setor. 
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TRIPÉ MACROECONÔMICO EM CRISE ?

Desde 1999, quando não foi mais possível controlar a âncora cambial, sendo esta a ferramenta essencial 
para sustentação do Plano Real, o Brasil optou por utilizar três vetores de política econômica para controle 
de preços e sustentação do Crescimento, sendo eles: o Sistema de metas para inflação, o Regime de 
Câmbio Flutuante e o Superávits Primários para as Contas do Governo Central, dessa forma constituindo-
se o Tripé Macroeconômico.

A questão é saber se essas políticas estão ou não sendo efetivas, se estão configurando  um cenário de  
crise nesse sistema ou não, e até que ponto é sustentável no médio e longo prazo. 

Segundo os dados divulgados pelo Banco Central do Brasil, para o Sistema de Metas de Inflação, desde 
2009, ano em que conseguiu alcançar a inflação abaixo da linha da meta, até então não se chegou a 
resultados similares, e este ano de 2014 não é diferente. Até o último dado divulgado em novembro, a 
inflação acumulada no ano é de 5,58% ultrapassando 1,08% o centro da meta.
 
Para o regime de Câmbio Flutuante, temos uma tendência de desvalorização da moeda brasileira. No 
período de janeiro de 2013 a setembro de 2014 o real apresenta desvalorização de 23% em relação ao 
dólar. 
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 Para o Superávit Primário das Contas do Governo Central, a meta estabelecida para o ano de 2014 era de 
1,9% do PIB. Segundo os dados até Setembro o Superávit Primário correspondem a 0,61 % do PIB 
demonstrando que até o fim do ano esse resultado muito possivelmente não seja alcançado.

FACISC

Fonte : IBGE
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Temos ainda a questão da Taxa de Juros Selic utilizada pelo Banco Central como instrumento  de  controle 
da inflação. A última reunião do Comitê de Política Monetária ( COPOM ) realizada no dia 03 de dezembro 
fixou a taxa em 11,75%. Isso demonstra que a taxa de juros já se encontra elevada novamente. Nos 
últimos dois anos já se elevou em 4,5 pontos percentuais. Isso de um lado é um incremento para frear a 
pressão inflacionária, porém estanca investimentos produtivos e prejudica o crescimento econômico. 

Basta então definir se estamos ou não passando por um momento de crise econômica no Brasil. De fato 
isso não é uma verdade, mas o cenário econômico que estamos presenciando e que vêm se 
consolidando, se não for levado com firmeza e tomadas medidas necessárias para o combate, o problema 
macroeconômico brasileiro poderá se agravar e  estabelecer um possível cenário grave e chegar a uma 
crise econômica. 

ANÁLISE DO CENÁRIO ECONÔMICO

O ano de 2014 foi um ano em que se comemoraram datas importantes da história brasileira. São 50 anos 
desde que se instaurou o regime militar no país, 20 anos que se consolidou o Plano Real. O ano de 2014 
também foi marcado pela Copa do Mundo, as eleições que tornou Dilma Rousseff mais uma vez 
presidente, e na economia muitos outros acontecimentos também são dignos de serem mencionados e 
um deles é o cenário econômico brasileiro e catarinense do qual tratamos nessa carta de conjuntura.

Resultado do Superavit Primário do setor público consolidado
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Desde 2010, ano em que o Brasil cresceu 7,5% do PIB, a dinâmica da economia vem passando por um 
período de declínio de crescimento. O último dado divulgado para o 3º trimestre de 2014, o acumulado de 
crescimento do PIB brasileiro foi de 0,2 %. 

Os dados demonstram que, pelo índice de atividade econômica de Santa Catarina há uma variação 
positiva de 2,92 % (janeiro a setembro ) no acumulado do ano demonstrando um menor impacto de 
decrescimento de produto sobre o Estado. 

A Balança Comercial Brasileira decresceu em 4%. Santa Catarina respondeu de forma diferente com 
relação ao restante do País. As relações comerciais do Estado estão em constante crescimento apesar de 
ser um estado mais importador do que exportador. Santa Catarina representa 4% das exportações e 7 % 
das importações brasileiras. Cerca de 38% das exportações catarinenses correspondem aos  produtos 
básicos de carne de frango, soja , suínos e fumo . 

Nas exportações, 25% foram destinadas aos EUA e China juntos, principais demandantes das 
exportações catarinenses no período. Por outro lado, 40 % das importações são dos mesmos países 
somados, sendo que a China corresponde a 32,5 % desse montante. Um novo fator no ano de 2014 do 
lado das importações são os automóveis de passageiros que correspondem por 2,58 % do total de 
importações feitas pelo estado deixando este produto em segundo lugar no ranking de importações. 

No agronegócio catarinense destaque para as produções de maçã e cebola onde o Estado é o maior 
produtor.  Pela Safra de 2013 Santa Catarina produziu 32 % de cebolas e 43% de maçãs do total produzido 
no Brasil. Destaque também para os Suínos, em que o Estado é o maior produtor. São 19 % do total de 
suínos brasileiros concentrados em território catarinense no ano de 2012.

Para o setor industrial, o ano de 2014 não apresentou bons resultados. Todos os setores industriais no 
Brasil apresentaram resultados negativos. Em Santa Catarina três setores da indústria responderam de 
forma diferente do cenário nacional. Produtos de madeira cresceram 7,7%, minerais não metálicos 3,5% e 
artigos de vestuário e acessórios 0,4%. O setor de produtos alimentícios não obteve nenhum crescimento. 
Destacaram-se negativamente os setores de metalurgia (-10,9%); máquinas, aparelhos e materiais 
elétricos (-6,8%) e veículos automotores, reboques e carrocerias (-3,9%). Diante deste cenário avalia-se 
que o Estado de Santa Catarina está sendo afetado negativamente no setor industrial, onde o resultado é 
similar com a média industrial brasileira.

No entanto, o comércio varejista ampliado, Santa Catarina apresenta resultado de crescimento de 1,4% 
em suas vendas, similar ao Rio Grande do Sul (1,5%) porém muito maior que o Paraná (- 3,2%) e ao Brasil 
(-1,4%) tornando-se destaque Nacional nesse setor da economia.

Na prestação de Serviços, Santa Catarina também é destaque. A Receita Nominal com serviços 
apresentou 9,6 % de crescimento, a maior entre as regiões consideradas. O Brasil registrou 6,6%, Paraná 
(6,6%) e Rio Grande do Sul (4,2%).

Ao analisar o mercado de trabalho catarinense o Estado aumentou o estoque de emprego em 4,12% 
frente aos 2,22% apresentados pelo Brasil. O setor de serviços e da indústria são os maiores 
empregadores no Estado correspondendo juntos por 70% do estoque de emprego gerados em Santa 
Catarina.
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Analisando o Tripé Macroeconômico (Sistema de Metas de Inflação, Superávit Primário do Setor Público e 
Câmbio Flutuante) temos um cenário pessimista quanto aos resultados. O Superávit Primário acumulado 
até setembro corresponde a 0,61 % do PIB sendo que a meta para este ano era de 1,9 %. O real apresenta 
desvalorização de 23% em relação ao dólar, no período que se estende de janeiro de 2013 a setembro de 
2014. A taxa de juros tem se tornado novamente de caráter restritivo, em menos de 2 anos ela já aumentou  
4,5  pontos percentuais. Para a meta de inflação do ano que já foi ultrapassada em 1,08% até Novembro, é 
um fator alarmante para a economia brasileira.

Dessa forma concluímos que no ano de 2014 apesar dos grandes eventos, a economia brasileira anda em 
meio a espinhos. A economia catarinense vem respondendo sutilmente de maneira contrária a toda essa 
influência. Apresenta crescimento em setores em que o Brasil está em queda, como por exemplo na 
balança comercial, no agronegócio, no setor de comércio e serviços bem como pelo nível de atividade 
econômica. 

 

DESAFIOS PARA O PRÓXIMO ANO

Diante do quadro atual, entre os desafios da economia para o novo ano está o controle da inflação, que já é 
sentida pelos consumidores que somado a desvalorização do real, onde os produtos importados tendem a 
ficar mais caros, há uma tendência de pressionar  ainda mais os preços internos impactando diretamente 
à inflação. Outro problema são os preços administrados (energia, transportes e combustíveis) que até 
então estão represados e que muito possivelmente sofrerão aumentos nos próximos meses.

Também será necessário administrar os investimentos em queda e o baixo crescimento econômico. A taxa 
de investimento na composição do PIB recuou nos últimos quatro anos de 20% para 17,4 % . Paralelo aos 
números, as expectativas negativas quanto ao futuro da economia brasileira, a falta de credibilidade na 
conduta da política econômica, os erros de gestão pública também são apontados como fatores que 
explicam essa perda da composição dos investimentos.

O modelo de crescimento via consumo e aumento de crédito tem se esgotado, levando a aumentos 
sucessivos nos níveis de inadimplência e também a questão restritiva já adotada pela alta da taxa de juros 
que inibe tanto os investimentos, como também o consumo futuro. Este é um problema central a ser 
sanado, pois sem aumentos nos investimentos a economia não conseguirá atingir patamares de 
crescimento superiores a 3% como ocorria na última década.

Outro desafio não menos importante é a recuperação da credibilidade das contas públicas, a meta de 
Superávit Primário em 2014 muito possivelmente não será atingida. De fato esse ano com baixo 
crescimento, foi menor a arrecadação tributária, fatores como escândalos na Petrobras também 
contribuíram para deixar a credibilidade da condução fiscal do Setor Público e terão de ser tratadas com 
cautela no próximo ano.

Questões estruturais, como por exemplo, pouca infraestrutura de qualidade, carga tributária elevada, 
grande burocracia, entre outros fatores também compõem grande bloqueio frente à competitividade das 
empresas e persistem na economia ano após ano.
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Para que a economia volte a crescer, é preciso resgatar e/ou criar um ambiente favorável aos negócios. 
Reformas estruturais como, por exemplo, a fiscal e a política, não podem deixar de participar do palco de 
debates para o novo governo.
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