
[PeloEstado] - Como foi o 
primeiro semestre de 2015 
para a indústria do estado?
Glauco Côrte - Os indicadores 
mostram desaquecimento das 
atividades industriais no primei-
ro semestre de 2015 comparado 
a 2014: caíram produção, vendas, 
exportações, importações e houve 
perda de ritmo nas contratações. 
O índice de atividade econômica 
do Banco Central, que é uma pré-
via do PIB (Produto Interno Bru-
to) e engloba outros setores, tam-
bém mostra retração econômica 
para Santa Catarina, com queda 
de 1,77% até maio, contra queda 
de 2,78% do Brasil. Em igual perí-
odo do ano passado estava positi-
vo em 3,78%. As vendas do comér-
cio varejista ampliado declinaram 
7% no período (cresceram 5,6% 
em 2014) e a produção industrial 
registrou queda de 7,4%  (-0,4% 
em igual período de 2014). A in-
dústria de transformação abriu 12 
mil postos de trabalho contra 28 
mil no ano anterior. A geração de 
empregos total, incluindo todas as 
atividades econômicas de Santa 
Catarina, ficou em 21 mil contra 
61,8 mil em 2014.

[PE] - Santa Catarina tem 
tido resultados melhores que 
o restante do país. Que índi-
ces comprovam isso e o que 
explica essa diferença?
Côrte - A economia de Santa Ca-
tarina é mais diversificada, não 
sendo tão concentrada nos seto-
res que sentem impacto maior da 
crise, como o automobilístico. Por 
outro lado, temos uma agroin-
dústria forte e competitiva. Nosso 
melhor indicador é o emprego. A 
indústria de Santa Catarina lide-
rou a geração de postos de traba-
lho em relação aos demais esta-
dos. Até maio foram 12 mil vagas 
criadas na indústria de transfor-
mação. Paraná abriu 3,5 mil, Rio 
Grande do Sul 7 mil e São Paulo 
eliminou 24,7 mil empregos. O 
desempenho de nossa construção 
civil também está melhor que o do 
país em termos de emprego (cria-
ção de 2,7 mil novos postos até 
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O presidente da Federação das Indústrias de Santa Catarina (Fiesc) fez, nessa entrevista 
exclusiva à Coluna Pelo Estado, uma análise do primeiro semestre para a economia 
catarinense, observando também o cenário nacional. Ainda que comemore as vantagens 
de Santa Catarina no momento de crise, como a diversificação de sua indústria, ele  
enumera: “Caíram produção, vendas, exportações, importações e houve perda de ritmo 
nas contratações”. Côrte acredita que o segundo semestre não será mais fácil e aponta 
a crise político-institucional como principal causa do agravamento da situação. Para o 
líder industrial catarinense, “uma recuperação mais consistente da economia em 2016 
dependerá da melhoria do ambiente institucional. Outro condicionante será o mercado 
externo. Se for mais favorável, dará à indústria melhores condições para compensar, com 
incremento das exportações, as restrições no plano interno”.

maio) e no comércio de material 
de construção. Porém, os indica-
dores positivos vêm perdendo rit-
mo nos últimos meses. 

[PE] - No final de 2014 o se-
nhor projetou que 2015 seria 
um ano difícil, porém com 
uma expectativa melhor por 
conta da mudança na equipe 
econômica do governo fede-
ral. Como o senhor avalia a 
situação agora? 
Côrte - O script para o segundo 
semestre já está escrito e segui-
remos no ritmo atual. O cenário 
em 2015 se mostrou pior do que 
o projetado, sobretudo pela gra-
vidade da crise política, que está 
acentuando as dificuldades da 
economia, como até as agências 
internacionais de classificação 
de risco têm destacado. Uma re-
cuperação mais consistente da 
economia em 2016 dependerá da 
melhoria do ambiente institucio-
nal. Outro condicionante será o 
mercado externo. Se for mais fa-
vorável, dará à indústria melhores 
condições para compensar, com 
incremento das exportações, as 
restrições no plano interno.

[PE] - Quais as estratégias da 
indústria catarinense para 
vencer esse momento?
Côrte - Algumas linhas de ação 
que farão grande diferença para 
que a indústria possa sair antes 
da crise: investir na educação do 
trabalhador, na inovação, na qua-
lidade e no desenvolvimento de 
novos produtos. Tenho insistido 
que não podemos deixar a crise 
tomar conta de nós, ou nos roubar 
a esperança de um futuro melhor. 
Temos dados que nos animam 
neste sentido, como a pesquisa 
sobre os investimentos progra-
mados. Nos últimos cinco anos, 
sempre que perguntamos sobre a 
finalidade dos investimentos, nos-
sos industriais têm dito que estão 
priorizando inovação, novos pro-
dutos, novos processos, qualidade 
dos produtos, muito mais do que 
expansão física das fábricas ou da 
produção. Trata-se de uma estra-

tégia inovadora, de quem disputa 
presença forte no mercado. 

[PE] - Quais setores estão so-
frendo mais e quais estão re-
agindo melhor?
Côrte - Os que estão sentindo 
mais a contração são os relacio-
nados à cadeia automobilística, no 
caso de Santa Catarina, autopeças 
e metalurgia. É o caso, também, 
de máquinas, aparelhos e mate-
riais elétricos, já que o mercado de 
eletrodomésticos sente a retração 
do consumo em decorrência de fa-
tores como a diminuição e o custo 
do crédito, o fim dos incentivos 
fiscais e a elevação dos preços de 
energia. Máquinas e equipamen-
tos também estão com dificulda-
des, devido ao baixo nível de in-
vestimentos no país. O segmento 
madeireiro vai bem, com aumen-
to nas exportações, favorecidas 
pela maior demanda dos Estados 
Unidos e pela desvalorização do 
câmbio. Móveis também vão bem, 
assim como as cerâmicas de re-
vestimento, que ainda mantêm 
um bom desempenho. 

[PE] - Há informações sobre 
investimentos adiados ou 
cancelados?
Côrte - A pesquisa do Índice de 
Confiança do Industrial está no 
nível mais baixo de toda a série 
histórica. E a confiança é um dos 
principais componentes para a 
decisão sobre novos investimen-
tos. Certamente, cada indústria 
está avaliando o respectivo merca-
do e aquelas que estão em setores 
com perspectiva de contração por 
período mais longo tendem a pos-
tergar investimentos.  Por outro 
lado, temos investimentos novos 
ocorrendo, como o da Aurora, que 
na semana passada anunciou a 
aquisição, por mais de R$ 200 mi-
lhões, da unidade da antiga Cha-
pecó Alimentos. O grupo alemão 
Netzsch inaugurou, na última sex-
ta-feira (17), em Pomerode, uma 
nova fábrica e o fez como afirma-
ção de confiança na filial brasi-
leira e na recuperação do Brasil. 
Em Concórdia, a Viero Móveis 

inaugurou, no final de junho, uma 
nova fábrica e contratou mais 70 
trabalhadores. A Pamplona tam-
bém acaba de inaugurar uma 
nova unidade em Rio do Sul. São 
exemplos de que o nosso indus-
trial, embora apreensivo, não está 
esperando a banda passar. Isso 
vai nos ajudar a sair antes da crise.

[PE] - Como a Fiesc recebeu 
o pacote de concessões do 
governo federal?
Côrte - Como um alento, pois sig-
nifica que o governo, finalmente, 
reconheceu que, sozinho, não dá 
conta dos investimentos urgentes 
que o país precisa fazer em infra-
estrutura. As linhas gerais anun-
ciadas são positivas. Mas há muito 
a ser ainda definido e nisso pode 
estar a diferença entre o sucesso 
e o fracasso das concessões. Elas 
precisarão conciliar atratividade 
para o setor privado com tarifas 
que não retirem competitividade.

[PE] - No final de junho a Fe-
deração divulgou sua agenda 
para a infraestrutura e logís-
tica. O que o senhor destaca 
nesse trabalho e qual sua ex-
pectativa?
Côrte - A agenda contempla uma 
série de estudos que traçam um 
diagnóstico da nossa infraestrutu-
ra. Os estudos quantificam aquilo 
que os que circulam pela BR 282, 
por exemplo, sentem na prática: a 
situação é grave. Há poucos dias 
percorri uma parte dessa impor-
tante rodovia e fiquei estarrecido 
com a má qualidade do seu leito. 
Os custos logísticos no estado são 
de R$ 0,14 para cada real fatura-
do, enquanto a média brasileira 
é de R$ 0,12 e no exterior, de R$ 
0,09. Fica difícil competir. Nossos 
portos, embora entre os melho-
res do país, precisam de investi-
mentos para comportar navios 
maiores, tendência na navegação 
internacional. Nos aeroportos não 
é diferente. Avançamos além da 
simples produção de diagnósti-
cos e apresentamos propostas de 
projetos que precisam de atenção 
urgente. A presença das lideran-

ças políticas, especialmente do 
Fórum Parlamentar Catarinense, 
nos deixou animados quanto à 
possibilidade de Santa Catarina, 
com apoio do governo do Estado, 
avançar na solução dos desafios 
que estão postos. A união de es-
forços será fundamental para isso.

[PE] - Como está o Movimen-
to A Indústria pela Educação?
Côrte - Educação é pré-requisito 
para o desenvolvimento sustentá-
vel. Tenho insistido que educação 
é o novo nome do desenvolvimen-
to. Neste ano, além de estimular 
os jovens a serem protagonistas 
no processo de melhoria da edu-
cação catarinense, estamos im-
plantando em todo o estado as Câ-
maras Regionais do Movimento A 
Indústria pela Educação, uma ex-
tensão do Conselho de Governan-
ça estadual nas 16 vice-presidên-
cias regionais da Fiesc. A iniciativa 
promove a articulação e a mobi-
lização das lideranças locais para 
priorizar ações para a superação 
de dois importantes desafios: ga-
rantir que todo trabalhador da 
indústria tenha escolaridade bá-
sica completa até 2024 e forma-
ção profissional adequada à sua 
função. As Câmaras contam com 
a participação de representantes 
do setor produtivo, dos sindicatos 
industriais e dos trabalhadores, 
cujo comprometimento com a 
causa fortaleceu o Movimento, e 
da rede pública, além dos jovens 
embaixadores do programa Co-
nexão Jovem. Destaco, ainda, a 
entrega, junto com o Secretário 
Deschamps e representantes da 
Undime (Meri Terezinha Hang) e 
dos trabalhadores (Ari Alano), ao 
governador do Estado, Raimundo 
Colombo, de uma proposta para 
que o Dia da Família na Es-
cola vire lei. A proposta foi aceita 
pelo governador, que tem na me-
lhoria da qualidade da educação 
uma de suas principais metas. A 
participação das famílias na esco-
la foi tema de campanha do Movi-
mento em 2014. Esse ano, a cam-
panha começa em agosto e terá o 
jovem como foco principal. 

“Não podemos deixar a crise 
nos roubar a esperança”
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