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RESUMO 

 

 

O trabalho tem a pretensão de oferecer uma visão sintética da evolução da economia 

catarinense nos últimos 50 anos, desde o início dos anos de 1960, até os primeiros anos do 

século XXI, associada ao exame dos modelos de análises empregados para diagnosticar a 

indústria catarinense e para apontar ações  de promoção do setor. A trajetória da economia 

estadual foi subdividida em cinco períodos, enquanto os modelos e metodologias de análise 

foram desdobrados em: regional; setorial; aglomerados industriais; arranjos produtivos locais e 

desenvolvimento local. Os aglomerados mais pesquisados foram o têxtil-vestuário do Vale do 

Itajaí, o de móveis de São Bento do Sul, o de cerâmica de revestimento do Sul. Santa 

Catarina, evoluiu de uma economia com base no setor rural e transformou-se num ator 

expressivo como ofertante de bens manufaturados e conquistou espaços no mercado mundial. 

A conquista de vantagens competitivas microeconômicas atingiu a fronteira, no atual quadro 

institucional. A partir de 1984 ocorreu notável avanço das bases teóricas e analíticas, mas os 

reptos competitivos do atual século exigem prioridade aos fatores meso e macroeconômicos. 

Desde 1995 constata-se clara atração por análises de aglomerados catarinenses, tornando-os 

casos reiterados de pesquisa de campo, porém há indícios de baixa divulgação dos relatórios 

de pesquisa. A metodologia adotada pelo autor foi centrada em pesquisas bibliográficas de 

diversas naturezas e tem liames com: a análise comparativa; o método qualitativo; e de 

pesquisa  exploratória. 
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INTRODUÇAO 

 

O trabalho tem a pretensão de oferecer uma visão sintética da trajetória da economia 

catarinense nos últimos 50 anos, desde o início da de década de 60, quando o Estado exibia  

um incipiente grau de industrialização, até os primeiros anos do século XXI, associada ao 

exame dos diferentes modelos de análises empregados para diagnosticar o estado de arte da 

indústria e  apontar políticas e ações para fortalecer o setor. 

A principal motivação para a elaboração dessa pesquisa foi à percepção de que, ao 

longo das últimas décadas, as abordagens feitas para diagnosticar e tentar traçar novos rumos 

para a reestruturação e o desenvolvimento da indústria foi se adaptando as novas 

configurações organizacionais.  

A economia e a indústria catarinense nos últimos 50 anos passaram por radical 

metamorfose, que moldou uma economia regional com elevada presença no parque produtivo 

nacional e que conquistou espaços no competitivo mercado global.  

Santa Catarina tem sido analisada com diferentes enfoques e objetivos por órgãos 

governamentais e patronais e pela comunidade acadêmica, sobretudo em programas de 

mestrado e doutorado e por pesquisadores independentes e de outros países.  

Para obter a ampla gama de dados e informações necessários para elaborar uma 

primeira visão do entrelaçamento entre o desenvolvimento industrial e os trabalhos de 

pesquisas realizados no Estado foi adotado como metodologia básica as pesquisas 

bibliográficas de fontes indexadas e de outras naturezas, com conteúdos teóricos e empíricos. 

Quanto aos fins a pesquisa tem liames com a análise comparativa e apresenta  maior 

aproximação do método qualitativo.  Também pode ser classificada como exploratória, pois se 

pretende ampliar o nível de conhecimento do problema.  Houve exaustiva e criteriosa seleção 

de fontes formais de conhecimento, livros, relatórios, artigos técnicos, conjunto de 

transparências e coleta, seleção e processamento de dados estatísticos secundários, 

transformando-os em úteis informações.  Para esclarecer dúvidas temas mais recentes foram 

solicitados opiniões e trabalhos de pesquisadores. 

Ao longo dos anos de 1962-1963 a 2013 o papel do Estado, na promoção do 

desenvolvimento, foi mudando, assim como ocorreram alterações no emprego de fundamentos 

teóricos e  na aplicação de ferramentas analíticas.  

Pode-se afirmar que desde 1963 até o momento, ocorreram acentuadas mudanças de 
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objetivos, maior sofisticação conceptual e  aprimoramento das ferramentas de pesquisas, tendo 

em vista  a necessidade de ajustamento aos novos cenários regional e mundial e o emprego de 

avançado cabedal de saber acumulado e de experiência em trabalhos empíricos por 

pesquisadores do meio acadêmico e dos que operam como consultores econômicos.  

Um ponto tocado superficialmente e que deve merecer avaliações mais profundas é o 

da utilização dos resultados das pesquisas pelo governo, pelos empresários individualmente e 

como membros de coletividades de empresas concentradas em aglomerados produtivos, e 

também pelo plantel de economistas que opera nas áreas de estudos econômicos e de 

assessoria econômica a empresas. 

Uma primeira percepção, salvo exceções, é de que ocorrem ruídos nos processos de 

comunicações dos resultados das pesquisas de tal maneira que muitos relatórios têm limitada 

divulgação e  baixo aproveitamento. 

Inegavelmente, nas esferas econômico- industrial houve um virtuoso processo de 

desenvolvimento que proporcionou a duplicação da participação de Santa Catarina no  PIB 

global e industrial do Brasil e a conquista do maior grau de industrialização do País. Santa 

Catarina figura com destaque em diversas atividades e grupos de produtos tanto na produção 

brasileira como participante do mercado mundial. 

Contudo, também é inegável que o parque produtivo estadual acha-se emparedado por 

falta de políticas públicas nas esferas meso e macroeconômicas, que estão destruindo os 

fundamentos das vantagens competitivas, lastreadas em fatores estáticos. 

Portanto, novos os modelos de análise da indústria e o rol de  propostas de politicas 

econômicas devem atacar frontalmente os constrangimentos causados por políticas comerciais, 

tecnológicas, infraestruturas, cambial, tributárias e educacional contrárias a reconquista da 

competitividade da economia estadual.     

A introdução dos sofisticados recortes analíticos baseado no notável modelo do norte 

da Itália, conhecido mundialmente como Distritos Industriais”- DI foi um avanço significativo, 

mas no atual estágio de evolução do novo paradigma tecnológico e organizacional e de 

mudança  do poder para a Ásia recomenda-se a reavaliação do potencial de emprego no 

Estado e no Brasil.   
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1. ANOS 60 – DIVERSIFICAÇÃO E EXPANSÃO DO PARQUE INDUSTRIAL 

 

Nos anos 60 ocorreu apreciável reestruturação do parque industrial, com a criação de 

novas empresas, e introdução de modernas atividades econômicas e um acentuado aumento do 

número de estabelecimentos fabris, inclusive os  de médio e grande portes. 

Demograficamente salientaram-se dois fenômenos: o veloz processo de urbanização, 

num Estado que até 1960 somente um quinto da população vivia no meio urbano, e a 

amenização do fluxo migratório para as zonas Oeste e do Vale do Rio do Peixe. 

Os primeiros diagnósticos e prognósticos econômicos privilegiaram o espaço estadual, 

os quais eram bem facilitados pela visibilidade dos graves gargalos infraestruturais então 

existentes.    

Inicialmente, o número de pesquisas era pequeno e a frequência episódica, tanto pelo 

fato do planejamento econômico e da intervenção do Estado no processo de desenvolvimento 

ser relativamente recente, como pela quase inexistência de equipes de economistas formadas na 

tradição desenvolvimentista e também pela reduzida expressão e complexidade técnica- 

produtiva do setor industrial catarinense.   

Reitera-se que os primeiros estudos evidenciavam a existência de gargalos que 

limitavam a ampliação do modesto parque produtivo, então alicerçado na  exploração 

indiscriminada de reservas florestais nativas, num promissor  parque têxtil, de fiação, 

tecelagem e de confecções de artigos de malha e na atividade de extração mineral (carvão) e a 

indústria de produtos alimentares, as quais participavam com 23,2%; 20,4% e 19,9%, 10,4%; 

respectivamente, em 1957. 

Santa Catarina somente com a implantação do Plano de Metas do Governo – 

PLAMEG, em 1961 pode executar um leque de projetos e ações prioritárias para enfrentar a  

carência de energia, comunicações e transportes. Foi criado novo e flexível modelo de gestão 

pública, e reservadas dotações especiais de recursos. O PLAMEG foi inspirado pelo Plano de 

Metas nacional ajustado ao espaço regional-estadual, guardadas as peculiaridades da economia 

catarinense, a capacidade de mobilização de recursos e os instrumentos de política econômica 

ao alcance de unidades da federação. 

Outra grave limitação ao desenvolvimento da indústria era o financiamento em longo 

prazo para a viabilização de investimentos em modernização e ampliação dos parques 

produtivos, que gradualmente foi amenizada pela criação do Banco Regional de 

Desenvolvimento do Extremo Sul (1961) e também do BDE (1962) –, posteriormente 

transformado no Banco do Estado de Santa Catarina. 
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Recorde-se que entre 1950-1970 houve um notável processo de urbanização, quase 

dobrando o percentual de habitantes que habitava o meio urbano, de 23% para 43% da 

população total e coincidiu com a consolidou-se do processo migratório para o Oeste do 

Estado.  

Salientam-se dois estudos realizados nos anos de 1964: o Plano de Industrialização 

Regional, elaborado pela Comissão Interestadual da Bacia do Paraná – Uruguai e que se 

propunha a indicar polos de desenvolvimento nos sete estados que compunham a Bacia e a 

ampla avaliação realizada pelo novel BRDE denominada de Aspectos Econômico-

Demográficos da Região Sul do Brasil. 

O primeiro deles fez interessante diagnóstico de Santa Catarina e concluiu que o polo 

industrial catarinense deveria localizar-se em Blumenau, no Vale do Itajaí, embora também 

considerassem haver  um grande potencial de expansão da indústria metal- mecânica em 

Joinville, na zona geográfica do  Litoral de São Francisco.  

Grosso modo, a abordagem de ‘bacia hidrográfica’ guardava paralelo com a 

experiência americana do Vale do Rio Tennessee e o emprego do vocábulo ‘polo de 

desenvolvimento’  

estava alinhado com a teoria de François Perroux – ‘teoria da polarização’ ou  “de 

economia dominante e efeito  de dominação”( SANDRONI, 2005).  Já o estudo do BRDE foi 

mais abrangente, pois além de relatar os passos iniciais da atuação do Banco, de oferecer uma 

visão da evolução recente do Sul brasileiro, e focou com prioridade análises de gêneros 

industriais e grupos de produtos na Região Sul, tais como: a indústria de curtumes e de 

calçados; de laticínios, de carnes suína e bovina e de cerâmica.  

A inovação introduzida pelo BRDE foi alicerçada numa metodologia abrangente e 

pouco comum na experiência brasileira, que abarcava não somente aspectos relativos à 

capacidade produtiva, a localização dos estabelecimentos, mas também os de ordem técnica e 

tecnológica, de mercado das matérias-primas relevantes e dos transportes. 

Pela primeira vez é introduzido o corte analítico da capacidade empresarial e de fatores 

macroeconômicos como: inflação, câmbio, e custos dos recursos financeiros na capacidade 

competitiva dos diferentes segmentos industriais da época.   

 

 

2. ANOS 70 – RETOMADA DO DESENVOLVIMENTO E SALTO DA 

INDÚSTRIA 

 



 8 

Nos anos de 1970 a 1980 o notável desempenho da economia de Santa Catarina 

recebeu diversos títulos, entre os quais o da Retomada do Desenvolvimento e de Grande 

Impulso da Industrialização (CUNHA, 1992). 

O período em questão no Brasil foi denominado de ‘Milagre Brasileiro’, diante do 

extraordinário desempenho da indústria de transformação, que levou o País a ter o oitavo 

parque industrial do mundo (ECIB, 1994). 

Quatro fatos marcantes merecem destaque: O acelerado processo de urbanização e a 

notável e inesperada expansão da capacidade produtiva, promovendo mudanças positivas no 

perfil do parque industrial e avanços qualitativos. 

A participação da renda interna catarinense no PIB brasileiro aumentou de 2,5% em 

1970 para 3% em 1980, o principal impulsor do desenvolvimento estadual foi o setor industrial 

que ampliou fortemente sua presença na indústria brasileira: de 2,2% em 1970 para 3,4% em 

1980 (CUNHA, 1992).  

Nesse período, as abordagens das pesquisas dos agentes governamentais privilegiavam 

a dimensão setorial. 

Por inegáveis méritos, os planos de governo de Colombo Machado Salles (1970-75) – 

Projeto Catarinense de Desenvolvimento e de Antônio Carlos Konder Reis (1975-1979) foram 

realçado pela influência no processo de industrialização do período. 

O primeiro por modernizar a agricultura e pela ênfase a assistência rural e por ter 

atendido carências de investimentos em infraestrutura. 

O segundo modernizou o aparato governamental, introduziu políticas e agencias 

ambientais vigorosas, completou programas de rodovias, deu prioridade a projetos de água e 

esgoto.   

Ao longo destes dois governos os incentivos fiscais do FUNDESC e o apoio financeiro 

do BRDE, e, mais tarde, do Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina – 

BADESC viabilizaram a implantação de grandes projetos, entre os quais os da notável 

agroindústria de criação de suínos e aves e de abates e processamento de carnes, no Oeste no 

Vale do Rio do Peixe, que completou o extraordinário ciclo de metamorfose desde a fase de 

processamento do porco tipo banha, para o porco tipo carne, que logo alcançou padrões 

internacionais. 

Os projetos de infraestrutura rodoviária, no bojo do Plano Viário implantados nos anos 

setenta viabilizaram o transporte de carnes frigorificadas para os grandes mercados brasileiros 

e permitiram as primeiras inserções no mercado mundial. 

Desde 1969 teve início uma fase pré- institucional que resultou na criação nos anos 



 9 

1972-1973 do atual sistema regional de assistência gerencial, num vitorioso projeto liderado 

pelo BNDE em associação com o MIT/USA e com forte contrapartida do BRDE – sob a 

coordenação da Direção Geral e depois abarcou Santa Catarina, sob a liderança da Agência de 

Santa Catarina. Como assinalado a multiplicação do número de empresas, com a criação de 

712 médias unidades produtivas e de 130 grandes estabelecimento industriais, além de 4.300 

pequenos estabelecimentos, entre 1959 a 1980, dão conta da prioridade conferida pelo BNDE 

na esfera nacional e do BRDE, na região Sul, para evitar prejuízos com financiamentos 

malsucedidos por insuficiência gerencial- mediante a criação de modelos de informações 

gerenciais para pequenas e médias empresas e a modernização dos processos de gestão 

empresarial, mediante a concessão de assistência e capacitação  técnica ao novo quadro de 

empresários e executivos (SEBRAE-SC, 1988). 

A partir de 1974, a Secretaria do Desenvolvimento Econômico – SDE e o então 

Instituto Brasileiro de Assistencial Gerencial de Santa Catarina – IBAGESC e o BRDE 

introduziram o conceito de operações programas priorizando gêneros industriais e de grupos 

de produtos mais salientes no novo perfil produtivo do parque industrial, a novidade ficou por 

conta da associação entre financiamento a projetos de investimentos acoplados aos planos de 

aperfeiçoamento gerencial. Foram selecionados cinco complexos industriais: têxtil; da 

alimentação (grupos de produtos com maior potencialidade); metal- mecânico; químico 

(complementação dos projetos de ácidos sulfúrico e fosfórico). 

No relatório que traçou os rumos do programa (SDE, IBAGESC e BRDE) houve 

valioso contributo de dois renomados economistas brasileiros – Cláudio Francisco Accurso e 

Ney Marques. 

Este período também ficou conhecido como: O Salto da Indústria Catarinense 

(CUNHA, 1992). 

Cinco aspectos substantivo devem ser salientados, além do crescimento do valor de 

transformação industrial e da acelerada expansão do  pessoal ocupado:  

 diferenciado crescimento das indústrias dinâmicas de metalurgia, e mecânica e o 

extraordinário e imprevisto avanço da indústria do vestuário;  

 aumento da produtividade da maioria dos gêneros industriais; 

 a introdução de novos ramos de indústria, como os da cerâmica de revestimento e 

do processamento de carnes de aves, mediante a escolha de  estratégias de 

diversificação do leque de produtos no âmbito do segmento de carnes. 

 a transformação de médias e grandes empresas em destacados grupos industriais, na 

década em análise e 
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 notável avanço das exportações catarinense no total das vendas brasileiras no 

exterior de 1,8% em 1973 para 4,3% em 1980. Simultaneamente ocorreu importante 

mudança no perfil das vendas para o exterior, com o forte declínio  do setor 

madeireiro e a ascensão de produtos como: frangos congelados, óleo de soja, açúcar 

refinado, têxtil e confecções e fundidos de ferro. 

 

 

3. ANOS 1980-1990 – DECLÍNIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA E 

REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE PRODUTIVO  

 

Os anos 80 ficaram  conhecidos como uma fase dura para os países em 

desenvolvimento devido ao baixo crescimento e o fortemente endividamento externo. De um 

lado, estourou a segunda crise do petróleo (1979) e de outro, a partir de 1986, surgiram 

indícios de esgarçamento nos EUA do modelo capitalista lastreado na produção e consumo em 

massa – também conhecido por modelo de regulação fordista.  

Para o País os anos oitenta ficaram estigmatizados pela denominação de Década 

Perdida.  

Entre os anos de 1980 e 1992 a indústria de transformação brasileira encolheu em 

7,2%, algo lamentável para uma nação que cresceu a taxa média anual de 9,2%, entre 1965-

1989 (ECIB, 1994). 

Um dos pontos mais críticos para os países em desenvolvimento foi o da reiterada 

iliquidez do sistema internacional de financiamento, que provocou a multiplicação das taxas de 

juros incidentes nos serviços de rolagem das dívidas soberanas e mesmo de escassez diante da 

reação de cautela dos financiadores em conceder novos empréstimos aos países devedores. 

Santa Catarina conseguiu amortecer a crise mercê de uma maior inserção no mercado 

mundial de bens manufaturados. Mesmo ramos tradicionais como o têxtil conquistaram novos 

nichos de mercado, sobretudo nos países desenvolvidos. Segmentos de indústrias dinâmicas 

como as produtoras de moto-compressores e refrigeradores domésticos também abriram 

espaço no comércio internacional, ou seja, houve um enriquecimento do perfil das 

exportações, a conquista de nichos do mercado global por produtores catarinenses de 

produtores catarinenses de bens de consumo duráveis e intermediários no mercado global. 

Apesar do fraco desempenho da indústria da transformação algo como 30% de 

acréscimo de acréscimo da produção física entre 1981-1989, houve acentuada concentração 

empresarial e notável fortalecimento de grupos capitalistas sediados em Santa Catarina. 
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Já a produção física da indústria nacional limitou-se a um acréscimo de 23% 

(FIBGE/DEIND, 1990). 

 Um esboço da evolução das empresas e grupos privados do Estado pode ser obtido 

pela evolução do número das empresas contidas nas 500 maiores e melhores empresas do 

Brasil (Edit. Abril, 1990): em 1973 somente constavam 8 empresas catarinenses, 22 do Rio 

Grande Sul e 13 do Paraná. Já em 1989 constavam 20 catarinenses e 23 e 13 dos dois outros 

Estados, respectivamente. 

Recorde que esses anos foram tangidos pelos efeitos negativos da aplicação ineficaz de 

vários planos econômicos desejosos de controlar a inflação e evitar a ocorrência de 

hiperinflação: Plano Cruzado (1986); Plano Bresser (1987); Plano Verão (1989) e Plano Collor 

(1990), todos fadados ao fracasso e ao agravamento da crise e a gerar de instabilidade e 

insegurança. Para enodoar mais o cenário negativo recorda-se que no período houve forte 

repercussão do choque de petróleo de 1979 e da moratória mexicana de 1982.  No âmbito das 

análises do setor industrial o período não foi enriquecido por novas metodologias e por 

tentativas de traçar planos e programas de retomada de desenvolvimento, uma das exceções 

foi o Plano Regional de Desenvolvimento para a Região Sul pelo BRDE (1994) elaborado em 

1986, com um certo teor de utopia, tentava definir novos rumos e oportunidades de 

investimentos para os três Estados do Sul do Brasil. Outras abordagens e estudos de menor 

envergadura mantiveram-se na vertente de estudos setoriais. 

Na década de oitenta rarearam as investidas em pesquisas e projetos de avaliação da 

indústria e da economia catarinense como um todo. 

 

 

4. ANOS 1990-2000 – PERÍODO DE TRANSIÇÃO 

 

Esse período foi marcado pela fase de espraiamento do novo modelo tecnológico 

lastreado em tecnologias da informação, tendo como vetor industrial o chip, as infovias,  e  um 

notável avanço das tecnologias aplicadas nas comunicações. 

Outra faceta do novo modelo foi a desverticalização das empresas, provocando a 

relocalização do parque produtivo mundial, que em parte favoreceu o Brasil. 

Renato  Baumann (org.)...{et al.}, 1999,  cunhou-a como ‘Uma Década em  

Transição’. 

O período foi considerado como de grandes mudanças na inserção internacional do 

Brasil, em maior liberalidade das políticas econômica em geral. Contudo o desempenho do PIB 
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brasileiro foi medíocre – exibiu a modesta taxa de 2,5% anuais, repetindo os singelos 

desempenhos dos anos 1980-1989. 

Grosso modo, registra-se um rol de eventos provocadores de radicais mudanças e 

repercussões: 

 rompimento (implosão) do sistema comunista da URSS – União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas, que desmontou a chamada Cortina de Ferro e o substituiu 

por modelo capitalista selvagem; 

 em 1991 a Índia abdicou da liderança e da busca de uma terceira via de 

desenvolvimento;  

 em seguida, foram executadas  mudanças estruturais  inspiradas nos ditames do 

Consenso de Washington, que envolveu a maioria dos  países em 

desenvolvimento e até novos aderentes ao sistema capitalista. Esse receituário 

pregava a redução do tamanho do Estado- Estado mínimo, a liberalização das 

economias nacionais, a privatização de empresas estatais e de  serviços públicos, 

na área de infraestruturas, amplo acesso ao capital externo, controles do gasto 

público, entre outras medidas graves; 

 Os EUA assumiram o papel de não hegemônica e o sistema capitalista tornou-se 

a via única. 

A reação de Santa Catarina foi mais contemplativa na esfera das políticas públicas, 

talvez em face dos restritos graus de liberdade e de manipulação de instrumentos de política 

econômica sob seu domínio.                                                                                                                                            

Ainda no plano estadual, acelerou-se a dinâmica de um fenômeno não desprezível, o da 

transferência da propriedade do capital industrial de empresários catarinenses, para capitalistas 

brasileiros e internacionais, entre os quais destacaram-se os fundos de previdência privada 

brasileiros. Esse fenômeno foi pouco analisado, tanto em relação aos motivos, quanto as 

repercussões sobre  o desempenho, investimentos e inovações.  

Esse decênio notabilizou-se pela aplicação de ferramentas metodológicas e de busca de 

alternativas para revitalizar a economia catarinense, exibindo uma radical mudança no 

direcionamento dos estudos e pesquisa na esfera da indústria. 

O foco central passou a ser o do desenvolvimento local, seja de micro regiões, seja de 

áreas que concentram parques produtivos especializados, ou seja, detentoras de aglomerados 

produtivos industriais.   

A partir de 1995 foram aplicados sofisticados modelos de análise de redes de pequenas 
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e médias empresas, na esteira do notável sucesso da experiência de ação conjunto e de 

comportamento colaborativo do norte da Itália, conhecido mundialmente como “Distritos 

Industriais”– DI, e concomitante emprego da vertente conceptual do Desenvolvimento local. 

A experiência italiana também salientava a existência de clima social favorável as 

atividades do distrito e  ação sinérgica dos governos locais/regionais e dos  institutos de 

pesquisa e de assistência técnica. 

Um primeiro passo foi o da tentativa de replicar no Oeste de Santa Catarina a 

experiência de Fóruns Regionais e de Agência de Desenvolvimento Regional, sobre a 

orientação do Fórum Catarinense de Desenvolvimento – FORUMCAT, criado em 1995, 

envolvendo o BRDE (que por longo geriu o programa), figurando, ainda,  como elementos de 

proa, a  FIESC/IEL, o SEBRAE-SC. O projeto pioneiro estabelecido no Oeste teve suas 

diretrizes  traçadas a partir do diagnostico e as proposições do Instituto NOMISMA da Itália, 

que aplicou inovadora metodologia já amplamente testada  na Itália  e redigiu o  plano para o 

desenvolvimento local do Oeste catarinense. 

Até 2003 haviam foram implantados  dezessete fóruns locais/regionais no Estado de 

Santa Catarina, frise-se: com a participação ativa do governo estadual, que através do BRDE 

presidia e gerenciava o projeto. 

Ao assegurar a criação de 16 Agências Regionais de Desenvolvimento – ARD, ficou 

claro que a replicação do modelo italiano de desenvolvimento local  até então fora um  

inequívoco  sucesso,  um grande passo para frente para experimentação de um novo modelo de 

promoção do desenvolvimento, com estrutura simples, pouco onerosa e com forte 

envolvimento das lideranças locais.    

Contudo, inesperadamente, o novo governo estadual concebeu e implantou um sistema 

governo participativo e descentralizado, com 36 Secretarias microrregionais e igual número de 

Conselhos de Desenvolvimento Regionais.  Foi aprovada a criação de uma estrutura com seis 

gerencias nas 36 Secretárias.  

O impacto da intervenção do Estado foi desastroso – ocasionou a morte súbita do bem 

sucedido e já vitorioso programa do FORUMCAT. O próprio Estado decretou o fim do 

projeto. Há um vasto campo para pesquisas, inclusive para avaliar se as secretarias deram ou 

não continuidade aos programas de desenvolvimento local do Foruncat. 

O Instituto Alemão de Desenvolvimento com a competente contrapartida do IEL de 

Santa Catarina utilizou modelo de análise de aglomerados produtivos(clusters) com inédita 

contribuição teórico-empírica, qual seja, a divisão dos fatores competitivos em quatro 

vertentes: micro, meso, macro e meta. 



 14 

O modelo de análise alemão foi aplicado em vários segmentos da indústria catarinense 

como: o têxtil, de cerâmica, de móveis, metal- mecânica e de software.  

Dentre as constatações e reptos competitivos dos diagnósticos do IAD/IEL enumeram-

se: necessidade de maior nível de encadeamento e de desverticalização do processo produtivo; 

no caso do aglomerado têxtil-vestuário do Vale do Itajaí, o grau de verticalização era 

extremamente elevado e prejudicial a avanços na conquista de vantagens dinâmicas de 

competitividade; quanto ao aglomerado de móveis de São Bento do Sul Meyer-Stamer (2000) 

preconizou o colapso do maior polo moveleiro do Brasil, pelo modo de integração passiva e 

insustentável em cadeias internacionais de produção e de distribuição; o dinâmico polo metal-

mecânico liderado por Joinville e Jaraguá do Sul foi considerado como um espaço com elevada 

independência das grandes empresas da região e com baixo aproveitamento da vantagem de 

coabitarem um denso espaço multi aglomerado. A menção de alguns pontos esparsos da 

avaliação do IAD/IEL mostram o quão importante e inovativo foi o legado técnico, conceitual 

e empírico do Instituto Alemão de Desenvolvimento. 

Concomitantemente, o recorte de redes de empresas e de aglomerados produtivos que 

também foi denominado de arranjos produtivos locais pelo SEBRAE, passou a ser 

exaustivamente aplicado na análise de aglomerações produtivas do Estado muitas vezes 

repetidamente da academia, destacando-se como centros de excelência o PPGEP – da 

Engenharia de produção, com suas pesquisas em nível de mestrado e doutorado, o CSE-pos 

graduação em economia, com importantes dissertações de mestrados e também merecem 

menção trabalhos produzidos na área de  geociências e de ciências humanas – sociologia. 

O próprio SEBRAE nacional e estadual incorporaram em seus planos de pesquisas e 

operações a visada de aglomerações produtivas e APL. 

Desde o inicio das pesquisas de redes de empresas foi observado que o modelo italiano 

de distritos industriais inovadores não foi replicado em Santa Catarina e mesmo no Brasil, nas 

diferentes concentrações territoriais de indústrias especializadas estudadas em diferentes 

unidades federativas. 

A proximidade dos atores pertencentes  aos diversos aglomerados industriais deveria, 

segundo o modelo italiano, gerar confiança mutua e predisposição para comportamentos 

colaborativos sobretudo na esfera técnico-produtiva. Contudo, surpreendentemente a realidade 

encontrada foi outra.  

Em muitos casos estudados como o de agrupamento têxtil e vestuário do Vale do Itajaí 

e o de móveis de São Bento do Sul a confiança entre os atores era absolutamente inexistente, 

sobretudo no Vale do Itajaí, cujo nível de antagonismo era mais exacerbado. 
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Outro marco foi o da falta de integração entre os agentes de fomento e de assistência 

técnica entre si e com a maioria das empresas pertencentes as aglomerações produtivas 

pesquisadas. 

Grosso modo, nos estudos sobre aglomerações produtivas feitos em Santa Catarina na 

década de 90 já ficou saliente que no campo da ação conjunta deliberada constatou-se apenas 

colaboração em projetos que não diziam respeito a relações técnico-produtivas, informacionais 

e no âmbito de tecnologias. As ações conjuntas bem sucedidas quando detectadas eram 

pertinentes a programas de desenvolvimento de fatores, tais como os casos de treinamento de 

pessoal, participação conjunta em feiras, alguns estudos de mercados, e raras iniciativas de 

comportamentos cooperativos para distribuição de produtos e aquisição de itens em comum.  

Nos aglomerados com baixa complexidade técnico-produtiva e fracas exigências de 

domínio sócio-cognitivo as empresas locais ao se integrarem a redes globais de produção e a 

cadeias de distribuição correm um elevado e inevitável risco de  perder dois atributos 

geradores de competitividade dinâmica – fortalecimento de  marcas e criação design próprios 

nos mercados brasileiro Basta ingressar como meras unidades manufatureiras, em redes globais 

de produção e de distribuição.  

 

 

5. PRIMEIROS ANOS DO SÉCULO XXI – ASCENSÃO DA ÁSIA E NOVOS 

REPTOS COMPETITIVOS 

 

Ocorreram duas notáveis mudanças no panorama mundial e na trajetória do sistema 

capitalista, uma foi a emergência dos países asiáticos, sobretudo da China, como nação 

detentora de substanciais vantagens competitivas no setor manufatureiro. A China, em pouco 

mais de uma década, multiplicou a sua produção no mercado mundial de manufaturas e já 

superou a casa dos 10% no suprimento global.  

A outra foi à eclosão da crise global de 2008 e que até o presente ainda não foi 

debelada. A crise cujo epicentro foi os EUA revelou a fragilidade em que se situa o sistema 

financeiro e bancário dos países desenvolvidos e a fragilidade das normas e controles das 

organizações bancárias e não bancárias. 

Não fora a heterodoxa resposta, com matizes do Keyne sianas, do governo dos EUA e 

do Banco Central americano, e por mimetismo seguido pela maioria dos países europeus, o 

sistema econômico mundial teria entrado em colapso. 

O farto emprego de recursos públicos para viabilizar operações de resgate a iliquidez 
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de bancos, resultantes de alavancagem irresponsável e de empréstimos habitacionais “podres”, 

de multinacionais de ponta e tidas como verdadeiros ícones mundiais, caso da GM, 

empréstimos a pessoas endividadas, entre outros quebrou a hegemonia do rígido sistema de 

mercado e revelou a impropriedade dos modelos de gestão de grandes aglomerados 

empresariais, sobretudo os de bancos e financeiras. 

Para Santa Catarina, que já se mostrava fragilizada competitivamente, com a redução 

do crescimento do mercado internacional de bens manufaturados, o pós-crise revelou-se mais 

perigoso e enigmático, em relação aos constrangimentos e reptos para a reconquista de 

vantagens competitivas. 

Não fora a boa trajetória das exportações de carnes de frango (US% 2,2 bilhões) em 

2011, coadjuvado pelas transações de carnes suínas (US$ 478 milhões), a queda das 

exportações totais do Estado teria sido maior. As vendas de fumo mantem-se firmes e 

caminham para a casa de US$ 1 bilhão. 

Já o grupo de móveis de madeira entrou em queda livre, após se aproximar de meio 

bilhão de dólares em 2004. Em 2011 as exportações de móveis de madeira totalizaram  US$ 

167 milhões, com uma queda de 23% em relação ao ano anterior. 

 Os têxteis e confecções também não conseguiram frear a tendência de queda, pois não 

constaram entre os dez principais produtos exportados. 

Em suma, em 2011 mais de 50% das exportações do subgrupo dos 10 produtos 

exportadores do Estado era de produtos agroindustriais e primários. Os segmentos de metal-

mecânica, materiais elétricos e máquinas somaram cerca de 30%.  

É inquestionável que adotando estratégias e medidas na esfera microeconômica, entre 

elas a importação de insumos, produtos semielaborados e até produtos finais de países 

asiáticos, para concorrer com competidores externos, as grande empresas têxteis apenas  

transferem para o futuro problemas que estão além das suas capacidades de decisão e manejo, 

pois as restrições competitivas mais relevantes estão fora das fronteiras das fábricas e das suas 

redes de suprimento. Tributos, câmbio, juros, custo de transportes são variáveis sob o controle 

e manipulação do governo federal. 

Outra mudança decorrente do avanço de produtos primários e agroindustriais é 

ausência das outrora bem posicionadas dos ramos de cerâmica, têxteis e de móveis. 

Atualmente são apenas coadjuvantes. 

A partir de 2000 foram realizados novas rodadas de análises e avaliações das 

potencialidades dos aglomerados produtivos catarinenses e cada vez mais. Normalmente, a 

seleção de metodologias aplicadas na elaboração de diagnóstico e no apontamento de 
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proposições, para sanar déficits e indicar medidas estimuladoras do desenvolvimento, não 

levam em conta as mudanças em curso nos modelos de desenvolvimento nacional e nos 

âmbitos do capitalismo no cenário global. Há evidências que indicam que distritos industriais 

outrora vigorosos passaram a enfrentar competição de produtores chineses, e de outro lado, há 

manifestações de pesquisadores italianos que revelam cautelas quanto a capacidade de 

desenvolver inovações no âmbito de distritos locais, por restrições de escalas mínimas. 

Recorde-se que a geração e a disseminação de inovações no âmbito dos Distritos Industriais é 

um dos principais predicados do modelo italiano de construção de vantagens competitivas 

dinâmicas.   

 

 

6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Os enfoques e metodologias de análises mudaram ao longo do tempo, evoluindo desde 

as avaliações em recortes regionais, com ênfase nos evidentes gargalos infraestruturais, até os 

sofisticados recortes analíticos de redes de pequenas e médias empresas, na esteira do notável 

modelo do norte da Itália, conhecido mundialmente como “Distritos Industriais” – DI. 

Em verdade, do final da Segunda Grande Guerra até início dos anos oitenta, período 

que engloba as fases de disseminação e de crise do modelo de economia industrial – de 

produção e consumo em massa ou modelo fordista, os países em desenvolvimento tinham 

elevado grau de autonomia para a adoção de políticas protecionistas baseadas na manipulação 

do valor do câmbio e no emprego de tarifas aduaneiras para proteger o empresariado nacional.  

Já ao longo dos anos oitenta com a emergência de um novo modelo tecnológico 

organizacional surgiu uma nova onda de globalização, decorrente da crescente influência da 

produção flexível, do espraiamento e veloz avanço das tecnologias de informação – TI e 

comunicações, e a terceirização de etapas da produção, ou  subcontratação de terceiros. Outra 

modalidade nova e surpreendente de organização do sistema produtivo foi a formação de redes 

e cadeias globais de fabricação e de suprimento, com inequívoca dominância sobre a rede de 

agentes de simples função manufatureira ao redor do mundo. 

O próprio sistema econômico mundial, que dividia os países em dois blocos, de um 

lado o capitalista dominado pelos os EUA e de outro o sistema comunista, de planejamento e 

comando central,URSS- União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e que desde 1978 

fragilizou-se com a adesão da China ao modelo capitalista, que passou a adotar vitorioso 

sistema misto, hoje denominado de Consenso de Pequim, mudou radicalmente. 
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O criticado Consenso de Washington foi motivado pela necessidade percebida 

unilateralmente  por  tecnocratas de órgãos multilaterais (FMI. BIRD) e do Tesouro dos EUA, 

de traçar diretrizes para a reconversão das economias em desenvolvimento aos novos padrões 

tecnológico-organizacional e a nova onda de globalização. Portanto, pelas origens  dos neo 

alquimistas poder-se-ia imaginar quão amplo e grave seria o receituário de mudanças impostas. 

Dentre as linhas mestras do Consenso destavam-se a redução do tamanho e da área de 

atuação do Estado, o que exigiria  fortes mudanças  nos aparatos e nas políticas 

governamentais dos países em desenvolvimento e até em nações com maior grau de avanço. 

Se de um lado houve uma açodada privatização de empresas públicas, de outro, foi 

possível domesticar a inflação e estabilizar a nova moeda – o Real. 

A fragilização da capacidade competitiva da indústria nacional ficou mais evidente 

diante da notável trajetória da economia chinesa e mais recentemente de outros países em 

desenvolvimento da Ásia. O potencial de conquistas de novos espaços no mercado mundial e 

até a manutenção dos nichos já conquistados reduziu-se. O domínio do próprio mercado 

interno ficou comprometido pela vitalidade de fornecedores chineses. 

A grave crise global de 2008 acentuou as fraturas das bases competitivas do destacado 

subsistema catarinense de desenvolvimento. 

O setor externo que viabilizou a expansão da indústria catarinense mesmo em períodos 

de crise nacional, desde 1995 deu sinais de esgotamento da capacidade de gerar estímulo ao 

crescimento da economia, pois atingiu quase 6% de participação nas vendas do País para o 

exterior e em 2012 recuou para a casa dos 4%. 

Contudo, é importante realçar que o Brasil produziu uma saliente  bibliografia teórica e 

empírica sobre agrupamentos de empresas que, de um lado, estimulou o ensino de teorias 

sobre redes de empresas e aglomerações produtivas no País, destacando-se como centro de 

excelência como o Instituto de Economia)  da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro). 

No sul do País formaram-se núcleos de saber na UFSC (Universidade Federal de Santa 

Catarina), com maior influência do CSE (Centro Socioeconômico), do PPGEP (Programa de 

Pós Graduação de Engenharia de Produção) e ainda na área de sociologia industrial e 

geografia e de outro, criou uma rede nacional de pesquisadores. Os especialistas do PPGEP 

lastrearam o ensino e as pesquisas de campo na tradição dos DII – Distritos Industriais 

Italianos, enquanto os do Centro Socioeconômico seguiram a vertente schumpetriana, com 

ênfase disseminação de inovações nos âmbitos das aglomerações produtivas, as quais quando 

atingissem o ápice das virtudes dos DII seriam denominados de sistemas produtivos locais.  As 

duas correntes tinham como objetivo a formação acadêmica, porém o PGGEP participou mais 
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ativamente em pesquisas com direcionamento traçar diretrizes opersacionais, mercê de 

parcerias com o IEL e o BRDE.   

O SEBRAE Nacional e da Região Sul reconheceram a forte concentração regional de 

clusters e adotando a denominação de “Arranjos Produtivos Locais”– APL e priorizaram em 

suas estratégias o fomento aos APL’s. 

Os governos estaduais também foram cativados pelo novo modo de competição e 

acolheram em seus programas de desenvolvimento regional os APL’s. 

Assim num certo espaço de tempo a teoria dos DII sofreu adaptações e passou a 

influenciar e nortear programas concretos de fomento a clusterização. 

Um dos tópicos que se deseja realçar nesta abordagem, ricamente sintética, é a da 

emergência de Ao longo dos anos de 1962-63 a 2013 o papel do Estado na promoção do 

desenvolvimento foi mudando, assim como ocorreram ajustamentos no emprego de 

metodologias e modelos de análise e de prospecção da economia do Estado. 

Uma das conclusões mais grave é a de que o modelo de análise e de proposição de 

políticas de desenvolvimento necessita ser repensado e reconstruído do novo modelo de 

clusterização da China,  diferente dos Distritos Italianos, que estão alicerçados em pequenas e 

médias empresas e em cultura secular. A dissonância ocorreu com a formação aglomerações 

gigantes  em  países asiáticos em desenvolvimento sobre liderança da China. Os fundamentos 

competitivos também destoavam e destoam da experiência italiana. 

O modo chinês de competição, com centenas de clusters, e com significativa presença 

de investimentos estrangeiros – IDE, lastreado no baixo custo de mão-de-obra em todos níveis  

de qualificação, situados em Zonas Especiais de Desenvolvimento – ZED colocou em cheque a 

capacidade competitiva dos Distritos Italianos e dos aglomerados dos países em 

desenvolvimento, neles incluindo o Brasil e sua Região Sul (CUNHA, 2008). 

A fase da existência de amplas janelas de oportunidades na esfera de agrupamentos 

produtivos locais está superada.  

Esgotou-se, neste momento, o potencial de avanços no âmbito da competitividade 

microeconômica.  

A indiferença dos gestores de políticas macroeconômicas, como a cambial, que ferreteia 

a indústria com a adoção de taxa de câmbio super valorizada é do descaso governamental 

sintomático do desprezo ao setor industrial.    

Em suma, não se apregoa o encerramento de pesquisas  locais e setoriais e recusa de 

apoio  do Estado e de organizações como os bancos de fomento e o SEBRAE.  

A mensagem final é a de que cada vez mais torna-se evidente que as políticas de níveis 
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meso e macroeconômico são fundamentais para a  conquista de novos padrões de 

competitividade nos aglomerados industriais catarinenses, e também os do Sul brasileiro.  

 

 

RECOMENDAÇÕES 

 

Em primeiro plano, frisa-se que o modelo de análise e de proposição de políticas de 

desenvolvimento de políticas industriais necessita ser repensado e reconstruído diante do 

extraordinário sucesso do modelo de clusterização da China  e do novo modo de competição 

da indústria chinesa.  

Sugere-se que as pesquisas acadêmicas e de agentes governamentais priorizem a  

identificação das causas da redução da competitividade, incluindo a avaliação das vantagens 

detidas por concorrentes.  

Atualmente, o embate travado no mercado global é direto com nações detentoras  de  

menor custo, tanto de mão-de-obra quanto de outras vertentes do custo de produção e de 

logística. 

Portanto, torna-se imprescindível a introdução de mudanças radicais nos objetivos e 

nas metodologias de análise de competitividade de arranjos e regiões  produtivas.  

O apreciável estoque de pesquisas acadêmicas e de órgão estatais e patronais deveria 

ser reunido e analisado para resgatar o conhecimento produzido e  avaliar  as mudanças 

ocorridas em quase duas décadas. 

 Reconstrução dos fundamentos da competitividade da indústria catarinense e regional 

deve ser conduzida pelo governo federal, detentor das principais  ferramentas que definem a 

competitividade  nas esfera meso e macroeconômica.  

O Estado também tem que se engajar criando forte núcleo central de conhecimento 

sobre o novo modelo econômico mundial e os impactos que ele causa e as saídas existentes 

para um espaço geoeconômico como o catarinense. A retomada do crescimento não virá de 

esforços produzidos em  pequenos territórios.   
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