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Resumo: Opresente artigo tem como objetivo mapear, sob a ótica do grau de concentração e as zonas de 
influência, como os principais clusters produtivos catarinenses se organizam espacialmente. A variável 
explicativa elencada foi o Valor Adicionado Fiscal - VAF (proxy da produção industrial), disponibilizado pela 
Fazenda do Estado de Santa Catarina e divulgados pelo Sebrae. O estudo se enquadra na área de econometria 
espacial e o método utilizado foi a estatística I de Moran. Para representar o grau de associação espacial da 
produção dos municípios o recurso utilizado foi o software GeoDa, específico para mapeamentos geográficos. O 
principal resultado foi o estabelecimento do grau de associação produtiva, a qual permitiu localizar clusters 
bastante abrangentes e alguns clusters em potencial.Todos os resultados foram demonstrados na forma de 
mapas contendo as manchas com respectivos graus de associação na produção. Como conclusão, o estudo 
permitiu localizar com 95% de significância estatística o grau de associação econômica espacial entre os 
municípios. Nesse caso, políticas de aprimoramento dos clusters nascentes podem ser mais eficazes nos seus 
resultados econômicos, por exemplo, o Estado poderia direcionar investimentos de infraestrutura para os clusters 
nascentes aqui identificados, ou mesmo promover políticas econômicas que incentivem o encadeamento dos 
clusters,potencializando, assim, ganhos de escala e/ou escopo.Outra constatação importante é que os mapas 
resultantes desse estudo não contradizem os mapas divulgados pelos órgãos oficiais. 
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1. Introdução 

 

A economia catarinense, como um espaço diferenciado no cenário nacional 

apresenta características bastante favoráveis à existência de polarização geográfica 

de atividades econômicas, conforme figura 1. 

Figura 01: Subdivisão por Mesorregiões 
Fonte: Adaptado de SILVEIRA, 2003, p. 115. 

 

Como se percebe as regiões são caracterizadas por potencialidades 

econômicas diversas, as quais apresentam 6 grandes complexos produtivos 

estabelecidossobre as regiões: sul, litoral, Vale do Itajaí, Planalto, Nordeste, Norte e 
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Oeste.Neste trabalho, serão identificados os principais clustersprodutivos, os quais 

são definidos a seguir. 

O conceito de Cluster pode ser descrito como uma aglomeração espacial de 

atividades econômicas industriais correlatas e que por estarem concentradas em 

uma região apresentam ganhos com a especialização produtiva como a redução dos 

custos de transporte, qualificação e difusão do conhecimento, ganhos de escala e 

escopo1. 

O objetivo geral desse artigo é mapear, sob a ótica do grau de concentração e 

as zonas de influência, como os principais clusters catarinenses se organizam 

espacialmente. 

 

2. Material e Método 
 

A variável explicativa na análise é uma proxy da produção industrial, o Valor 

Adicionado Fiscal (VAF). O VAF consiste no valor dos bens vendidos para 

compradores externos a um determinado município, acrescidos do custo de 

prestações de serviços no seu território, deduzidos dos valores dos bens importados 

de outras localidades, em cada ano. 

Os valores do VAF,utilizados na pesquisa, são dados de corte transversal 

para os municípios de Santa Catarina no ano de 2007, foram normalizados pela 

densidade populacional e são os valores mais atualizados até o momento. 

Como critério de seleção, os VAF obtidos se referem às atividades da 

indústria de transformação classificadas com dois dígitos de acordo com a 

Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE)2em grupos (3 dígitos) e  a 

fonte secundária dos dados foi obtida em SEBRAE(2010), no qual estavam 

disponíveis para seleção apenas os 20 principais setores da indústria de cada 

município.  

                                                
1
 Para um aprofundamento e maio rigor na definição de Clusters industriais, aglomerados produtivos, 

APL, distritos industriais e redes de empresas, ver Britto (2002), especificamente na definição de 
clusters ver Fujita, Krugman e Venables (1999) e para a definição de polos setoriais ver Souza 
(2009).     
2
  Ver anexo 1. 
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Com relação ao método utilizado, a econometria espacial apresenta o 

ferramental para entender as relações de influência entre regiões de uma 

determinada área geoeconômica: 

No seguimento destes trabalhos, a evolução da produtividade de uma 
determinada região, por exemplo, pode ser influenciada pela evolução da 
produtividade nas regiões vizinhas, através de externalidades espaciais. A 
existência, ou não, destes efeitos pode ser determinada através de um 
conjunto de técnicas que têm vindo a ser desenvolvidas pela econometria 
espacial, onde Anselin, entre outros, com diversos trabalhos, tem dado um 
grande contributo. (Martinho, 2005. P.191) 

 

Para Monasterio e Ávila (2004, p. 271) esta área de estudo está em franca 

ascensão, e nos últimos anos alguns trabalhos tornaram-se referenciais 

fundamentais para a disseminação da pesquisa econômica geo-referenciada: 

Hoje, a pesquisa em econometria espacial está bem consolidada e 
disseminada. Na literatura mundial, os seus métodos já foram aplicados 
para as questões de crescimento econômico na esfera microrregional (Lim 
(2003)), regional (Fingleton (1999)), estadual (Rey e Montouri (1999)) e até 
internacional (Ramirez e Lomboguerrero (2002)). 

 

Na visão de Anselin (1988), o crescente interesse pelos modelos de 

estimação e testes da presença de interação especial no campo de econometria 

espacial pode ser explicado por dois grandes fatores, o primeiro consiste no 

interesse da teoria econômica em modelos que vão além da ação isolada dos 

agentes econômicos individuais, explicitando as interações entre os agentes, 

enquanto que o segundo fator consiste na tentativa de entender o efeito dos vizinhos 

sobre determinada localidade e vice-versa. 

Monasterio e Ávila (2004, p. 281) explicam que, “Existem duas razões 

fundamentais para se trabalhar com a econometria espacial: autocorrelação e 

heterogeneidade espaciais.” A autocorrelação, nesse caso, poderia indicar a 

existência de Cluster. 

Embora diversos pesquisadores tenham concentrado seus estudos na busca 

de modelos capazes de captar a dinâmica econômica e sua dispersão sobre o 

espaço geográfico, cabe destacar que este campo é relativamente novo, 

principalmente devido a inovações tecnológicas que permitem estimar e referenciar 
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as observações a pontos geográficos, esses sistemas são denominados de 

Geographic Reference System (GRS) ou Geographic Information System (GIS). 

Entre as técnicas utilizadas para avaliar padrões de associação espaciais está 

a Análise Exploratória de Dados Espaciais (AEDE), essa análise consiste no uso de 

estatísticas espaciais destinadas a descrever o comportamento espacial de uma 

variável, a fim de se verificar a existência de padrões de associação espacial. A 

observação desses padrões torna possível a modelagem espacial, a fim de verificar 

se o fenômeno econômico se restringe ao espaço geográfico analisado, ou se seus 

efeitos transpõem as fronteiras físicas de determinada localidade. 

A busca por padrões de associações espaciais envolve necessariamente 

critérios específicos para a caracterização de uma localidade vizinha, de maneira 

que estes tornam-se a base para a AEDE e são formalmente definidos a partir de 

uma matriz de ponderação espacial. 

De maneira geral o objetivo da construção dessa matriz é atribuir pesos 

maiores as localidades mais próximas da área em análise e por consequência pesos 

menores a áreas mais distantes. Cabe destacar que existem diferentes convenções 

para sua construção, como por exemplo, os tipos de convenção de contiguidade que 

levam em consideração os seus vizinhos territoriais e podem ser mais bem 

observados segundo Almeida (2004): 

 

 

Figura 02 - Tipos de Convenção de Contiguidade 
Fonte: Adaptado de Almeida (2004, p.3) 

 
 

Na convenção do tipo “Rainha” são consideras vizinhas localidades que 

possuam fronteira física com a localidade de análise de modo a circundá-la, cabe 

destacar que no exemplo acima ilustrado, estão sendo considerados apenas os 
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vizinhos de primeira ordem, ou seja, apenas os vizinhos imediatamente próximos à 

localidade de análise, porém é possível expandir a abrangência da ponderação ao 

se incluir os vizinhos de segunda ordem, localidades que não possuem fronteira 

física imediata com a localidade de análise, mas são vizinhas de localidades vizinhas 

à primeira. 

A convenção do tipo “Torre” segue o mesmo critério, no entanto são 

considerados apenas os pontos cardeais da localidade de análise. 

Conforme destaca Tyzsler (2006), a matriz de ponderação baseada na 

contiguidade entre duas áreas, é feita de forma binária, sendo assim essa matriz 

também é usualmente denominada de matriz binária, de modo que se supõe a 

existência de duas localidades, representadas respectivamente por i e j, desse modo 

a matriz de pesos binária é construída conforme Equação (1).  

 

   
   {

                                 
                             

 
(1) 

 

Ainda de acordo com Tyzsler (2006), é usual a adoção de um procedimento 

de normalização dessa matriz, a partir da divisão de cada elemento binário    
  da 

matriz pelo número de fronteiras que cada localidade possui. Esse procedimento 

segundo o autor facilita a leitura e a compreensão da matriz de ponderação. 

Convém observar que na matriz de ponderação uma localidade não pode ser vizinha 

dela mesma, de modo que a diagonal principal dessa matriz é igual a zero, enquanto 

que os demais elementos da matriz estarão no intervalo [0,1]. 

Conforme sinalizado anteriormente, há diversos critérios e tipos de matriz de 

pesos espaciais, no entanto, a escolha da matriz mais adequada ainda envolve um 

processo bastante empírico de tentativa e erro. 

 
Às vezes, é útil estimar os modelos econométricos usando mais de uma 
matriz de pesos espaciais e comparar os resultados, a fim de detectar 
discrepâncias significativas nos resultados. (ALMEIDA,2004, p.11) 

 

 

Outro instrumento utilizado na AEDE é o operador de defasagem espacial, de 

maneira geral esse operador é utilizado a partir do produto da matriz de ponderação 
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espacial com a matriz com a variável de análise, desse modo torna-se possível 

observar a dispersão ponderada espacial da variável de análise. 
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3. Autocorrelação espacial e modelos econométricos de dependência espacial 
 

A autocorrelação espacial pode determinar em que grau as oscilações da 

variável escolhida em uma determinada região (produção, por exemplo) pode ser 

influenciada pela evolução da mesma varável encontrada nas regiões vizinhas.  

De certa forma, a autocorrelação espacial procura evidenciar os resultados da 

externalidade espacial, a partir da busca por padrões de associação espacial, onde 

se espera de maneira geral que haja uma maior probabilidade da ocorrência de 

externalidade espacial entre as áreas analisadas, conforme Destaca Gouvêa e 

Campos (2007): 

As estatísticas de autocorrelação espacial global possuem como objetivo 
caracterizar a dependência espacial mostrando como os valores estão 
correlacionados no espaço, fornecendo uma medida geral da associação 
espacial (Gouvêa e Campos, 2007, p. 06). 

 

A dependência espacial pode acontecer de três maneiras. Considerando, 

genericamente,    como uma variável dependente do modelo econométrico espacial 

e   uma variável independente do modelo, é possível que ocorra uma dependência 

espacial auto-regressiva (ou de defasagem espacial), quando o valor de um dado    

influencia seu vizinho   , pode ser do tipo com erro auto-regressivo espacial, quando 

os    influenciam os    (através dos   ) e o modelo regressivo cruzado espacial 

quando o componente    influencia diretamente, não só   como também   .  

No primeiro caso, a dependência espacial num conjunto de observações 

refere-se ao fato de que uma observação associada à localidade i depende de 

outras observações nas localidades j. Formalmente, conforme LeSage (1998) pode-

se representar a dependência espacial pela relação funcional apresentada na 

Equações (2) e (3). 

           (2) 

         
           

    

 

(3) 

No segundo caso, são os fatores aleatórios de uma localidade i (  ) que estão 

associados aos fatores aleatórios da localidade j (  ) e assim, acabam afetando    
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indiretamente através de   . Formalmente, é possível escrever essa relação como 

apresentado nasEquações(4) e (5): 

 

        
 

(4) 

            
    

 

(5) 

 

Esse modelo não apresenta problemas de viés e consistência para as 

estimativas tradicionais de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), mas, no entanto, 

pode apresentar problemas de eficiência. 

No terceiro caso, temos o efeito de uma variável explicativa    influenciando 

diretamente, não só   , mas também o seu vizinho   . O modelo formal que capta 

esse fenômeno pode ser expresso como apresentado na Equação (6) a seguir: 

 

           (6) 

 

Esse modelo não apresenta problemas para as estimativas usuais de MQO, 

cabe destacar que os três modelos ainda podem ser combinados entre si, 

incorporando elementos de defasagem espacial, regressivo cruzado espacial e erro 

espacial conforme Equações (7), (8)e (9)a seguir. 

 

                (7) 

                               (8) 

          
        

     (9) 

 
 

4. Estatística de Moran (I de Moran) 

 

Entre as metodologias utilizadas para a identificação de padrões de 

associação espacial, destaca-se a utilização da estatística I de Moran, proposta 

originalmente por Moran (1948), essa estatística utiliza a matriz de ponderação 
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espacial e o operador de defasagem espacial com o objetivo de testar formalmente a 

associação linear entre os indivíduos no espaço.  

O índice de Moran é calculado pela fórmula (10) conforme Martinho (2005, p. 

198): 

                                         (10) 
Onde, 

n: Número de municípios da amostra 
S: Escalar constante dado pela soma de todas as distâncias entre os municípios 
wi e wj: são os pesos econômicos dos municípios i e j (variável ligada à produção) 
xi e xj são as taxas de crescimento observadas nas localidades i e j (com média = u). 
u: média dos pesos. 

 

Ávila e Monastério (2004, p. 277) ainda explicam que: 

Quando a estatística I de Moran é próxima de +1 significa que existe uma 
autocorrelação positiva, ou seja, valores altos (baixos) tendem a estar 
localizados na vizinhança de valores altos (baixos). Se for próximo de −1, o 
inverso ocorre: valores altos estarão cercados de valores baixos, e vice-
versa. Conforme imaginado, quando ele é zero, não há autocorrelação 
espacial. 

 

O resultado da estatística de Moran pode ser visualizado em gráfico, 

conforme Figura 03 a seguir. 

 
 

 
Figura 03: Diagrama de Espalhamento de Moran 
Fonte: Gouvêa e Campos (2007, p. 09) 
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Os mapas que serão apresentados no final desse artigo são originários do 

Índice de Moran Local formado pela comparação do VAF ponderado com cada um 

de seus vizinhos para com ele.  A presença ou não da autocorrelação espacial é 

verificada através do gráfico de dispersão dos Índices de Moran locais. Para facilitar 

a interpretação, o gráfico sofre uma padronização que resulta em quatro quadrantes 

bem definidos que identificam os valores individuais do referido índice.  

Aqueles que se encontram no primeiro quadrante são considerados 

municípios com autocorrelação High-High, denunciando que municípios com altos 

Valores Adicionados Fiscais, variável dependente, são cercados(aqui definido pelo 

critério de contiguidade) por municípios com igual característica.  

Seguindo a lógica para os demais quadrantes, tem-secomo fato gerador do 

cluster sempre a aglomeração de municípios que apresentem similaridade do VAF 

(ponderado pela densidade populacional do município) em relação aos seus 

vizinhos. O resultado é que o segundo quadrante acolhe os municípios com 

autocorrelação Low-Low, evidenciando que municípios com baixo VAF possuem 

vizinhos com baixo VAF, igualmente, tornando esse grupo também um cluster com 

futuro potencial, e objeto de interesse da pesquisa. O terceiro e o quarto quadrantes, 

respectivamente, evidenciam que municípios com baixo VAF são rodeados por 

municípios com alto VAF (Low-High) e municípios que tenham alto VAF são 

rodeados por municípios com baixo VAF (High-Low), apresentado como exemplos 

municípios que vivem àmargem de umcluster (Low-High) e municípios-ilha (High-

Low). 

 
5. Tratamento computacional dos dados 
 

A utilização de softwares está ligada ao desenvolvimento de análises 

espaciais, onde a localização espacial de certos fenômenos é correlacionada ao 

nível de proximidade destes, ou até mesmo, de fenômenos de outra natureza. Para 

mapear os dados obtidos, pode-se utilizar o ArcGisMap, com o mapa fornecido pelo 

IBGE, para alterar as informações que relacionam o banco de dados aos dados 

utilizados.  

A Análise Espacial pode ser entendida, como um procedimento de 
avaliação de dados ou informações que estejam relacionados com o espaço 
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geográfico. Esta avaliação pode ser feita a partir de uma simples 
observação de um mapa que apresenta a informação no espaço geográfico 
ou através de técnicas que manipulam estes dados e podem apresentar em 
mapas o resultado de uma interação entre os mesmos no espaço 
geográfico. (Gouvêa, 2007, p. 24-25). 

 

A análise espacial dos dados pode ser realizada por meio de software, por 

exemplo, o GeoDa, fornecido pela Arizona StateUniversity desenvolvido na 

coordenação do Professor Luc Anselin. Os softwares podem ser utilizados para 

realizar testes com alguns clusters de determinado Estado, com objetivo precípuo de 

compreender as informações disponíveis no banco de dados desejado. Tal cuidado 

permite realizar a manipulação cuidadosa dos dados, condição fundamental para 

garantir fidelidade nos resultados. 

O softwareGeoDa é utilizado para calcular os índices necessários e gerar os 

mapas de interesse da pesquisa. Um dos mapas de grande interesse é o 

ClusterMap, este mapa aponta a localização dos aglomerados industriais no Estado. 

Para gerar este mapa (ver exemplo de mapa na figura 4) o programa utiliza as 

informações do Índice de Moran Local (ou seja, de cada município), gerando uma 

divisão de quatro níveis de aglomeração (alto-alto, alto-baixo, baixo-alto e baixo-

baixo). Municípios que não se enquadram nesta divisão não apresentam 

significância estatística para a amostra. Esta análise é chamada de LISA, Local 

IndicatorsofSpatialAssociation, a qual é importante, uma vez que: 

[...] é possível a ocorrência de padrões espaciais em algumas regiões 
isoladas mesmo que a estatística global aponte para a inexistência destes, 
ou ainda diferenças entre o padrão encontrado em algumas regiões com o 
indicado pela estatística global. Desta maneira, torna-se necessário 
desmembrar a estatística global em indicadores locais que possam 
demonstrar as regiões onde a dependência espacial na variável estudada é, 
de fato, observável. 

 
 

 
Figura 04: Mapa de vizinhança criminal de Columbus (EUA) 
Fonte: Anselin (2003, p. 36) 
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Anselin (1995) explica que a análise dos indicadores locais de associação 

espacial (LISA) devem apresentar, basicamente, duas propriedades. A primeira é 

que fiquem explicitas as áreas (municípios) que se correlacionam economicamente 

com seus vizinhos, ao passo que a segunda propriedade aponta que o somatório 

dos LISA (I de Moran Local) são proporcionais ao I de Moran global.  

 

O I de Moran Local (Ii) pode ser calculado pela seguinte formulação (11): 

 (11) 
Onde:  

wi e wj: são os pesos econômicos dos municípios i e j (variável ligada à produção) 
xi e xj: são as taxas de crescimento observadas nas localidades i e j (com média = 
u). 
 

O valor esperado do I de Moran Local é dado por            , onde    é 

a soma dos elementos da linha e n é o número de regiões contíguas. 

Os municípios serão classificados conforme seu grau de correlação espacial, 

a qual pode detectar as seguintes relações: 

a. Ocorrência de não significância3 
b. Municípios com Alta produção autocorrelacionados com vizinhos com alta 

produção 
c. Municípios com Baixa produção autocorrelacionados com vizinhos com baixa 

produção 
d. Municípios com Baixa produção autocorrelacionados com vizinhos com alta 

produção 
e. Municípios com Alta produção autocorrelacionados com vizinhos com baixa 

produção 
f. Municípios Sem vizinhança (NEIGHBORLESS). 

 

  

                                                
3
 A ocorrência de não significância indica tão somente que não há um padrão de associação espacial 

daquele município com seus vizinhos. Adicionalmente, cabe destacar que os valores de significância 
adotados como padrão para os resultados é um nível de significância de 5%, portanto, municípios 
com associações em níveis maiores do que esse não foram destacados nos mapas.  
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Os dados acima estão na mesma ordem conforme a legenda abaixo, a qual 

será utilizada junto aos mapas gerados pelo GeoDa:  

Figura 05: Classificação do Grau de Associação Espacia 
Fonte: Adaptado de Anselin (2003) 

 

 

 

6. Interpretação do índice de Moran: diferenciando o global do local 
 

A partir da matriz de ponderação, resultante da matriz de pesos espaciais 

relacionada à variável em questão, obtém-se uma indicação do grau de 

agrupamento dos valores com distribuição espacial similar e concentrados em torno 

de determinada observação, o que indica a existência de clusters espaciais 

estatisticamente significativos. 

A interpretação do I de Moran Local segundo Anselin (1995) indica a 

aglomeração de valores similares em torno de uma observação espacial, sendo 

possível, identificar clusters espaciais para a variável de análise.  

Já o I de Moran Global pode ser obtido por meio de regressão linear simples 

da matriz de ponderação espacial multiplicada pelo desvio da variável analisada, 

que nada mais é do que o Índice de Moran Local.  

Sintetizando, adota-se o uso das duas estatísticas: a global e a local.Para 

identificar a presença de autocorrelação espacial em todo o conjunto amostral, 

utiliza-se o I de Moran Global, já a observação da presença de clusters, se dá a 

partir do I de Moran Local.  

Por fim, cabe destacar que o software utilizado (GeoDa) aplica uma 

abordagem de randomização e é usada para gerar uma distribuição aleatória de 

referência espacial para avaliar a significância estatística do modelo e verificar se as 

associações espaciais são de fato cluster ou simples acaso. Para analisar os dados 

dispostos espacialmente, o presente artigo se baseou nas formações ou convenções 

adotadas comumente nesse tipo de estudo.  



14 

 

7. Apresentação dos Resultados 
 

O Estado de Santa Catarina apresenta atividades econômicas bastante 

diversificadas. Conforme pode ser visto no mapa abaixo, elaborado pela FIESC: 

 
Figura 06: Principais atividades econômicas por região de Santa Catarina 
Fonte: Adaptado de FIESC (p. 12, 2012). 
 

A pesquisa realizada permitiu que os clusters catarinenses fossem 

identificados conforme expectativa inicial. Foram classificados 13 conjuntos de 

atividades econômicas pelo registro do Valor Adicionado Fiscal: 

1. Fabricação de Produtos Alimentícios; 
2. Fabricação de Bebidas; 
3. Fabricação de Produtos do Fumo; 
4. Têxtil, Confecção e Vestuário; 
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5. Preparação de Couros e Fabricação de Artefatos de Couro, Artigos para Viagem e 

Calçados; 
6. Fabricação de Produtos de Madeira; 
7. Fabricação de Celulose, Papel e Produtos de Papel; 
8. Químicos, Farmoquímicos e Farmacêuticos; 
9. Fabricação de Produtos de Borracha e de Material Plástico; 
10. Fabricação de Produtos de Minerais Não-Metálicos; 
11. Metalurgia, Metal, Materiais Elétricos, Máquinas e Equipamentos; 
12. Fabricação de Equipamentos de Informática, Produtos Eletrônicos e Ópticos; 
13. Veículos Automotores e Equipamentos de Transporte; 
14. Fabricação e Móveis. 

A seguir serão demonstrados os resultados das aglomerações espaciais por 

setoresindustriais no estado de Santa Catarina. Os resultados são obtidos e 

ilustrados de acordo com uma escala de correlação espacial entre municípios, 

utilizando o valor adicionado fiscal de cada atividade industrial.4 As manchas 

vermelhas indicam possível existência de cluster produtivo.  

Primeiramente, na região Oeste do Estado estão concentradas as atividades 

industriais especializadas no beneficiamento de alimentos e bebidas. As atividades 

de plantação de sojae milho e criação de aves e suínos fazem parte da cadeia 

produtivabaseada na geração de proteínas alimentares vegetais e animais em 

escala relevante tanto para o Estado Catarinense quanto para o Brasil. Nesse 

conjunto de municípios da região oeste, podem-se destacar Chapecó, Concórdia, 

Joaçaba e Videira. 

Em relação à Fabricação de Produtos Alimentícios, foi possível identificar 

doisclusters um pequenoformado por Morro Grande eTimbé do Sul e outro grande 

aglomerado formado pelos seguintes municípios:Água Doce; Arroio Trinta;Arvoredo; 

Capinzal; Catanduvas; Chapecó;  Concórdia;  Concórdia; Cordilheira Alta; Coronel 

Freitas; Erval Velho; Herval d´Oeste; Ibiam; Ibicaré; Iomerê; Ipira; Ipumirim; Irani; Itá; 

Jaborá; Joaçaba;Lajeado Grande; Lindóia do Sul; Macieira; Marema; Ouro; Passos 

Maia; Ponte Serrada; Presidente Castelo Branco; Salto Veloso; Seara;; Tangará; 

Treze Tílias; Vargeão;  Vargem Bonita; Videira;  Xavantina;  Xaxim. O resultado pode 

ser visto na figura 07: 

                                                
4A síntese dos mapas pode ser visualizada no apêndice 1. 
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Figura 07:Cluster de fabricação de alimentos 
Fonte: dados secundários obtidos de SEBRAE (2010) 

 

No mapa pode-se verificar um cluster espalhado por todo o meio oeste 

catarinense. No extremo sul duas cidades apresentam forte correlação espacial 

High-Highentre elas e com seus vizinhos, o que aponta para um cluster em formação 

ou com alta concentração espacial, pois, não se verifica uma correlação High-Low 

entre os municípios vizinhos e o cluster. No entanto, no primeiro aglomerado pode-

se verificar a correlação Low-High entre alguns municípios vizinhos e o cluster o que 

pode indicar uma força de atração por parte de alguns municípios do cluster em 

relação a recursos de municípios vizinhos com correlação Low-High ou uma possível 

indução a produção de insumos e produtos correlatos ao aglomerado alimentício, já 

que nos municípios em azul claro consta um baixo nível de produção deste setor. 

A região do Planalto Norte e Serrano destacam-se as cidades de São Bento 

do Sul e Lages, nesses entornos, as atividades são preponderantemente ligadas à 

agricultura e extração vegetal, bem como indústrias fortemente associadas ao ramo 

madeireiro e suas indústrias derivadas5. 

Com base nos dados foi possível identificar cinco clusters nessa região 

geográfica: Fabricação de produtos de fumo, Fabricação de produtos de madeira, 

Fabricação de celulose, papel e produtos de papel, Químicos, farmoquímicos e 

farmacêuticos e, Fabricação de móveis. 

Fabricação de produtos de fumo: Alfredo Wagner; Atalanta; Aurora; Capão 

Alto; Itaiópolis; Ituporanga;José Boiteux; Mafra;  Monte Castelo;  Papanduva;  Rio do 

Campo;  Santa Terezinha;  Vitor Meireles;  Witmarsum. 

                                                
5Papel e celulose, madeiras em geral e mobiliário, são as principais. 
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Figura 08:Cluster de fabricação de produtos de fumo 
Fonte: dados secundários obtidos de SEBRAE (2010) 
 

No planalto e planalto norte do estado destacam-se dois clusters de produtos 

ligados ao fumo. No planalto pode-se constatar um pequeno cluster com seis 

municípios. Particularmente no planalto norte percebe-se que seis municípios com 

produção menor estão correlacionados espacialmente com os de maior produção. 

Isso sugere a possibilidade de efeito indutor de produção pela proximidade 

geográfica. 

Por outro lado, na região oeste, dois potenciais polosaparecem no mapa: 

Abelardo Luz e Água Doce.  

Fabricação de produtos de madeira: Calmon; Campo Belo do Sul;Capão 

Alto;Correia Pinto;Corupá;Curitibanos;Doutor Pedrinho;Itaiópolis;Lages;Lebon 

Régis;Mafra;Major Vieira;Matos Costa;Mirim Doce;Monte Castelo;Palmeira;Ponte 

Alta do Norte;Ponte Alta;Porto União;Rio dos Cedros;Rio Negrinho;Santa 

Cecília;São Cristovão do Sul;São José do Cerrito;Taió;Timbó Grande;Três Barras. 

 
Figura 09:Cluster de fabricação de produtos de madeira 
Fonte: dados secundários obtidos de SEBRAE (2010) 

A fabricação de produtos de madeira apresenta uma das maiores extensões 

territoriais de um cluster, a qual se estende de Lages, mais ao sul, até os municípios 

de Porto União e Major Vieira localizados ao norte.  
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Interessante notar a existência de uma faixa onde a produção é baixa ou não 

significante, a qual separa a região acima descrita de outro cluster mais ao norte, 

onde se podem destacar Itaiópolis e Mafra. 

Outras três regiões correlacionam municípios com baixa produção: a primeira 

na região oeste, e duas no litoral, sendo uma ao sul e outra que se estende de 

Araquari (município de alta produção), ao norte acompanhado por cidades que se 

estendem pelo litoral até o município de São José, na Grande Florianópolis. 

Fabricação de Celulose, Papel e Produtos de Papel:Bocaina do Sul;Bom 

Retiro;Campo Belo do Sul;Capão Alto;Corupá;Curitibanos;Lages;Otacílio 

Costa;Palmeira;Ponte Alta;São Cristovão do Sul. 

 
Figura 10:Cluster de fabricação de Celulose, Papel e Produtos de Papel. 
Fonte: dados secundários obtidos de SEBRAE (2010) 

 

O Cluster acima é predominantemente serrano, com destaque para as 

cidades de Otacílio Costa, Correia Pinto e Lages. Esse é o principal cluster 

identificado. Porém duas regiões merecem destaque por terem potencial de 

Clustering6: a primeira situa-se no oeste onde o município de Faxinal dos Guedes 

parece induzir a produção em quatro outros municípios (Ponte Serrada, Irani, 

Catanduvase Água Doce). A segunda região é composta pelos municípios de 

Benedito Novo, Rio Negrinho e Blumenau. 

  

                                                
6
 Processo de formação de um cluster. 
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Químicos, Farmoquímicos e Farmacêuticos:Correia Pinto; Curitibanos; São 

Cristovão do Sul. 

 

Figura 11:Cluster de fabricação de Químicos, Farmoquímicos e Farmacêuticos. 
Fonte: dados secundários obtidos de SEBRAE (2010) 

 
O clusterde produtos químicos, farmoquímicos e farmacêuticos é reduzido. 

Nele se destacam os municípios de São Cristovão do Sul e Curitibanos. O cluster é 

cercado por outros seis municípios com potencial de aumento de produção.  

Chama atenção o fato de haver outros nove focos espalhados pelo território 

catarinense com potencial Clustering os quais podem ser visualizados pelas 

manchas que identificam correlação espacial do tipo High-Low. 

Fabricação de Móveis: Campo Alegre; Corupá; Doutor Pedrinho; Mafra; Rio 

dos Cedros; Rio Negrinho; São Bento do Sul. 

 

Figura 12:Cluster de fabricação de Móveis. 
Fonte: dados secundários obtidos de SEBRAE (2010) 

 

Na região situada entre o norte e nordeste do estado percebe-se a ocorrência 

de cluster de produção de móveis. Rio Negrinho e São Bento do Sul são os 

municípios que se destacam. Além dos municípios de grande produção, é possível 

notar a formação de um espalhamento de regiões do tipo High-Low e Low-High, as 

quais são possíveis candidatas a formarem clusters. 
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O Nordeste de Santa Catarina é marcado pela atividade eletrometal-

mecânica. Porém, conforme Cario et al (2008) destacam-se as atividades de 

software, agricultura, fabricação de caixas além da indústria de plásticos. Os 

principais geradores de Valor Adicionado Fiscal são: Joinville, Jaraguá do Sul e São 

Francisco do Sul. 

Metalurgia, Metal, Materiais Elétricos, Máquinas e 

Equipamentos:Araquari; Garuva; Guaramirim; Jaraguá do Sul; Joinville; São 

Francisco do Sul; Schroeder.  

 

Figura 13:Cluster de Metalurgia, Metal, Materiais Elétricos, Máquinas e Equipamentos. 
Fonte: dados secundários obtidos de SEBRAE (2010) 

 

Nessa região encontram-se empresas de grande porte e que são 

consideradas players mundiais nos seus respectivos setores de atividade, tais como, 

WEG, Fundição Tupy e, Embraco, dentre outras diversas e importantes empresas. 

Por outro lado, verificou-se que as atividades ligadas ao setor Têxtil, 

Confecção e Vestuário ocorrem em comum com a região do Vale do Itajaí, a qual é 

caracterizada pela forte presença de descendentes germânicos, cuja cultura é 

fortemente ligada à produção detêxteis, de vestuário, de calçados e acessórios, bem 

como a fabricação de utensílios de cristal. 

Têxtil, Confecção e Vestuário:Ascurra; Blumenau; Botuverá; Brusque; 

Campo Alegre; Corupá; Gaspar;Guabiruba; Guaramirim; Ibirama; Ilhota; Jaraguá do 

Sul; Joinville; Luiz Alves; Massaranduba; Pomerode; Rio dos Cedros; São Bento do 

Sul; Schroeder; Timbó. 
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Figura 14:Cluster de Produção Têxtil, Confecção e Vestuário. 
Fonte: dados secundários obtidos de SEBRAE (2010) 

 

Um dos clusters mais expressivos do ponto de vista da produção e do alcance 

das empresas em nível nacional e internacional, o referido agrupamento estende-se 

do norte até a região do vale do Itajaí. Os municípios destacados são: Blumenau, 

Brusque, Rio do Sul e Itajaí.   

Com empresas como: Hering, Teka, Linhas Círculo, Altenburg, Dudalina, 

Karsten, Marisol, Malwee, Buettner, Santa Catarina é considerada (...) 

(...) o segundo maior polo empregador têxtil e do vestuário do Brasil. É o 
maior fabricante de fios para tricô e crochê do país e líder na América Latina 
no segmento de fitas elásticas. No comércio internacional é o maior 
exportador do país de roupas de toucador/cozinha, de tecidos atoalhados 
de algodão e de camisetas T-Shirt de malha de algodão. (FIESC, p. 13 
2012) 

Fora do eixo desse cluster não são encontrados indícios de outros 

agrupamentos espalhados pelo Estado, os quais sejamcorrelacionados 

espacialmentee que apresentem significância estatística.  

Veículos Automotores e Equipamentos de Transporte:Brusque; 

Guabiruba; Nova Trento; Pomerode; Timbó. 

 

Figura 15:Cluster de Produção de Veículos Automotores e Equipamentos de Transporte. 
Fonte: dados secundários obtidos de SEBRAE (2010) 
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O setor de produção de veículos automotores e equipamentos de transporte 

está associado à produção de autopeças para a indústria automotiva e comércio em 

geral.Segundo a FIESC (2012) estão no rol desses produtos: os impulsores de 

partida, mancais e polias para veículos automotores, escapamentos, carrocerias 

para caminhões e ônibus, blocos de cilindros e cabeçotes para motores à diesel. 

Futuramente, entrarão em funcionamento as fábricas de automóveis da BMW 

e de motores da GM, importantes multinacionais do setor, além disso, existe uma 

grande possibilidade se estabelecer uma fábrica da Mercedes-Benz, o que implica 

em uma ampliação e necessidade sofisticação do cluster por parte das firmas 

correlatas.   

Não é por acaso que esta região é sobreposta ao cluster de“Metalurgia, 

Metal, Materiais Elétricos, Máquinas e Equipamentos” e “Fabricação de Produtos de 

Borracha e de Material Plástico”, dada a sinergia entre essas modalidades 

industriais, a qual, geralmente, proporciona ganhos de escopo e/ou escala. 

Cabe destacar a Região de Joinville, que apresenta umpolo local com 

indústria motriz centrada no município de Joinville com alto VAF e municípios 

periféricos encadeados com a produção de peças de baixo VAF. 

Fora da região sobreposta ao cluster de metalurgia, encontram-se outros dez 

polos que podem ser candidatos a formarem agrupamentos produtivos 

autocorrelacionados espacialmente. Desses, quatro ficam no Oeste do estado, 

principalmente os municípios de Xanxerê e Concórdia. Ao sul podem-se destacar 

três cidades, Nova Veneza, Orleans e Sangão. E, finalmente outros três municípios 

dispersos isoladamente: Biguaçu, Anita Garibaldi e Rio dos Cedros. 

 

Fabricação de Produtos de Borracha e de Material Plástico: Araquari; 

Guaramirim; Jaraguá Do Sul; Orleans; Rio Das Antas;São Ludgero; Schroeder; 

Urussanga. 
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Figura 16:Cluster de Fabricação de Produtos de Borracha e de Material Plástico. 
Fonte: dados secundários obtidos de SEBRAE (2010) 

 

A figura 16 demonstra a existência de dois clusters bem marcados no mapa e 

um com pouca densidade populacional. O primeiro localiza-se na região nordeste do 

estado. Essa mancha de autocorrelação do tipo High-High sobrepõe-se a 

trêsclusters importantes:“Veículos Automotores e Equipamentos de 

Transporte”“Metalurgia, Metal, Materiais Elétricos, Máquinas e Equipamentos” e o 

“Têxtil, Confecção e Vestuário”.A Fabricação de Produtos de Borracha e de Material 

Plástico tem forte encadeamento com o setor de Veículos Automotores e 

Equipamentos de Transporte, produzindo insumos e peças de borracha e plástico na 

construção de peças automotivas. 

O segundo cluster de produtos de borracha e material plástico fica numa 

região entre o Planalto e o Sul do estado. Isoladamente, no Oeste encontra-se um 

foco cujo município com alta produção, Rio das Antas, correlacionado espacialmente 

com a produção nas cidades de Ibiam e Erval Velho. 

Fabricação de Produtos de Minerais Não-Metálicos:Canelinha; Cocal Do 

Sul; Lauro Muller; Morro da Fumaça;São Bento do Sul. 

 

Figura 17:Cluster de Fabricação de Produtos de Minerais Não-Metálicos. 
Fonte: dados secundários obtidos de SEBRAE (2010) 
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O mapa da figura 17 evidencia três regiões com potencial de Clustering: a 

primeira na região norte-nordeste, onde um grupamento de três municípios 

apresenta uma formação do tipo High-High e Low-High cujo destaque é a cidade de 

São Bento do Sul. Mais ao leste, numa zona estreita, que parte, ao norte, o 

município de Araquari até Biguaçu,no meio do litoral catarinense,percebe-se uma 

formação mista de padrões de correlações espaciais (High-High, Low-High e High-

Low). 

Outra possível formação poderá se estabelecer, ao Sul, nas cidades de 

Criciúma, Siderópolis, Treviso, Cocal do Sul, Morro da Fumaça e Pedras Grandes. 

Nesta concentração espacial, a formaçãode um cluster parece estar bem definida. 

Nesse caso, pode-se incluir na fabricação de produtos não metálicos a cadeia 

produtiva da cerâmica. 

Por último, na região da Grande Florianópolis além de concentrar o núcleo do 

Governo Estadual e muitas entidades ligadas ao Governo Federal, esta região tem 

marcante importância econômica, principalmente as atividades ligadas ao mar 

(maricultura, malacocultura, carcinicultura e pesca em geral), o turismo de lazer e de 

negócios, além das atividades ligadas à tecnologia (produção de softwares e 

robótica, por exemplo).  Os principais municípios da região são: Florianópolis, São 

José, Palhoça e Biguaçu. Ao se analisar os resultados do VAF, percebeu-se indício 

estatístico de apenas um cluster produtivo, o qual é identificado a seguir. 

Fabricação de Equipamentos de Informática, Produtos Eletrônicos e 
Ópticos:Garopaba; Paulo Lopes. 

 

Figura 18:Cluster de Fabricação de Equipamentos de Informática, Produtos Eletrônicos e 
Ópticos. 
Fonte: dados secundários obtidos de SEBRAE (2010) 
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 Cabe destacar que este setor apresenta sinais de formação de cluster ao 

norte do estado, apesar de não evidenciar uma concentração espacial com 

municípios de alto valor adicionado fiscal produzido pela atividade específica. Já na 

região da Grande Florianópolis, além de existirem municípios vizinhos com alto nível 

de produção, em seu entorno apresentam municípios com produção baixa, mas 

correlacionada com a produção de municípios com alta produção, com destaque 

para São José e Florianópolis que apresentam um uma produção elevada 

comparativamente a seus vizinhos.  

 

8. Conclusão 
 

O presente artigo teve como principal objetivo o mapeamento dos principais 

clusters produtivos catarinenses. Para tanto se utilizou da ótica do grau de 

concentração e as zonas de influência para se buscar entender como se organizam 

espacialmente os referidos aglomerados de produção. 

Nesse caso, a variável escolhida para explicar a formação dos clusters foi 

uma proxy da produção por setor: o Valor Adicionado Fiscal normalizado pela 

densidade populacional. Com ela foi possível calcular o grau de associação da 

produção entre os diversos municípios, o que indicou, por meio das manchas nos 

mapas, as zonas de influência do cluster. 

Em relação ao objetivo acima descrito, foi possível observar a existência 

declusterscom muitos municípios em diversos casos, com destaque às seguintes 

atividades produtivas: 

1. Fabricação de Produtos Alimentícios; 
2. Fabricação de Produtos do Fumo; 
3. Têxtil, Confecção e Vestuário; 
4. Fabricação de Produtos de Madeira; 
5. Fabricação de Celulose, Papel e Produtos de Papel; 
6. Fabricação de Produtos de Borracha e de Material Plástico; 
7. Metalurgia, Metal, Materiais Elétricos, Máquinas e Equipamentos; 
8. Fabricação e Móveis. 

 
A lista acima descrita foi a que demonstrou visualmente nos mapas as 

maiores zonas de influência, ou seja, formarama maior quantidade de municípios 



26 

 

com manchas vermelhas (High-High) ou cidades com alta produção circundadas por 

municípios de baixa produção correlata. 

A cidade de Florianópolis, por uma limitação do recurso tecnológico (GeoDA) 

foi considerada (sem vizinhança). Além do mais não foram considerados os Valores 

Adicionados Fiscais -VAF para esta cidade, devido ao seu baixo VAF em relação à 

soma do VAF gerada por todos os setores da indústria de transformação comparado 

com todos os outros municípios considerados. 

 Os setores com menor característica de cluster são: 

1. Químicos, Farmoquímicos e Farmacêuticos; 
2. Metalurgia, Metal, Materiais Elétricos, Máquinas e Equipamentos; 
3. Veículos Automotores e Equipamentos de Transporte; 
4. Fabricação de Bebidas. 

 

Os setores que podem rapidamente se transformar em clusters são:  

1. Preparação de Couros e Fabricação de Artefatos de Couro, Artigos para 
Viagem e Calçados; 

2. Fabricação de Produtos de Minerais Não-Metálicos; 
3. Fabricação de Equipamentos de Informática, Produtos Eletrônicos e Ópticos. 

 

Em todos os mapas verificou-se a ocorrência de manchas isoladas. Tal efeito 

ocorre porque os dados de associação espacial não são significativos 

estatisticamente, tem-se então, o fenômeno de “ilhas” nos mapas resultantes. 

Outra constatação importante é que os mapas resultantes desse estudo não 

contradizem os mapas divulgados pelos órgãos oficiais, conforme pode ser visto no 

decorrer do trabalho. 

Os resultados encontrados são importantes para a formulação de políticas 

públicas que sejam pautadas no incremento da competitividade sistêmica dos 

clusters. Por exemplo, o Estado poderia direcionar investimentos de infraestrutura 

para osclusters nascentes aqui identificados, ou mesmo promover políticas 

econômicas que incentivem o encadeamento dos clusters visando alavancar ganhos 

de escala e/ou escopo.   
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APÊNDICES -SÍNTESE DOS RESULTADOS DO MAPA DE CLUSTERS – LISA 
 

APÊNDICE A -  Fabricação de Produtos Alimentícios 

 

 
 ... AUTOCORRELACIONADOS C/ VIZINHOS C/ 

BAIXA PRODUÇÃO 

... AUTOCORRELACIONADOS C/ VIZINHOS C/ 

ALTA PRODUÇÃO 

M
U

N
IC

ÍP
IO

S
 C

/ A
L
T

A
 

P
R

O
D

U
Ç

Ã
O

... 

Jaraguá do Sul; Nova Trento. Água Doce; Alto Bela Vista; Arroio Trinta; 
Arvoredo; Capinzal; Catanduvas; Chapecó; 

Concórdia; Cordilheira Alta; Coronel Freitas; 
Erval Velho; Herval D'oeste; Ibiam; Ibicaré; 
Iomerê; Ipira; Ipumirim; Irani; Itá; Jaborá; 

Joaçaba; Lacerdópolis; Lajeado Grande; Lindóia 
Do Sul; Macieira; Marema; Morro Grande; Ouro; 
Passos Maia; Ponte Serrada; Presidente Castello 

Branco; Salto Veloso; Seara; Tangará; Timbédo 
Sul; Treze Tílias; Tunápolis; Vargem Bonita; 

Vargeão; Xavantina; Xaxim. 

M
U

N
IC

ÍP
IO

S
 C

/ 

 B
A

IX
A

 P
R

O
D

U
Ç

Ã
O

... 

Alfredo Wagner; Angelina; Antônio Carlos; 
Araquari; Ascurra; Balneário Arroio Do Silva; 

Balneário Gaivota; Benedito Novo; Biguaçu; Bom 

Retiro; Calmon; Camboriú; Capivari De Baixo; 
Curitibanos; Garuva; Governador Celso Ramos; 

Gravatal; Guabiruba; Imaruí; Imbuia; Indaial; 

Itapema; Ituporanga; Içara; Jaguaruna; Laguna; 
Maravilha; Morro Da Fumaça; Pedras Grandes; 

Petrolândia; Porto Belo; Presidente Nereu; Rodeio; 

São Francisco Do Sul; São José; Tijucas; Timbó; 
Tubarão. 

Arabutã; Caçador; Faxinal Dos Guedes; 
Fraiburgo; Luzerna; Paial; Peritiba; Pinheiro 

Preto; Piratuba; Planalto Alegre; Três Barras; 

Zortéa. 
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APÊNDICE B -  Fabricação de Bebidas 

 
 ... AUTOCORRELACIONADOS C/ VIZINHOS C/ 

BAIXA PRODUÇÃO 

... AUTOCORRELACIONADOS C/ VIZINHOS 

C/ ALTA PRODUÇÃO 

M
U

N
IC

ÍP
IO

S
 C

/ A
L

T
A

 

P
R

O
D

U
Ç

Ã
O

... 

Lages; Rancho Queimado; Rio das Antas. Iomerê; Pinheiro Preto. 

M
U

N
IC

ÍP
IO

S
 C

/ 

 B
A

IX
A

 P
R

O
D

U
Ç

Ã
O

... 

Bombinhas. Angelina; Biguaçu; Bocaina Do Sul; Campo 

Belo Do Sul; Capão Alto; Correia Pinto; 

Ibicaré; Major Gercino; Otacílio Costa; Painel; 

Palmeira; São João Batista; São Joaquim; São 

José; São José Do Cerrito; São Pedro De 

Alcântara. 
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APÊNDICE C -  Fabricação de Produtos de Fumo 

 

 
 ... AUTOCORRELACIONADOS C/ VIZINHOS C/ 

BAIXA PRODUÇÃO 

... AUTOCORRELACIONADOS C/ VIZINHOS 

C/ ALTA PRODUÇÃO 

M
U

N
IC

ÍP
IO

S
 C

/ A
L

T
A

 

P
R

O
D

U
Ç

Ã
O

... 

Aberlardo Luz; Água Doce. Atalanta; Aurora; Botuverá; Canoinhas; 

Chapadão do Lageado; Imbuia; Itaiópolis; 

Ituporanga; José Boiteux; Mafra; Monte 

Castelo; Papanduva; Petrolândia; Presidente 

Nereu; Rio do Campo; Santa Terezinha; Vitor 

Meireles; Witmarsum. 

M
U

N
IC

ÍP
IO

S
 C

/ 

 B
A

IX
A

 P
R

O
D

U
Ç

Ã
O

... 

Arvoredo; Camboriú; Campos Novos; Canelinha; 

Capinzal; Concórdia; Correia Pinto; Formosa do Sul; 

Herval D'oeste; Ipira; Ipumirim; Irani; Itajaí; Jaborá; 

Lacerdópolis; Nova Veneza; Ouro; Rio dos Cedros; 

Santiago do Sul; São João do Itaperiú; Seara; 

Siderópolis; Tangará; Tijucas; Timbó; Xanxerê; 

Xavantina. 

Dona Emma; Doutor Pedrinho; Lontras; Rio 

Negrinho; Salete; Três Barras. 



32 

 

APÊNDICE D -  Têxtil, Confecção e Vestuário. 

 
 

 ... AUTOCORRELACIONADOS C/ VIZINHOS C/ 

BAIXA PRODUÇÃO 

... AUTOCORRELACIONADOS C/ VIZINHOS 

C/ ALTA PRODUÇÃO 

M
U

N
IC

ÍP
IO

S
 C

/ A
L

T
A

 

P
R

O
D

U
Ç

Ã
O

... 

Xaxim. Ascurra; Blumenau; Botuverá; Brusque; 

Campo Alegre; Corupá; Gaspar; Guabiruba; 

Guaramirim; Ibirama; Ilhota; Jaraguá do Sul; 

Joinville; Luiz Alves; Massaranduba; 

Pomerode; Rio dos Cedros; São Bento do Sul; 

Schroeder; Timbó. 

M
U

N
IC

ÍP
IO

S
 C

/ 

 B
A

IX
A

 P
R

O
D

U
Ç

Ã
O

... 

Água Doce; Anitápolis; Campos Novos; Concórdia; 

Faxinal dos Guedes; Herval D'oeste; Ibicaré; Ipira; 

Ipumirim; Irani; Joaçaba; Lages; Lebon Régis; Ouro; 

Papanduva; Ponte Serrada; Romelândia; Santo 

Amaro da Imperatriz; São Domingos; São José do 

Cerrito; Timbó Grande. 

 

Balneário Piçarras; Barra Velha; Canelinha; 

Indaial; Itajaí; Lontras; Presidente Nereu; São 

João do Itaperiú. 
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APÊNDICE E -  Preparação de Couros e Fabricação de Artefatos de Couro, 

Artigos para Viagem e Calçados. 

 
 

 ... AUTOCORRELACIONADOS C/ VIZINHOS C/ 

BAIXA PRODUÇÃO 

... AUTOCORRELACIONADOS C/ VIZINHOS 

C/ ALTA PRODUÇÃO 

M
U

N
IC

ÍP
IO

S
 C

/ 

A
L

T
A

 P
R

O
D

U
Ç

Ã
O

... 

Lacerdópolis; Mafra; Peritiba; Praia Grande; 

Rio das Antas; Santo Amaro da Imperatriz; 

Saudades; Xaxim. 

Canelinha; Major Gercino. 

M
U

N
IC

ÍP
IO

S
 C

/ 

 B
A

IX
A

 P
R

O
D

U
Ç

Ã
O

... 

Bombinhas. Águas de Chapecó; Antônio Carlos; 

Biguaçu; Cordilheira Alta; Cunhataí; 

Itaiópolis; Nova Trento; Papanduva; 

Pinhalzinho; Rio Negrinho; Santa Rosa 

do Sul; São Carlos; São João do Sul; 

Três Barras. 
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APÊNDICE F -  Fabricação de Produtos de Madeira 

 

 ... AUTOCORRELACIONADOS C/ VIZINHOS C/ 

BAIXA PRODUÇÃO 

... AUTOCORRELACIONADOS C/ VIZINHOS C/ 

ALTA PRODUÇÃO 

M
U

N
IC

ÍP
IO

S
 C

/ A
L

T
A

 

P
R

O
D

U
Ç

Ã
O

... 

Araquari. Caçador; Calmon; Campo Belo do Sul; 

Canoinhas; Capão Alto; Correia Pinto; Corupá; 

Curitibanos; Doutor Pedrinho; Itaiópolis; Lages; 

Lebon Régis; Mafra; Major Vieira; Matos Costa; 

Mirim Doce; Monte Castelo; Palmeira; Ponte 

Alta; Ponte Alta do Norte; Porto União; Rio dos 

Cedros; Rio Negrinho; Santa Cecília; São 

Cristovão do Sul; São José do Cerrito; Taió; 

Timbó Grande; Três Barras. 

M
U

N
IC

ÍP
IO

S
 C

/ 

 B
A

IX
A

 P
R

O
D

U
Ç

Ã
O

... 

Águas De Chapecó; Antônio Carlos; Araranguá; 

Arvoredo; Biguaçu; Bom Jesus; Camboriú; 

Chapecó; Coronel Freitas; Criciúma; Cunha Porã; 

Entre Rios; Ermo; Içara; Ipuaçu; Itajaí; Jaguaruna; 

Joaçaba; Laguna; Lajeado Grande; Luiz Alves; 

Maravilha; Marema; Nova Itaberaba; Pinhalzinho; 

Planalto Alegre; Porto Belo; Quilombo; Sangão; 

Santa Rosa Do Sul; São Carlos; São Domingos; 

São João Do Oeste; São José; São Miguel Da Boa 

Vista; Tigrinhos; Tijucas; Xanxerê; Xaxim. 

Bela Vista do Toldo; Irineópolis; Rio do Campo; 

São Bento do Sul. 
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APÊNDICE G -  Fabricação de Celulose, Papel e Produtos de Papel. 

 

 ... AUTOCORRELACIONADOS C/ VIZINHOS C/ 

BAIXA PRODUÇÃO 

... AUTOCORRELACIONADOS C/ VIZINHOS C/ 

ALTA PRODUÇÃO 

M
U

N
IC

ÍP
IO

S
 C

/ A
L

T
A

 

P
R

O
D

U
Ç

Ã
O

... 

Benedito Novo; Blumenau; Faxinal dos Guedes; 

Palma Sola; Rio Negrinho. 

Bocaina do Sul; Bom Retiro; Campo Belo do Sul; 

Capão Alto; Correia Pinto; Curitibanos; Lages; 

Otacílio Costa; Palmeira; Ponte Alta. 

M
U

N
IC

ÍP
IO

S
 C

/ 

 B
A

IX
A

 P
R

O
D

U
Ç

Ã
O

... 

SEM OCORRÊNCIA. Agrolândia; Água Doce; Braço do Trombudo; 

Catanduvas; Celso Ramos; Erval Velho; Ibiam; 

Irani; Monte Carlo; Petrolândia; Ponte Serrada; 

Pouso Redondo; São José do Cerrito; Zortéa. 
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APÊNDICE H -  Químicos, Farmoquímicos e Farmacêuticos. 

 

 
 ... AUTOCORRELACIONADOS C/ VIZINHOS C/ 

BAIXA PRODUÇÃO 

... AUTOCORRELACIONADOS C/ VIZINHOS C/ 

ALTA PRODUÇÃO 

M
U

N
IC

ÍP
IO

S
 C

/ 

A
L

T
A

 P
R

O
D

U
Ç

Ã
O

... 

Apiúna; Balneário Barra do Sul; Bom Retiro; 

Brusque; Coronel Freitas; Palma Sola; Pomerode; 

São Bento do Sul; Três Barras. 

Correia Pinto;  

Curitibanos;  

São Cristovão do Sul. 

M
U

N
IC

ÍP
IO

S
 C

/ 

 B
A

IX
A

 P
R

O
D

U
Ç

Ã
O

... 

SEM OCORRÊNCIA. Araquari; Brunópolis; Criciúma; Frei Rogério; 

Jaraguá do Sul; Lebon Régis; Mirim Doce; Ponte 

Alta; Ponte Alta do Norte; São João do Itaperiú; 

São José do Cerrito; Schroeder. 
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APÊNDICE I -  Fabricação de Produtos de Borracha e de Material Plástico 

 

 
 ... AUTOCORRELACIONADOS C/ VIZINHOS C/ 

BAIXA PRODUÇÃO 

... AUTOCORRELACIONADOS C/ VIZINHOS C/ 

ALTA PRODUÇÃO 

M
U

N
IC

ÍP
IO

S
 C

/ 

A
L

T
A

 P
R

O
D

U
Ç

Ã
O

... 

Erval Velho; Ibiam 

Passo de Torres; 

Praia Grande. 

Araquari; Guaramirim; Jaraguá do Sul; Orleans; 

Rio das Antas; Rio Negrinho; São Ludgero; 

Schroeder; Urussanga. 

M
U

N
IC

ÍP
IO

S
 C

/ 

 B
A

IX
A

 P
R

O
D

U
Ç

Ã
O

... 

SEM OCORRÊNCIA. Bom Jardim da Serra; Braço do Norte; Campo 

Alegre; Garuva; Grão Pará; Itaiópolis; Lauro 

Muller; Pedras Grandes; São Francisco do Sul; 

Três Barras. 
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APÊNDICE J -  Fabricação de Produtos de Minerais Não-Metálicos 

 

 ... AUTOCORRELACIONADOS C/ VIZINHOS C/ 

BAIXA PRODUÇÃO 

... AUTOCORRELACIONADOS C/ VIZINHOS C/ 

ALTA PRODUÇÃO 

M
U

N
IC

ÍP
IO

S
 C

/ 

A
L

T
A

 P
R

O
D

U
Ç

Ã
O

... 

Balneário Barra do Sul; Barra Velha; 

Imbituba; Itajaí; Major Gercino; Maracajá; 

Presidente Getúlio. 

Canelinha; Cocal do Sul; Lauro Muller; 

Morro da Fumaça; São Bento do Sul; 

Urussanga. 

M
U

N
IC

ÍP
IO

S
 C

/ 

 B
A

IX
A

 P
R

O
D

U
Ç

Ã
O

... 

SEM OCORRÊNCIA. Araquari; Balneário Piçarras; Biguaçu; 

Camboriú; Corupá; Criciúma; Governador 

Celso Ramos; Pedras Grandes; Porto 

Belo; Rio dos Cedros; São João do 

Itaperiú; Siderópolis; Treviso. 
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APÊNDICE K -  Metalurgia, Metal, Materiais Elétricos, Máquinas e 
Equipamentos. 

 

 ... AUTOCORRELACIONADOS C/ VIZINHOS C/ 

BAIXA PRODUÇÃO 

... AUTOCORRELACIONADOS C/ VIZINHOS C/ 

ALTA PRODUÇÃO 

M
U

N
IC

ÍP
IO

S
 C

/ 

A
L

T
A

 P
R

O
D

U
Ç

Ã
O

... 

Arabutã; Curitibanos; Maravilha. Araquari; Garuva; Guaramirim; Jaraguá 

do Sul; Joinville; Pomerode; São 

Francisco do Sul; Schroeder. 

M
U

N
IC

ÍP
IO

S
 C

/ 

 B
A

IX
A

 P
R

O
D

U
Ç

Ã
O

... 

Bom Retiro; Descanso; Lages; Timbó Grande. Balneário Barra do Sul; Botuverá; Campo Alegre; 

Itapoá; Mafra; Rio Negrinho. 
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APÊNDICE L -  Fabricação de Equipamentos de Informática, Produtos 
Eletrônicos e Ópticos 

 

 ... AUTOCORRELACIONADOS C/ VIZINHOS C/ 

BAIXA PRODUÇÃO 

... AUTOCORRELACIONADOS C/ VIZINHOS C/ 

ALTA PRODUÇÃO 

M
U

N
IC

ÍP
IO

S
 C

/ 

A
L

T
A

 P
R

O
D

U
Ç

Ã
O

... 

Ascurra; Corupá; Rio do Sul; São José; Timbó. Garopaba; Paulo Lopes. 

M
U

N
IC

ÍP
IO

S
 C

/ 

 B
A

IX
A

 P
R

O
D

U
Ç

Ã
O

... 

Bombinhas; Capão Alto; Celso Ramos; Itapoá; 

Matos Costa; Penha; Praia Grande; Zortéa. 

Imaruí; Imbituba; Palhoça; Rio dos Cedros; Rio 

Negrinho; Santo Amaro da Imperatriz; São Bento 

do Sul; São Bonifácio; São Martinho. 
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APÊNDICE M -  Veículos Automotores e Equipamentos de Transporte 

 

 

 ... AUTOCORRELACIONADOS C/ VIZINHOS C/ 

BAIXA PRODUÇÃO 

... AUTOCORRELACIONADOS C/ VIZINHOS C/ 

ALTA PRODUÇÃO 

M
U

N
IC

ÍP
IO

S
 C

/ 

A
L

T
A

 P
R

O
D

U
Ç

Ã
O

... 

Anchieta; Anita Garibaldi; Biguaçu; Concórdia; 

Cunha Porã; Joinville; Nova Veneza; Orleans; Rio 

do Sul; Sangão; São Bento do Sul; Xanxerê. 

Brusque; Guabiruba; Nova Trento;  

Pomerode; Timbó. 

M
U

N
IC

ÍP
IO

S
 C

/ 

 B
A

IX
A

 P
R

O
D

U
Ç

Ã
O

... 

SEM OCORRÊNCIA. Araquari; Benedito Novo; Botuverá; Camboriú; 

Campo Alegre; Canelinha; Corupá; Garuva; 

Gaspar; Guaramirim; Itajaí; Jaraguá do Sul; 

Major Gercino; Rio Negrinho; São Francisco do 

Sul; São João Batista; Schroeder. 
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APÊNDICE N -  Fabricação de Móveis 

 

 ... AUTOCORRELACIONADOS C/ VIZINHOS C/ 

BAIXA PRODUÇÃO 

... AUTOCORRELACIONADOS C/ VIZINHOS C/ 

ALTA PRODUÇÃO 

M
U

N
IC

ÍP
IO

S
 C

/ A
L

T
A

 

P
R

O
D

U
Ç

Ã
O

... 

Arroio Trinta; Botuverá; Gaspar; Guaramirim;  

Porto União; Santa Cecília. 

Campo Alegre; Corupá; Doutor 

Pedrinho; Mafra; Rio dos Cedros; Rio 

Negrinho; São Bento do Sul. 

M
U

N
IC

ÍP
IO

S
 C

/ 

 B
A

IX
A

 P
R

O
D

U
Ç

Ã
O

... 

Campos Novos. Itaiópolis; Jaraguá do Sul; Joinville; Lebon Régis; 

Rio das Antas. 
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Anexo A – Subclasses do CNAE 

 

Fonte: IBGE e Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Figura retirada da internet endereço: 

http://www.cnae.ibge.gov.br/secao.asp?codsecao=C&TabelaBusca=CNAE_201@CNAE 2.1 - 

Subclasses@0@cnaefiscal@0 


