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CONHEÇA, APAIXONE-SE E
INVISTA EM SANTA CATARINA

I

nvestir é sempre um exercício
de esperança. Quando nos
predispomos a aplicar nosso
tempo, recursos e energia em algum projeto, o fazemos porque
acreditamos que possa dar certo.
Isso vale para um relacionamento afetivo, tanto quanto vale
se a intenção é abrir ou ampliar
uma empresa. Assim como no
amor, nos negócios paixão apenas não basta, e quando é só ela
a ditar as nossas ações, em geral,
a coisa não acaba bem. É preciso
levar em consideração uma série
de coisas, como afinidade, reciprocidade, ambiente, objetivos
comuns, parceria, etc.
Empresários e investidores
quando planejam um novo empreendimento — seja de qual for
o tamanho, a natureza ou o setor — sempre buscarão minimizar
os riscos e ampliar as garantias de
retorno. Entre as primeiras e principais decisões a tomar está o local, a cidade, o estado e mesmo o
país onde esse investimento será
feito. A escolha do site location
que melhor se adapta às especificações do plano de negócios é

fundamental para o sucesso do
empreendimento.
Essa tem sido uma das preocupações de Santa Catarina: tornar-se um estado atraente para novos investimentos. Para tanto, o
setor público, estadual e municipais, junto com o setor produtivo
e as diversas instituições de planejamento, fomento e capacitação do estado, vem articulando
e implementando programas,
projetos e ações de modo a tornar Santa Catarina um ponto de
referência a ser considerado nos
planos de grandes empresas nacionais e multinacionais, interessadas em investir no país.
Esse posicionamento, assumido
há várias décadas, desemboca em
diferenciais competitivos que vão
desde o excelente índice de educação e capacitação profissional
da força de trabalho catarinense,
até a implantação de um conjunto
de normas e regras que facilitam
e aceleram os trâmites burocráticos que as empresas precisam
atender para iniciar e dar prosseguimento às suas atividades.
Santa Catarina é um estado “a

fazer”, que não joga na retranca,
e se abre para o capital produtivo sem preconceitos e de forma
proativa. O investidor precisa de
boa infraestrutura de transporte
e logística? Santa Catarina tem.
Precisa de potencial energético?
Não tem problema. Necessita
de fontes de financiamento? Ok.
Quer menos burocracia? Está resolvido. Isso tudo embalado por
altos índices de qualidade de vida
da população e por uma natureza
abençoada por Deus.
Então, se você é empresário,
investidor, analista de mercado,
enfim, alguém que “está na pista
para negócio”, que busca um lugar para depositar suas esperanças, venha para Santa Catarina.
Este é um namoro que vai dar em
casamento. Seus acionistas vão
agradecer!

Julio Ribeiro
julioribeiro@terra.com.br
Jornalista, publisher da Athos
Editora e um apaixonado por
Santa Catarina.
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MIX
Gigante dos mares

Principal parada de transatlânticos que passam
pelo Sul do Brasil, Porto Belo encerrou o verão
2017 em grande estilo: recebeu o maior navio
da temporada, o Costa Fascinosa – com 300
metros de comprimento, ele saiu de Santos (SP)
com mais de 3.800 passageiros a bordo. Para a
próxima temporada, a expectativa é receber cerca de 30 mil turistas em navios de cruzeiro, em
escalas de começam em novembro deste ano e
seguem até março de 2018.

Meio ambiente

Mais energia

Cerca de 250 proprietários rurais das regiões
de Timbó e Chapecó receberam, desde 2015,
R$ 500 mil pela conservação de mais de 1,5
mil hectares de florestas de araucárias nessas
localidades. O programa Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), coordenado pela Fundação do Meio Ambiente (Fatma), destina de
R$ 87,50 a R$ 350,00 por hectare/ano, dependendo da qualidade ambiental da área. Cada
propriedade pode receber no máximo R$ 12
mil e por um período de até três anos.

A região de Jaraguá do Sul, no Norte catarinense, já recebeu R$ 47 milhões em
melhorias da rede elétrica nos últimos
cinco anos. Agora, a Celesc anunciou
que serão investidos mais R$ 46 milhões
nos próximos dez anos em ampliação da
rede e novas subestações. Além de Jaraguá do Sul (sede da WEG, uma das maiores fabricantes de motores elétricos do
mundo), serão beneficiados os municípios de Corupá, Guaramirim e Schroeder.

Festa e alimentação

Vem novidade por aí na próxima Oktoberfest, que irá ocorrer entre
os dias 4 e 22 de outubro em Blumenau. A praça de alimentação
será remodelada, resgatando dois dos mais importantes elementos
presentes na cultura germânica: a arquitetura e os jardins. A influência da arquitetura é visível nas construções estilo enxaimel na região,
com estruturas aparentes de madeira e paredes de tijolos maciços,
introduzida pelos colonizadores. Na gastronomia, outra novidade é
um ponto de venda de alimentos e bebida funcionais, com opções
sem glúten. A Oktoberfest costuma reunir 600 mil pessoas na cidade
a cada ano.nos eixos turismo, hospitalidade e lazer.

Alimentação especial

Alunos da rede pública estadual de Santa Catarina que
têm algum tipo de restrição alimentar, neste ano, contam com cardápio especial. As empresas que elaboram
as refeições para as escolas disponibilizam pratos sem
glúten e sem lactose – o mesmo ocorre em caso de
restrição alimentar devido a uma doença específica. A
garantia das refeições adaptadas para as necessidades
alimentares dos alunos está prevista na Lei Estadual nº
17.005/2016, sancionada em outubro de 2016.

Turismo

Cerca de 14 municípios de Santa Catarina terão turmas
do MedioTec, nova modalidade do Programa Nacional
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec)
que formará técnicos de nível médio também na área
do turismo. Segundo o Ministério do Turismo, em todo
o Brasil serão 10 mil vagas para estudantes de escolas
públicas. O MedioTec oferece sete cursos (técnico em
agenciamento de viagens, cozinha, eventos, guia de turismo, hospedagem, lazer, restaurante e bar) nos eixos
turismo, hospitalidade e lazer.
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H

Luxo
alemão com
produção
catarinense

á pouco mais de um ano no
comando das operações industriais do BMW Group em
Araquari, Santa Catarina, o engenheiro alemão Carsten Stöcker, de
47 anos, possui ampla experiência
em estratégia e acumula passagens por diversos departamentos
dentro do grupo automotivo. Vice-presidente sênior da fábrica do
BMW Group localizada nos arredores de Joinville – uma das plantas mais modernas do mundo, de
onde a empresa alemã produz veículos premium -, Stöcker tem pela
frente desafios como reduzir a
ociosidade da planta (inaugurada
em 2014, ao custo de R$ 800 milhões, tem capacidade anual de 32
mil veículos, mas produz a metade). A exportação, também, tende
a aumentar, uma vez que parte dos
luxuosos carros da BMW, desde
junho do ano passado, tem como
destino mercados como o norte-americano. Nascido em Opladen,
leste da Alemanha, Carsten é casado e pai de dois jovens adolescentes, de 12 e 14 anos. Entre seus
hobbies estão viagens e esportes como ciclismo de montanha,
corrida e esqui. Em 1997, Carsten
integrou a equipe que representou a Alemanha na 18ª edição do
rali Camel Trophy, realizada na
Mongólia. O lado aventureiro tem
tudo a ver com o perfil arrojado
dos carros fabricados pela BMW,
companhia cuja história começou
em 1916, em Munique, e que hoje
é um conglomerado que fatura 94
bilhões de euros por ano (2016).
O grupo produz ainda carros das
marcas Rolls-Royce e Mini. São 30
fábricas em 14 países.

ENTREVISTA

CARSTEN STÖCKER
POR CRISTIANO VIEIRA
6
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A fábrica de Araquari opera há
dois anos e meio. Qual a avaliação quanto aos resultados?
Inicialmente, a fábrica em Araquari foi planejada para servir o
mercado local, mesmo sendo
perfeitamente capaz de atender a
eventuais demandas do grupo. E
foi isso o que aconteceu com o
projeto de exportação de 10.000
unidades do BMW X1 para os países do NAFTA (bloco formado por
Estados Unidos, Canadá e México), no ano passado. Além disso,
anunciamos em fevereiro a produção de 2.000 unidades extras
do BMW X1 em Araquari, para serem exportadas para o NAFTA em
2017. Todos esses projetos foram
possíveis por conta da flexibilidade de nossa fábrica em Araquari e
eu posso dizer que nós conseguimos bons resultados relacionados à produção, sempre focando
na alta qualidade típica do BMW
Group. Mas nós enfrentamos alguma instabilidade na economia
brasileira, e ainda estamos avaliando oportunidades, que estão
diretamente relacionadas ao futuro do Inovar-Auto (programa
do governo federal de incentivo à
cadeia automotiva).

forte, o que tem sido um grande
trunfo para nós. Todos esses fatores têm sido úteis para manter
uma produção de alta qualidade.
Estamos muito orgulhosos do trabalho que temos feito na fábrica.

A escolha de Araquari ocorreu
após a BMW vistoriar outros municípios catarinenses? Que vantagens competitivas o Estado
apresentou para receber a montadora?
A escolha pelo município de Araquari levou em conta não só a
infraestrutura existente na localidade, mas também aspectos
logísticos e de escoamento da
produção, tendo em vista a proximidade com o porto de Itajaí, que
está a cerca de 80 quilômetros
da fábrica, além de outros dois
portos situados na região – Navegantes e Itapoá. Também pesaram a receptividade do governo
do Estado de Santa Catarina e a
expectativa gerada em torno do
desenvolvimento da cidade, assim

como a questão da cultura alemã
presente na região, muito similar
à da matriz.

Recentemente, em parceria com
o Senai, a BMW contratou metade dos alunos do curso de produção mecânica para a fábrica.
A empresa mantém outras parcerias no sentido de fomentar o
desenvolvimento local?
Além do Senai de Santa Catarina,
cuja primeira turma celebrou a
formatura de 26 alunos do programa de aprendizagem industrial
no mês passado, há mais. Durante dois anos de desenvolvimento
e aprendizado, estamos constantemente avaliando parcerias
com universidades brasileiras para
fomentar a qualificação de funcionários para os próximos anos,
pois precisaremos de um grande
número de funcionários qualificados da região para preencher os
postos de gerência e especialização na nossa planta.

A região conta com elevado nível
educacional e industrial, além da
proximidade com portos. Estes
fatores pesaram na escolha de
Araquari e Joinville para receberem a unidade?
A decisão de erguer uma fábrica
no Brasil foi tomada pela matriz
do BMW Group após uma criteriosa e abrangente avaliação. E, durante o período de análise, foram
considerados diversos pontos,
desde os aspectos topográficos
do terreno, passando pelas questões ambientais, infraestrutura local, até a disponibilidade de mão
de obra qualificada na região.
Araquari está localizada em um
lugar estratégico, pois está próxima a uma importante rodovia,
que pode conectar nossa fábrica
a outros estados do Brasil. E Santa
Catarina tem cinco portos marítimos, que facilitam nossa logística.
Além disso, a região de Araquari
tem uma força de trabalho muito
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“O futuro
da indústria
automotiva no
Brasil depende do
que for decidido
para o programa
Inovar-Auto, que
será encerrado
em dezembro
deste ano.”

Qual a participação da mão-de-obra local entre os colaboradores que atuam na fábrica catarinense?
Atualmente, a fábrica em Araquari
conta com 850 funcionários, incluindo os temporários, contratados exclusivamente para o projeto de exportação.
A unidade operava em 2016 com
cerca de 50% de ociosidade. Para
2017, a esperada recuperação no
mercado nacional e internacional já começou? Percebe-se um
aumento nos pedidos?
Ao contrário das expectativas iniciais, o mercado automotivo nacional continua em tendência
de queda, tanto em âmbito geral
quanto no segmento premium,
que recuou dois dígitos em comparação ao mesmo período de
2016. Estamos atentos a isso, mas
aguardamos uma interrupção no
ritmo de queda do mercado para
meados deste ano. Com a implantação do projeto de exportação de
unidades do BMW X1 para os países do NAFTA e o início da produção do BMW X4, em agosto, houve
redução significativa na ociosidade
da fábrica. Nós seguimos as previsões da Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veícu-
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los Automotores), que espera um
crescimento de 4% do mercado
em 2017 em relação a 2016.

Qual a perspectiva para o Brasil
dentro do cenário de carros premium, como os produzidos pela
BMW? Depende da melhora da
crise econômica?
O mercado automotivo e o segmento premium, de fato, vêm enfrentando um período recessivo
e desafiador. Nossa expectativa
é de que a economia brasileira
e, consequentemente, o setor
automotivo do País, alcançará a
estabilidade para, posteriormente, obter recuperação gradativa a
partir do início do ano que vem. O
futuro da indústria automotiva no
Brasil depende do que for decidido para o programa Inovar-Auto,
que será encerrado em dezembro deste ano.
Quanto às exportações da fábrica brasileira, o maior mercado para os modelos produzidos
aqui é o norte-americano? Estão
previstos novos acordos de exportação?
O destino das exportações da fábrica de Araquari é o NAFTA. Uma
das fortalezas do BMW Group
globalmente é nossa flexibilidade

de produção. Isso significa que é
possível incluir novos modelos na
nossa linha em Araquari, na medida em que houver demanda – estamos constantemente avaliando
oportunidades. Nesse momento,
no entanto, não há confirmação
de novos modelos na linha de
produção em função da situação
adversa de mercado. Há uma demanda global para os modelos
da linha X da BMW, mas a fábrica
em Araquari compete com todas
as outras fábricas do BMW Group
no mundo todo para suprir esta
demanda. Precisamos ser mais
competitivos.

Depois de dois anos de crise econômica, 2017 dá sinais de lenta
recuperação no Brasil. A BMW
compartilha da ideia de que o
ano pode representar crescimento econômico?
A economia brasileira apresenta instabilidades de tempos em
tempos. No entanto, independentemente do quadro, podemos
afirmar que o BMW Group Brasil
possui uma estratégia consistente
do crescimento sustentável em
médio/longo prazos e, portanto,
estamos preparados para encarar
ciclos de volatilidade como o experimentado nesse momento.

FIESC - CIESC - SESI - SENAI - IEL

FIESC. ENTENDER PARA ATENDER
A INDÚSTRIA CATARINENSE.

Os Institutos de Inovação e Tecnologia do SENAI e a Indústria 4.0 incentivam a
inovação e o surgimento de novas tecnologias no estado. E essas são apenas duas
das diversas iniciativas da FIESC nas áreas de inovação e tecnologia, educação,
saúde e segurança no trabalho. Tudo para desenvolver o potencial e melhorar a
competitividade da indústria catarinense.

Revista Press Santa Catarina | CAPA

SC possui o 6º
maior PIB do Brasil
– R$ 242 bilhões,
cerca de 4,2% do
total nacional
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CAPA

TERRA DE
OPORTUNIDADES

N

ão é de hoje que Santa Catarina se destaca no mapa do
Brasil. Com uma economia
diversificada e ostentando invejáveis índices de qualidade de vida, o
Estado ainda conta com um lindo
litoral, que recebe visitantes inclusive do exterior para curtir o verão.
Os atrativos não param por aí. A
capital, Florianópolis, é um polo de
riqueza rodeada por belas praias.
Joinville, no Norte, é a maior cidade catarinense e um grande centro
industrial. Perto dali, Blumenau é
outro destaque e famosa pela herança germânica.
No Sul, a indústria têxtil e a produção de energia movimentam a
economia de Criciúma e região
próxima. Já Chapecó, no Oeste,
é o centro propulsor de grandes
e pequenos frigoríficos, que têm
na produção de carne suína e de
aves seu principal negócio. Do Litoral Norte, Itajaí distribui para o
mundo a produção do Estado por
meio de um grande porto.
É este mosaico que compõe o
Estado com sexto maior PIB do
Brasil – R$ 242 bilhões, cerca de
4,2% do total nacional. São quase
7 milhões de habitantes distribuídos em 95,7 mil quilômetros de
área e 295 municípios.
O setor de serviços é a principal atividade econômica de Santa Catarina, representando 63,5%
da economia. A indústria participa com 30,3%, e a agropecuária,
com 6,2%.

A indústria tem expressiva importância na região de Joinville e de
Blumenau (26%). Os serviços estão
concentrados nas regiões de Florianópolis, Joinville e Itajaí (37%),
enquanto a agricultura é a atividade
que está mais dispersa pelo território estadual, embora tenha maior
expressão no Oeste do Estado.
Outro diferencial da economia
é a grande participação de pequenos empreendimentos e com
trabalhadores e empresários relativamente mais bem qualificados.
Na geografia, a variedade de clima
e relevo, bem como a influência
de uma formação cultural variada,
contribuíram para um modelo de
desenvolvimento econômico bem
distribuído.
E, mesmo internamente, o modelo econômico sofre mudanças.
Conforme o professor de economia da Universidade Federal de
Santa Catarina (UFSC), Lauro Mattei, um exemplo é o Sul catarinense. Em menos de duas décadas, a
economia da região passou por um
profundo processo de mudanças.
Até o final dos anos 1970, praticamente todas as atividades econômicas estavam relacionadas ao
complexo carbonífero, que entrou
em decadência total na década de
1990. Em seu lugar e a partir de
alguns subprodutos muito abundantes na região das minas (argila
de boa qualidade) introduziu-se o
ramo de minerais não metálicos.
Com isso, em poucas décadas a

região se transformou num dos
mais importantes polos cerâmicos
do Brasil – marcas como Eliane e
Portobello estão entre as maiores
do seu segmento.
Mas em um mundo globalizado,
é preciso crescer para além das
fronteiras. Neste sentido, o mundo
passou a conhecer mais o pequeno
Estado no Sul do Brasil a partir de
duas grandes multinacionais que,
nos últimos anos, se instalaram em
terras catarinenses.
Em fevereiro de 2013, a General
Motors inaugurou, em Joinville,
uma fábrica para produção de motores 1.0 e 1.4 para seus veículos.
O investimento foi de R$ 400 milhões e, em quatro anos, a unidade
já produziu 350 mil motores para
Ônix e Prisma, veículos montados
em Gravataí (RS).
Um ano e meio após, em outubro
de 2014, outra gigante de automóveis iniciava sua produção em solo
catarinense: a BMW instalou em
Araquari, próximo a Joinville, uma
de suas mais avançadas unidades
no mundo. Com investimento de
R$ 700 milhões, a fábrica produz
veículos premium para o mercado
nacional e ainda exporta para os Estados Unidos.
“A chegada da BMW contribuiu
muito para ganharmos mercado
externo e confirmar nossa força
como Estado. É uma empresa de
excelência mundial, alemã, que
acaba favorecendo nossa sintonia
por causa da colonização catarinense”, celebra o secretário de desenvolvimento econômico sustentável, Carlos Chiodini.
Ao mesmo tempo, ele lembra
que muitas marcas catarinenses
fazem o caminho inverso: são
potências reconhecidas em seus
segmentos e com grande mercado no exterior. É o caso da WEG,
fabricante de equipamentos elétricos e motores; da Tigre, de tubos e
conexões; da Eliane, de cerâmicas
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e pisos; e não há como esquecer
do tradicionalíssimo agronegócio,
com Sadia e Perdigão vendendo pizzas congeladas até na Rússia.

INDICADORES
E DESTAQUES

No páreo e para ganhar
Santa Catarina passou a disputar
novos investimentos, nacionais e internacionais, com tradicionais competidores, como São Paulo, Minas
Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande
do Sul. Para não perder terreno, tratou de criar, há dois anos, a Investe
SC, uma agência de promoção de
investimentos constituída em parceria com a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina
(Fiesc).
Professor do Departamento de
Economia da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC),
Lauro Mattei concorda que os investimentos estrangeiros recentes
são um marco importante pois,
aos poucos, ajudam a consolidar
um complexo automotivo no Estado, além de alavancar um dos
principais segmentos econômicos
catarinenses, a indústria metalmecânica.
Mattei, que coordena o Núcleo
de Estudos de Economia Catarinense (Necat), chama a atenção
para o fato de que o espaço que
Santa Catarina encontra como vitrine no exterior está relacionado,
principalmente, à pauta de exportação do Estado hoje: a produção
de carnes e derivados, especialmente suínos e aves; e as máquinas, motores e equipamentos
elétricos.
“É visível a ampliação de mercado para os produtos catarinenses.
Este processo pode ser creditado
aos incentivos governamentais,
mas também ao próprio processo
de articulação de setores empresariais, que buscam novas praças
para seus produtos”, explica Mattei.
Conforme o professor, como resultado, ainda que Mercosul e Estados Unidos permaneçam como
maiores parceiros comerciais do
Estado catarinense, outros países
e regiões estão virando grandes
compradores, como China, Rússia, Europa e Oriente Médio.
Este conjunto formado por enti-
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STATUS SANITÁRIO:
Santa Catarina é o único
estado livre de febre aftosa
semvacinação, status
alcançado em 2007. Em
2015, o Estadotambém
recebeu o certificado de
Zona Livre de PesteSuína
Clássica, concedido pela
Organização Mundial
daSaúde Animal (OIE).

SAÚDE:
183 hospitais com 11.500 leitos
pelo SUS. O estado administra
128 hospitais.

QUALIDADE DE VIDA:
o Estado tem o terceiro
melhor Índice de
DesenvolvimentoHumano
Municipal (IDHM) do País,
com 0,813. Quanto mais
próximo de 1, melhoro
indicador.

PIB PER CAPITA:
R$ 36 mil (o 4º maior do Brasil)

EXPECTATIVA DE VIDA:
a mais alta do Brasil, com
78,7 anos. A média nacional é
de 75 anos.

MÉDICOS POR MIL HABITANTES:
1,74.
PLANOS DE SAÚDE:
22% da população possui algum
seguro.

COLETA DE LIXO:
88% dos municípios.
TELEFONE:
97% das residências.
ENERGIA ELÉTRICA:
100% das residências.
COMPUTADOR:
57% das residências.

TAXA DE DESEMPREGO:
a menor entre os estados,
com 6%. No País, é de 12%.

ABASTECIMENTO DE ÁGUA:
99,7% da população.

GRAU DE URBANIZAÇÃO:
84%.

PESSOAS EMPREGADAS:
2,2 milhões.

PROPORÇÃO DE IDOSOS
NA POPULAÇÃO:
14%.

ENSINO SUPERIOR:
225 mil matrículas e 19 mil
professores (5 mil deles com
doutorado)

dades, empresas, governos e mão-de-obra qualificada, nos últimos
anos, buscou maior articulação e
agora mostra que Santa Catarina,
no Brasil, é um dos principais estados com capacidade para atrair
novos investimentos.

Economia que resiste à crise
Enquanto o Brasil e boa parte dos
Estados amargam uma crise econômica que se reflete nas finanças

públicas estaduais, em Santa Catarina os últimos resultados mostram
que a economia local tem resistido
ao impacto negativo.
O PIB cresceu 2,4%, alcançando
R$ 242 bilhões – o País e diversos
estados têm registrado redução
no total das riquezas. Enquanto a
taxa de desemprego no Brasil supera 13%, em Santa Catarina ela
cai pela metade – 6%. É o menor
índice, aliás, entre todos os estados brasileiros.

“É visível a ampliação de mercado para
os produtos catarinenses. Este processo
pode ser creditado aos incentivos
governamentais, mas também ao próprio
processo de articulação de setores
empresariais, que buscam novas praças
para seus produtos”

Com apenas 1% do território
nacional, Santa Catarina ocupa a
nona posição no ranking nacional
de produção agrícola. Segundo o
IBGE, o Estado está entre os cinco
maiores produtores em 11 alimentos no País. Destaque para cebola, maçã, alho, ostras, mexilhões e
pescados. É o segundo maior produtor de aves, tabaco e arroz e está
entre os maiores produtores de
mel, banana e leite.
Destaque, ainda, na produção e
exportação de carne suína. Cerca
de 10 mil criadores integrados colocaram no mercado, ano passado,
2,1 milhões de toneladas da proteína. Nas exportações do produto, o
estado responde por 35% do total.
Quanto o assunto é longevidade,
outro golaço – com 78,7 anos, os
catarinenses ostentam a maior expectativa de vida do Brasil. A média
nacional é de 75 anos.

Florianópolis, Joinville e Blumenau estão entre as 15 cidades
mais empreendedoras do País. O
ranking, elaborado pela consultoria Endeavour, avalia indicadores
como infraestrutura, inovação, ambiente regulatório, acesso ao mercado, capital humano e cultura empreendedora.
No levantamento das 100 melhores cidades brasileiras para se investir, Santa Catarina colocou nove
municípios entre os classificados.
Fazem parte da lista Florianópolis (7º lugar), Itajaí (40º), Balneário
Camboriú (41º), Joinville (49º), Blumenau (59º), Jaraguá do Sul (64º),
São José (71º), Chapecó (72º) e Tubarão (89º).
Santa Catarina também foi um
dos primeiros estados a mexer em
um vespeiro: reformar a previdência para reduzir o déficit. Duas leis
mudaram o modelo catarinense.

Uma elevou a contribuição dos servidores de 11% para 14% e do Estado
de 22% para 28%, de forma gradual,
até 2018. A outra criou uma fundação de previdência complementar,
a SCPrev. Com a SCPrev, tanto o
governo quanto o servidor só farão
aportes obrigatórios de 11% ao fundo previdenciário sobre os valores
até o teto do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) (R$ 5.189,82
em 2016).
Por sua vez, o Fundo de Apoio
aos Municípios (FUNDAM), programa estadual criado em 2013 para
promover a valorização dos municípios, já investiu R$ 606 milhões
desde sua criação, principalmente
em infraestrutura, saúde, segurança e educação. Uma nova edição
do fundo será lançada neste segundo semestre. A estimativa é de
R$ 700 milhões em recursos para
as obras prioritárias nos 295 muni-
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cípios catarinenses.
Esse perfil socioeconômico tem
permitido ao Estado não somente a
obtençãodos melhores indicadores
de educação, saúde e segurança
pública, mas também uma maior
resiliência diante das crises que afetam o País.

Combate à sonegação
Um dos segredos do sucesso da
administração pública de Santa Catarina para não sucumbir à crise das
finanças foi reforçar a fiscalização
contra a sonegação tributária.
Apenas em 2016, a Secretaria
Estadual da Fazenda (SEF) realizou
270 operações (11 a mais do que
em 2015), entre elasa Quebra-Gelo,
uma das maiores da história em
termos de volume derecursos que
podem ser recuperados: R$ 210
milhões, o suficiente parapagar por
dois anos a merenda escolar fornecida para mais de 520 milalunos da
rede estadual.
No caso dos combustíveis, uma
alteração do Conselho Nacional
de Política Fazenda (Confaz) permitiu um reforço no recolhimento
de ICMS. A norma restabeleceu a
aplicação do princípio da tributação no estado de destino (onde se
dá o consumo)dos combustíveis.
Com isso, o fisco conseguiu estancar uma perda de R$ 60 milhões ao
ano na arrecadação de ICMS.
Alterações na lei referente à telefonia também permitiram um reforço de caixa: mais R$ 48 milhões
de ICMS para o Estado. Na indústria têxtil, uma investigação sobre o
uso indevido de isenções fiscais resultou em mais R$ 180 milhões em
tributos para o Estado.

Para o microempreendedor
O Juro Zero, programa estadual
de crédito direcionado para microempreendedores individuais (MEIs),
já realizou 3.313 empréstimos apenas no primeiro trimestre de 2017.
São R$ 10 milhões em operações
contratadas. O montante é 4%
maior que o mesmo período do
ano passado.
O programa disponibiliza até R$
3 mil para os MEIs investirem em
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Carlos Chiodini, Secretário do Desenvolvimento Econômico de SC
seus negócios, valor que pode ser
parcelado em até oito prestações.
Com as sete primeiras pagas em
dia, a última é isenta. Para participar, o MEI deve ser formalizado e
ter receita anual de até R$ 60 mil.
Coordenado pela Secretaria do
Desenvolvimento Sustentável, o
Juro Zero é realizado em parceria
com a Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina (Badesc), o
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob) e a Associação
das Organizações de Microcrédito
de Santa Catarina (Amcred/SC).

Centros de inovação
São 13 centros de inovação espalhados pelo Estado. O primeiro
deles, em Lages, foi inaugurado
em 2016. Denominado Centro de
Inovação Luiz Henrique da Silveira, possui quatro mil metros quadrados de área construída. São
35 salas para empresas, além de
espaços para coworking e áreas
comuns. Além das empresas instaladas, outras poderão utilizar a
estrutura para capacitações e consultorias ocasionais.
Outros sete centros de inovação
estão em construção e contarão
com incubadora, aceleradora,
coworking, laboratórios de ponta, orientação/mentoria para empreendedores, pesquisa e desenvolvimento (P&D), eventos com
escopo em inovação, centro de
treinamento e diversos espaços de
convivência.

Em construção: Blumenau, Chapecó, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joaçaba, São Bento do Sul e Tubarão
Em licitação: Brusque
Em planejamento: Criciúma, Florianópolis, Joinville e Rio do Sul

Competitividade em alta
No ranking de competividade dos
estados, divulgado no fim do ano
passado, Santa Catarina conquistou
o terceiro lugar. O levantamento,
realizado pelo Centro de Liderança
Pública (CLP), colocou São Paulo e
Paraná à frente.
São analisados 64 indicadores
de abrangência nacional separados em dez pilares que servem
para balizar os gestores públicos
de cada estado para alcançarem a
excelência na gestão. Itens como
infraestrutura, educação, inovação,
potencial de mercado, segurança
pública, solidez fiscal, sustentabilidade social e sustentabilidade ambiental compõem o quadro. Santa
Catarina destaca-se como primeiro
lugar em sustentabilidade social,
terceiro em educação e terceiro
em inovação.
O Estado tem melhorado a sua
posição ano a ano. Em 2011, Santa Catarina ocupou o sétimo lugar;
em 2012 e em 2013, ficou em sexto; em 2014, alcançou a quinta posição; e em 2015, ficou em terceiro
lugar no ranking geral, atrás apenas
de São Paulo e do Paraná, resultado
que se manteve no mais recente levantamento.
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INFRAESTRUTURA PARA A

RIQUEZA
N

a área de infraestrutura, Santa Catarina se destaca em
diversos pontos de excelência para a atração de investimentos. É o único estado brasileiro em
que todos os municípios possuem
pelo menos um acesso pavimentado, por exemplo.
São cinco portos, distribuídos
de Norte a Sul e com vocações
diferentes: Itajaí (maior do Estado,
especialista na movimentação de
contêineres e cargas refrigeradas
além de produtos industriais), Laguna, Imbituba (direcionado para
a pesca), Navegantes (exportação)
e São Francisco do Sul (principal
porto graneleiro e essencialmente
exportador).
Distribuídos em 500 quilômetros
de litoral, os portos catarinenses
estão equipados para operar com
praticamente todo tipo de carga. A
qualidade dos serviços nas operações com alimentos refrigerados,
por exemplo, é um dos destaques
da estrutura portuária do estado.
Juntos, eles movimentam mais
de 20 milhões de toneladas de
cargas por ano – Itajaí responde
por 80% do total. Tanto trabalho
repercute na riqueza da cidade:
nos últimos anos, ela disputa com
Joinville o pódio de maiores PIBs
do Estado.
Já as ferrovias, por sua vez, contam com 1,4 mil quilômetros de
trilhos. As ferrovias catarinenses
são utilizadas para embarque e
desembarque de carga. As mercadorias transportadas são farelo
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de soja, combustíveis, fertilizantes,
madeira, cimento e areia.Os principais trechos conectam Mafra ao
Porto de São Francisco do Sul e,
também, à divisa do estado vizinho
do Rio Grande do Sul, via Lages.
O transporte terrestre é outro
destaque. São 3,6 mil km de rodovias federais e 7,2 mil km de rodovias estaduais, formando uma
malha viária que interliga todas as
regiões. É considerada a segunda
melhor do Brasil em qualidade e
conservação.
Cerca de 10% das exportações
de Santa Catarina são realizadas
por rodovias, inclusive destinadas
aos países do Mercosul, para os
quais existem diversas ligações rodoviárias.
O destaque é a duplicação do
trecho Sul da BR-101, praticamente concluída ao custo de R$ 6 bilhões. A obra favorece o fluxo da
artéria principal do Corredor Mercosul, que percorre a área mais
desenvolvida do continente latino-americano. A estrada fortalece a
interligação multimodal dos polos
produtivos aos portos marítimos
de Santa Catarina e do estado vizinho do Rio Grande do Sul, acelerando o escoamento da produção
agropecuária e industrial.
Na telefonia e comunicação, os
dados são acima da média brasileira: 64% dos domicílios têm acesso à internet, 33% das residências
assinam algum tipo de TV a cabo
e 43% das residências recebem o
sinal de TV digital.

Desde 1994, o estado está interconectado pelo Unisur, sistema de
cabo submarino de fibras óticas,
com extensão de 1.741 quilômetros.
Trafegam por esse cabo dados referentes a televisão, telefonia e dados.
Por meio de cabos terrestres de
fibra ótica, Florianópolis está interligada a Curitiba e Porto Alegre, as
capitais dos Estados vizinhos.
Todos os municípios catarinenses
possuem conexão com internet.
No estado, acima de 40% das residências estão conectadas à rede,
sendo que seis de cada dez computadores em Santa Catarina conectados utilizam-se de banda larga.
A infraestrutura de transporte aéreo catarinense é composta por 23
aeroportos públicos. Com localizações estratégicas, permitem ligações rápidas entre todas as regiões
do estado e os grandes centros nacionais e o Mercosul.
Sob administração federal, são 2
aeroportos internacionais, em Florianópolis e Navegantes, e 2 nacionais, em Joinville e Forquilhinha
(próximo a Criciúma). Os demais
são geridos pelas administrações
municipais, em convênio com o
governo do Estado.

Energia limpa e
em crescimento
Santa Catarina é autossuficiente
em energia e ainda fornece para
outros estados. Segundo a InvesteSC, existem 244 empreendimentos instalados em solo catarinense,
com capacidade para gerar 7,2 milhões de kW.
Além disso, nos próximos anos,
o sistema deve ganhar mais 1,5 milhão de kW na capacidade de geração do Estado, proveniente dos 11
empreendimentos atualmente em
construção e mais 43 com outorga
assinada.
E não se pode esquecer da sustentabilidade. O Programa Catarinense de Energias Limpas (SC+
Energia), tem o objetivo de manter
longe do Estado a dependência de
água da chuva para produzir energia. A ideia é apostar em fontes renováveis e não poluentes para, aos
poucos, reduzir a matriz energética.

Portos, rodovias e
energia suficientes
para continuar
crescendo
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O SC Energia dá prioridade a
Pequenas Centrais Hidrelétricas
(PCHs), Centrais Geradoras Hidrelétricas (CGHs), Eólica, Solar e
Biomassa. São atividades de baixo
impacto ambiental, menor que as
fontes de energia com origem nos
combustíveis fósseis. Os projetos
previstos podem gerar mais de 1
gigawatt-hora (GWh).
A Fundação do Meio Ambiente
(Fatma) de Santa Catarina concedeu 144 licenças ambientais para
empreendimentos de geração de
energia limpas, ação que faz parte
do Programa SC+Energia.
Foram 68 Licenças Ambientais de
Operação (LAOs), 42 Licenças Ambientais Prévias (LAPs) e 32 Licenças Ambientais de Instalação (LAIs).
A ação inclui procedimentos administrativos e de análise, vistorias,
participação em reuniões técnicas,
inclusivecom o Ministério Público,
e audiências públicas, atendendo
aos quesitos legais e à execução
da política nacional e estadual de
meio ambiente.
O Sul do Estado, por exemplo, vai
ganhar uma nova linha de transmissão para aumentar a capacidade da
região. Localizada entre os municípios de Sombrio e São João do Sul,
a linha deve beneficiar 21 mil habitantes ao custo de R$ 16 milhões.

Produção de energia
Hidrelétricas:
Principais fontes, gerando 75%
da energia. Santa Catarina tem potencial hidráulico de 9,5 milhões
de kilowatts.
Termelétricas à base de carvão:
Conectadas diretamente ao sistema de distribuição, têm capacidade
para gerar 857 mil kW. A principal
fonte é o complexo Jorge Lacerda,
em Capivari de Baixo.
Gás natural:
Distribuído por meio de um sistema interligado em 57 municípios, é
empregado pelas indústrias cerâmica, de vidros e cristais, têxtil e metalmecânica, entre outras. O setor
industrial consome cerca de um
milhão e meio de metros cúbicos/
dia. A rede é a terceira maior do
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A SC-114 recebeu investimentos de R$ 205,5
milhões ao longo de 130 quilômetros

País, com cerca de mil quilômetros
de extensão, abrangendo todas as
regiões.

Um canteiro de obras
Pelo Estados, diversas obras prometem melhorar a logística de
Santa Catarina. A seguir, algumas
delas:

Implantação da Via Rápida e do
Contorno Viário de Criciúma
A Via Rápida ligará Criciúma à
BR-101, garantindo um novo acesso para a entrada e o escoamento
da produção. O investimento é de
cerca de R$ 117,6 milhões. Outra
obra importante para o desenvolvimento da região é o Contorno
Viário de Criciúma, com 6,8 quilômetros de extensão. A obra deve
aliviar o fluxo de veículos dos municípios da região – os carros que
vêm da Serra não terão mais que
entrar no centro de Criciúma. O
investimento é de R$ 43,4 milhões.

Novo acesso do aeroporto
Hercílio Luz
Mesmo antes da concessão do
terminal à iniciativa privada, uma
grande obra está modificando o
acesso ao aeroporto Hercílio Luz,
em Florianópolis. A construção foi
dividida em quatro lotes para ganhar mais agilidade. Estão previstos a duplicação em um trecho de
6,48 km, entre o acesso à SC-405
e o terminal do aeroporto, um viaduto em frente ao estádio da Ressacada e a reforma da ponte sobre
o Rio Tavares. O investimento total
previsto é de R$ 168 milhões.
Restauração de rodovias
na Região Serrana
Uma das principais rodovias de
Santa Catarina para o desenvolvimento do turismo e o escoamento da produção, especialmente
de maçã, a SC-114 recebeu investimentos de R$ 205,5 milhões
ao longo de 130 quilômetros. As
obras incluem a reabilitação do

Distribuídos em 500 quilômetros de litoral, os portos catarinenses
estão equipados para operar com praticamente todo tipo de carga

trecho de 25 quilômetros entre
Lages e Painel, a restauração de
55 quilômetros entre Painel e São
Joaquim e a reconstrução em
concreto de 36 quilômetros entre Otacílio Costa e a BR-282, em
Lages.
Outro trecho abrange a pavimentação de mais 14 quilômetros
da SC-114, entre São Joaquim e a
divisa com o Rio Grande do Sul,
conhecida como a Rodovia Caminhos da Neve. Trata-se de uma
importante rota turística, principalmente no inverno, pois a rota integra as serras gaúcha e catarinense.
São 28 milhões investidos.

Porto de Itajaí
Um investimento de R$ 110 milhões irá ampliar o canal de acesso ao Porto de Itajaí. O objetivo é
garantir que o local receba navios
com até 335 metros de comprimento e manter Itajaí na rota da
navegação mundial. Hoje, o limite
é para navios de 306 metros.

Avenida Santos Dumont,
em Joinville
A Avenida Santos Dumont, um
dos gargalos do trânsito de Joinville, está sendo duplicada. Com
investimento de R$ 79,7 milhões, o
projeto prevê a construção de duas
pistas, com três faixas em cada
sentido, rotatórias e calçamento.
A vida é um dos principais acessos ao distrito industrial da cidade,
o maior de Santa Catarina, com
mais de 200 empresas. O tráfego
diário chega a 20 mil veículos na
região.
SC-157 – Chapecó
a União do Oeste
A SC-157 é uma importante rodovia para a região Oeste e para
o escoamento da produção. Ela
liga Santa Catarina aos estados do
Rio Grande do Sul e do Paraná.
A revitalização do trecho de 29,2
quilômetros, entre os municípios
de Chapecó e União do Oeste, recebeu um investimento de R$ 49

milhões. A obra faz parte do Programa Pacto por Santa Catarina.

SC-414 - Vale do Itajaí
A obra de restauração da rodovia
SC-414 abrange desde a ligação à
BR-470, no município de Navegantes, até Luis Alves, no Vale do
Itajaí. Para a realização das obras,
nos 27 quilômetros de via, foram
investidos R$ 19 milhões. A SC-414
passa por oito localidades rurais
de Navegantes, além de acessar
Massaranduba e Blumenau. É a
principal via para escoamento da
produção agroindustrial da região,
como cachaça e banana.
Restauração da SC-355
A obra da SC-355, rodovia que
liga os municípios de Videira e
Fraiburgo, faz parte do Programa
Pacto por Santa Catarina. Com
investimento de R$ 53,6 milhões,
irá contribuir com o escoamento
da produção, em sua maioria de
grãos e produtos industrializados.
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CELEIRO DE

STARTUPS
A

o lado de companhias da
economia tradicional, cujos
produtos
manufaturados
chegam a diversos países no exterior, Santa Catarina se destaca
como um celeiro de startups –
empresas embrionárias que, com
apoio financeiro e de capacitação,
podem se tornam referências nas
suas áreas.
Cases de excelência nascidos no
Estado não faltam. A Meus Pedidos,
de Florianópolis, mais que um aplicativo que substitui blocos e talões
de venda, permite que o vendedor faça um histórico de seus negócios, anotes detalhes das visitas
e tenha o mapa do local da transação. Além do Brasil, a empresa
já tem clientes no exterior. Outro
exemplo é a Conta Azul, talvez a
primeira startup brasileira a faturar
mais de R$ 1 bilhão. Fundada em
2011 em Joinville, oferece um software de gestão totalmente online,
com foco em micro e pequenos
empresários.
Atento a este latente empreendedorismo, o programa StartupSC,
iniciativa do Sebrae Santa Catarina, foi criado há quatro ano com
o objetivo de ajudar a desenvolver
essas empresas “nascentes”. Neste
período, o Startup SC incentivou a
formação de mais de 100 empresas, das quais 66 seguem ativas e
faturaram R$ 43 milhões em 2016.
Alexandre Souza, gestor do programa, destaca as várias frentes de
atuação do projeto. Um deles é o
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Startup Weekend – o evento acontece no mundo inteiro. Em Santa Catarina, o primeiro encontro
ocorreu em 2013, em Florianópolis.
A iniciativa deu tão certo que, neste
anos, estão previstos 12 Startup Weekend em todo o Estado.
“Durante um fim de semana, o
empreendedor que quer tirar sua
ideia do papel se encontra com
mentores. Ele recebe ajuda neste
sentido. O foco é educação empreendedora, no sentido de esclarecer
mesmo”, avisa Souza.
O Startup Weekend se estende
por 54 horas e reúne um público
variado - empreendedores, desenvolvedores, designers e entusiastas
se unem para compartilhar ideias,
formar equipes e criar startups. É o
maior conjunto de eventos de startups do mundo, com edições realizadas em quase 700 cidades em
todos os continentes.
Tudo começa na noite de sexta-feira, com o palco aberto para os
participantes compartilharem suas
ideias e inspirarem outros a se juntarem a seus times. As mais bem
votadas são escolhidas. Durante o
sábado e o domingo, os times se
focam em encontrar um modelo
de negócios e criar um produto
viável mínimo, utilizando metodologias e ferramentas como Lean
Startup, Business Model Generation
e Desenvolvimento de Clientes –
referências em gestão.
Durante a maior parte do tempo,
mentores convidados estão à dis-

posição dos participantes. No domingo, os times apresentam o que
construíram e recebem feedbacks
de jurados especializados. Os melhores são premiados. O evento,
criado e mantido pela aceleradora
americana TechStars, já teve edições em mais de 700 cidades ao
redor do mundo.
Já nos Meetups, os ecossistemas
tecnológicos e produtivos são reunidos durante uma tarde em determinadas cidades. O objetivo, por
meio de palestras, é debater temas
de startups. Já foram 20 edições
em Santa Catarina, com 7 mil pessoas. “Recentemente, fizemos o
primeiro no Oeste, em Chapecó.
Compareceram 932 pessoas para
conversarem com dois empreendedores de Florianópolis. Foi um
sucesso”, conta Souza.
Mas a iniciativa mais importante
é o programa de capacitação, que
ajuda a formar empresas. Gratuito,
seleciona 20 futuras startups para,

Alexandre de Souza,
Gestor do Startup-SC

durante cinco meses, terem aulas
com mentores – profissionais referências em suas áreas e em startups.
A mais recente turma, selecionada no fim de março, recebeu inscrições de 234 projetos de 26 cidades
catarinenses. Para chegar às escolhidas, foram analisados critérios
como escalabilidade, potencial de
crescimento, modelo de negócio,
criatividade, equipe e tração inicial
do projeto.
As empresas selecionadas contemplam quase todas as regiões do
estado. A Grande Florianópolis é a
que tem mais representantes, com
cinco startups da capital e duas de
Palhoça. Logo depois vêm a região
Norte com seis soluções de Joinville, seguida pelo Vale do Itajaí, com
quatro representantes de Blumenau, e uma da cidade de Rio do Sul.
A região Oeste teve dois projetos
selecionados, ambos da cidade de
Concórdia.

Vinicius Roveda e demais fundadores
do aplicativo Conta Azul

São oferecidas ações de capacitação, inovação e mercado para
empreendedores. O sucesso dessa
metodologia aparece refletido no
número de empresas nascentes
que passaram pelas turmas do Startup SC e continuam no mercado:
cerca de 64% ainda estão ativas em
um cenário nacional em que 74%
das startups não sobrevivem aos
primeiros cinco anos, de acordo
com estudo da Startup Farm.
Souza atribui a longevidade das
empresas ao bom preparo em sua
fase inicial e ao contato com uma
rede de agentes do setor tecnológico. “Em Santa Catarina, temos um
ecossistema de tecnologia forte e
crescente – o setor representa 5%
do PIB do Estado”, explica.
Tanta dedicação tem dado frutos.
Hoje, quase 300 startups estão listadas no mapa das startups catarinenses. A iniciativa reúne boa parte
das empresas nascentes do Estado.
Através do site do projeto (http://

mapa.startupsc.com.br) é possível
localizar as startups de cada cidade
e também empresas que ajudam a
impulsionar este tipo de negócio,
como: Incubadoras, consultorias,
aceleradoras, investidores, espaços
de coworking, entre outros.
Qualquer startup do estado pode
se inscrever para ganhar um ponto no mapa. Basta acessar o site e
se cadastrar. As informações serão
analisadas e posteriormente adicionadas ao mapa.

Perfil das startups catarinenses
A maior parte das startups trabalha com software asservice (SaaS),
seguido por logística e tecnologia
da informação. Os maiores clientes das empresas nascentes catarinenses são empresas de médio
porte que usam os serviços das
menores como forma de simplificar processos, segundo 79% dos
empreendedores.
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De acordo com 40,3% dos empresários, o principal desafio para
as soluções é conseguir novos
usuários - mesmo assim, cerca de
79% delas já possuem clientes e estão no mercado. Mais de um terço
dos empreendedores catarinenses,
34%, possui entre 30 e 35 anos, sendo que 44% deles têm pós-graduação completa e 94% são homens.
“A motivação de grande parte deles
para a abertura das portas das empresas, mesmo para as que não vingaram, é a percepção de um nicho
de mercado promissor, mas não
aproveitado”, detalha Souza.
De acordo com o levantamento
do Startup SC sobre a sobrevivência
das empresas, das 36 empresas que
estão inativas, cinco foram vendidas
e 31 fecharam. O principal motivo
para o fechamento foi a falta de
comprometimento de tempo integral dos fundadores, segundo 58%
dos empreendedores.
Para 71% deles, a cultura empreendedora deveria ser estimulada em
todas as fases do modelo educacional, motivando assim o foco em
inovação e ajudando a alavancar
o Brasil como um ecossistema de
startups relevante mundialmente.

Edital para inovação
Projetos inovadores terão incentivo de mais de R$ 53 milhões neste
ano para serem desenvolvidos – o
valor consta no edital Senai Sesi de
Inovação 2017. Serão aceitas inscrições de empresas de todos os
portes e startups interessadas em
financiar ideias de produtos e processos inovadores.
Criado em 2004, o Edital Senai
Sesi de Inovação mudou de nome
este ano com a parceria do Sebrae,
o que vai permitir atender uma fatia
ainda maior das demandas da indústria por ideias inovadoras.
Duas novas categorias foram
criadas: Inovação Tecnológica
para Micro e Pequenas Empresas
Industriais, MEI e Startups e Empreendedorismo Industrial. O objetivo
é incentivar a conexão entre grandes empresas e startups de base
tecnológica e o investimento em
inovação nos micro e pequenos
negócios.
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Projetos
inovadores terão
incentivo de
mais de R$ 53
milhões neste
ano para serem
desenvolvidos –
o valor consta no
edital Senai Sesi
de Inovação 2017

Serão R$ 30 milhões do Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), R$ 20 milhões do Sebrae e R$ 3,6 milhões do Serviço
Social da Indústria (SESI). Neste
ano, a meta é financiar 285 projetos com custo individual de R$ 75
mil a R$ 400 mil.

Seis
dicas
para uma startup
Construir uma startup não é uma
tarefa fácil. Desenvolver um produto
e um modelo de negócio que permita com que ela se torne lucrativa
é ainda mais difícil. É essencial gerenciar adequadamente o produto.
Abaixo, seis dicas do programa Startup SCsobre o tema.
1) Definir uma visão: o primeiro
passo para gerir um produto, e ter
um embasamento mínimo para tomar as decisões necessárias, é saber
muito bem qual é a visão de futuro do produto, ou seja: o que você
quer que ele seja quando crescer?
Para responder essa pergunta, é
necessário garantir o alinhamento
da visão do seu produto com a estratégia de negócio da sua startup.
Além disso você vai precisar de muita pesquisa sobre o negócio onde
você está inserido, o seu mercado
e a sua concorrência, entre tantas
outras coisas.
2) Saber dizer NÃO: às vezes, é
preciso negar. Esse “Não” pode ser

para adicionar uma nova funcionalidade, alterar um comportamento, customizar determinada parte
do produto, focar em determinado
mercado e por aí vai. Dizer “Sim”
para qualquer uma dessas situações
é muito caro, ainda mais em uma
startup, onde os recursos (dinheiro,
pessoas, tempo, etc) normalmente
são bem limitados.
3) Foco no cliente: poucas coisas
são tão essenciais em uma empresa
quanto clientes. Um empreendedor pode ficar sem escritório, sem
funcionários, sem sócios e até sem
dinheiro – mas, nunca, sem cliente.
Ele é a razão de existir a startup e
isso deve ser lembrado diariamente.
4) Problemas o tempo todo: se
o seu produto não tem problema, a
sua startup com certeza tem. Toda
nova funcionalidade do produto,
toda alteração de comportamento,
etc, tem que ter um problema por
trás. Se for feita uma alteração sem
necessidade, é melhor parar.
5) MVP: sigla para “MinimumViableProduct” (ou “Produto Minimamente Viável”, em português), pode
ser uma das primeiras etapas do
processo empreendedor. Eleger um
MVP significa observar e coletar dados sobre clientes e criar situações
práticas de negócio para ajudar a
criar uma solução inovadora.
6) Ouvir o cliente: ter contato
com o cliente é fundamente, mas
muita gente falha neste ponto. Saber receber feedbacks e transformá-los em oportunidade para melhorar
o negócio faz toda a diferença.
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INCENTIVO FISCAL

PRODEC
FOMENTO AO INVESTIMENTO

U

Somente nos últimos
dois anos, foram R$ 900
milhões em incentivos
fiscais concedidos por
meio do adiamento do
recolhimento do ICMS
para 25 empresas

m dos principais mecanismos à disposição das empresas que buscam se instalar
no Estado é o Programa de Desenvolvimento da Empresa Catarinense (Prodec). Somente nos últimos
dois anos, foram R$ 900 milhões
em incentivos fiscais concedidos
por meio do adiamento do recolhimento do ICMS para 25 empresas.
A BMW, por exemplo, para instalar a unidade em Araquari, fechou
contrato de R$ 240 milhões para
adiar o recolhimento do ICMS via
PRODEC. Em Joinville, a General
Motors (GM) também recorreu ao
dispositivo para instalar a primeira
fábrica de motores do Brasil e deve
se utilizar também do PRODEC
para erguer a segunda unidade na
cidade catarinense, ao custo de R$
1 bilhão, para aumentar a produção
de motores.
Apenas em 2017, três indústrias
catarinenses tiveram seus projetos
de expansão aprovados na primei-

ra reunião do conselho gestor do
programa e receberão, no total, R$
38,9 milhões em benefícios fiscais.
“O governo catarinense tem
cumprido seu papel de estimular o
crescimento das indústrias, incentivando aquelas que querem aumentar a produção e assim, geram mais
empregos. Serão mais 147 novos
postos de trabalho”, avisa o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDS),
Carlos Chiodini, sobre os últimos
convênios.
Criado há 27 anos, o Prodec concede incentivo a empreendimentos
que incrementem a tecnologia e
competitividade da economia catarinense, contribuindo para o desenvolvimento dos municípios.
São dois os agentes financeiros do Prodec, de livre escolha da
empresa:BADESC - Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina
(www.badesc.gov.br) e BRDE - Banco Regional de Desenvolvimento
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Os percentuais, os
prazos e os juros
serão estabelecidos
pelo conselho do
PRODEC, de acordo
com a análise
elaborada pelo
agente financeiro
e as características
de cada projeto

do Extremo Sul (www.brde.com.
br). No caso do BADESC, conforme o presidente José Cláudio Caramori, a agência faz a ponte com
o governo no sentido de proporcionar a postergação do imposto,
mediante financiamento de longo
prazo, do ICMS devido.
Poderão ser enquadrados no
programa projetos de investimentos iniciados há, no máximo, 6
meses. A empresa deve apresentar
consulta prévia ao conselho deliberativo do PRODEC, cujo modelo é considerado simples e poderá ser obtido junto à Secretaria
de Desenvolvimento Econômico
Sustentável.
Os percentuais, os prazos e os juros serão estabelecidos pelo conselho do PRODEC, de acordo com
a análise elaborada pelo agente
financeiro e as características de
cada projeto. Neste caso, são avaliados, entre outros itens, a geração
de empregos, a agregação de tecnologia, o tipo do empreendimento, a localização (municípios de
menor índice de desenvolvimento
econômico terão benefícios maiores) e a atenção ao meio ambiente.
Os projetos serão analisados pelos agentes financeiros credenciados pelo PRODEC, com os mes-
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mos critérios de análise de projeto
de financiamento de longo prazo.
Os prazos variam conforme o
segmento da empresa. Atividades
industriais têxteis, automotivas, de
energia alternativa, biotecnologia,
máquina e equipamentos, entre
outras, têm o prazo máximo de
300 meses. Outras atividades industriais chegam a 180 meses.
Contudo, para alcançar o prazo
máximo o empreendimento deve
cumprir alguns requisitos, como
produzir mercadorias inexistentes
na cadeia produtiva de Santa Catarina e, ainda, optar por municípios
com Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH) igual ou inferior a
95% da média do Estado. É uma
maneira de incentivar o desenvolvimento de regiões menos ricas.
O que é?
- Programa de Desenvolvimento
da Empresa Catarinense (Prodec)
Como funciona?
- Concede incentivos a empresas
que pretendem se instalar em SC
ou ampliar unidades já existentes
Qual o percentual do benefício?
- Os percentuais, os prazos e
os juros serão estabelecidos pelo

conselho deliberativo do Prodec
de acordo com a análise elaborada
pelo comitê técnico e pelo agente
financeiro, mais análise das características de cada projeto. O limite
é de 75% do valor do investimento
com prazo máximo de 300 meses.
Quais os juros?
Máximo de 6% ao ano para atividades têxteis, agroindustriais, automotivas e siderúrgicas e de 12% ao
ano para demais segmentos.
Quais são os requisitos?
- Empreendimentos que atendam, no todo ou em parte, os seguintes pontos:
1. gerem emprego e renda à sociedade catarinense;
2. incrementem os níveis de tecnologia e competitividade da economia de Santa Catarina;
3. contribuam para o desenvolvimento sustentado do meio ambiente, para a desconcentração
econômica e espacial das atividades produtivas e para o desenvolvimento dos municípios e da região;
4. aqueles direcionados à obras
de infraestrutura, especialmente
rodovias, ferrovias, portos e aeroportos de Santa Catarina.
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ATRAÇÃO DE
INVESTIMENTOS

A CAMINHO

DO SUL
U
m esforço conjunto entre o
governo do Estado e a Federação das Indústrias do
Estado de Santa Catarina (Fiesc),
a InvesteSC tem menos de dois
anos e exibe números grandiosos:
um total de R$ 6,2 bilhões mapeados em 131 possíveis investimentos
para Santa Catarina.
A agência de atração de investimentos, situada dentro da Fiesc,
funciona no modelo público-privada. Assim como agências criadas
há mais tempo em outros estados,
a InvesteSC atua na linha de frente de captação de investimentos.
Mas não é apenas isso: a InvesteSC
concentra em único canal de atendimento os principais órgãos que o
empreendedor (estrangeiro ou nacional) precisa contatar para investir no Estado.
Segundo o presidente Diógenes
Feldhaus, dos 131 projetos mapeados, 55 têm capital estrangeiro e
76 são nacionais. “Falamos desde
indústria tradicional, mas há empresas de serviços, de tecnologia
da informação, de logística”, avisa
ele, que, por questões competitivas, não revela as empresas.
Relativamente nova, a InvesteSC
busca, ainda, mostrar as vantagens
competitivas dos catarinenses no
mercado internacional – e, para
isso, a opção da BMW por Araquari,
e da GM por Joinville foram fundamentais. “Essas duas empresas

representam um divisor de águas
no sentido de projetar no exterior
a atratividade de Santa Catarina por
negócios desta magnitude”, ilustra
Feldhaus.
Mais do que incentivos fiscais,
Feldhaus ilustra que Santa Catarina
é vista como opção para negócios
de maior vulto uma vez que atendeu às necessidades de multinacionais como as citadas. “Temos uma
rede logística, de serviços, enfim.
Se uma empresa com esse nível de
exigência se instala aqui é porque
o Estado possui um ecossistema
econômico para atende-la”, diz.
E o setor automotivo – sempre
ferrenhamente disputado por estados brasileiros quando uma nova
fábrica é anunciada – é justamente
um dos que os catarinenses estão
se posicionando melhor, principalmente como sistemistas. Além do
fato parque metalomecânico e de
equipamentos em Joinville, a ampliação da unidade de motores da
GM no município consolida a posição do Estado neste sentido.
Além dos automóveis, a InvesteSC elegeu outros três setores
como prioritários: alimentos e bebidas, energia e economia do mar.
Este último inclui produção de barcos, construção de marinas e serviços relacionados. “É uma área ainda
incipiente e queremos tornar Santa
Catarina um polo regional em economia do mar”, relata Feldhaus.
Conforme o dirigente, Santa Catarina tem vantagens competitivas
como um sistema de formação de
ensino qualificado (são 193 faculdades espalhadas pelo Estado). “Em
um raio de 50 km de qualquer cidade sempre existe uma universida-
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Os mecanismos de incentivo fiscal são essenciais. O principal é o
Programa de Desenvolvimento da
Empresa Catarinense (Prodec), que
permite postergar o recolhimento
do ICMS. Feldhaus salienta, ainda,
o investimento nos Centros de Inovação que estão em construção no
Estado. São 13 unidades que irão
complementar a pesquisa e formação de mão-de-obra em regiões
polo.
Conforme ele, não há como negar que existe uma guerra fiscal
entre os Estados, mas que não é
necessariamente negativa. “Santa
Catarina é um dos poucos estados
saneados financeiramente. Não
vamos dar incentivos se a empresa não cumprir o contrato. Somos
conscientes. Decisão de investimento é de longo prazo e necessita garantias de longo prazo”, avisa.
No site da agência (investsc.com.
br), estão elencadas todas as informações sobre o Estado, desde
a economia até a localização geografia, os setores prioritários etc.
Também existe um passo-a-passo
de quem procurar, os documentos
exigidos, os contatos. A InvesteSC
acompanha as etapas de concretização dos negócios e auxilia, ainda,
com fontes de financiamento para
concretizar os investimentos.

de”, explica. “Somos um estado relativamente ‘barato’, ou seja, somos
competitivos sem custos elevados.
Também temos atividade econômica em todas as regiões do Estado.
Isso tudo ajuda”, diz.
Outro ponto é a geografia. O Estado está localizado no epicentro
da economia da América do Sul,
com distâncias equivalentes de
Buenos Aires, São Paulo e Rio de
Janeiro. Ou seja, está próximo de
grandes mercados consumidores.
“Mais de 144 milhões de pessoas e
50% do PIB da América do Sul estão
a, no máximo, 1,2 mil quilômetros
de Santa Catarina”, revela.
Na infraestrutura, ele destaca a
competitividade dos portos – dos
10 melhores do Brasil, quatro estão
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em São Catarina – e a extensa malha rodoviária, que permite escoar a
produção industrial com mais agilidade e segurança. “Outra coisa: a
nossa indústria é mais diversificada
do Brasil, mais que São Paulo. Isso
é vantajoso porque inclui todos os
players da cadeia, fornecedores e
serviços.”
Estão em Santa Catarina nove das
melhores cidades brasileiras para se
fazer negócio: Florianópolis, Itajaí,
Balneário Camboriú, Jaraguá do
Sul, Blumenau, Joinville, Chapecó,
Criciúma e São José. Cada uma
delas em regiões específicas e com
aptidões econômicas complementares. Outro fator é a elevada renda
per capita da população (R$ 34 mil),
a segunda maior do Brasil.

Diógenes Feldhaus,
presidente da InvesteSC
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RECURSOS PARA INVESTIR EM

SANTA CATARINA
Q

uem busca investimento
para ampliar os negócios
ou instalar novas empresas
em Santa Catarina tem boas opções para conseguir crédito, como
a Agência de Desenvolvimento de
Santa Catarina (Badesc) e o Sicredi.
Consultor de negócios da Central
Sicredi Sul, Oscar Cunha destaca
que a cooperativa é repassadora
de recursos do BNDES e mantém
parcerias com BRDE e Badesc para
acessar recursos dessas instituições.
“Seja para instalação ou fomento,
caso uma empresa necessite de
crédito até um certo limite, eles direcionam para nós”, destaca Cunha.
Hoje presente em 27% dos municípios, o sistema cooperativo quer
aumentar a penetração no Estado.
“Tanto no fomento de pequenas
indústrias quanto no agronegócio,
faz parte da atividade de uma instituição financeira oferecer soluções. E estamos preparados neste
sentido”, avisa Cunha.
A inauguração da 100ª agência,
em Joinville reflete o olhar positivo
do Sistema Sicredi no crescimento em que os resultados consolidados alcançados, desde o início
do ano, mostram um forte crescimento. Os ativos totais administrados somam R$ 2,597 bilhões, elevação de 21,33% sobre o mesmo
período de 2016.
As 15 cooperativas catarinenses
filiadas ao Sistema Sicredi registraram de mais de 3,2 mil associados
nestes primeiros meses do ano, somando agora 169 mil associados. A
estrutura do Sicredi conta com 100
agências em 76 municípios catari-
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nenses, representando uma cobertura de 26%.
“Desde que iniciamos nossa inserção em Santa Catarina, há mais
de 10 anos, aprendemos muito
com as peculiaridades das regiões,
sobre as culturas locais e sobre o
perfil do empresário e empreendedor rural e urbano”, avalia Gerson
Seefeld, diretor executivo da Central Sicredi Sul.
O crescimento é verificado em
todos os segmentos: o patrimônio
líquido somou R$ 292,2 milhões
(+12,71%), os depósitos totais cresceram 11%, alcançando R$ 1,59 bilhão. Na poupança, houve a uma
evolução de 12,12%, registrando

Oscar Cunha, consultor de
negócios do SICREDI

uma captação acima dos R$ 222,26
milhões. Já nas operações de crédito totais o avanço foi de 4,16%, totalizando mais de R$ 1,456 milhão.
No caso do Badesc, o principal
programa oferecido é o Programa
de Desenvolvimento da Empresa
Catarinense (Prodec). “O Badesc
atua como agente financeiro credenciado, tendo como papel elaborar análises econômico-financeiras
e acompanhamentos da execução
do projeto”, avisa o presidente da
instituição, José Cláudio Caramori.
A agência também conta com
linhas próprias e linhas de repasse,
especialmente do BNDES e da FINEP. O Badesc Inovacred foi criado
para tirar ideias inovadoras do papel
e tornar as empresas catarinenses
cada vez mais competitivas. “São
financiamentos, com recursos da
Finep, de até R$ 10 milhões para
novos produtos, processos, serviços, inovação organizacional ou
marketing”, diz Caramori.
O BNDES Automático, como limite até R$ 20 milhões, por sua vez,
financia projetos de investimentos
para empresas de qualquer porte.
O empréstimo pode ser utilizando
tanto na realização de obras civis,
como montagem e instalações,
quanto como capital de giro ou no
treinamento de pessoal.
Para inovação, o Badesc disponibiliza a modalidade Inovacred –
podem solicitar desde pequenas
empresas até grandes companhias
com faturamento até R$ 90 milhões. Mas há opções mais rápidas:
o banco lançou, no ano passado,
uma plataforma online para conce-

beração são rápidos, em até quatro
dias, conforme o Badesc. A taxa é
de 7,5% +3% ao ano, carência de 12
meses e amortização em 48 meses.
No caso do microcrédito, o Badesc é o principal operador da modalidade, com limite até 200 mil
destinados a pequenos negócios.
Os tomadores, normalmente, são
empreendedores sem acesso às
tradicionais linhas de crédito do sistema financeiro nacional.
Caramori destaca que 2016 foi
um ano desafiador devido à crise
econômica, o que terminou por
causar redução nos resultados da
instituição. O Badesc efetuou 208
contratações frente às 266 contratadas em 2015. Em volume financeiro, foram R$ 167 milhões em

2016 e R$ 337 milhões em 2015.
O ticket médio das operações caiu
de R$ 1,26 milhão (2015) para R$
804 mil (2016). Quanto à divisão
dos contratos, 47% dos recursos ficaram com o setor privado e 53%
para projetos do setor público.
Segundo ele, os números refletem ainda um certo cuidado por
parte das empresas – muitas estão
em stand by, observando o comportamento da economia. “Mas,
cremos que os investimentos serão
retomados, uma vez que a própria
equipe econômica do governo federal tem a expectativa de que, ao
fim do último trimestre de 2017, o
Brasil esteja crescendo a um ritmo
de 2% em relação ao mesmo período de 2016”, diz, otimista.

José Caramoni, presidente
do BADESC
der crédito para sistemas de inovação limitados a R$ 150 mil.
O próprio sistema verifica se o
solicitante está apto a pedir o valor.
Após a aprovação, os trâmites de li-

47% dos recursos
financiados pelo BADESC
se destinaram ao setor
privado, e 53% para projetos
do setor público

Presente em 27% dos
municípios catarinenses,
o SICREDI pretende
aumentar a presença no
estado, tanto no fomento
de pequenas indústrias,
quanto no agronegócio
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D E S E N V O LV I M E N T O

PROJETOS DE CRESCIMENTO

SUSTENTÁVEL
L

ançado em março deste ano,
o Plano Catarinense de Desenvolvimento é ambicioso: traça
metas necessárias para atingir grau
de excelência em diversas áreas até
2030, colocando o Estado como
um dos mais competitivos economicamente e socialmente do Brasil.
“Em vez de pensarmos apenas nos
quatro anos de gestão, é preciso ter
essa visão de futuro para um crescimento sustentável”, avalia o secretário estadual do desenvolvimento
sustentável, Carlos Chiodini.
O plano engloba quatro grandes áreas: Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento Social,
Infraestrutura e Meio Ambiente e
Gestão Pública. Ele também divide
o Estado em oito mesorregiões –
Grande Florianópolis, Litoral Norte, Litoral Sul, Alto Vale do Itajaí,
Planalto Serrano, Planalto Norte,
Meio-Oeste e Oeste.
O objetivo é auxiliar a ação governamental no Estado no período
entre 2017 e 2030. Será construído a partir das seguintes questões:
onde estamos, aonde queremos
chegar, como vamos chegar lá e
quais instrumentos de governança
vamos utilizar.
O trabalho será elaborado no período de um ano por professores da
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), envolvendo órgãos
da administração pública direta e
indireta e da sociedade civil, com
apoio da Fapesc.
Já o Pacto por SC, principal projeto de fomento econômico, prevê
injetar na economia catarinense,
neste ano, cerca de R$ 1,8 bilhão.
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No total, o programa conta com
R$ 11,3 bilhões para obras em diferentes áreas em todas as regiões
do Estado. Inclui desde construção
de escolas e hospitais até obras de
saneamento básico, infraestrutura
e defesa civil.
Do total, mais de R$ 9,4 bilhões já
foram contratados e, destes, R$ 6,8
bilhões foram executados/pagos.
De acordo com a atual situação
dos projetos, 26% já foram concluídos, 65% estão em andamento,
4% estão em licitação e outros 5%
estão aguardando para serem licitados.
Apesar do cenário ainda de crise
no Brasil, o secretário de Estado

da Fazenda, Antonio Gavazzoni,
destaca a capacidade de investimento de Santa Catarina. “Quando
falamos em investimentos, temos
ainda mais razão para valorizar o
trabalho feito aqui no Estado. Mesmo com tudo que aconteceu no
ano passado, investimos quase 9%
da nossa receita corrente líquida. E
ainda temos grande capacidade de
financiamento, porque conseguimos crédito no momento certo”,
salienta.
Para seguir neste caminho, Gavazzoni ressalta a importância do
planejamento para curto, médio
e longo prazo. “Poderíamos ficar
discutindo como pagar a folha dos
servidores. É isso que os governos
de muitos Estados estão fazendo nesse início de ano. Contudo,
preferimos planejar o ano, em que
pesem as dificuldades que se apresentam”, compara.

Agenda regional
Em outra frente, o Estado mantém o projeto Crescendo Juntos,
com foco em 12 regiões com baixos índices de desenvolvimento:
Caçador, Campos Novos, Canoinhas, Curitibanos, Dionísio Cerqueira, Ituporanga, Lages, Laguna,
Quilombo, São Joaquim, São Lou-

O Pacto por SC conta com R$ 11,3 bilhões para obras
em diferentes áreas em todas as regiões do Estado

renço do Oeste e Taió. O estudo
identificou que, nestes locais, indicadores-chave (evasão populacional e emprego formal) apresentam
desempenho abaixo da média do
restante de outras regiões catarinenses.
Agora, em cada uma das regiões
está em implantação uma agenda de desenvolvimento com propostas concretas para dinamizar a
economia local, respeitando as vocações dos territórios, com a participação de órgãos governamentais
e da sociedade civil organizada.
Para tanto, um grupo de trabalho
local, chamado Núcleo Executivo
Regional, define ações prioritárias
nos eixos de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social,
gestão pública, infraestrutura e
meio ambiente e ciência e tecnologia. Com apoio técnico da Secretaria de Estado do Planejamento,
os núcleos começaram neste ano
a identificar as ações necessárias.
Na região de Caçador, por exemplo, um dos projetos é o desenvolvimento da piscicultura, com
a construção de novos viveiros,
reforma de viveiros já existentes,
mecanização da atividade com
uso de equipamentos que venham
a melhorar os sistemas produtivos
e implantação de uma unidade de

A piscicultura é uma das atividades econômicas
incentivadas em Santa Catarina
beneficiamento do peixe.
Já na região de Canoinhas há
um projeto de implantação do Sistema Único de Assistência Social
em todos os municípios do Planalto Norte. As propostas das regiões
abrangem temas econômicos e de
melhoria nas condições de vida das
populações.
Na Serra, o destaque é o programa de apoio ao desenvolvimento
do turismo da região, desenvolvido
pela Amures (Associação de Municípios da Região Serrana) e Conserra (Conselho de Turismo da Serra
Catarinense). O objetivo é valorizar os atrativos turísticos públicos,
com a implantação de um sistema
de gestão para o desenvolvimento
sustentável do turismo, criação de
um aplicativo, reestruturação dos
Postos de Informação Turística e si-

nalização turística da região.
Agora, os parceiros do Crescendo Juntos e as secretarias estaduais
devem estudar as propostas para
estabelecer quais projetos entrarão
na Agenda de Desenvolvimento
Regional. A partir disso, os projetos
serão detalhados com os núcleos
executivos regionais que reúnem
representantes do governo do Estado e da sociedade civil.
Outras demandas regionais, por
serem mais amplas, devem integrar uma agenda de Estado, como
a implantação de energia trifásica
e de redes de internet no campo,
revisão de política de tributação
sobre produtos primários (ICMS
permanece com o município vendedor do produto), agregação de
valor no turismo rural e qualificação de estradas rurais.
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SIMPLIFICAR PARA

CRESCER

S
A estimativa
da FACISC é de
que 20 mil micro
e pequenas
empresas serão
beneficiadas
pela lei do Bem
Mais Simples
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ancionada pelo governador
Raimundo Colombo em março, a Lei 17.071, conhecida
como Lei do Bem Mais Simples,
chegou para combater a burocracia e facilitar o ambiente de negócios em Santa Catarina.
O projeto prevê o Enquadramento Empresarial Simplificado (EES),
com base nas informações constantes da autodeclaração dos empreendedores, para negócios com
baixo risco sanitário e baixo potencial poluidor. A lei reduz os entraves para aberturas, licenciamentos,
alvarás, fechamentos, entre outros

processos para empresas de pouca
complexidade. A estimativa da Federação das Associações Empresarias de Santa Catarina (Facisc) é de
que 20 mil micro e pequenas empresas serão beneficiadas.
Segundo Carlos Chiodini, secretário do desenvolvimento sustentável, a ideia nasceu em 2015, com
apoio do atual presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos. Foi
criado um grupo de trabalho, formado por membros da Fundação
do Meio Ambiente (Fatma), Junta
Comercial de Santa Catarina (Jucesc), Secretarias de Estado da Fa-

zenda (SEF), Saúde (SES), Segurança Pública (SSP), Casa Civil (SCC),
Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros Militar, além do Desenvolvimento Econômico Sustentável
(SDS), que coordena os trabalhos.
Ainda em 2015, foi realizada a
Jornada da Simplificação, uma visita por cidades como Jaraguá do
Sul, Criciúma, Florianópolis, Brusque e Caçador, coletando informações com os órgãos responsáveis
pelo atendimento aos empresários e com as associações para a
formulação do projeto. Em junho
de 2016, o projeto de lei foi protocolado na Assembleia Legislativa
de Santa Catarina (Alesc), onde foi
aprovado por unanimidade em 14
de dezembro do mesmo ano.
A autodeclaração exigida é feita
nos mesmo moldes do Imposto
de Renda. “Estamos acreditando
na palavra do empreendedor para
facilitar o processo. A simplificação
é o caminho para fortalecer nossa
economia e tenho certeza que será
um grande incentivo aos empreendedores”, declara o secretário.
Apesar de acreditar nas informações da autodeclaração, Chiodini
avisa que o Poder Público seguirá
supervisionando tudo. “A lei do Bem
Mais Simples parte da premissa da
boa-fé dos empreendedores e é,
dessa forma, que devemos atuar,
sem deixar de fiscalizar, mas confiando nas informações prestadas
por aqueles que estão ajudando a
movimentar a economia de Santa
Catarina”, avalia.

Mais empresas na economia
Na contramão da crise econômica, em Santa Catarina o número de
empresas novas cresceu em 2016
e deve seguir assim neste ano. Apenas no ano passado, 82,3 mil negócios abriram as portas no Estado. O
número é 17% maior que em 2015,
quando 70 mil empresas começaram as atividades.
Segundo informações da Junta
Comercial de Santa Catarina (Jucesc), o crescimento foi verificado
nas principais cidades catarinenses. O destaque é Criciúma, com
acréscimo de 21,3% em 2016 em
relação ao ano anterior. Em segui-

Na contramão da crise, cresceu o número de novas empresas
em SC , em 2016, com a abertura de 82,3 mil novos negócios
da vêm Joinville, com 20,5%; Florianópolis com 19%; em Lages foram
15,7%; em Blumenau o número subiu 15,1%; e em Chapecó, 13,1%. A
partir da Lei do Bem mais Simples,
conforme expectativa da Secretaria
do Desenvolvimento Econômico
Sustentável, a alta deve continuar
em 2017.
Também aumentou o número de
empresas extintas, mas por motivo
diferente que a crise econômica.
De acordo com o presidente da Jucesc, Julio Marcellino Junior, havia
uma demanda reprimida de empresas que estavam abertas somente
no papel e não poderiam ser extintas por terem débitos fiscais. A Receita Federal simplificou processos
e, assim, empresas que ainda existiam mas não exerciam atividade
econômica foram fechadas. O total passou de 69 mil negócios em
2015 para 91 mil no ano passado.
A Jucesc passou, ainda, por mudanças para agilizar os processos
de abertura de empresas. Segundo
Chiodini, o prédio foi inteiramente
reformado, melhorando o atendimento. Ao custo de R$ 2,4 milhões,
foram instalados novos sistema elétrico, de telefonia e cabeamento de
internet. As mobílias, divisórias e o
piso também foram revitalizados.
“Criamos um canal direto do

empreendedor com profissionais
técnicos para tirar dúvidas e implementamos o 90 minutos”, explica
Chiodini. O sistema permite abrir
e fechar uma empresa em até 90
minutos, respeitando alguns segmentos (sociedades limitadas, empreendimentos individuais com
responsabilidade imitada e empresários individuais).
Também foi instituído o Via Azul,
sistema em que as empresas de
grande porte, com capital social
igual ou superior a R$ 5 milhões,
recebem etiquetas azuis para um
atendimento diferenciado, com resposta em um prazo máximo de 48
horas dos seus processos. Em Santa
Catarina, são cerca de 2 mil companhias catarinenses com esse perfil.
Há, ainda, o Jucesc Móvel, aplicativo disponível para smartphones e tablets. Com ele, os usuários
têm acesso a informações sobre
o andamento de seus processos,
notícias, manuais, modelos, tabela
de preços e aos canais de atendimento da Junta Comercial. O aplicativo está disponível na Play Store
para dispositivos Android e na App
Store para dispositivos iOS. “O Estado passa por um processo de
revolução na desburocratização
da máquina pública”, completa o
secretário Chiodini.
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e cada 10 alunos que passam
pelo Senai em Santa Catarina, nove estão empregados.
Metade dos contratados fica na
tradicional indústria, enquanto a
outra metade vai para outras áreas
complementares. Sinal de que o
mercado de trabalho, em constante evolução, não para. E a demanda pelos cursos da instituição só
cresce – ano passado, foram 120
mil matrículas nos diversos cursos
oferecidos.
O leque variado de opões é importante para um Estado que se
orgulha de ter uma economia diversificada e que, nos últimos anos,
entrou para a vitrine internacional
após a chegada das unidades da
BMW e da GM em solo catarinense. Somente os cursos de qualificação e aperfeiçoamento registraram 84 mil matrículas. Depois, vêm
aprendizagem industrial (15,1 mil
matrículas) e os cursos técnicos,
com 14,4 mil alunos. Há, ainda, matrículas em superior em tecnologia
(2,4 mil), ensino médio (3,6 mil) e
pós-graduação (757 alunos).
O diretor regional do Senai SC,
Jefferson de Oliveira Gomes, ilustra que o mercado de trabalho mudou muito – e seguirá em constante transformação pelos próximos
anos. “Estudiosos mostram que as
pessoas terão, no futuro, mais de
três ocupações. O perfil do único
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trabalho não existe mais”, avisa ele.
A instituição, hoje, tem 63 unidades
que alcançam o equivalente a 80%
dos residentes em Santa Catarina.
Da população mundial, de 7,2
bilhões de pessoas, cerca de 3,5
bilhões, segundo Gomes, têm algum tipo de contrato fixo. “Entretanto, um dado é espantoso: das
pessoas que estão em atividade,
1 bilhão tiram sua renda de profissões que não existiam antes de
2011”, conta ele.
É o caso, por exemplo, da “uberização” do sistema de transporte
– isso causa profundas mudanças
econômicas e as pessoas ainda
não estão educadas, preparadas,
para essas transformações. “Metade da população catarinense, em
poucos anos, terá mais de 40 anos
de idade. São pessoas com uma dificuldade maior no entendimento
da digitalização que vivemos hoje.
Isso não está na grade curricular
de ninguém. Precisa ser ensinado”,
destaca Gomes.
As mudanças chamadas disruptivas – como a do Uber, do Whatsapp, do Airbnb – forçam uma
completa reavaliação do sistema
de trabalho e, consequentemente,
da formação de mão-de-obra, segundo o diretor do Senai-SC. Ele
cita o estudo Futuro dos Empregos,
realizado pelo Fórum Econômico
Mundial, que constrói um panora-

ma das alterações que ocorrem – e
ainda ocorrerão – no sistema produtivo do trabalho.
“Há um choque de gerações
hoje. Temos que customizar a educação de um jovem de 17 anos,
porque ensinar para alguém de 40
anos é completamente diferente”,
avisa. Essas mudanças acontecem,
principalmente, puxadas pela quarta revolução industrial – ou indústria 4.0 – já em curso e que tem na
inteligência artificial e nos sistemas
de robotização as peças-chaves
para um novo modelo econômico
e industrial.
Essa visão de futuro, segundo ele,
norteia as atividades do Senai no
Estado. É o contrário, por exemplo,
do clássico “sonho do ensino superior”. “Hoje, o ensino médio forma
pessoas para prestar vestibular. Somente uma de cinco pessoas entra
para a universidade. E ainda há 40%
de evasão depois”, afirma. “Nós temos é que formar o jovem para o
mercado de trabalho e deixar com
ele o poder de decisão de seu futuro”, completa.

Um novo paradigma
de produção
Gomes ilustra que o modelo de
educação tecnológica deve levar
em conta as necessidades do mercado. Segundo ele, há vários tipos

de plantas industriais. Um deles é o
tradicional brown field – um exemplo é a siderurgia - cujo modelo
continuará existindo, mas interconectado. “Há um caminho enorme
pela frente para aplicar inteligência
artificial nestes sistemas”, afirma.
Outro tipo é green field, distribuída em três pilares. Um deles são
fábricas altamente automatizadas,
com destaque para as indústrias alimentícia e têxtil. “Aqui entra a agricultura de precisão. No campo, em

Jefferson de Oliveira, diretor
regional do SENAC-SC

uma plantação de 50 mil hectares,
você tem hoje um nível de inteligência artificial com a agricultura
de precisão que só vai aumentar”,
conta Gomes.
O segundo pilar da green field
é a customização em massa para
atender a demandas do mercado
consumidor. Pode-se citar, aqui,
um dos objetos mais desejados
por jovens consumidores, os tênis
- quem compra pede algo mais exclusivo, como uma lona colorida
ou cor diferente. Com máquinas
flexíveis, isso é possível. “Elas utilizam sistemas flexíveis para adaptar
a produção com foco no que busca o comprador”.
Por fim, o futuro passa pela e-plant, cuja construção é toda moldada pela indústria 4.0. Nessa unidade, uma impressora 3D é capaz
de fazer uma picanha a partir de
produtos químicos para atender ao
mercado vegano. Ou, ainda, pode
moldar órgão humanos para transplantes. “São tecnologia já existentes e o objetivo é que isso esteja disponível para o consumidor.
Você poderá solicitar diretamente
ao fabricante”, salienta.
Parece coisa de ficção científica, um pouco assustadora. E é. “As
pessoas ficam assustadas porque
tem uma miríade de tecnologias
que são muito baratas. Basta ver
a quantidade impressionante de

pessoas com smartphones”, avisa
Gomes.
O telefone inteligente, que deixou de ser um objeto inacessível há
alguns anos e virou produto massificado, tem hoje mais tecnologia
embarcada que a primeira nave que
levou o homem à lua. “Não usamos
nem 10% da capacidade tecnológica de um celular no nosso dia a
dia. Se temos tudo isso em mãos,
imagina quando aplicarmos na produção de bens?”, completa ele.
No Brasil, estudo realizado em
2016 com grandes empresas revelou que a escassez de profissionais
com as competências exigidas
para determinadas posições tem
sido um problema recorrente. De
113 corporações, 73% delas apontaram este como o principal item a
ser resolvido.
A pesquisa indicou, ainda, o tamanho da população conectada
com novas tecnologias no mundo
e no Brasil. Enquanto somos 198
milhões de habitantes, há 264 milhões de celulares em operação.
No mundo, em 2020, a relação
será ainda maior: 50 bilhões de
aparelhos como celulares e tablets
conectados para uma população
de 7,6 bilhões de pessoas. É esse
emaranhado de tecnologia e de
pessoas que irá construir a economia do futuro. Para isso, o modelo
educacional deve ser revisado.
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M

ais do que um Estado apto
a receber investimentos,
Santa Catarina sedia diversas empresas líderes em seus
segmentos. Muitas delas, inclusive, exportam para várias partes do
mundo produtos fabricados no
território catarinense ou mantém,
ainda, unidades em outros países. A
seguir, os destaques da economia
de Santa Catarina:
WEG
Com faturamento de R$ 9,4 bilhões em 2016, a WEG é uma das
maiores fabricantes do mundo de
equipamentos de energia, como
transformadores, painéis elétricos,
reatores e disjuntores. Sediada em

Jaraguá do Sul, a companhia surgiu como uma pequena fábrica de
motores em 1961 fundada por três
sócios. Hoje, tem 29 fábricas espalhadas por 12 países. O portfólio da
WEG abrange 460 linhas de produtos e inclui, ainda, tintas e serviços. São quase 30 mil funcionários
– sendo 2.300 deles engenheiros.
Anualmente, produz 13,5 milhões
de motores e tem clientes nos cinco continentes.
INTELBRAS
Fundada em 1976 em São José,
a Intelbras é uma das maiores empresas brasileiras de telecomunicações e sistemas de tecnologia da
informação.O grupo Intelbras pos-

sui cinco unidades: matriz e filial
em Palhoça e São José (ambas em
SC), uma unidade em Minas Gerais
e outra no Amazonas. A empresa
conta com mais de 40 mil pontos de venda de varejo no País. A
Intelbras fabrica centrais de PABX,
telefones, câmeras, gravadores de
imagem ecentrais de alarmes monitoradas. Seus produtos são exportados para 20 países. Tem cerca
de 2,2 mil colaboradores e um faturamento anual de R$ 1,2 bilhão.
PORTOBELLO
Destaque na área de revestimentos cerâmicos a pisos, a Portobello
começou as atividades em 1979 no
município de Tijucas. Com um fa-

turamento de R$ 1,3 bilhão, a Portobello foi uma das pioneiras ao
levar seus produtos para o varejo
em lojas por meio de franquias: são
143 unidades em todo o Brasil. Atualmente, a Portobello exporta para
mais de 65 países abrangendo os
cinco continentes.
TIGRE
Uma das companhias brasileiras
mais internacionalizadas, a Tigre foi
criada em 1941 em Joinville e é referência mundial em soluções para
construção civil, como tubos e conexões, drenagem, elétrica, além
de fornecer equipamentos para as
indústrias têxtil, de mineração, papel e celulose, alimentícia, química
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e óleo e gás. O grupo está presente
em cerca de 40 países, possui sete
mil funcionários, nove plantas no
Brasil e 13 no exterior. O faturamento soma R$ 3,3 bilhões ao ano.
BRF
Uma das maiores companhias de
alimentos do mundo, a Brasil Foods (BRF) resultou da união de dois
gigantes agroindustriais com raízes
em Santa Catarina: Sadia (criada
em 1944 em Concórdia) e Perdigão (fundada em 1934 em Videira).
Atualmente, o grupo tem mais de
30 marcas (como Batavo, Elegê e
Qualy) e exporta para 150 países.
São 50 fábricas com 100 mil funcionários e um faturamento anual
de R$ 35 bilhões. O conglomerado responde por 14% do mercado
mundial de carne de aves.
ANGELONI
Empresa 100% familiar, o Angeloni foi fundado em maio de 1958,
pelos irmãos Antenor e Arnaldo, a
partir de uma pequena fiambreria
em Criciúma, no sul de Santa Catarina. Atualmente, são 27 super e
hipermercados, 24 farmácias, nove
postos de combustível e dois centros de distribuição. São 10 mil funcionários e uma receita anual de R$
2,5 bilhões – a quarta maior rede de
supermercados do Sul do Brasil.
TUPY
A Tupy é mais uma multinacional
brasileira que ganhou o mundo a
partir de Joinville. A empresa, fundada em 1938, começou como
uma pequena fundição e hoje produz componentes em ferro fundido (brutos e usinados) para o setor automotivo e também atende
a segmentos diversos da indústria
e varejo. Com vendas para mais
de 40 países, a Tupy fatura R$ 3,5
bilhões – 82% deste total vem do
mercado internacional.
HERING
Com mais de 135 anos, a Hering
é sinônimo de moda produzida no
Brasil. A empresa, sediada em Blumenau, já vestiu pelo menos quatro
gerações de brasileiros. Hoje, conta
com mais de 7.700 colaboradores
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ELIANE
Tudo começou em 1960, com uma pequena fábrica de azulejos
15x15 cm localizada em Cocal do Sul. O tempo passou, a tecnologia evoluiu junto com o crescimento dos formatos e da empresa
e hoje a Eliane Revestimentos é referência nacional no segmento.
Com unidades em Santa Catarina e na Bahia, a Eliane produz revestimentos encontrados em 15 mil pontos de venda no País e também
exporta para 80 países. A receita anual alcança R$ 800 milhões.

e desenvolve um modelo de negócios a partir da produção própria,
outsourcing e terceirizadas, além da
gestão das marcas: Hering, Hering
Kids, PUC, Hering for you e DZARM.
A Hering possui dois centros de
distribuição localizados em Santa Catariana e Goiás, três unidades
produtivas no Estado de Santa Catarina, quatro em Goiás e mais uma
unidade no Rio Grande do Norte. A
receita anual é de R$ 1,7 bilhão.
DUDALINA
Criadas para atender a diferentes
segmentos de mercado – homens
e mulheres com necessidades e
desejos distintos – as marcasDudalina, Dudalina Feminina, Individual
e Base compõem um amplo mix
de produtos de vestuário de alto
padrão. Também fundada em Blumenau, a empresa tem 102 lojas
no Brasil. Hoje, a Dudalina integra o
Grupo Restoque (dono de marcas
como Rosa Chá, Le Lis Blanc, John
John e Bobô), com receita anual
de R$ 1,5 bilhão.
CREMER
Maior empresa brasileira de produtos voltados para as áreas de
primeiros socorros, cirurgia, tratamento, higiene e bem-estar, a Cremer tem mais de 80 anos e sede
em Blumenau. Com faturamento
anual de R$ 870 milhões, a Cremer

produz esparadrapos, ataduras, gazes e cotonetes. A companhia tem
10 centros de distribuição (sendo 9
dedicados para o setor de saúde e
1 dedicado a adesivos industriais)
localizados em todas as regiões do
País – com isso, atende a uma rede
de 57 mil clientes em todo o país.
PARATI
Fundada há 40 anos em São
Lourenço D’Oeste, a Parati é uma
das maiores fabricantes nacionais
de biscoitos e salgadinhos. Com
um time de 3.200 colaboradores,
78.000 m² de área construída e 36
linhas de produção, a Parati produz
e vende em torno de 120 mil toneladas de alimentos por ano, principalmente biscoitos e massas. Com
faturamento de R$ 600 milhões,
a Parati foi adquirida ano passado
pela multinacional norte-americana Kellog.
BUDDEMEYER
Uma das maiores indústrias de
cama, banho, mesa e tecidos do
Brasil, a Buddemeyer foi fundada
em São Bento do Sul em 1924. Hoje,
1,2 mil pessoas trabalham nas duas
fábricas que a Buddemeyer mantém em São Bento do Sul e Campo
Alegre, em Santa Catarina, em uma
área construída de 45 mil metros
quadrados. A receita anual da fabricante têxtil é de R$ 160 milhões.

Para ficar por dentro das melhores matérias,
entrevistas, colunas, análises, opiniões
consistentes e tudo que envolve a comunicação,
escolha uma revista com conteúdo tão bom
quanto passar as férias nas famosas praias do
litoral catarinense.
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m dos principais polos de
tecnologia da informação
do Brasil, Florianópolis virou
uma meca para novas empresas
de software e internet. Emoldurada
por suas belas praias, a capital de
Santa Catarina, mais que a ilha da
magia, se candidata a ilha da inovação e do futuro.
Atualmente, conforme a Associação Catarinense de Tecnologia
(Acate), cerca de 900 empresas da
área estão instaladas da região de
Floripa. Esse contingente forma um
ecossistema de pesquisa e de novos produtos que movimenta cerca
de R$ 5,4 bilhões ao ano, quase o
dobro da receita que o turismo leva
para a cidade.O polo de Florianópolis é o terceiro maior do Brasil
em faturamento médio,perdendo
apenas para Campinas (SP) e Rio de
Janeiro (RJ).
“Temos um forte e diferenciado
ecossistema de inovação e nosso
sonho grande é, num período de 10
a 15 anos, tornar o setor de tecnologia a maior indústria do estado”,
informa Daniel Leipnitz, presidente
da Acate. As empresas são, na sua
maioria, de pequeno e médio porte,
de software e serviços, destacando-se ainda no segmento de hardware
e equipamentos de alta tecnologia.
A Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC) é a principal instituição de ensino e pesquisa da região e responsável pela formação
de grande parte da mão de obra
especializada do segmento, em
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áreas como Engenharias, Ciências
da Computação e Sistemas da Informação. A presença de fortes
incubadoras de empresas de base
tecnológica também é característica da região de Florianópolis e um
dos seus diferenciais em relação ao
Estado e ao País.
Juntamente com essa efervescência tecnológica, a fama da cidade com as lindas praias e a alta
qualidade de vida têm atraído muitos profissionais de outros estados.
Cidade média com jeito de metrópole, Florianópolis se destaca como
uma das melhores cidades do Brasil
para se viver.
Esses pontos positivos favorecem
a capital catarinense. O resultado
mais reluzente veio em março deste ano: o site de compras coletivas
Peixe Urbano transferiu sua sede do
Rio de Janeiro para Florianópolis.
Com isso, cerca de 400 funcionários fizeram as malas para a ilha. Pesaram na decisão do Peixe Urbano,
entre outros fatores, a facilidade de
contratar engenheiros qualificados
e o custo de vida menor. Uma pequena parte do Peixe Urbano – menos de 50 colaboradores – permaneceu no Rio de Janeiro.
Em densidade de funcionários, o
polo tecnológico de Florianópolis
mais uma vez destaca-se no cenário brasileiro. Na capital catarinense, a cada 100 mil habitantes, 2.891
trabalham em empresas de TI. É a
maior densidade do Brasil, seguida
por Manaus e Campinas.

Segundo a Acate, além de Floripa, o estado tem se destacado em
tecnologia da informação. Com faturamento anual de R$ 11,4 bilhões,
o setor já responde por 5% do PIB
catarinense – são 3 mil empresas
com mais de 47 mil funcionários.
Cidades polo como Joinville e Blumenau têm forte participação, com
destaque para companhia criadas
por empreendedores locais.
Para os jovens, o estado ainda
estimula a formação em tecnologia por meio do programa Geração
Tec. Criado em 2011, o projeto oferece cursos gratuitos de curta duração e auxilia no encaminhamento
para as vagas do setor, descobrindo
talentos para o mundo da tecnologia e fortalecendo as empresas de
tecnologia do Estado.

Um futuro sustentável
Desde maio, Florianópolis conta
com uma Rede de Monitoramento
Cidadão, que une setor produtivo,

Daniel Leipnitz, presidente
da Acate

universidades, mídia e organizações da sociedade civil para discutir a sustentabilidade da cidade.
A rede irá acompanhar 137 indicadores relacionados ao desenvolvimento de Florianópolis.
Os temas prioritários para a cidade são gestão do saneamento básico, mobilidade e transporte, uso
do solo e ordenamento territorial,
vulnerabilidade a desastres naturais
e mudança do clima, gestão pública moderna, gestão fiscal e conectividade. Essas áreas foram consideradas críticas no Plano de Ação
Florianópolis Sustentável, lançado
em 2015 pela prefeitura.
Na prática, a Rede de Monitoramento Cidadão é uma organização externa e independente
que tem como objetivo principal
acompanhar o desempenho do
município em temas que impactam diretamente na qualidade de
vida dos cidadãos.
Ela é parte do programa Cidades Emergentes e Sustentáveis,

do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que contempla também as cidades de Palmas
(TO), Goiânia (GO), João Pessoa
(PB), Vitória (ES) e Três Lagoas (MS).
Em Florianópolis, o projeto é financiado pelo Fundo Socioambiental
da Caixa (FSA/Caixa), e executado
pela Baobá – Práticas Sustentáveis,
que vem mobilizando a participação social.
Além de monitorar a evolução
dos indicadores prioritários, a rede
vai acompanhar temas como segurança, educação e saúde, entre outros. Os indicadores serão
atualizados no segundo semestre.
Como um de seus objetivos é a
disseminação de informações, a
organização vai criar uma plataforma online com dados sobre todas
as cidades participantes, para que
os cidadãos possam acompanhar
o desempenho de políticas públicas desenvolvidas em diversas áreas mapeadas, por meio da evolução desses indicadores.
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C

riada no fim de 2015 como
uma das principais medidas
de gestão pública em Santa Catarina, a SCPREV começou a
funcionar oficialmente neste ano.
A partir de agora, os servidores
podem aderir à Previdência Complementar do Estado. Também foi
anunciada a mudança na lei para
que municípios catarinenses também possam aderir ao plano.
Desenvolvida para garantir a sustentabilidade da previdência de
Santa Catarina no futuro, a Previdência Complementar é considerada uma tendência no serviço público brasileiro. O modelo é hoje uma
realidade em outros nove estados:
São Paulo, Rio de Janeiro, Minas
Gerais, Espírito Santo, Ceará, Bahia,
Pernambuco, Rio Grande do Sul
e Rondônia. Em Santa Catarina, a
SCPREV foi criada pelo Decreto nº
553, de 18 de dezembro de 2015.
Conforme informações da Secretaria de Estado da Fazenda (SES), a
iniciativa faz com que Santa Catarina se diferencie no combate à crise econômica. É necessário voltar
um pouco no tempo para entender a importância do passo dado
em Santa Catarina. Só a partir de
2004 é que o servidor público catarinense passou a contribuir para a
aposentadoria - até então não houve poupança alguma para garantir
os pagamentos, o que significa que
a conta vinha sendo paga única e
exclusivamente pela sociedade.
De acordo com a SES, ainda em
2008, na busca de um modelo ideal, foi criado o IPREV. Com isso, o
Estado economizou cerca de R$
1 bilhão com pouco mais de 13
mil servidores que ingressaram no
sistema a partir daquele momen-

to. Olhando para o futuro, faltava
repensar a previdência dos novos
servidores – por isso veio a SCPREV.
Santa Catarina também deve
oferecer aos municípios a possibilidade de aderir ao Regime de
Previdência Complementar do Estado como ocorre atualmente em
São Paulo e no Rio de Janeiro. Os
detalhes estarão em projeto que
deve ser enviado ainda neste ano
à Assembleia Legislativa para alterar a Lei Complementar 661/2015
(instituiu o Regime de Previdência
Complementar em Santa Catarina).
O objetivo, na prática, é compartilhar a administração e cortar custos
de criação e manutenção que cada
cidade teria ao manter uma instituição própria. “Essa é uma grande oportunidade aos municípios
que estão instituindo a previdência
complementar”, explica o diretor-presidente da SCPREV, Célio Peres.
Peres explica ainda os percentuais e como funciona o sistema.
“Todo servidor que queira aderir ao
plano com toda a estrutura regulamentada pela SCPREV poderá procurar o setor de recursos humanos
de onde trabalha ou diretamente
na Previdência Complementar do
Estado”, relata.
Os servidores que ingressarem
no Estado a partir do funcionamento da SCPrev contribuirão com 11%
para o fundo previdenciário (Iprev)
até o teto de R$ 4.663,75 (INSS).
E terão a opção de contribuir ao
novo regime (SCPrev) com a parcela que exceder a esse teto, com
alíquota de 8%. O Estado também
vai aportar 11% até o teto do INSS
e 8% na previdência complementar. O modelo trata com isonomia

Com a reforma da previdência estadual – que inclui
a SCPREV - a economia chega a R$ 838,2 milhões

todos os futuros concursados: do
juiz ao professor, do médico ao
policial.
Sem fins lucrativos e dotada de
autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a SCPREV foi
criada para oferecer uma solução
previdenciária aos servidores públicos catarinenses. A adesão é facultativa, mas apontada como vantajosa, visto que as contribuições
feitas em suas contas individuais
são acrescidas mensalmente pelos
patrocinadores no mesmo montante escolhido pelo servidor.
“A gestão é realizada pelos representantes dos próprios patrocinadores, obedecendo aos critérios de
transparência e normas financeiras
aplicadas às entidades de previdência complementar em todo o País”,
explica Peres.

Economia de quase
R$ 2 bilhões
Nos últimos 16 meses, a economia gerada para o Governo do Estado com a reforma da previdência
estadual e a renegociação da dívida com a União alcançou R$ 1,9
bilhão. As medidas também permitiram, conforme informações
da Secretaria Estadual da Fazenda
(SES), a convocação de mais de
2 mil servidores para a segurança
desde o ano passado.
Desde que renegociou o pagamento das parcelas mensais
da dívida do Estado com a União
por conta da renegociação dos
termos, há um ano, o governo de
Santa Catarina economizou R$
1,08 bilhão. O valor corresponde às
parcelas mensais de R$ 90 milhões
que deixaram de ser pagas ao longo do último ano.
Já com a reforma da previdência
estadual – que inclui a SCPREV - a
economia chega a R$ 838,2 milhões. A diminuição se deve a três
fatores: utilização pelo Fundo Financeiro das aplicações financeiras
anteriormente vinculadas ao Fundo Previdenciário; a migração para
o Fundo Financeiro das contribuições previdenciárias; e o aumento
gradual da alíquota da contribuição
previdenciária dos servidores.
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lém do turismo, com as belas praias, o extenso litoral
de Santa Catarina é também
importante para a gastronomia: o
Estado é o maior produtor nacional
de ostras e mexilhões, principais
produtos da maricultura. Agora, a
ideia é inserir a atividade na agenda de crescimento do Estado por
meio de um plano estratégico para
o desenvolvimento da maricultura.
Santa Catarina responde por 95%
da produção brasileira de mexilhões e ostras. Com 589 produtores espalhados ao longo de 12 municípios costeiros, a atividade gera
cerca de 1.500 empregos diretos.
Estima-se ainda o envolvimento de
mais 5.000 postos de trabalho ao
longo de toda a cadeia produtiva,
desde a produção de equipamentos e insumos até a distribuição e
venda para milhares de consumidores finais.
A produção anual alcança 21 mil
toneladas.Deste total, 16,1 mil toneladas são de mexilhões, enquanto as ostras somam 2,9 mil toneladas e as vieiras, ainda um produto
pouco explorado, mas valorizado,
alcança apenas 28 toneladas.
O crescimento verificado pela
maricultura a partir dos anos 2000
deve-se, em parte, à maior demanda por restaurantes que surgiram
em Florianópolis e outras cidades.
Especializados em frutos do mar,

esses estabelecimentos formaram
uma rota gastronômica que tem
atraído muitos turistas e moradores locais.
Os produtos da maricultura podem ser adquiridos em peixarias e
degustados em restaurantes não
somente na capital, mas em toda
a costa catarinense. Nas mãos de
chefs conhecidos, as ostras são
servidas in natura ou agregadas em
receitas e pratos sofisticados. Não
à toa Florianópolis virou a capital
nacional da ostra e tem uma festa
anual dedicada ao produto.
O plano terá como ponto central
a adoção de inovações tecnológicas para aumento da produtividade
e competitividade do setor. O documento prevê objetivos e ações
para um período de cinco anos
e contempla todos os aspectos
econômicos, sociais e ambientais
relacionados ao desenvolvimento
sustentável da maricultura catarinense.
Apesar de bem desenvolvida,
comparativamente aos demais
estados brasileiros, a maricultura
catarinense ainda é bastante rudimentar em termos tecnológicos,
com baixos níveis de produtividade
por hectare.Na visão da Câmara
Setorial de Maricultura, a atividade
precisa ser competitiva para, além

de manter o mercado interno, ganhar espaço no exterior. “Para isso,
a mecanização dos cultivos e a rastreabilidade da produção são componentes importantes da estratégia
de desenvolvimento para os próximos anos”, avisa o secretário da câmara, Felipe Suplicy.
Uma das medidas é aproveitar a
excelência dos mexilhões cultivados e fortalecer a marca “Moluscos de Santa Catarina”. Para que os
produtores possam cumprir todas
as exigências sanitárias e atingirem
os padrões de qualidade, rastreabilidade e sustentabilidade da marca
coletiva, eles receberão treinamento e capacitação constante.
De acordo com Suplicy, o objetivo é alcançar um reconhecimento internacional para a produção
sustentável de moluscos de Santa
Catarina.
A minuta do Plano de Desenvolvimento contém ainda um
diagnóstico da situação atual da
maricultura e uma estratégia com
plano de ação desenvolvido levando em conta os aspectos sociais,
econômicos e ambientais. O estudo apresenta também mecanismos de inserção dos produtores na
cadeia formal de processamento e
comércio de moluscos, além de
opções de arranjos produtivos para

adoção do cultivo mecanizado.
O secretário da Câmara Setorial
ressalta que a participação do setor produtivo, através das empresas
processadoras, das associações de
pequenos produtores, e das instituições governamentais e do setor
de pesquisa e extensão é essencial
para assegurar que todos os envolvidos com a atividade estejam de
acordo quanto à estratégia de desenvolvimento.
E espaço para crescer existe. Nos
últimos dez anos, o consumo de
pescados mais que dobrou no Brasil. Em 2010, último dado disponível, o consumo era de menosde 9
kg por habitante ao ano, abaixo do
mínimo recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS),
que é de 12 Kg ao habitante ao ano.
Os principais mercados são, além
do Nordeste brasileiro, os estados
de São Paulo e Rio Grande do Sul.
No exterior, o valor do mercado
mundial de mexilhões é de cerca
de US$ 700 milhões. Com a adoção de um planejamentoestratégico para a maricultura, Santa Catarinapoderia atingir maior escala de
produção, necessária para abrir e
manter mercados internacionais.
Hoje, o principal exportador mundial é o Chile, e o maior comprador
de ostras e mexilhões é a França.

Santa Catarina responde por 95% da produção brasileira de mexilhões e ostras
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anta Catarina superou Goiás
e se tornou o quarto maior
produtor brasileiro de leite
industrializado. Conforme dados
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a produção
anual alcança 2,44 bilhões de litros.
Enquanto a captação de leite pelas
indústrias no Brasil diminuiu 3,7%
no último ano, em Santa Catarina o
crescimento foi de 3,82%.
Os números do IBGE se referem
à captação de leite cru pelas indústrias inspecionadas, o que representa 76% do total produzido em
Santa Catarina. A estimativa é que
a produção de leite do Estado gire
em torno de 3,2 bilhões de litros,
incluindo o leite consumido pelas
famílias rurais e na alimentação de
animais.
A atividade leiteira no Estado está
concentrada nas pequenas propriedades de agricultores familiares
e representa uma importante fonte de renda. “O setor é um grande
destaque da economia de Santa
Catarina e passa por transformações, com o investimento em pastagens, tecnologias e genética”, salienta o secretário da Agricultura e
da Pesca, Moacir Sopelsa.
Nos últimos 12 anos, o crescimento da atividade foi superior aos
10% ao ano no estado catarinense.
No mesmo período, o Brasil teve
um crescimento médio de 4% ao
ano. Segundo o secretário adjunto da Agricultura, Airton Spies, a
tendência é de retomada do crescimento na produção de leite no
Estado, já que as indústrias estão
ampliando fábricas, o que deve aumentar a disputa por leite e estimular a produção.
Entre os maiores produtores de
leite do Brasil, todos registraram
queda na produção em 2016. O
maior produtor do País, Minas Gerais, perdeu 5,21% na captação de
leite nas indústrias; no Rio Grande
do Sul, a produção foi 6,84% menor; e no Paraná a queda foi de
3,32%. Goiás, que antes ocupava o
quarto lugar no ranking de produção de leite industrializado no país,
teve uma redução de 5,55% no último ano.
Esse cenário pode ser explicado
pela alta nos preços do milho em

Moacir Sopelsa secretário estadual da Agricultura e da Pesca
2015 e 2016, o que refletiu no preço
da ração para os animais e prejudicou a alimentação das vacas leiteiras nesses estados. Como em Santa
Catarina o sistema de produção é
majoritariamente baseado em pastagens, o impacto foi menor.
Para que o leite seja competitivo
no mercado global, o desafio é aliar
alta qualidade e custos menores,
algo que o Estado já conquistou
com a suinocultura e a avicultura. A
Secretaria da Agricultura e da Pesca
salienta, também, os esforços para
garantir a sanidade animal do rebanho. “Nós queremos incentivar os
agricultores a investirem em suas
propriedades, buscando conhecimento e crescimento na atividade.
Nossa intenção não é só aumentar
a quantidade de leite produzido em
Santa Catarina, mas também aumentar a qualidade”, afirma Sopelsa.

Incentivo à pecuária
Em maio, outra ação foi lançada
para incentivar os investimentos
e fomentar negócios na pecuária. Santa Catarina agora tem um
Programa de Desenvolvimento da
Bovinocultura de Corte Catarinense, iniciativa liderada pela Federação da Agricultura e Pecuária do
Estado de Santa Catarina (Faesc)
em parceria com o Sebrae e com
o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).
De acordo com dados da Companhia Integrada de Desenvolvi-

mento Agrícola de Santa Catarina
(Cidasc), o rebanho bovino catarinense totaliza cerca de 4,5 milhões
de cabeças. Embora o estado seja
mais conhecido pela produção de
leite do que de carne, há predomínio de animais de corte: 51,4% possuem aptidão para corte, 34,74%
aptidão para leite e 13,75% aptidão
mista. A bovinocultura está presente em 291 municípios catarinenses
(98,6% do total) e o rebanho distribui-se em 78.729 produtores.
Devido à reduzida extensão territorial de Santa Catarina, o presidente da Faesc, José Zeferino Pedrozo,
salienta que o objetivo não é tornar
o estado autossuficiente na produção de carne bovina. “Nosso consumo é muito grande e com certeza vamos continuar comprando
de outros estados. Mas podemos
oferecer determinados cortes de
maior qualidade, agregando valor
para nossos produtores e quem
sabe conseguindo espaço também
no cenário internacional, a exemplo do que Santa Catarina já faz
com muito sucesso na suinocultura e na avicultura”, relata.
Algumas ações neste sentido já
estão em prática, como o projeto Assistência Técnica e Gerencial
(ATeG) em pecuária de corte, que
atende gratuitamente produtores
em diferentes regiões catarinenses.
Os pecuaristas recebem uma visita
técnica e gerencial por mês pelo
período de dois anos. A iniciativa é
coordenada pelas unidades catari-
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Na última década, o setor leiteiro catarinense cresceu 10% ao ano

nenses do Senar e do Sebrae.
As visitas técnicas e gerenciais
têm foco na transmissão de conhecimentos relacionados à gestão das
empresas rurais e técnicas de manejo voltadas às atividades pecuárias.
“Durante as visitas, os técnicos de
campo repassam orientações sobre cálculos de custos de produção
e indicadores de melhorias. Levam
para os produtores informações importantes para ampliara produtividade”, complementa Pedrozo.

Renda rural cresce 118%
Por meio de parceria com o Banco Mundial (Bird), o governo do
Estado mantém o programa SC Rural. Em seis anos de atividades, os
empreendimentos apoiados registraram elevação de 118% na renda.
No período, o SC Rural já investiu
mais de R$ 380 milhões no meio
rural catarinense e alcançou nota
máxima na avaliação do BIRD, sendo classificado como “altamente
satisfatório”.
A meta principal era aumentar
em 30% a renda dos agricultores.
Um estudo de avaliação de impac-
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José Zeferino Pedrozo,
presidente da FAESC
to realizado pelo Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola
(Cepa/Epagri) mostrou que o valor
das vendas dos empreendimentos
da agricultura familiar que aderi-

ram ao SC Rural cresceram mais
de 118% nos últimos seis anos, enquanto os empreendimentos não
apoiados tiveram um amento mais
modesto, de 44%.
No setor de panificação, esse
crescimento é ainda maior. Para
os empreendimentos beneficiados,
o aumento nas vendas chegou a
235%. Outro destaque é o turismo
rural, que cresceu 237%.Essas duas
atividades têm despertado interesse principalmente de jovens agricultores e de mulheres - em Santa
Catarina, a produção de pães e o
turismo se tornaram importantes
alternativas de renda, contribuindo
para reduzir o êxodo rural. Nos últimos seis anos, o SC Rural destinou
R$ 13 milhões para estas áreas.
As conquistas obtidas com o
apoio do SC Rural são modelo para
o Banco Mundial e estão inspirando
ações em outros estados e países.
O programa se diferencia pela coordenação interinstitucional entre
as secretarias de Estado; a complexidade da organização da agricultura familiar em Santa Catarina e
atenção dada aos grupos de indígenas, mulheres e jovens.

MIX
Prevenção bucal

Cerca de 70 mil crianças são atendidas,
anualmente, pelo Programa de Saúde Bucal da prefeitura de Joinville. Graças a esse
trabalho, dados da Secretaria da Saúde do
município apontam que 60% das crianças
não têm necessidade de realizar tratamento odontológico restaurador, precisando
somente de tratamento preventivo. O programa existe há 30 anos na cidade e atende
também a idosos, gestantes e pessoas portadoras de necessidades especiais.

Anel viário

A Prefeitura de Florianópolis iniciou em março as obras
de construção do corredor exclusivo para o Rapidão,
sistema de ônibus BRT que faz parte da implantação do
anel viário da cidade, considerada a maior intervenção
de mobilidade urbana focada no transporte público coletivo da história da Capital. O primeiro segmento será
executado no entorno da UFSC. No total, o anel viário
terá 17 quilômetros e custo estimado em R$ 162 milhões com recursos da Caixa Federal.

Comemoração na fábrica

A fábrica da General Motors em Joinville
completou quatro anos de operações em
fevereiro deste ano. Referência mundial em
sustentabilidade e preservação do meio
ambiente, a unidade catarinense já produziu mais de 350 mil motores nas versões
1.0 e 1.4 litros, destinados à fábrica da GM
em Gravataí (RS). As peças são usadas nos
modelos Onix e Prisma, dois dos mais vendidos do Brasil.

Novo aeroporto

O aeroporto de Florianópolis foi um dos quatro leiloados pelo governo em março. A operadora suíça Zurich saiu vencedora, ao oferecer R$ 83 milhões (o lance
mínimo era R$ 53 milhões). Por contrato, entre outras
obras, a Zurich irá investir R$ 960 milhões no aeroporto, incluindo a construção de um novo terminal, ampliação do estacionamento de veículos e do pátio interno (colocação de 10 pontes de embarque). A estimativa
é que, em 20 anos, o fluxo anual de passageiros passe
de 3,7 milhões no terminal para 14 milhões de pessoas.

Dragagem no porto

Foi aprovado, em março, o valor de R$
38,8 milhões necessários para as obras de
dragagem do canal de acesso ao Porto
de Itajaí. A melhoria é imprescindível uma
vez que, desde setembro de 2015, o alto
volume de chuvas na região, aos poucos,
causou um assoreamento extraordinário, o
que compromete as atividades portuárias.
A perspectiva é de que os trabalhos durem
seis meses.
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o Oeste, gaúchos. No Vale
do Itajaí e no Norte, alemães. No litoral, portugueses. No interior, poloneses, suíços
e italianos. Para onde se olhe em
Santa Catarina, as etnias têm um
papel preponderante na formação
cultural, histórica e econômica do
estado barriga-verde.
Essa herança é encontrada ainda
na arquitetura e nos costumes: há
casarões portugueses do Litoral, a
arquitetura em estilo enxaimel no
Vale do Itajaí e no Norte do Estado
e tradições italianas ainda fortes no
Oeste.
Há conjuntos históricos que representam outras etnias europeias
que também participaram, em menor escala, da colonização do Estado. A cidade de Treze Tílias, no
Meio-Oeste, foi fundada por imigrantes austríacos vindos da região
do Tirol e parece uma vila típica saída dos Alpes. Outros dois grupos
étnicos com contribuições que
merecem destaque são os poloneses e os ucranianos.
Professor da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e coordenador do Núcleo de Estudos
de Estudos da Economia Catarinense (NECAT), Lauro Mattei confirma o papel decisivo que imigrantes portugueses, italianos, alemães
e poloneses tiveram no processo
de colonização e formação de es-

paços econômicos hoje consolidados no Estado.
“De um modo geral, observa-se
que a ocupação das terras catarinenses ocorreu inicialmente pela
região litorânea, com destaque
para a região do Desterro (atualmente Florianópolis) e de Laguna,
no Sul”, avisa ele. Em meados do
século XVIII, a região de Lages ganha importância econômica ao ser
descoberta como uma espécie de
corredor para transportar gado do
Rio Grande do Sul para São Paulo.
A partir destes movimentos e da
chegada de imigrantes, a história
de Santa Catarina foi sendo moldada também na economia. No
Vale do Itajaí, por exemplo, onde
se sobressai a indústria têxtil e de
vestuário, boa parte do maquinário
utilizado para fomentar o desenvolvimento do setor veio da Alemanha, trazido por imigrantes.
Mattei relembra que, a partir da
segunda metade do século XIX,
houve um forte processo de imigração para as regiões do Vale do
Itajaí (destaque para a formação de
Blumenau e Brusque), para a região Norte (Joinville e Jaraguá do
Sul) e para o Sul do estado (Criciúma, Urussanga e Tubarão).
“Com isso, verifica-se o início da
transformação da base econômica
com o surgimento de pequenas
indústrias nos setores alimentar,
têxtil, erva-mate e de madeiras, o
que possibilitou o salto para a industrialização no século seguinte”,
ilustra ele.
Em função disso, o sistema econômico deixou de ter sua base
exclusivamente voltada para a subsistência local e passou a participar
também da dinâmica do Brasil,
através do fornecimento de excedentes, em sua maioria de origem
agropecuária.
Chapecó e o Oeste, com a
chegada de imigrantes gaúchos
e alguns paranaenses, tiveram
condições de impulsionar o crescimento econômico por meio
da agricultura. Isto se percebe na
consolidação hoje do polo agroindustrial da região, um dos mais
importantes do Brasil e que sedia
uma das maiores feiras da área frigorífica, a Mercoagro.

A partir de um intenso movimento econômica, a infraestrutura recebeu forte impulso. Conforme o
professor da UFSC, das últimas décadas do século XIX até a Primeira
Guerra Mundial houve a construção de uma série de estradas que
interligaram Blumenau a Itajaí e a
Joinville, e todas estas a Curitiba.
Além disso, no Planalto Norte foi
erguida a estrada de ferro que possibilitou a interligação de São Paulo
ao Rio Grande do Sul. “No Sul do
estado foi construída a ferrovia
Thereza Christina para escoar a
produção daquela região até a área
portuária”, finaliza.

Das pessoas, a alegria
Uma mistura de pessoas de locais diferentes torna Santa Catarina, provavelmente, o Estado brasileiro com maior número de festas
típicas e datas comemorativas. Algumas delas, como a Oktoberfest
de Blumenau, são conhecidas até
mesmo fora do País.
Aliás, o Vale do Itajaí – além de
Blumenau, com Brusque e sua
Festa do Marreco - preservam a
cultura e as tradições dos imigrantes que colonizaram a região. É no
Vale, também, que se concentram
os principais eventos do Circuito
de Festas de Outubro.
O turismo é outra fonte econô-

mica muito importante de Santa
Catarina – a receita com os visitantes, principalmente em períodos
como o veraneio – alcança R$ 8
bilhões por ano. A capital Florianópolis é um dos principais destinos
turísticos do Brasil, com opções de
praias tanto para quem gosta da
agitação da vida moderna quanto
para aqueles que buscam a tranquilidade de comunidades do interior.
Ainda no Litoral, o Sul é propício
para a prática do surfe e tem belezas históricas, com destaque para
Laguna, Garopaba e Imbituba. No
Norte, a rica Balneário Camboriú
atrai turistas endinheirados dispostos a curtir a badalada noite da região e os famosos restaurantes.
É o verão, ainda, que oferece a
oportunidade para a maior festa do
ano: o Carnaval. Em Florianópolis,
mais de 100 mil pessoas movimentam a economia da ilha. Laguna,
no Sul, também recebe uma multidão de foliões pelas ruas durantes
os quatro dias de festa.
Já na divisa com o Rio Grande
do Sul estão os famosos paredões
da Serra Geral, uma riqueza geográfica que, aliado ao rigoroso inverno, tem feito a festa dos visitantes. Algumas das cidades mais frias
do Brasil, como Urupema e São
Joaquim, se destacam no turismo
de inverno.

As etnias têm um papel preponderante na formação
cultural, histórica e econômica do estado Barriga Verde
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CARNE QUE GANHA

O MUNDO

R

O setor da carne é
responsável pelo maior
faturamento da produção
agropecuária catarinense,
com faturamento de R$
12,5 bilhões em 2016
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esponsável por mais de um
terço do PIB do Brasil e o
único setor econômico que
vinha resistindo um pouco melhor
à crise econômica, o agronegócio,
mais especificamente o setor de
carnes, desde março enfrenta uma
batalha: provar ao mercado nacional e internacional que o produto
feito no Brasil é de qualidade.
A unanimidade entre o setor produtivo é de que a Operação Carne
Fraca da Polícia Federal causou danos muitos maiores do que o imaginado. Como um dos principais
estados produtores de carne – principalmente de aves e suínos, mas
também bovina – Santa Catarina
é exemplo nos cuidados sanitários
de produção e berço das maiores
empresas produtoras de proteína
animal do País. São 18 mil produtores integrados às agroindústrias no
Estado. O setor gera quase 60 mil
empregos diretos em frigoríficos e
indústrias de beneficiamento.
O Estado é o maior produtor nacional de carne suína e o segundo
maior de carne de frango, atendendo o mercado brasileiro e o exterior, com presença em mais de 120
países. Segundo o secretário de
Estado da Agricultura e da Pesca,

Moacir Sopelsa, os produtos catarinenses são reconhecidos internacionalmente pela sua qualidade.
“E quando buscamos certificados
internacionais, que atestam a sanidade de nossos rebanhos para comercialização em mercados do exterior, estamos garantindo também
a qualidade da carne consumida
em Santa Catarina”, ressalta.
A carne de frango é o principal
produto da pauta de exportações
de Santa Catarina. Com 8,5 mil
produtores, o setor produziu 2,1
milhões de toneladas em 2016 e,
desse total, 47% foram destinadas
ao mercado externo. O faturamento das exportações atingiu US$ 1,7
bilhão e a carne de frango catarinense chegou a países como Japão, Holanda, Bélgica, China, Arábia Saudita e Reino Unido.
A suinocultura catarinense fechou 2016 com uma produção
de 969 mil toneladas, sendo que
28,3% foi destinado à exportação
e 71,7% atendeu ao mercado interno. O Estado respondeu por 38%
de toda carne suína exportada pelo
país e faturou US$ 555,2 milhões.
Os principais destinos foram países
como Rússia, China e Hong Kong.
Quando se analisa a totalidade
da cadeia produtiva de carnes – incluindo frango, suínos e bovinos –
ela é responsável pelo maior faturamento no Valor Bruto da Produção
Agropecuária de Santa Catarina,
cerca de R$ 12,50 bilhões em 2016.
Graças ao seu status sanitário
diferenciado como único Estado
brasileiro livre de febre aftosa sem
vacinação e, junto com o Rio Grande do Sul, zona livre de peste suína
clássica com certificados da Organização Mundial de Saúde Animal
(OIE), Santa Catarina tem acesso
exclusivo aos mercados mais competitivos do mundo, com habilitação para exportar carne suína para
Estados Unidos e Japão.
Para o presidente da Federação
das Indústrias de Santa Catarina
(Fiesc), Glauco Côrte, o setor do
agronegócio defende as investigações, que são necessárias para punir eventuais desvios de conduta.
Mas espera, por outro lado, responsabilidade na divulgação de seus
resultados, para que o consumidor,

tanto doméstico quanto internacional, não seja induzido a interpretar
que problemas isolados são a regra.

Inspeção sanitária
rigorosa
Segundo a Companhia Integrada
de Desenvolvimento Agrícola de
Santa Catarina (Cidasc), o modelo
catarinense de inspeção sanitária
animal é referência de qualidade e
segurança. A entidade acompanha
bovinos, aves e suínos desde o nascimento dos animais, com a devida
supervisão profissional até o abate
e a comercialização da carne ao
consumidor final.
O presidente da Cidasc, Enori
Barbieri, relata que, no caso dos
bovinos, todos os animais nascidos
em Santa Catarina recebem um
brinco que permite a identificação
e garante a rastreabilidade do rebanho.
Para que os animais, incluindo
frangos e suínos, sejam transportados no Estado é obrigatória a
emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA), documento que atesta a
sanidade desses animais. No caso
das granjas de reprodutores, a GTA
deve ser emitida por um veterinário
oficial.
“Quando o animal chega ao frigorífico, seja ele enquadrado no
Sistema de Inspeção Municipal,
Estadual ou Federal, é obrigatória a
presença de um veterinário durante

o abate. São feitos exames antes e
depois do abate, para certificar que
a carne está apta ao consumo”,
afirma Barbieri. O trabalho nas propriedades rurais também envolve a
orientação de produtores e o auxílio dos profissionais da companhia
no combate a doenças.
Nos pontos de venda, a Vigilância
Sanitária analisa as condições de
armazenagem, embalagem, carimbo de procedência e rotulagem de
todos os produtos de origem animal. Em Santa Catarina, conforme
o presidente da Cidasc, ainda há
um convênio do Ministério Público Estadual com diversos órgãos
para verificar se todo esse processo
está sendo devidamente cumprido.
“O Ministério Público faz visitas a
supermercados aleatoriamente. O
que não está de acordo com esse
processo descrito é recolhido e
descartado”, explica Barbieri.
Mesmo nos frigoríficos com o
Sistema de Inspeção Federal (SIF),
ele ressaltaque o acompanhamento dos animais desde o dia do nascimento até o abate é de responsabilidade da Cidasc. “Tanto que as
missões internacionais que visitam
Santa Catarina conhecem o modelo de inspeção estadual, mesmo
importando produtos de estabelecimentos enquadrados no SIF. Santa Catarina é modelo em sanidade
animal e vegetal e também na inspeção de produtos de origem animal e vegetal”, completa ele.

SC respondeu por 38% de toda carne suína
exportada pelo país e faturou US$ 555,2 milhões
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produção de todas as carnes”, projeta ele.
Apesar de países que, inicialmente, anunciaram embargo à carne já
terem retirado as restrições – como
Chiba, Hong Kong, Egito e Chile, o
mercado externo ainda não voltou
à normalidade. “Uma coisa é o país
suspender o embargo, outra é voltar
a comprar”, avisa Ribas Júnior.
Ele acredita que, no primeiro semestre, a redução das exportações
será mais acentuada e o ano deve
encerar com queda de 10% em faturamento e de 5% a 6% em volume. A
cadeia da avicultura industrial catarinense responde por 26% da exportação brasileira.
O dirigente destaca ainda que as
plantas habilitadas a exportar recebem, a cada ano, cerca de 200
inspeções técnicas de missões estrangeiras. As indústrias de Santa Catarina são as mais modernas. “Ninguém vende para 150 países se não
tiver qualidade e segurança”, avisa.

Com 8,5 mil
produtores, o setor do
frango produziu 2,1
milhões de toneladas
em 2016 e, desse total,
47% foram destinadas
ao mercado externo

SANTA
CATARINA
José Antônio Ribas, presidente da ACAV
Ao todo, cerca de 300 empresas
catarinenses relacionadas ao agronegócio são fiscalizadas constantemente por órgãos federais e cerca
de 600 unidades são visitadas por
equipes da Cidasc.

A retomada
da confiança
Apesar da sólida estrutura de inspeção sanitária, as indústrias e o governo catarinense veem que 2017 é
um ano para recuperar o terreno
perdido com os abalos à imagem
da cadeia produtiva da carne.
Dentro da operação Carne Fraca,
a única unidade em Santa Catarina
interditada foi a filial de um frigorífico paranaense, localizada em
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Jaraguá do Sul, que produzia basicamente linguiça frescal, salsicha e
presunto. Com os desdobramentos
da operação, o Ministério da Agricultura terminou cancelando a autorização para funcionamento do
frigorífico.
De acordo com o presidente da
Associação Catarinense de Avicultura (ACAV) e diretor do Sindicato das
Indústrias da Carne e Derivados de
Santa Catarina (SINDICARNE) José
Antônio Ribas Júnior, até o fim do
ano, o Brasil deve perder US$ 1 bilhão de dólares devido a perdas no
mercado interno e nas exportações.
“Para as agroindústrias catarinenses,
o valor chega US$ 260 milhões. O
mercado doméstico é prioridade
das indústrias, pois absorve 80% da

- Maior produtor brasileiro
de carne suína
- Segundo maior produtor
de carne de frango
- Exporta para 120 países
- Setor emprega 60 mil pessoas
- Exportações: carne de frango
(US$ 1,7 bilhão em 2016) e carne
suína (US$ 555 milhões em 2016)
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DOIS MILHÕES
DE COOPERADOS
E R$ 31 BILHÕES
EM NEGÓCIOS

S

eja no campo ou na cidade, o
cooperativismo de Santa Catarina só tem a comemorar.
O segmento cresceu 15% em 2016,
segundo dados da Organização das
Cooperativas do Estado de Santa
Catarina (OCESC). As 265 cooperativas catarinenses reúnem 2 milhões de associados, respondem
por 58 mil empregos e faturaram,
no ano, R$ 31,5 bilhões.
Conforme Luiz Vicente Suzin,
presidente da OCESC, “as cooperativas ignoraram a recessão de 2015
e 2016 e continuaram crescendo,
com foco no mercado e aperfeiçoamento constante da gestão”. O ano
passado foi o oitavo consecutivo de
crescimento, após a crise financeira
internacional de 2008/2009.
Com a expansão de 9% no quadro
social, o total de cooperados alcançou 2,09 milhões. Considerando
as famílias, significa que metade da
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população do estado barriga verde
está vinculada ao cooperativismo.
De acordo com a OCESC, houve
crescimento do quadro social no
segmento de jovens e mulheres.
O número de jovens até 25 anos
que se associaram às cooperativas
teve uma forte elevação de 67% no
ano passado, chegando a quase
meio milhão de pessoas (490.366),
representando 23% do total de associados. No caso das mulheres, a
participação alcança 37% dos associados – elas são cerca de 784 mil
no sistema cooperativo.
Em 2016, as cooperativas catarinenses recolheram R$ 1,84 bilhão
em tributos, sendo R$ 1,2 bilhão de
reais de geração de impostos sobre a receita bruta (crescimento de
17,5%) e R$ 620,9 milhões de reais
de geração de contribuições sobre
a folha de pagamento de salários
(aumento de 7%).
Segundo a entidade, as cooperativas agropecuárias, em um total de
52, representam 63% de toda a riqueza do sistema. No conjunto, essas cooperativas mantêm um quadro social de 69 mil cooperados e
um quadro funcional de 38 mil empregados. O faturamento anual do
ramo agropecuário somou R$ 19,9
bilhões em 2016.
Em segundo lugar está o ramo
crédito. É o primeiro em número
de associados (1,4 milhão) e o segundo em movimento econômico
(7,3 mil empregados e faturamento
de R$ 5,26 bilhões). O ramo de saúde, com 30 cooperativas e 11.631
associados, faturou R$ 3,2 bilhões
em 2016.
Destacam-se, ainda, o segmento de transporte, formado por 40
cooperativas (R$ 1,4 bilhão de faturamento e 10.563 cooperados); o
ramo de infraestrutura, composto
por 33 cooperativas de eletrificação
rural com 311.466 associados – estas registraram receita, em 2016, de
R$ 739,5 milhões de reais.
Suzin salienta que desenvolvimento não é papel apenas dos governos, mas de todos os atores de
uma região: governos, iniciativa privada e indivíduos. “As cooperativas
são um fator primordial no desenvolvimento regional pela possibili-
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Luiz Vicente Suzin, presidente da OCESC
dade de gerar empregos, empreendedorismo e distribuição de renda.
A sustentabilidade acontece pela
sinergia entre Estado, mercado e
sociedade civil”, completa ele
.

Gigante do agronegócio
Berço das tradicionalíssimas Sadia e Perdigão, hoje marcas da BRF,
Santa Catarina é terra de uma das
maiores cooperativas nacionais do
agronegócio, a Aurora. Sediada em
Chapecó, a Aurora é formada por
13 cooperativas que representam
100 mil famílias. Ela atua na industrialização e comercialização de
carnes suínas, aves, lácteos, massas, vegetais e suplementos para
nutrição animal.
Presidida por Mário Lanznaster,
a Aurora atingiu em 2016 a receita
operacional R$ 8,5 bilhões - crescimento de 12% em relação ao ano
anterior. Neste ano, a cooperativa

adquiriu as duas plantas da Cooperativa Tritícola Erechim (Cotrel) - um
frigorífico de aves e um de suínos
- objeto de parcerias desde 2005 e
que, juntas, somam 2.496 empregos diretos. A negociação custou
R$ 108 milhões.
Com 48 anos de atividades, a Aurora possui oito unidades industriais
de suínos, sete de aves, seis fábricas
de ração, 13 unidades de ativos biológicos (incluindo granjas, incubatórios e unidades de disseminação
de gens), 12 unidades de vendas,
uma unidade de processamento de
lácteos e a sede central (matriz).
As vendas no mercado doméstico responderam por 76% do faturamento e as exportações por 24%.
Aliás, o comércio exterior cresceu
quase 10% em 2016, com uma receita líquida de R$ 2,02 bilhões.
Quanto ao retorno em impostos,
somente em ICMS, ano passado a
cooperativa recolheu cerca de R$
1,4 bilhão para o estado catarinense.

NÚMEROS DO
COOPERATIVISMO
DE SC

Receita em 2016:
R$ 31,5 bilhões;
265 cooperativas;
2 milhões de associados;
58 mil empregados;
Principais ramos:
- Agropecuário: R$ 19,9
bilhões (63% do total)
- Crédito: R$ 5,26 bilhões (16%)
- Saúde: R$ 3,2 bilhões (10%)
- Transporte: R$ 1,4 bilhão (5%)
- Consumo: R$ 1,1 bilhão (4%)
- Infraestrutura: R$ 739,5
milhões (2%)
Participação da mulher
no quadro social:
37% ou 784.583 pessoas
do sexo feminino.
Participação de jovens até
25 anos no quadro social:
23% ou 490.366 jovens.
Empregados de cooperativas:
As 265 cooperativas
catarinenses empregam
58 mil pessoas.

Mário Lanznaster,
presidente da Aurora
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MIX
Turismo

Com as obras em ritmo acelerado, o novo
Centro de Eventos de Balneário Camboriú
deve ser inaugurado ainda neste ano – provavelmente em setembro. O projeto contempla três pavilhões de exposições, salas
de convenções, espaço para lojas, praças
de alimentação e serviços, além de mais
de mil vagas de estacionamento. No total, serão 33 mil metros quadrados de área
construída, às margens da BR-101. O custo
é de R$ 89 milhões.

Floripa mais limpa
Corrente positiva

No ano em que completa 30 anos, o Grupo RIC fortalece sua relação com o mercado e a sociedade, por meio
do projeto Corrente do Bem. A ação propõe um elo entre anunciantes, principais empresários e publicitários do
Estado para acelerar e fortalecer o desenvolvimento de
Santa Catarina. A primeira etapa foi realizada em Florianópolis, Blumenau, Itajaí, Joinville, Criciúma e Chapecó,
com 96 empresas, entre clientes, agências e prospecções. As reportagens da Corrente do Bem estão reunidas
no site ricmais.com.br/sc/blogs/correntedobem.

Relíquias do mar

Com R$ 84 milhões em investimento, a região Norte da ilha de Florianópolis deverá
ter, nos próximos anos, 100% do esgoto
sanitário tratado. A prefeitura da cidade autorizou o início das obras de ampliação do
Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) da
Praia dos Ingleses. A obra, que inclui também a praia do Santinho, será realizada pela
Companhia Catarinense de Saneamento
(Casan). Serão implantados 58 quilômetros
de redes coletoras, beneficiando cerca de
50 mil habitantes.

Um dos principais museus de Santa Catarina, o Museu Nacional do Mar, em São Francisco do Sul, passa
por uma reforma emergencial ao custo de R$ 300 mil. A obra consiste em reparos principalmente na cobertura e em algumas salas, com previsão de conclusão para 60 dias. A Sala Amyr Klink, com uma réplica
do barco a remo do conhecido navegador, é um dos pontos que serão revitalizados.

Queijo certificado

A Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de
Santa Catarina (Epagri) busca obter a Indicação Geográfica (IG) do queijo artesanal serrano produzido no Estado.
A IG é uma forma de valorização do produto de uma
região ou território, cuja procedência adquiriu notoriedade em decorrência do modo de fazer, das características
ambientais locais e outros fatores. Um exemplo clássico
é o champanhe. O processo deve ser validado pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), que vai
decidir pela concessão ou não da indicação
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