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A ABINEE, entidade que representa a indústria elétrica e eletrônica 
em todo o país, vem, ao longo dos anos, estudando criteriosamente 
o perfil do setor, interpretando todas as necessidades e anseios das 
empresas, antevendo, assim, as tendências, oportunidades e amea-
ças ao contexto produtivo, econômico, social e estratégico do Brasil.

Com a importância estratégica que o setor eletroeletrônico passou 
a ter em qualquer economia forte e moderna no mundo, nós, aqui 
no Brasil, também estamos promovendo mais ações para aprovei-
tar melhor o poderio industrial instalado no País.

Assim, a ABINEE, em parceria com a FIESC, está lançando esta pri-
meira edição do Perfil Industrial do Setor Elétrico e Eletrônico de 
Santa Catarina. Este mapeamento regionalizado, fruto da iniciativa 
da regional ABINEE PR / SC, que deu sua contribuição ao trabalho 
de pesquisa,  traça as características das empresas instaladas no Es-
tado de Santa Catarina - importante polo industrial brasileiro.

O documento apresenta a distribuição demográfica das empre-
sas no Estado, destacando as dez principais meso e microrregiões 
onde estão localizadas, a quantidade de estabelecimentos, partici-
pação nas vendas, comércio internacional e nível de emprego de 
cada uma. O documento mostra, também, os resultados da Sonda-
gem Setorial ABINEE 2013/2014 - que completa o espectro do setor 
eletroeletrônico em Santa Catarina. 

Este trabalho nos ajuda a criar uma base maior de levantamentos 
estatísticos de caráter nacional, fortalecendo as reivindicações do 
setor junto aos poderes constituídos e possibilitando a criação de 
políticas públicas regionais.

Acreditamos que ele já está servindo como referência para outras 
regiões, e que, principalmente, é de extrema utilidade para os go-
vernos conhecerem o setor eletroeletrônico para promover ações 
desenvolvimentistas que contribuam com a capacidade de compe-
tir das empresas.
  
  
Humberto Barbato
Presidente da ABINEE

Álvaro Dias Júnior
Diretor Regional ABINEE Paraná

Mensagem Abinee
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A participação das 6 mesorregiões
(trabalhadores, massa salarial, 
estabelecimentos e salário médio)

MESORREGIÃO
Número de 

trabalhadores
Massa 

salarial anual (R$) Estabelecimentos Salário médio (R$)

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

 2  Norte Catarinense 21.540 23.629 25.631 25.883  416.491.098  474.657.712  557.692.613  615.329.285  99  105  113  112  1.611  1.674  1.813  1.981 

 4  Vale do Itajaí  7.176  7.726  7.908  8.477  141.152.288  164.566.800  181.047.987  212.751.631  156  153  157  159  1.639  1.775  1.908  2.091 

 1  Oeste Catarinense  2.616  2.771  2.985  3.360  35.855.775  42.714.038  53.180.879  63.737.322  73  76  74  79  1.142  1.285  1.485  1.581 

 5  Grande Florianópolis  3.161  3.248  3.249  3.356  65.434.349  76.897.557  86.834.247  98.615.253  83  87  82  83  -    1.973  2.227  2.449 

 6  Sul Catarinense  1.403  1.442  1.611  1.692  17.483.779  20.300.705  24.753.040  31.598.872  45  44  55  49  1.038  1.173  1.280  1.556 

 3  Serrana  194  249  281  254  3.058.021  4.209.302  4.960.942  5.087.008  17  14  16  15  -    1.409  1.471  1.669 

 TOTAL 36.090 39.065 41.665 43.022  679.475.310  783.346.113  908.469.708  1.027.119.371  473  479  497  497  1.569  1.671  1.817  1.990 

Fontes e período considerado
Trabalhadores: RAIS 2010, 2011, 2012, 2013; 
Massa salarial: RAIS 2010, 2011, 2012, 2013; 
Estabelecimentos: RAIS 2010, 2011, 2012; 2013 estimativas; 
Salário Médio: CAGED 2010, 2011, 2012 e 2013; 
ND: Não disponível.

sumário
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A participação das 10 principais microrregiões 
(trabalhadores, massa salarial, 
estabelecimentos e salário médio)

MICRORREGIÃO
Número de trabalhadores Massa salarial anual (R$) Estabelecimentos Salário médio (R$)

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

3  Joinville  21.509  22.950  24.432  24.473  416.109.994  467.621.144  542.717.965  593.404.200  93  97  103  101  1.612  1.698  1.851  2.021 

 2  Blumenau  5.968  6.335  6.325  6.685  120.371.642  137.887.526  146.330.126  170.548.377  117  112  111  111  1.681  1.814  1.928  2.126 

 9  Florianópolis  3.055  3.147  3.151  3.252  64.291.218  75.650.422  85.465.826  96.969.666  81  85  80  81  1.754  2.003  2.260  2.485 

 5  Chapecó  1.580  1.487  1.546  1.760  20.067.010  22.181.604  27.634.252  33.832.582  49  49  45  43  -    1.243  1.490  1.602 

2  Joaçaba  951  1.105  1.267  1.385  14.877.113  18.704.801  23.691.490  27.372.356  17  18  20  25  1.304  1.411  1.558  1.647 

5  São Bento do Sul  -    645  1.147  1.339  -    6.534.479  13.903.275  20.488.566  -    1  4  4  -    844  1.010  1.275 

 10  Itajaí  628  842  1.064  1.170  11.280.694  16.070.860  23.067.542  28.283.304  26  27  33  33  1.497  1.591  1.807  2.014 

 19  Tubarão  829  708  882  1.079  10.150.851  10.036.196  13.647.325  20.506.676  23  21  24  28  1.020  1.181  1.289  1.584 

 14  Rio do Sul  580  549  519  614  9.499.952  10.608.414  11.650.319  13.753.082  13  14  13  14  1.365  1.610  1.871  1.867 

 7  Criciúma  549  706  705  594  7.085.169  9.926.955  10.797.859  10.823.032  20  21  27  17  1.075  1.172  1.276  1.518 

 Demais  441  591  627  671  5.741.667  8.123.713  9.563.729  11.137.531  34  34  37  40 

 TOTAL 36.090 39.065 41.665 43.022  679.475.310  783.346.113  908.469.708  1.027.119.371  473  479  497  497  1.569  1.671  1.817  1.990 

Fontes e período considerado
Trabalhadores: RAIS 2010, 2011, 2012, 2013; Massa salarial: RAIS 2010, 2011, 2012, 2013; 
Estabelecimentos: RAIS 2010, 2011, 2012; 2013 estimativas; Salário Médio: CAGED 2010, 2011, 2012 e 2013; ND: Não disponível.
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A participação dos 10 principais municípios 
(trabalhadores, massa salarial, 
estabelecimentos e salário médio)

MUNICÍPIO
Número de trabalhadores Massa salarial anual (R$) Estabelecimentos Salário médio (R$)

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

 1  Jaraguá do Sul  11.847  12.620  12.386  12.295  221.958.561  251.962.660  271.759.629  297.218.781  33  34  36  37  1.561  1.664  1.828  2.014 

 2  Joinville  9.310  9.986  11.662  11.823  186.823.584  207.486.662  262.014.613  286.561.987  48  50  52  46  1.672  1.731  1.872  2.020 

 3  Blumenau  3.001  3.186  2.915  2.942  63.016.925  74.277.417  72.139.009  81.364.197  58  54  51  50  1.750  1.943  2.062  2.305 

 4  Campo Alegre  -    1.290  2.278  2.660  -    13.068.958  27.628.666  40.699.604  -    2  2  2  -    844  1.011  1.275 

 5  São José  1.950  1.993  1.852  1.929  41.644.294  49.275.707  52.655.738  59.223.591  25  26  25  29  1.780  2.060  2.369  2.558 

 6  Timbó  1.388  1.456  1.657  1.829  28.460.048  29.516.982  36.050.541  41.892.153  19  20  22  24  1.709  1.689  1.813  1.909 

 7  Pinhalzinho  748  818  1.038  1.210  9.308.979  11.613.641  16.601.950  20.471.509  14  14  14  12  1.037  1.183  1.333  1.410 

 8  Brusque  885  946  1.074  1.209  16.422.914  19.601.253  23.448.016  29.105.204  7  6  7  7  1.546  1.727  1.819  2.006 

 9  Itajaí  542  695  898  983  9.916.081  13.749.584  20.128.415  24.444.595  15  12  15  13  1.525  1.649  1.868  2.072 

 10  Maravilha  574  676  836  894  6.145.191  8.357.945  12.703.953  15.666.236  12  12  12  12  892  1.030  1.266  1.460 

 Demais  5.845  5.399  5.069  5.299  95.778.733  104.435.304  113.339.178  130.471.512  242  249  261  265 

 TOTAL  36.090  39.065  41.665  43.022  679.475.310  783.346.113  908.469.708  1.027.119.371  473  479  497  497  1.569  1.671  1.817  1.990 

Fontes e período considerado
Trabalhadores:  RAIS 2010, 2011, 2012, 2013; Massa salarial: RAIS 2010, 2011, 2012, 2013; 
Estabelecimentos: RAIS 2010, 2011, 2012; 2013 estimativas; Salário Médio: CAGED 2010, 2011, 2012 e 2013; ND: Não disponível.

sumário
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Brasil
Densidade Industrial

Nota: Valor próximo a 100%, cadeia produtiva mais adensada
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Santa Catarina
Densidade Industrial 

Nota: Valor próximo a 100%, cadeia produtiva mais adensada
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A Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, em convênio 
com a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica - Regional 
do Paraná (ABINEE-PR), revela os resultados da I Sondagem Industrial - 
I Edição Setorial Abinee, que mostra a percepção dos empre endedores 
do setor com relação a temas que concorrem para a melhoria de sua 
competitividade. Para quase 60% dos entrevistados, é pela inovação 
tecnológica que os ganhos de produtividade tornarão as empresas 
competitivas, tanto no plano nacional como no internacional.
 
A pesquisa revela recuo no adensamento da cadeia produtiva do setor 
de máquinas, aparelhos e materiais elétricos. O indicador de adensa-
mento do setor, entre 2000 e 2012, recuou de quase 50% para 47%, 
aproximadamente. No entanto, quanto  ao setor eletrônico, para os 
equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos, a taxa de 
adensamento evoluiu de 52% para 65%. 

Para os industriais somente trabalhadores qualificados poderão utili-
zar as novidades tecnológicas que propiciam o desenvolvimento de 
produtos e processos. A FIESC, através do Movimento a Indústria pela 
Educação, está empenhada em melhorar o nível de escolaridade dos 
trabalhadores catarinenses. No triênio 2012-2014 mais de 820 mil ma-
trículas terão sido registradas para os industriários em diferentes cur-
sos de aprendizagem (Senai/Sesi/IEL). 

Segundo a Carta da Indústria Catarinense, além da educação desta-
cam-se, entre outras questões, a necessidade de investimentos na pa-
dronização de diretrizes e condutas pelas agências de controle am-
biental, a promoção da gestão privada de portos e aeroportos, o estí-
mulo às Parcerias Público Privadas (PPPs) para obras de infraestrutura 
e o condicionamento da concessão do seguro-desemprego à requali-
ficação do trabalhador.

São óbices que aparecem na pesquisa da ABINEE/SC e confirmam 
aquilo que sabíamos quando pedimos a opinião de industriais de to-
das as regiões de Santa Catarina sobre as barreiras que impedem um 
desenvolvimento  mais vigoroso de Santa Catarina  (Carta da Indústria 
Catarinense). 

A FIESC desenvolve o Programa de Desenvolvimento da Indústria Ca-
tarinense - PDIC, que tem por objetivo mapear as necessidades e as 
estratégias para que a indústria catarinense possa firmar e ampliar a 
sua contribuição para o desenvolvimento econômico e social do Esta-
do e do Brasil.

Qualificar o trabalhador e  dar condições para que  se desenvolva, mui-
to mais do que um ato de interesse empresarial é forma de promover  
o ser humano e contribuir para a soberania de nossa economia. Da 
mesma forma, acolher  o que os empresários revelam na pesquisa,  que 
é pela inovação que nos tornaremos mais competitivos,  confirma a 
importância  dos  investimentos  nas pessoas e em novas tecnologias, 
para alcançarmos padrões de desenvolvimento e qualidade de vida 
que justifiquem nossa posição de sétima economia do mundo.

Glauco José Côrte
Presidente da FIESC

Apresentação
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Esta Sondagem Industrial 2013/2014 - Edição Setorial Abinee - contou 
com a participação de empresas industriais catarinenses dos setores 
representativos da ABINEE de todas as regiões do Estado e de todos os 
tamanhos.

O questionário englobou seis áreas de interesse: 
•  Assuntos Internacionais; Produtividade;
•  Competitividade;
•  Estratégias de maior importância, de Venda e de Compra;
•  Qualidade;
•  Infra-estrutura e Meio Ambiente;

A maior parte das 36 questões formuladas continham perguntas fechadas. 
Vários quesitos permitiam mais de uma alternativa como resposta. Nestas 
situações a soma dos percentuais das respostas ultrapassa a 100% em 
alguns casos. Por outro lado, quando alguma questão foi deixada em 
branco por alguma empresa, a soma das respostas é inferior a 100%.

Os setores contemplados foram:

CNAE  DESCRIÇÃO CNAE

262 ������������Fabricação de Equipamentos 

 de Informática e Periféricos 

263 ������������Fabricação de Equipamentos

  de Comunicação

264 �����������Fabricação de Aparelhos de 

 Recepção, Reprodução, Gravação 

 e Amplificação de Áudio e Vídeo

265 ������������Fabricação de Aparelhos e Instrumentos 

 de Medida, Teste e Controle; 

 Cronômetros e Relógios

266������������Fabricação de Aparelhos Eletromédicos e 
Eletroterapêuticos e Equipamentos de Irradiação

271 ������������Fabricação de Geradores, Transformadores 

 e Motores Elétricos

272 ������������Fabricação de Pilhas, Baterias e Acumuladores Elétricos

273 ������������Fabricação de Equipamentos para Distribuição 

 e Controle de Energia Elétrica

274 ������������Fabricação de Lâmpadas e 

 Outros Equipamentos de Iluminação

275 ������������Fabricação de Eletrodomésticos

279 ������������Fabricação de Equipamentos e Aparelhos 

 Elétricos Não Especificados Anteriormente

Metodologia
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Expectativas para 2014

O Empresariado Industrial opinou positivamente sobre o ano de 2014. 59,26% deles estão otimistas, 25,93% pessimistas e 14,81% estão indefinidos. 

Qual a expectativa da sua empresa para 2014?

“59,26% dos empresários têm expectativas favoráveis para 2014�”

Favorável   
59,26%

Desfavorável
25,93%

Indefinida
14,81%

sumário
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Entre os otimistas

Aqueles que têm expectativa favorável para 2014 indicam que ocorrerão aumento das vendas (43,10%), novos investimentos (41,38%) e aumento do emprego  
(15,52%). Quanto ao nível de emprego, os empresários demonstram-se mais céticos. Como podemos notar no gráfico, o item aumento do emprego corresponde 

a pouco menos da metade dos outros itens. Estes resultados levam a crer na continuidade do processo de transformação estrutural da indústria, diante da 
necessidade de incorporar novos padrões tecnológicos e uma cultura de competitividade crescente. 

“43,10% dos empresários acreditam em aumento de vendas em 2014�”

Previsões entre os otimistas
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Aumento das
vendas

Haverá novos
investimentos

Aumento do
emprego

Previsões entre os otimistas 43,10% 41,38% 15,52%
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Entre os pessimistas

Naqueles que apontaram uma expectativa desfavorável para o ano 2014, redução de vendas (46,15%); indicam ausência de novos investimentos (38,46%) e 
redução do emprego (15,38%) . 

Previsões entre os pessimistas

“Entre os empresários pessimistas (que são 25,93%), 46,15% dizem que haverá redução de vendas em 2014�”

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

Redução das vendas Nenhum novo
investimento

Redução do emprego

Previsões entre os pessimistas 46,15% 38,46% 15,38%
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Estratégia de maior 
importância para 2014

A estratégia de maior importância a ser adotada pelas indústrias para 2014 é a ‘desenvolvimento de negócios’ (67,57%). Seguem entre os mais citados 
a ‘satisfação do cliente’ (45,95%), o ‘desenvolvimento de funcionários’ (18,92%), a ‘satisfação de funcionários’ (8,11%), a ‘pesquisa, desenvolvimento e 

inovação de produtos’ (35,14%) e a ‘flexibilidade para incorporar novos produtos à linha’ (29,73%).

A estratégia de maior importância da empresa para 2014 é o ‘desenvolvimento de negócios’ 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Outra

Impacto ambiental

Responsabilidade social

Satisfação de funcionários

Serviço ao usuário

Desenvolvimento de funcionários

Engenharia/Design

Flexibilidade para incorporar
novos produtos à linha

Pesquisa, desenvolvimento e
inovação de produtos

Satisfação do cliente

Desenvolvimento de negócios

8,11%

0,00%

8,11%

8,11%

13,51%

18,92%

24,32%

29,73%

35,14%

45,95%

67,57%
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Para onde irão os 
investimentos?

Os investimentos a serem realizados pelas empresas se destinam a várias áreas. Os investimentos serão destinados ao ‘Desenvolvimento de Produtos’ 
(51,22%); ‘Melhoria de Processo’ (43,90%); ‘Produtividade’ (43,90%); ‘Qualidade’ (36,59%); ‘Aumento da Capacidade Produtiva’ (36,59%); ‘Modernização 
tecnológica’ (36,59%); ‘Recursos Humanos’ (34,15%); ‘Pesquisa de Novas Tecnologias’ (21,95%); ‘Racionalização Administrativa’ (12,20%); ‘Propaganda e 

Marketing’ (9,76%) e ‘Comércio Eletrônico’ (7,32%).

Se a sua empresa pretende fazer novos investimentos, qual a área a ser beneficiada?

“51,22% dos empresários investirão em desenvolvimento de produtos”

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Outras

Comércio Eletrônico

Propaganda e marketing

Racionalização administrativa

Pesquisa de novas tecnologias

Recursos humanos

Modernização tecnológica

Aumento da capacidade produtiva

Qualidade

Produtividade

Melhoria de processo

Desenvolvimento de produtos

4,88%

7,32%

9,76%

12,20%

21,95%

34,15%

36,59%

36,59%

36,59%

43,90%

43,90%

51,22%
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Origem dos recursos para 
investimentos em 2014

As fontes dos novos investimentos, em termos de número de respostas dos empresários, se concentram principalmente em: Recursos Próprios (70,73%), 
Linhas de Crédito Governamental (31,71%) e Linhas de Crédito Privado Nacional (9,76%).

Fontes de recursos a serem utilizadas para novos investimentos

“70,73% dos empresários investirão com recursos próprios em 2014�”

0% 20% 40% 60% 80%

Outras

Recursos internacionais

Joint-Ventures

Emissão de ações

Linhas de crédito privado nacional

Linhas de crédito governamental

Recursos próprios

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

9,76%

31,71%

70,73%
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Produtividade

7,32% dos empresários não registraram aumentos de produtividade em 2013. Já os que tiveram aumentos de produtividade apontaram que ela deriva de: ‘Melhor 
Gerenciamento de Pessoal’ (68,29%); ‘Modernização Tecnológica’ (41,46%); ‘Melhor tratamento e administração das informações’ (39,02%); ‘Utilização de Técnicas 

Gerenciais Modernas’ (24,39%) e ‘Terceirização’ (4,88%).

Os aumentos de produtividade registrados na sua empresa se devem a:

“O melhor gerenciamento de pessoal (68,29%) e a ‘Modernização Tecnológica’ (41,46%) foram os principais responsáveis 
pelos aumentos de produtividade�”

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Não se registrou aumento de produtividade

Outros

Terceirização

Utilização de técnicas gerenciais modernas

Melhor tratamento e administração das
informações

Modernização tecnológica

Melhor gerenciamento de pessoal

7,32%

2,44%

4,88%

24,39%

39,02%

41,46%

68,29%
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Modernização tecnológica

12,20% dos empresário utilizaram máquinas e(ou) equipamentos automáticos na modernização tecnológica da empresa; 2,44%, 
CAD (projeto assistido por computador; 0%, CAM (manufatura assistida por computador); e 0% utilizaram outros métodos.

“A utilização de máquinas e(ou) equipamentos automáticos para a modernização tecnológica foram citados por 12,20% dos entrevistados�”

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

Outros

CAM - Manufatura assistida por computador

CAD - Projeto assistido por computador

Utilização de máquinas e/ou equipamentos
automáticos

0,00%

0,00%

2,44%

12,20%

sumário

Métodos utilizados para a 
modernização tecnológica na área 
produtiva da empresa

* “O percentual que falta para chegar 
a 100% refere-se a empresas não 
respondentes.”
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Métodos utilizados para absorver a 
modernização tecnológica da empresa

80,49% dos empresários treinam seus funcionários em média 42 horas/ano para absorver a modernização tecnológica da empresa 
e 26,83% contratam funcionários já treinados.

Qual a forma utilizada pela empresa para que os funcionários absorvam a modernização tecnológica?

“80,49% dos empresários treinam seus funcionários para absorver a modernização tecnológica incorporada na empresa�”

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Outros

Contratação de novos funcionários já treinados

Treinamento de funcionários

4,88%

26,83%

80,49%
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Horas de treinamento médio 
por funcionário/ano na empresa para 

absorção de modernização tecnológica

Qual a forma utilizada pela empresa para que os funcionários absorvam a modernização tecnológica?

 -

 5,00

 10,00

 15,00

 20,00

 25,00

 30,00

 35,00

 40,00

 45,00

Horas

42,00 

“Os empresários destinam 42 horas/funcionário/ano treinando seus funcionários para absorver a 
modernização tecnológica incorporada na empresa�”

sumário
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Políticas tecnológicas das 
empresas catarinenses

36,67% das empresas têm pesquisa e desenvolvimento próprios. Por outro lado, 11,67% recorrem a universidades em busca de conhecimentos, de parcerias, 
de novas tecnologias ou inovações, 15,00% absorvem tecnologia do Brasil, e 18,33% absorvem tecnologia do exterior.

Qual a política tecnológica da empresa?

“36,67% das empresas têm pesquisa e desenvolvimento próprios�”

0% 10% 20% 30% 40%

A empresa constantemente
absorve tecnologia do exterior

A empresa constantemente
absorve tecnologia do Brasil

A empresa recorre a
universidades em busca de

conhecimentos, de parcerias, de
novas tecnologias ou inovações

A empresa não possui uma
política tecnológica formal

P&D - Pesquisa e
desenvolvimento próprio

18,33%

15,00%

11,67%

18,33%

36,67%
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Responsabilidade pela 
gestão da inovação

82,93% das empresas atribui formalmente a responsabilidade pela gestão da inovação e (ou) de novos produtos formalmente a uma pessoa ou grupo de pessoas.

A responsabilidade pela gestão da inovação e (ou) de novos produtos está atribuída formalmente a uma 
pessoa ou grupo de pessoas?

“Em 82,93% das empresas a gestão da inovação está atribuída formalmente a uma pessoa ou grupo de pessoas.”

Sim
82,93%

Não
17,07%

sumário
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Estrutura organizacional para 
apoiar a política de inovação

51,22% das empresas atribuem a uma Diretoria/Gerência específica os assuntos de tecnologia e inovação. 14,63% têm uma Coordenação 
de projetos de tecnologia e inovação e 21,95% o fazem distribuída por diversos setores da empresa. 

“51,22% das empresas possuem uma Diretoria/Gerência específica para assuntos de tecnologia e inovação.”

0% 20% 40% 60%

Não existe estrutura formal para assuntos
de tecnologia e inovação
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Coordenação de projetos de tecnologia
e inovação

Diretoria/Gerência específica para assuntos de
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Planejamento Estratégico tecnológico 12,20% 43,90% 12,20% 12,20% 9,76% 4,88%

Gestão da Propriedade  
Intelectual / Industrial 4,88% 19,51% 31,71% 19,51% 9,76% 7,32%

Prospecção Tecnológica / Monitoramento 4,88% 29,27% 31,71% 17,07% 4,88% 7,32%

Gestão de Projetos de P&D 7,32% 29,27% 19,51% 14,63% 4,88% 17,07%

Gestão do relacionamento com 
Universidades e (ou) centros de pesquisa 2,44% 14,63% 19,51% 7,32% 24,39% 21,95%

Gestão de fomentos / incentivos públicos 2,44% 19,51% 2,44% 19,51% 14,63% 34,15%

Gestão de normas e 
regulamentos técnicos 12,20% 39,02% 14,63% 9,76% 9,76% 9,76%

Gestão de Design 4,88% 26,83% 9,76% 9,76% 19,51% 19,51%

Inovação tecnológica

Para as indústrias o Planejamento Estratégico Tecnológico (43,90%), a Gestão de Projetos P&D (29,27%), a Gestão de Normas e regulamentos Técnicos (39,02%) 
e a Gestão do Design (26,83%) são “BEM” dominados/executados nos processos de gestão da inovação.

Quais são os processos de gestão da inovação 
que sua empresa domina e (ou) executa?

* Obs.:As perguntas deixadas em branco 
também são consideradas na consolidação 
dos dados para se obter 100%, mas apenas as 
porcentagens referentes a respostas assinaladas 
aparecem no gráfico

“A Gestão de fomentos/incentivos públicos (34,15%) não se aplica nas indústrias 
sumário
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O estágio tecnológico das empresas 
catarinenses em nível nacional

Quando o assunto é estágio tecnológico das indústrias em relação ao nível nacional, 31,58% se consideram adiantadas e 57,89% estão em dia. 
Isto mostra que o Estado conta com expressivo contingente (89,47%) de empresas atualizadas tecnologicamente.

A empresa, em nível nacional, encontra-se tecnologicamente:

“89,47% das empresas se encontram atualizadas tecnologicamente, em nível nacional.”

Defasada
10,53%

Em dia
57,89%

Adiantada
31,58%

Desconhece
0,00%
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O estágio tecnológico das empresas 
catarinenses em nível internacional

Em nível internacional, grande parte das empresas (51,43%) se considera defasada tecnologicamente; 31,43%, estão em dia; e 8,57% adiantadas.

E em nível internacional?

“40,00% (8,57% + 31,43%) das empresas se encontram tecnologicamente atualizadas, em nível internacional.”

Defasada
51,43%

Em dia
31,43%

Adiantada
8,57%

Desconhece
8,57%
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Principais benefícios associados 
com a introdução de AMT’s

Tecnologias Avançadas de Manufatura

Os três principais benefícios associados com a introdução de AMT’s citados pelas empresas são ‘aumento da qualidade’ (34,55%), ‘redução de custos’ (36,36%) 
e o ‘aumento da capacidade’ (29,09%).

Os três principais benefícios associados com a introdução de AMT’s - Tecnologias Avançadas de Manufatura

“36,36% apontaram a redução de custos como principal benefício associado com a introdução de AMT’s.”
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Principais problemas verificados 
com a introdução de AMT’s

Tecnologias Avançadas de Manufatura

Os três principais problemas verificados com a introdução de AMT’s citados pelas empresas são ‘interrupção durante a implementação’ (33,33%), ‘dificuldade de 
atingir as metas financeiras’ (33,33%) e ‘falta de integração entre os sistemas utilizados’ (33,33%).

Os três principais problemas verificados com a introdução de AMT’s - Tecnologias Avançadas de Manufatura

“33,33% apontaram a ‘interrupção durante a implementação’ como o principal problema verificado com a introdução de AMT’s.”
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A informação como estratégia 
competitiva das empresas

82,86% das empresas utilizam a informação como estratégia competitiva. 75,00% ‘selecionam, sistemizam e analisam as informações dentro da empresa’ 
e 25,00% ‘adquirem a informação de fontes externas’.

A informação tem sido utilizada 
como estratégia competitiva na sua 
empresa?

“82,86% das empresas utilizam a informação como estratégia competitiva�” 

“75,00% ‘selecionam, sistemizam e analisam as informações dentro da empresa”

Sim
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Não
17,14%
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Fonte das informações utilizadas na 
estratégia competitiva da empresa

As informações utilizadas pelas empresas na estratégia competitiva são adquiridas de ‘consultores independentes’ (50,00%) e de ‘instituições públicas’ (33,33%).

Fontes das informações

“50,00% das empresas adquirem informações de consultores independentes�” 

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

Consultores
independentes

Instituições
públicas

Instituições
privadas

Outras

Fontes das informações 50,00% 33,33% 16,67% 0,00%
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Outras

FMEA - Análise de Modo de Falha e Efeito

MRP II - Planejamentdos Recursos de Manufatura

MASP - Metodologia de Análise de Solução de Problemas

CEP - Controle Estatístico de Processo

Engenharia Simultânea com Fornecedores

MRP - Programação das Necessidade de Materiais

MIS - Sistema de Informações Gerenciais

Just-In-Time

Células de Produção

Kanban

ERP - Planejamento das Necessidades da Empresa

Programas de Qualidade Total

0,00%

2,44%

2,44%

2,44%

4,88%

4,88%

4,88%

4,88%

7,32%

9,76%

9,76%

12,20%

17,07%

17,07%

17,07%

19,51%

21,95%

21,95%

26,83%

26,83%

48,78%

48,78%

Soluções de gestão utilizadas nas 
empresas catarinenses

Entre as mais citadas soluções de gestão utilizadas nas empresas industriais em 2013: 48,78% programas de qualidade total e ERP - Planejamento das 
Necessidades da Empresa; 26,83% o Kanban e células de produção; 21,95% apontaram Just-in-Time e MIS - Sistema de Informações gerenciais.

Soluções de gestão utilizadas 
nas empresas

“48,78% apontaram os programas de qualidade total e 0 ERP - Planejamento das Necessidades da como principal técnica gerencial utilizada�”
sumário
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Soluções de gestão que mais contribuíram 
para melhorar o resultado das empresas

Entre as soluções de gestão utilizadas que mais contribuíram para melhorar o resultado das empresas: 51,22% apontaram os programas de qualidade total; 
46,34%, o ERP (Planejamento das Necessidades da Empresa); 26,83% o Kanban e as células de produção.

Soluções de gestão 
utilizadas nas empresas

“51,22% apontaram os programas de qualidade total como melhor técnica gerencial utilizada�”
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A situação em relação 
à qualidade

65,85% dos empresários apontaram melhora significativa da qualidade do produto; também 56,10% informaram que os funcionários estão engajados em algum 
processo de melhoria; 39,02% dizem que existem esforços para melhorar a qualidade dos fornecedores e outros 2,44% informaram não ter havido melhora na 

qualidade do produto.

Qual a situação da empresa na questão qualidade?

“65,85% apontaram melhoras significativas da qualidade dos produtos.” 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Não houve melhora na qualidade do produto
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Certificados de qualidade

26,67% dos entrevistados ainda não possuem nenhum certificado de qualidade; 40,00% têm ISO 9000 e 11,11% têm ISO 14000.

Sua empresa possui algum certificado de qualidade ou de gestão ambiental?

“26,67% dos entrevistados não possuem nenhum certificado de qualidade.”

Série ISO 9000
40,00%

Série ISO 14000
11,11%

QS 9000
2,22%

OHSAS 18000
2,22%

Em implantação
8,89%

Outro
8,89%

Nenhum
26,67%
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Competitividade

56,10% dos entrevistados ganharam competitividade; 31,71% afirmam que mantiveram a sua competitividade; 
e outros 12,20% perderam competitividade em 2013.

Qual a situação competitiva da sua empresa?

“56,10% dos empresários afirma que vem ganhando competitividade em 2013.”

Vem perdendo 
competitividade
12,20%

Vem ganhando 
competitividade
56,10%

Tem mantido sua 
competitividade
31,71%
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Concorrência no 
mercado interno

Apesar dos ganhos de produtividade que vêm obtendo, o empresariado aponta vários empecilhos para enfrentar a concorrência no mercado interno. Entre as 
possibilidades de resposta existem dois grandes grupos, os externos e os internos em relação à empresa. Entre os externos à empresa (que são também os maiores), 

temos a os ‘Encargos Sociais Elevados’ (75,61%), ‘Carga Tributária Elevada’ com 73,17%, o ‘custo financeiro elevado’ (36,59%), ‘fornecedores inadequados’ (36,59%), 
‘problemas de distribuição’ (19,51%) e ‘elevados custos de distribuição’ (19,51%). Entre os internos à empresa, os mais citados são: ‘pessoal não qualificado (39,02%)’ e 

‘custo elevado de fabricação’ (31,71%).

“Os encargos sociais elevados com 75,61% são os vilões para enfrentar a concorrência�”
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75,61%Quais as dificuldades para enfrentar a 
concorrência no mercado interno?
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Competitividade internacional 
e ‘Custo Brasil’

O empresariado opinou de forma muito clara sobre os itens que afetam negativamente a competitividade internacional das suas empresas. 12,20% afirmaram 
não ter nenhuma dificuldade externa à empresa neste sentido. A grande maioria opinou e ressaltou que a burocracia (60,98%), a carga tributária elevada (51,22%), 
os elevados custos de pessoal e (ou) com qualificação insuficiente (39,02%), os custos elevados de insumos (31,71%) e o câmbio (29,27%) entre outros, reduzem a 

competitividade das empresas. O gráfico abaixo mostra especificamente a opinião do empresariado sobre este assunto.
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afetam a competitividade 
internacional da sua empresa

sumário



45 - Perfil Industrial do Setor Eletroeletrônico em Santa Catarina - 2013/2014

Perfil industrial 
em santa Catarina

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Nenhuma

Outras
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esforços para a penetração no mercado

internacional

Os produtos estão aptos para enfrentar a
concorrência de outros países no mercado interno

Os produtos estão capacitados para a exportação

A concorrência internacional é uma forte
preocupação na empresa

Investir em inovação

9,76%

7,32%

14,63%

19,51%

19,51%

21,95%

41,46%

Comércio internacional

A estratégia mais citada para enfrentar o comércio internacional é investir em inovação (41,46%). Para 19,51% os produtos estão capacitados para 
vendas ao exterior; outras 19,51% das empresas têm produtos aptos para concorrer internamente com produtos importados; para 21,95% 

a concorrência internacional é uma forte preocupação, e ainda 14,63% das empresas pretendem expandir intensamente os esforços 
para a penetração no mercado internacional.

Qual a estratégia da sua empresa para enfrentar os 
produtos importados e (ou) para entrar/ganhar espaço 
no comércio internacional?

“41,46% investem em inovação para enfrentar o comércio internacional”
sumário



46 - Perfil Industrial do Setor Eletroeletrônico em Santa Catarina - 2013/2014

Perfil industrial 
em santa Catarina

Estratégias das empresas em relação à 
concorrência nacional e internacional

Os empresários têm como principais estratégias para enfrentar a concorrência nacional e internacional a ‘qualificação de pessoal’ (70,73%); 
o ‘enxugamento de custos’ (65,85%); o ‘lançamento de novos produtos’ (63,41%); as ‘novas tecnologias’ (46,34%); e os ‘novos mercados’ (43,90%).

Que estratégias a sua empresa adota para 
enfrentar a ascendente concorrência nacional e 
internacional?

“Entre as estratégias para enfrentar a concorrência interna e externa, 70,73% qualificarão as pessoas.” 
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Infraestrutura

Satisfeito Indiferente Insatisfeito
Portos 34,15% 41,46% 19,51%

Aeroportos 17,07% 17,07% 65,85%

Ferrovias 0,00% 31,71% 65,85%

Rodovias 0,00% 12,20% 87,80%

Telefonia 21,95% 14,63% 63,41%

Energia 43,90% 19,51% 36,59%

Infraestrutura urbana 7,32% 21,95% 70,73%

Com exceção dos portos e da energia, a maioria dos industriais está insatisfeita com a infraestrutura do estado.

Qual o grau de satisfação da sua empresa com a 
infraestrutura do estado ?
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Localização

Os industriais estão satisfeitos com a localização das empresas no Estado (44,44%), 35,56% farão seus investimentos no Estado 
e 13,33% os farão em outros Estados. Apenas 6,67% preferiria localizar-se em outro Estado.

Qual a expectativa da empresa com relação à localização?

“44,44% dos empresários estão satisfeitos com a localização da empresa no Estado�” 
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Outra

A empresa preferiria localizar-se em
outro Estado
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outro Estado
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Estratégias das empresas em relação 
aos seus fornecedores

Os empresários têm como princípios junto a seus fornecedores: diversificar os fornecedores (51,22%), estabelecer parcerias (43,90%), 
34,15% qualifica seus fornecedores e 17,07% adquire do fornecedor mais vantajoso a cada momento (não se mantém fiel a um só fornecedor).

Estratégia das empresas em relação aos seus fornecedores

“Entre as estratégias junto aos fornecedores, as empresas estão estabelecendo parcerias (43,90%) e diversificando-os (51,22%).” 
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Formação de pessoal 
nas empresas catarinenses

Os industriais opinam que faltam, no Estado, mais e melhores instituições para a formação de pessoal especializado (41,46%), provocando nas empresas a 
necessidade de destinar recursos para treinamento e incentivos à educação e aprendizado (56,10%). Por outro lado, 36,59% apontam que os salários para a 
pessoal especializado são altos e outros 17,07% dizem que faltam profissionais para ocupar posições de alto nível gerencial. 14,63% estão satisfeitos com as 

instituições de formação de pessoal.

Em relação aos recursos humanos, 
qual a opinião da sua empresa?

“56,10% das empresas mantêm recursos destinados ao treinamento dos funcionários, incentivando a educação e o treinamento�” 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

As instituições existentes para a formação de pessoal
especializado oferecem um treinamento adequado e

satisfatório

Faltam profissionais para ocupar posições de alto nível
gerencial

Os salários para o pessoal especializado são altos

Faltam, no Estado, mais e melhores instituições para a
formação de pessoal especializado

A empresa mantém recursos destinados ao treinamento
dos funcionários, incentivando a educação e o

aprendizado

14,63%

17,07%

36,59%

41,46%

56,10%

sumário



51 - Perfil Industrial do Setor Eletroeletrônico em Santa Catarina - 2013/2014

Perfil industrial 
em santa Catarina

Contratação de diretores, gerentes 
e pessoal estratégico

nas empresas catarinenses

Segundo 28,81% dos industriais, a contratação de diretores, gerentes e pessoal estratégico é feita pelo ‘relacionamento da diretoria através de indicação 
de amigos, clientes e(ou) fornecedores’ e para 22,03% pelo ‘departamento de recursos humanos. Em 11,86% dos casos, feita por terceirização. Para 25,42%, 

‘treinamento e desenvolvimento gerencial interno com plano de carreira’.

“Segundo 28,81% dos industriais, a contratação de diretores, gerentes e pessoal estratégico é feita através de ‘relacionamento 
da diretoria através de indicação de amigos, clientes e(ou) fornecedores’�” 

Qual a forma de contratar diretores, 
gerentes e pessoal estratégico?
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Horas de treinamento médio 
por funcionário/ano nas 

empresas catarinenses

Os empresários estão treinando seus funcionários das diversas áreas com a seguinte carga horária por funcionário/ano: Gerencial 57,81; 
Operacional, 32,71 horas e Administrativo, 46,37 horas.

Horas de treinamento médio 
por funcionário/ano na 
empresa

“As empresas estão treinando seus funcionários com uma carga horária superior a 32 horas por funcionário/ano�”
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Formas de treinamento utilizadas 
pelas empresas catarinenses

30,11% tem treinamento com cursos internos; 33,33% dos entrevistados têm ‘treinamento no próprio trabalho’ e 21,51% utilizam os serviços do SENAI, SENAC, 
SEBRAE, etc.; 9,68% utilizam as universidades e 4,30% utilizam outras instituições de ensino.

“33,33% dos entrevistados têm treinamento no próprio trabalho�” 

Formas de treinamento utilizadas pelas empresas
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Política de disseminação 
de conhecimento

Entre as formas de disseminação de conhecimento, as empresas industriais utilizam a ‘educação’ (9,76%), atração de talentos’ (2,44%), 
‘estudos e pesquisas’ (4,88%)’, e ‘associações e parcerias’ (2,44%);

“A educação é, para 9,76%, a principal forma utilizada para ampliar o conhecimento nas empresas �”

A sua empresa usa alguma das 
seguintes formas para ampliar o 
conhecimento das pessoas a ela 
vinculadas?

* Obs.: O percentual que falta para 
chegar a 100% refere-se a empresas 
não respondentes 0% 5% 10% 15% 20%
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Dificuldades na 
contratação de pessoal

Os industriais pesquisados dizem que as maiores dificuldades na contratação de pessoal são: ‘baixa qualificação da pessoal disponível’ (60,98%), 
‘elevado custo de pessoal’ (51,22%); e ‘falta de trabalhadores’ (36,59%).

Quais as maiores dificuldades na contratação de pessoal?
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Classes preponderantes de consumidores 
dos produtos catarinenses

26,56% dos produtos são consumidos pelas classes sociais B e C; 10,21% pela classe A; 11,82% pelas classes D e E. 
23,24% dos bens de produção fabricados por indústrias, são adquiridos por indústrias de bens de consumo duráveis; 12,50% pelas indústrias de bens de consumo 

duráveis; 11,12% pelas indústrias de bens de consumo não duráveis e 4,55% por outras indústrias de bens de produção

“As classes sociais B e C respondem por 26,56% do consumo dos produtos”

Classe preponderante de consumidores atendidas pelas empresas

Classe alta (A)
10,21%

Classe média
(B e C).
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(D e E).
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duráveis
12,50%
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Outras indústrias
4,55%
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Capacidade do mercado consumidor 
de perceber a diferenciação dos 

produtos ecologicamente corretos

A capacidade do mercado consumidor de perceber a diferenciação dos produtos ecologicamente corretos é ‘moderada’ segundo 41,46% dos empresários. Para 
46,34% dos empresários esta percepção é ‘incerta’, para 7,32% é ‘desprezível’ e para 2,44% é ‘elevada’.

A capacidade do mercado consumidor de perceber a diferenciação dos produtos ecologicamente corretos é:

“A capacidade do mercado consumidor de perceber a diferenciação dos produtos ecologicamente 
corretos é ‘incerta’ segundo 46,34% dos empresários�” 
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Obstáculos à adoção de processos 
de produção amigáveis ao meio ambiente

O principal obstáculo à adoção de processos de produção amigáveis ao Meio Ambiente, indicado por 43,90% dos empresários, é que ‘são muito caros’. 
Para 29,27% ‘demandam pessoal especializado’; para 19,51%, ‘a estrutura organizacional das empresas não comporta’ e para 12,20% ‘não são lucrativos’.

“O principal obstáculo à adoção de processos de produção amigáveis ao Meio Ambiente, indicado por 43,90% dos empresários, 
é que ‘são muito caros’�” 

Qual o principal obstáculo à adoção de processos de produção amigáveis ao Meio Ambiente pelas empresas?
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Vantagens da adoção de processos 
de produção amigáveis ao meio ambiente

A principal vantagem da adoção de processos de produção amigáveis ao Meio Ambiente, indicado por 70,73% dos empresários, é a ‘preservação para as futuras 
gerações’. Para 39,02% a vantagem apontada é ‘a imagem da empresa no mercado’, para 36,59% a ‘conformidade com a lei’ e para 9,76% é a ‘redução de custos 

de pessoal, materiais ou energia’.

Qual a principal vantagem da adoção 
de processos de produção amigáveis 
ao Meio Ambiente?

“A principal vantagem da adoção de processos de produção amigáveis ao Meio Ambiente, 
indicado por 70,73% dos empresários, é a ‘preservação para as futuras gerações’�”
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