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RESUMO

Este trabalho trata do comportamento das exportações catarinense no
contexto brasileiro e tem como objetivos analisar a posição de Santa Catarina
frente aos seis maiores estados exportadores do Brasil, por fator agregado,
período 1992 - 2003 e identi fi car a existência e grau de Vantagem Comparativa
Revelada de Santa Catarina em relação ao Brasil, no período de 1996 a 2003, em
cinco grupos de produtos selecionados a partir da NCM — Nomenclatura Comum
do Mercosul. Fundamentado nas teorias sobre economia internacional, em
especial a de vantagens comparativas proposta por David Ricardo e, no quadro
conceitual sobre vantagem comparativa revelada, os dados foram levantados no
Sistema de informações ALICEWEB e, após analisados foi possível concluir que:
1)considerando os três grupos de fatores, a participação nas exportações de
produtos básicos é a mais signi fi cativa, seguida pelos produtos manufaturados e
em último lugar pelos semi-manufaturados. 2)A vantagem relativa revelada, de
Santa Catarina em relação ao Brasil, para os cinco principais grupos de produtos
exportados pelo estado, se mostrou presente em todos os grupos e períodos.
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1. INTRODUÇÃO

1.1. Apresentação do tema

Santa Catarina tem sido reconhecida como um estado modelo com
projeção nacional e internacional. Seu desempenho positivo tem sido observado
em várias áreas como: educação, saúde, saneamento básico, desenvolvimento
tecnológico, infra-estrutura, indústria, comércio entre outras.
No âmbito do desenvolvimento humano o estado de Santa Catarina ostenta
o titulo de melhor em qualidade de vida da região sul do pais; Como participante
da Terceira revolução, a revolução tecnológica, tem galgado posições de
vanguarda como modelo de gestão voltada para a produção de conhecimento
cientifico e tecnológico através de projetos desenvolvidos nos Departamentos de
Pesquisa e Desenvolvimento das indústrias, universidades e centros de pesquisa.
No que se refere a indústria e o comércio, o empresariado catarinense
opera há muitos anos no mercado internacional, com uma pauta de exportações
altamente diversificada e já vendeu para 170 'Daises, o que permite inferir a
existência de uma alta produtividade industrial além de experiência no processo
de globalização da economia. 1
Com este perfil, Santa Catarina tem contribuído sobremaneira no processo
de estabilização econômica, o que pode ser comprovado com o fato de que "Nos
últimos cinco anos o estado acumulou mais de US$ 7 bilhões na balança
comercial, mantendo uma média de exportação de dois dólares para cada dólar
importado" . 2
Diante desta situação, um problema de pesquisa se coloca: Qual tem sido
o desempenho das exportações catarinenses em relação às exportações
brasileiras?

I LIMA, Jose Valuer Oliveira. Evolução Histórica c Organização atual da economia Catarinense: ano 2002.
(Relatório dc pesquisa ).
2 Idem.
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1.2. Delimitação do tema

Pesquisar o problema das exportações catarinenses frente as brasileiras
como um todo, resultaria em um trabalho muito abrangente e ou superficial dado
o escopo do propósito dos Trabalhos de Conclusão de Curso de graduação, e o
tempo disponível para a sua realização. Dadas essas limitações, resolveu-se
estudar a evolução da participação de Santa Catarina, dentre os seis maiores
estados exportadores, por fator agregado, visando verificar se existe um aumento
da participação do estado, nas exportações de produtos, com maior valor
agregado ao longo do período, 1992 a 2003.
Além disso, buscou-se avaliar

o indice de Vantagem Comparativa

Revelada de Santa Catarina, em relação ao resto do Brasil, nos anos de 1996 a
2003, para cinco grupos de produtos, selecionados a partir da Nomenclatura
Comum do Mercosul — NCM.
Esses grupos de produtos são: Cap. 2 - carnes e miudezas comestíveis;
Cap. 84 - reatores nucleares, caldeiras, máquinas, etc. mecânicos
(Motocompressores, blocos de cilindros, cabeçotes, etc. de explosão,
refrigeradores, etc.); Cap. 44 — madeira, carvão vegetal e obras de madeira; Cap.
94 — móveis, mobiliário médico cirúrgico, colchões, etc; Cap. 63 — artefatos têxteis
confeccionados, sortidos, etc.
1.3. Objetivos
1.3.1. Objetivo Geral

Analisar as exportações catarinenses

e seu desempenho em relação ao

Brasil.
1.3.2. Objetivos Específicos

•

Dimensionar a evolução da participação de Santa Catarina, dentre os seis
maiores estados exportadores, por fator agregado, visando verificar se
existe um aumento da participação do estado, nas exportações de produtos,
com maior valor agregado ao longo do período 1992 a 2003.

•

Avaliar o índice de Vantagem Comparativa Revelada de Santa Catarina, em
relação ao resto do Brasil, nos anos de 1996 a 2003, para cinco grupos de
produtos, selecionados a partir da Nomenclatura Comum do Mercosul —
NCM.

1.4. Metodologia

Para a realização deste trabalho serão utilizadas fontes primárias
secundárias

e

obtidas através do Sistema de Bibliotecas Universitárias da

Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, do Centro de Educação Superior
ÚNICA, Universidade instalada em Florianópolis

e que mantém curso de

graduação em Comércio Exterior, e da Federação das Indústrias de Santa
Catarina — FIESC. Também foram realizadas pesquisas na Internet, no site oficial
do MDCI Ministério de Desenvolvimento da Industria e Comércio Exterior.
Os dados numéricos das exportações brasileiras e de Santa Catarina serão
coletados no sistema Aliceweb, disponível na página do Ministério do
Desenvolvimento do Comercio Exterior — MDIC.
Para classificação dos produtos que serão analisados será utilizada a
Nomenclatura Comum do Mercosul — NCM, baseada no Sistema Harmonizado de
Classificação de Mercadorias 3 .
A realização deste trabalho seguirá as seguintes etapas operacionais:
levantamento das fontes de pesquisa; revisão da literatura; formulação do
referencial para fundamentar o estudo; levantamento especifico dos dados das
exportações catarinenses

e

brasileiras; análise dos dados; redação

e

apresentação do trabalho. 0 resultado desta pesquisa está estruturado em cinco
capítulos, sendo este o primeiro.
0 segundo capitulo é reservado ao referencial teórico que envolve o tema.
0 terceiro capitulo apresenta as medidas adotadas pelo Brasil para incrementar

Também chamado simplesmente Sistema Harmonizado, é um método internacional de classificacáo de
mercadorias baseado cm códigos c respectivas descrições. Foi criado para promover o comércio
internacional bem como aprimorar a coleta, comparacao e análise das estatisticas, particularmente as do
comércio exterior.

as exportações brasileiras, e os caminhos que a indústria Catarinense percorreu
para alcançar o nível de competitividade internacional que hoje apresenta.
0 quarto capitulo trata especificamente, da evolução da participação de
Santa Catarina, dentre os seis maiores estados exportadores do pais, por fator
Agregado e da análise do índice de vantagem comparativa revelada de Santa
Catarina, em relação ao resto do Brasil, para cinco grupos de produtos,
selecionados a partir da Nomenclatura Comum do Mercosul — NCM.
No quinto e último capitulo estão as considerações finais e a conclusão
do estudo realizado.
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2. REVISÃO TEÓRICA

A motivação e os determinantes do comércio entre as nações, tem sido
objeto de estudo ao longo da história, o que gerou o desenvolvimento de algumas
teorias sobre a motivação e os benefícios do comércio entre as nações. Este
capitulo procura apresentar, de forma breve, a evolução histórica das teorias
sobre comércio internacional, bem como a teoria das vantagens comparativas e
seus desdobramentos.

2.1. Teorias do Comércio Internacional

A teoria do comércio internacional busca responder diversas questões a
respeito do comércio entre os 'Daises, tais como: o que determina o comércio
entre os países e quão benéfi co o comércio internacional pode ser para os países
que comercializam entre si. Para tentar responder a essas e outras questões,
algumas teorias foram desenvolvidas ao longo da história econômica. Nesta
seção, serão apresentadas as principais teorias que tratam de questões como as
acima expostas.
As primeiras idéias estabelecidas sobre o comércio internacional foram
desenvolvidas pelos mercantilistas, entre os séculos XVI e XVIII. Para eles, o
comércio entre nações era visto com restrições, já que segundo a doutrina
mercantilista, o meio mais importante para enriquecer um pais era a aquisição e a
reserva de metais preciosos, principalmente o ouro. As exportações eram vistas
favoravelmente, desde que vendidas em ouro; já as importações eram mal vistas,
pois implicavam a saída da fonte de riqueza do pais, os metais preciosos. Para os
mercantilistas, o comércio externo "tinha que ser ajustado, controlado e restrito, e não se
encontrava nenhuma virtude em ter um amplo volume de comércio" (S6dersten 1979, p.14).

Contrapondo-se as restrições sugeridas pelo mercantilismo, a economia
clássica interpreta o comércio internacional como uma forma de promover o
crescimento econômico de uma nação. Adam Smith argumentava que um pais
poderia se beneficiar do comércio, com base na pressuposição de que a riqueza
das nações era resultado do aumento da produtividade do trabalho e que para
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tanto, o pais deveria exportar as mercadorias que conseguisse produzir mais
baratas que os demais e, importar aquelas que produzisse internamente a um
custo maior. Dessa forma, o pais produziria mais bens e serviços nas areas que
tivesse maior efi ciência, utilizando menos horas de trabalho, e reduziria a sua
produção onde não apresentasse uma eficiência tão elevada (Gonçalves et all.
1998, p. 12).
É importante ressaltar que, no pensamento de Smith, quando um pais
previamente isolado entra no comércio exterior ele provavelmente está com
capacidade ociosa em alguns setores. A função do comércio não seria apenas de
realocar os recursos já empregados, mas permitir que a parcela destes seja
aproveitada, o que não ocorreria na ausência de comércio exterior. David Ricardo,
outro grande teórico da economia clássica acrescenta em seu trabalho sobre
Vantagem Comparativa que os recursos dentro da economia já estão plenamente
empregados, e a função do comércio exterior seria de rearranjar os mesmos, de
forma mais eficiente. Além disso, o comércio exterior tende a ampliar a migração
de recursos para o setor industrial na busca de rendimentos crescentes de escala
(Gonçalves et all, 1998, p.15).
Outro modelo, desenvolvido a partir das vantagens comparativas de David
Ricardo, surgiu dos estudos dos economistas Eli Heckscher e Bertil Ohlin, que de
acordo com Gonçalves et all., é caracterizada por uma discussão mais elaborada
dos fundamentos do conceito de vantagens comparativas e dos ganhos com o
comércio estabelecidos pelas nações (Gonçalves et all, 1998, p.18). 0 modelo
apresentado mostra que, no caso de dois produtos, dois fatores e dois países, o
comércio que surgiria, uma vez que cada região saísse do isolamento, seria
baseado na troca de bens produzidos relativamente mais baratos e com os
insumos abundantes em cada região. Assim,
"o pais que for relativamente abundante em um determinado fator
terá vantagens em produzir e exportar os bens intensivos nesse
fator, pois a tecnologia de produção associada a esses bens
permitirá o melhor aproveitamento justamente desse fator
abundante, possibilitando menores custos, menores pregos e
maior competitividade" (Machado, 1997 pág. 20).

A existência de economia de escala é também um
importante determinante do comércio internacional, já
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que para se obter vantagens das economias de escala,
cada pais deve concentrar-se na produção de um
número limitado de bens. Quando cada pais produz
apenas alguns tipos de bens, então cada bem pode
ser produzido em escala maior do que se cada pais
tentasse produzir tudo, e a economia mundial pode
produzir mais de cada bem.0 comércio internacional
cria um mercado mundial maior que qualquer um dos
mercados nacionais nele compreendidos.

2.1.1. Vantagens comparativas

No século XIX o economista inglês David Ricardo estende a teoria de
vantagens absolutas, formulando a teoria das vantagens comparativas, também
chamada de teoria dos custos comparativos, sendo desta forma

o primeiro

economista a argumentar coerentemente que o livre comércio internacional
poderia bene fi ciar dois 'Daises, mesmo que um deles produzisse todas as
mercadorias comercializadas mais eficientemente do que o outro (Krugman e
Obstfeld, 1999 p.15).
Ricardo defendia que um pais não precisa ter vantagem absoluta na
produção de qualquer mercadoria, para que o comércio internacional entre ele e
outro pais sejam mutuamente bené ficos. Segundo Krugman e Obstfeld (1999
p.15) "o comércio entre dois 'Daises pode beneficiar ambos os países, se cada um produzir os
bens nos quais possui vantagem comparativa",

ou seja, o comércio internacional é

vantajoso quando os países se dedicam a produzir apenas aqueles bens que são
comparativamente mais eficientes do que os outros, isto 6, naqueles cujo custo de
oportunidade de produção4 em termos de outros bens é mais baixo que em outros
países. A melhor forma de entender essa teoria é com um exemplo prático. Em
Carvalho (2000) é apresentado um exemplo numérico o qual descrever-se-á a
seguir:

"conceito de custos utilizado por Marshall. Segundo esse conceito, os custos nao &vein ser considerados
absolutos, mas iguais a uma segunda oportunidade de beneficios no aproveitada. Ou seja, quando a decisAo
para as possibilidades de utilizacilo de A exclui a escolha de um melhor B, podem-se considerar os beneficios
nao aproveitados decorrentes de B como opportunity costs, custo dc oportunidade - (Sandroni, 2002 pag.153)
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Suponhamos que Brasil

e Japão

produzam apenas dois bens:

computadores e automóveis. E que os coeficientes técnicos, em horas de trabalho
são dados de acordo com o quadro a baixo:
Quadro 1 - Custo de produção de computadores e automóveis

Pais

Computadores

Automóveis

Brasil

20

300

Japão

15

200

Fonte: Carvalho, 2000.

Pelo quadro, percebe-se de imediato que o Brasil não tem vantagem
absoluta na produção de nenhum dos dois bens, pois o número de horas de
trabalho que gasta na produção de cada um é maior do que o Japão gasta.
Porém de acordo com a teoria das vantagens comparativas, pode haver comércio
de forma vantajosa para ambos, para isso tem-se que analisar se os custos
relativos de produção de cada bem são diferentes valendo-se da fórmula:

Comp.B/Comp.J < Auto.B/Auto.J
Substituindo pelos coeficientes tem-se:
20/15 <300/200 = 1,33 < 1,5

Este resultado mostra que no Brasil é relativamente mais barato produzir
computadores a automóveis e que no Japão é relativamente mais barato produzir
automóveis. Então, o Brasil deve se especializar na produção de computadores e
o Japão em automóveis. A forma em que o Brasil e Japão podem comerciar entre
si estabelecendo a relação de troca de modo a ter ganhos de comércio, vai
depender dos pregos relativos deles. Logo o prego relativo do Brasil na produção
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de computadores é dado pela fórmula: P comp./Pauto., em números tem-se
20/300=0,067, o que indica que no Brasil um computador custa 0,067 automóvel.
No Japão o prego relativo na produção de automóveis é dado por: P
comp./P auto, em números tem-se 15/200=0,075, o que indica que no Japão o
custo do computador é 0,075 automóvel. Posto isto, no Brasil com 15
computadores (300/20) compra-se um automóvel e no Japão com 13,3 (200/15)
computadores compra-se o mesmo automóvel.
A di fi culdade de aplicação dessa teoria está no fato de não existir no
mundo uma autoridade (mica que decida qual pais deveria produzir o bem X e
qual deveria produzir o bem Y. Na verdade a produção

e o comércio

internacionais são determinados no mercado onde rege a lei da demanda e
oferta. A dúvida está se os países realmente produzirão os bens nos quais têm
vantagens comparativas e se o comércio entre eles assegurará ganhos entre
ambos. Pelo modelo Ricardiano, em cada pais ocorre uma completa
especialização na produção de determinado produto, então, em geral, os países
importam apenas produtos os quais não produzem internamente.
Segundo Krugman e Obstfeld (1999) o modelo Ricardiano do comércio
internacional é uma ferramenta extremamente OW para se pensar nas razões da
ocorrência do comércio e sobre os efeitos do comércio internacional sobre o bem
estar nacional, mas nem sempre o modelo em questão se mostra totalmente certo
em suas projeções. Primeiro que o modelo Ricardiano simples prevê um grau
extremo de especialização que não se observa no mundo real. Segundo, o
modelo assume efeitos indiretos do comércio internacional sobre a distribuição de
renda, o que na prática tem efeito direto. Terceiro, que o modelo não permite
papel algum para as diferenças de recursos entre países como uma causa do
comércio e, portanto, perde um aspecto importante do sistema comercial. E por
ultimo e não menos importante, o modelo Ricardiano ignora o possível papel das
economias de escala como uma causa do comércio, o que torna impossível
explicar os grandes fluxos comerciais entre nações aparentemente similares.
(Krugman e Obstfeld, 1999, pág. 34).
2.1.2. Teoria de Heckscher-Ohlin
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Os princípios básicos desta teoria, de acordo com Gonçalves et al (1998),
foram formulados originalmente por Eli Filip Heckscher, em 1919,

e

posteriormente desenvolvidos por Bertil G. Ohlin em 1933. Por isso, passou a ser
conhecida como teoria de Hackscher-Ohlin. Segundo essa teoria, a dotação de
recursos difere entre os países e o comércio internacional

é conduzido,

basicamente, por essas diferenças, em última análise, uma troca de fatores
abundantes por fatores escassos, em cada um dos países. No caso simples de
dois fatores, dois produtos e duas regiões, o comércio estaria baseado na troca
de bens com produção relativamente mais barata em cada região, ou seja,
aqueles cuja produção requer relativamente maior quantidade do fator abundante
em termos domesticos.
0 modelo de Heckscher-Ohlin, defende que cada pais se especializa e
exporta o bem que requer utilização mais intensiva de seu fator de produção
abundante. As hipóteses que sustentam o modelo de Heckscher-Ohlin são
descritas por (Krugman e Obstfeld, 1 999, p. 70) conforme abaixo:
1. As funções de produção contam com dois fatores, trabalho (L) e capital (K);
2. Consideram-se 2 países que produzem 2 bens a partir de 2 fatores de
produção (teorema conhecido como modelo 2x2x2);
3. Os fatores de produção K e L possuem completa mobilidade entre os
setores produtivos de um mesmo pais, sem ônus, e o comércio é livre de
barreiras, ou seja, as mercadorias fluem de um pais para o outro sem custo
de transporte, ou qualquer outro impedimento;
4. As tecnologias de produção são idênticas nos dois países, ou seja, o
mesmo conjunto de técnicas ou processos de produção estão disponíveis
para todos os produtores de um mesmo bem, independente do pais e sem
custos;
5. Os fatores de produção são utilizados em combinações diferentes para a
produção de cada produto;
6. A dotação relativa dos fatores difere entre países;
7. As preferências dos consumidores são iguais nos dois países;
8. A balança comercial dos dois 'Daises está sempre em equilíbrio;

18

Essas oito hipóteses apresentadas, dão sustentação teórica ao modelo
de Hecksher-Ohlin que é considerado como uma das mais importantes
evoluções na teoria do comércio internacional desde o modelo Ricardiano.
Embora o modelo de vantagens comparativas e o modelo de HO não levem
em consideração distorções como a imposição de tarifas, ou a construção de
blocos, suas hipóteses servem como base de análise para os determinantes
do comércio internacional.

2.1.3. Índice de Vantagem Comparativa Revelada (IVCR)

0 conceito de vantagem comparativa revelada foi proposto originalmente
Por Balassa (1965) como uma forma simples e ex post de inferir a presença de
-

diferencial competitivo no comércio de algum produto (ou grupo de produtos)
específicos, a partir da observação dos dados desagregados de valor das
exportações, para um espaço regional previamente definido.
Obviamente, tal pressuposto requer que os fluxos de comércio não sejam
afetados por fatores alheios à competitividade tais como, subsídios, restrições
quantitativas, tarifas de importação diferenciadas entre países, etc. Desse modo,
o emprego desse indicador deve ser feito com cautela, sobretudo no caso de
produtos primários, mais sujeitos a intervenções por parte dos governos nacionais
que modifiquem os fluxos comerciais de maneira artificial. Note-se que, tais
problemas são comuns a qualquer indicador baseado no desempenho comercial
do pais, não sendo exclusivos do IVCR.
Na sua forma mais tradicional é utilizada no Brasil numa ampla gama de
trabalhos, como, por exemplo, Nonnemberg (1991), Hidalgo (1998, 2000), entre
outros, o indice é representado pela expressão:
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IVCRij=
Xj/Xz * 100

Onde:
•
•
•
•

Xij = Valor exportações do produto (setor) i da região j;
Xiz = Valor exportações do produto (setor) ida região de referência z;
Xj = Valor global das exportações da região j; e
Xz= Valor global das exportações da região de referência z.

Nesta perspectiva se a região j possuir uma vantagem comparativa no
produto i em relação à economia da região de referência, o indicador de IVCR
apresentará um resultado superior a unidade (IVCR > 1), demonstrando uma
maior participação desse produto nas exportações totais de uma região, em
detrimento das exportações para o resto da região de referência, representando
uma maior competitividade desse produto para a área preferencial do comércio.
Do contrario, as regiões que exportam produtos que não apresentam vantagens
comparativas (IVCR<1) estão fi cando menos competitivos internacionalmente.
Este índice, então, defini a competitividade de determinado produto. A idéia
básica é testar a hipótese de ganhos dinâmicos de vantagem comparativa, em
que as regiões vão trocando de posições em suas capacidades de inserção no
comércio internacional.
2.1.4. Economia de Escala

Krugman e Obstfeld (1999), analisam no Cap 6, exaustivamente as
questões relativas a economia de escala, concorrência imperfeita e comércio
internacional. Para esses autores, a introdução do conceito de economia de
escala teve um grande impacto para Teoria do Comércio Internacional, devido ao
fato de que até então só se conhecia o modelo das Vantagens Comparativas, que
se baseava na hipótese dos rendimentos constantes de escala. Isto 6, assumia-se
que se os insumos de uma indústria fossem dobrados, a produção desta indústria
iriam também dobrar. Mas na prática, quando uma indústria dobra seus insumos o
volume de sua produção tende a ser maior que o seu dobro. (p.126) Este tipo de
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ocorrência é conhecida como economia de escala (também referida como
rendimentos crescentes).
A especialização decorrente da abertura do comércio internacional,
aumentando o mercado para produtos antes restritos ao âmbito doméstico, faz
com que a existência de economias de escala aumente ainda mais os ganhos do
comércio, surtindo os mesmos efeitos gerados pelo crescimento do mercado de
um pais isoladamente. Desta forma, a existência de economias de escala
possibilita que
"cada pais pode especializar-se na produção de uma variedade
menor de produtos do que o faria na ausência de comércio,
mesmo comprando de outros países bens que ele não produz,
cada pais pode aumentar simultaneamente a variedade dos bens
disponíveis a seus consumidores. Como resultado, o comércio
oferece uma oportunidade de ganhos mútuos mesmo quando os
países não diferem em recursos ou tecnologia". (p.135)

As economias de escala podem ser internas (dependendo do tamanho da
firma, mas não necessariamente da indústria), ou externas (dependendo do
tamanho da indústria, e não da firma obrigatoriamente).Tanto as internas quanto
as externas levam do mesmo modo à indeterminagão dos padrões de comércio.
As economias internas de escala são, no entanto, mais difíceis de tratar porque
são inconsistentes com mercados de concorrência perfeita. As economias de
escala no âmbito da firma levam normalmente a um colapso da concorrência
perfeita, de modo que o comércio, na presença de economias de escala interna
deve ser analisado utilizando-se modelos de concorrência imperfeita. Já para as
economias de escala externas, apresentam-se consistentes com a concorrência
perfeita.
Dois modelos importantes de concorrência imperfeita são analisados por
Krugman e Obstfeld, (1999) a concorrência monopolistica e o dumping.
No modelo de concorrência monopolística, uma indústria contém diversas
fi rmas produzindo produtos diferenciados. Essas firmas agem como monopolistas
individuais; suas firmas adicionais entram em uma indústria lucrativa até que os
lucros do monopólio sejam eliminados. 0 equilíbrio é afetado pelo tamanho do
mercado: um mercado grande comportará um número maior de firmas, cada uma
produzindo em uma escala maior e, portanto, a um custo médio menor do que em
um mercado pequeno. 0 comércio internacional permite a criação de um mercado
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integrado que seja maior que o mercado de qualquer pais e, portanto, torna
possível oferecer simultaneamente aos consumidores uma variedade maior de
produtos e pregos mais baixos.
Nesse modelo, o comércio pode ser dividido em dois tipos: o comércio de
duas vias em produtos diferenciados dentro de uma indústria, denominado
comércio intra-indústrias, o qual reflete as economias de escala, e o comércio que
troca os produtos de uma indústria pelos produtos de outra, conhecido como
comércio interindústrias, o qual reflete as vantagens comparativas.
0 dumping ocorre quando uma firma monopolística cobra um prego mais
baixo nas exportações do que o seu custo de produção. Essa é uma estratégia de
maximização dos lucros quando as vendas de exportação são mais sensíveis aos
pregos do que as vendas domésticas, e quando as firmas podem efetivamente
segmentar os mercados, ou seja, evitar que os consumidores domésticos
comprem os bens destinados aos mercados de exportação.
No caso de economias de escala externa o tamanho da indústria é quem
determina o custo de produção de uma unidade de determinado produto. De
acordo com Krugman e Obstfeld (1999)
"Quando existem economias de escala externas, urn pais com
grande quantidade de produção em alguma indústria tenderá,
tudo ou mais igual, a ter custos baixos na produção daquele bem.
Isso leva a um raciocínio circular, um pais que pode produzir
aquele bem mais barato também tenderá a produzi-lo em grande
quantidade. Economias externas fortes tendem a confirmar os
padrões existentes
de comércio interindústriais,
independentemente de suas fontes originais: os países
caracterizados como grandes produtores em determinadas
indústrias, por qualquer motivo, tendem a permanecerem grandes
produtores mesmo que outro pals possa produzir potencialmente
os bens de maneira mais barata".(p. 155-156)

Essas são, em linhas gerais, a teoria do comércio internacional cujos
pressupostos ao longo do tempo se desenvolveram da seguinte maneira: na
teoria mercantilista

o

comércio era visto com restrições. Seus teóricos

acreditavam que a riqueza de um pais estava atrelada a acumulação de metais
preciosos

e neste contexto, as importações eram vistas como fator de

desacumulação de tais metais, principalmente o ouro.
Entre os economistas clássicos foi desenvolvida inicialmente a teoria das
vantagens absolutas. Seu principal defensor, Adam Smith, argumentava que os

-
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paises deveriam exportar aquelas mercadorias que conseguissem produzir com
menores custos que os demais países e, importar aquelas que produzisse
internamente a um custo maior. Mais tarde, David Ricardo aperfeiçoou a teoria
das vantagens absolutas, mostrando que, mesmo que um pais produza todos os
seus bens com menor eficiência que o outro, poderá haver comércio entre eles,
desde que cada pais venha a produzir aquele bem que possua "vantagem
comparativa", ou seja, naqueles cujo custo de oportunidade de produção em
termos de outros bens é mais baixo que em outros países.
A partir da teoria das vantagens comparativas os economistas Heckscher
e Ohlin desenvolveram a teoria de Heckscher-Ohlin que dizia que o comércio é
conduzido pelas diferentes dotações de recursos de cada pais, ou seja, através
da troca de fatores abundantes por fatores escassos em cada um dos países. E
por último, não menos importante, a teoria sobre as economias de escala, que
defende que com a abertura comercial, um determinado pais pode se especializar
na produção de determinado bem e obter ganhos crescentes de escala, já que
quando uma indústria dobra seus insumos o volume de sua produção tende a ser
maior que o seu dobro.
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3. INSERÇÃO

DO BRASIL

E

SANTA CATARINA NO COMERCIO

INTERNACIONAL

Desde o inicio do século passado, a ocorrência de crises na economia
mundial, tais como a primeira grande guerra e a grande depressão de 1929,
levaram as economias, até então pouco desenvolvidas, a buscarem estratégias
de crescimento e desenvolvimento. A inserção no comércio internacional, tanto no
que se refere a exportações, com o objetivo de gerar divisas em moeda
estrangeira, quanto a importações, buscando estruturar o parque industrial,
emerge como um elemento fundamental para o desenvolvimento da economia de
um Pais, em especial o Brasil. Com o objetivo de compreender a inserção do
Brasil e de Santa Catarina no Comércio Internacional, dividiu-se este capitulo em
duas seções: Na primeira, estão apresentadas historicamente, as medidas
adotadas pelo Brasil para incrementar as exportações brasileiras, e na segunda
seção, estão descritos, de forma breve, os caminhos que a indústria catarinense
percorreu para alcançar o nível de competitividade que hoje apresenta.

3.1 - Antecedentes Históricos

Desde sua independência,

o

Brasil foi governado por elite que

considerava a exportação o principal objetivo econômico, e a importação a única
fonte de recursos industrializados. Até 1930, as exportações brasileiras eram
limitadas a produtos agrícolas, em especial o café Este período foi chamado de
"primário exportador". (Maia, 1998, p.401)
Fomentado pelos capitais mercantis

e

capacidade empresarial

predominante nessa sociedade agro-exportadora, surgiu a industrialização cujo
desenvolvimento ocorreu de forma não planejada. A indústria brasileira inicia-se
num cenário com herança de pouco dinamismo, trazidas do século XIX, marcado
por um pequeno mercado interno e mercado de trabalho perturbado por séculos
de escravidão.

24

Até o final da década de 1920, os princípios que norteavam a
política econômica brasileira eram claramente liberais: mercado
livre de câmbio, tarifa fiscal, política fiscal tradicional de
orçamento equilibrado e austeridade monetária" (Suzigan, citado
por Gonçalves et al p. 97)

Gonçalves (p. 97 e 98) afirma que não havia uma política de protegão:
proteção à produção industrial que aconteceu em alguns períodos foi conseqüência do crônico
desequilíbrio fiscal do estado ou do estrangulamento cambial". (p. 97)

Neste contexto, s6 alguns segmentos do empresariado mais organizado,
como por exemplo a indústria Têxtil, conseguiram se desenvolver. (Prado, apud
Gonçalves, 1998, p.376)
Labatut (1994) define o Brasil até a década de 1930, ano da grande crise
mundial, da seguinte maneira:
o Brasil sofreu um processo de crescimento para dentro, isto
6, de expansão do mercado interno, que ficava na dependência
do sucesso das exportações dos produtos primários. A base
demográfica expandia-se e o volume das exportações não
acompanhava seu ritmo. Surgiu a necessidade de produzir no
pais o que não podia ser exportado" (p.202)

Na década de 30 o principal fator protecionista era baseado na política
cambial, controlado pelo Banco Central do Brasil, que priorizava divisas para o
pagamento da divida externa e compras do governo. Com a crise de 1929-1933,
o valor das exportações caiu pela metade em relação aos anos anteriores à crise,
e as divisas escassearam forçando contração nas exportagões.(Gongalves et all,
p.98)
"As baixas nos pregos mundiais de produtos de exportação eram
acompanhadas de brusca desvalorização da moeda brasileira,
transferindo para a massa de importadores as contrações
verificadas na renda real, que, de outra forma, tenderam a
concentrar-se no setor exportador" (Labatut, 1994 p. 202)

Durante ll Guerra a indústria obteve reduzido crescimento devido a
dificuldade de importar bens de capital, matérias-primas essenciais

e

combustíveis devido ao fato de os 'Daises envolvidos na guerra terem direcionado
suas atividades econômicas para a produção bélica. (Gonçalves et all, p. 98;
Maia, 1998 p. 402)
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Aproveitando a carência de produtos no exterior, o Brasil desenvolveu
seu parque industrial, suprindo o mercado interno e exportando. Esse fato
permitiu que acumulássemos significativo montante de reservas cambiais.
Nesta época, o governo Dutra procurou manter a economia aberta, o
câmbio livre e as aliquotas tarifárias baixas. Em cerca de um ano as reservas
conquistadas desapareceram, e para enfrentar a crise cambial sem que uma
desvalorização do cruzeiro causasse inflação o governo procurou controlar as
importações. (Gonçalves et all., 1998, p.98)
Após a II Guerra, o Brasil teve uma perda substancial do mercado
externo em vista que os países envolvidos no conflito retomam suas atividades
industriais e conseqüentemente voltam a exportar.
No Brasil, persistia o conceito de que as reservas no exterior geradas
pelas exportações eram as responsáveis pela inflação. 0 argumento era de que o
pais foi obrigado a emitir moeda para bancar os exportadores. Com o incentivo ás
importações pretendia-se vender as reservas e receber moeda nacional que seria
retirada do mercado provocando controle da inflação.
"os cruzeiros decorrentes da venda de câmbio não foram
retirados de circulação e consumimos nossas reservas
comprando quinquilharias. Isto porque todos os países estavam
preocupados em recompor seu parque produtivo expoitando
apenas o supérfluo. Assim ficamos sem reservas e com
inflação"(Labatut, 1994, p.202; Gonçalves et all, 1998, p.101;
Maia, 1998, p. 402)

Com

o balanço de pagamentos comprometido, foram implantadas

restrições sobre as importações para controlar a crise cambial sem que as
desvalorizações monetárias pressionassem a inflação. Em 1953, foi determinado
pela então SUMOC — superintendência da moeda e do crédito, uma classi ficação
de prioridades para importações:
a) produtos de absoluta essencialidade — disponibilidade de 75% do
câmbio para importações;
b) produtos de relativa essencialidade — disponibilidade de 20%;
c) produtos de imediata ou eventual conveniência — 5%. (Gonçalves et all.
1998 p.98)

Maia (1998), também se refere a essas restrições de importações, porém
em cinco categorias. A primeira (mais essencial) com um montante maior de
divisas; para a quinta (menos essencial) era atribuida a menor quantidade.
Essas medidas incentivaram a industrialização,

e

as exportações

dispararam, estimuladas pelo câmbio fixo 5 e a inflação 4,5 vezes o nível de
pregos.
No âmbito das importações, as medidas não se mostraram eficientes, pois
deixavam margens para irregularidades "importava-se mercadorias de categorias não
essenciais como se fossem essenciais". Com isso, em 1957, no governo Juscelino, foi

reduzido o número de categorias para apenas duas, e a alfândega passou a
cobrar os direitos aduaneiros de acordo com os interesses do pais. (Maia, 1998,
p.404)
0 Governo Juscelino além de simpli fi car a importação de mercadorias
facilitou a entrada de capitais estrangeiros sob forma de equipamentos sem
cobertura cambial. Essa facilidade ocorria uma vez que o investidor estrangeiro se
associava a uma empresa brasileira, e, em vez de trazer moeda do exterior trazia
máquinas e equipamentos sem remessa de divisas. (Gonçalves et all. 1998, p.
102; Maia, 1998 p. 404)
Foi um período de franca expansão da economia, a qual seguia as
seguintes diretrizes; exportar tudo, ainda que a pregos baixos. Incentivar os investimentos
internos e externos, e estimular a poupança". (Labatut, 1994, p. 203)

Com o golpe militar de 1964, foram instituidas profundas reformas nas
esferas monetária, bancária, na legislação de mercado de capitais e tributária.
aumento das exportações passou a ser visto como uma forma de enfrentar o
estrangulamento externo juntamente com uma relativa liberalização das
importações. A partir de 1968 as desvalorizações passaram a ocorrer com maior
freqüência e menores percentuais, eliminando a especulação com o câmbio,
melhorando a previsibilidade das operações de comercio exterior e determinando
um aumento significativo das exportações. No período de 1964 — 1968 era de

0 Brasil tinha dc manter a taxa cambial cm CRS 18,72 por dólar porque havia aderido ao sistema de
paridades fixas, instituído on Breton Woods reuniAo que ocorreu em 1944, quando os países aliados
discutiram medidas econômicas c aprovaram: auxiliar a reconstrução das economias devastadas pela guerra;
volta ao padrilo ouro; paridades monetUrias estUveis c elimina0o dos controles cambiais.
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US$ 1619 milhões passou, no período 1969-1973 para 3.628 milhões (Maia, 1998
p.405 e Gonçalves et all, 1998 p. 103)
Este aumento se deve a política de comércio exterior no período (19671973) que foi articulada em três objetivos: estimulo ã entrada de capitais
estrangeiros, o incentivo á produção de excedentes exportáveis e a liberalização
progressiva das importações.(Doellinger et all apud Gonçalves et all. P. 103)
Após 1974, o aumento do prego do petróleo e a recessão mundial 6
afetaram as contas externas brasileiras.
0 Brasil importava cerca de 80% do petróleo que consumia.. até
1972 isto representava 10% do total de suas importações e em
1974, 30 % ...Nessas circunstâncias e até que as exportações
voltassem a superar os gastos com a importação, foi necessária a
aplicação, por parte do governo, de uma série de medidas, com a
finalidade de conter as compras externas nos limites suportáveis
da receita cambial brasileira" (Labatut, 1994 p. 205)

0 Brasil, apostando que a crise seria curta, "tentou sustentar as taxes de
crescimento da economia e os níveis de investimento industrial por meio do endividamento
externo, da elevação de tarifas e de maiores restrições quantitativas és importações" (Gonçalves
et all. P. 104)

Apesar da crise, de 1970 a 1980 as exportações brasileiras cresceram
850%, de US$ 2,7 para US$ 22,9 bilhões de dólares, com o setor industrial
apresentando um desenvolvimento significativo (Labatut, 1994 p. 385).
Apesar do nível colossal das exportações, nessa década, os juros
internacionais foram elevados a dois dígitos, causando a eclosão da divida
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externa latino-americana. Além disso, o

Brasil foi obrigado por pressões

internacionais a reduzir drasticamente os subsídios às exportações. (Clements,
1989 apud Gonçalves, 1998 p.104)
Nessas circunstâncias fazia-se necessário obter mega superávits
comerciais para fazer frente ao crescente serviço da divida externa. Como
medidas para atingir este objetivo foram tomadas, segundo Gonçalves (1998),
medidas drásticas de controle das exportações:
"suspensões temporárias da emissão de guias de importação de
uma série de produtos que passaram a ter sua importação
proibida; exigência de financiamento externo das importações,
segundo o tipo de produto e o volume da transação; controles do
Banco Central sobre o comércio exterior; e, o estabelecimento de
programas de importação, por meio dos quais as firmas deveriam
a cada ano negociar individualmente com a CACEX - Carteira de
Crédito Exterior - seus níveis de importações anuais"

Além do déficit preocupante no balanço de pagamentos, em 1979, a
inflação atingia níveis muito altos. Maia, (1998) resume as principais ações do
governo que usou a política cambial tanto para equilíbrio das contas nacionais,
quanto como política antiinflacionária:

em 1979, promoveu uma

maxidesvalorização cambial de 30%; em 1980, com o objetivo de conter a
inflação, pre fi xou o reajuste cambial em 50%, anulando os benefícios da
desvalorização anterior; em 1983, nova desvalorização cambial de 30% foi feita;
em 1985 foi adotado um sistema de minidesvalorizações diárias do cruzeiro, e
ainda no mesmo ano foi congelada a taxa de câmbio; em 1989 foi criado o câmbio
flutuante, conhecido como dólar turismo.(p. 405)
A partir de 1990, no governo Collor, a liberalização comercial foi
acelerada. Entre outras medidas,

o governo anunciou o fim do controle

administrativo sobre as importações e a redução de vários regimes especiais de
tributação para importação. Com o Plano Collor II, a redução das tarifas foi mais
acentuada.
Com o impeachment do governo Collor, o governo ltamar continuou a
política de liberalização progressiva do comércio exterior, apoiada nos elevados
superávits comerciais acumulados na década de 80 e da melhoria da situação do
Balanço de Pagamentos decorrente da queda das taxas de juros no mercado
mundial e da retomada do fluxo de capitais privados.

Em relatório sobre Comércio Internacional elaborado pelo Sistema
FIESC, a política comercial brasileira, no período de 1988 a 1993 é assim
caracterizado:
grande processo de liberalização. Eliminaram-se as principais
barreiras não tarifárias, e reduziu-se o nível e o grau de proteção
da indústria local. Entre 1988 e 1989, a redundância tarifária
média caiu de 41,2% para 17,8%. Aboliu-se a maioria dos
regimes especiais de importação, unificaram-se os diversos
tributos incidentes sobre compras externas e reduziu-se o nível e
a variação grau de proteção tarifária da indústria local, com a
tarifa média passando de 51,3% para 37,4%, a modal de 30%
para 20% e a amplitude de 0-105% para 0-85%"(p.15)

Com o Plano Real, implantado entre março e julho de 1994 ocorreram
algumas alterações na política comercial, entre elas, sobrevalorização do real,
ampliação da abertura econômica e aquecimento da demanda. Com essa política,
associada a alta dos juros americana de 3% para 6°/0aa "configurou-se um quadro
nítido de insuficiente dinamismo das exportações, num contexto de expansão significativa das
importações estimuladas pela abertura econômica e pela fase de crescimento econômico que o
pais desfrutava graças a implementação do real.(FIESC, 2001, p.15 e 16).

3.2. Santa Catarina: Breve apresentação do desenvolvimento industrial e a
sua inserção no comércio internacional.

Até 1880, salvo algumas iniciativas esparsas (Cunha, 2000 p.278), a
economia catarinense era basicamente de subsistência, com a produção baseada
na pequena propriedade e voltada ao consumo próprio. A estrutura de produção,
as relações de trabalho e o comércio eram próprios desta configuração
econômica. (Bossle, 1981 p. 21) Os estudos sobre economia catarinense
apontam os anos de 1880 até 1920 como o período em que a industrialização no
estado foi transformada de artesanal para fabril, com nítidas características do
capitalismo industrial. Goulart Filho, (2001 p.44) apresenta dados que
demonstram claramente as várias atividades mercantis e manufatureiras nos
principais núcleos coloniais, nos últimos vinte anos do século XIX:
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Quadro 2 - Número de estabelecimentos das principais atividades artesanais nos
respectivos núcleos coloniais
Especificação

Blumenau (1883)

Engenho de Arroz

6

Engenho

de

150

34

42

de

152

22

44

11

8

Brusque (1874)

Joinville (1874)

São Bento (1899)

Criciúma (1900)

7

Açúcar

Engenho
Mandioca

Moinho de Milho

Olarias

12

Cervejarias

8

Madeireira

38

14

16

3

7

2

3

8

1

18

7

6

16

12

6

Marcenaria

Alambique

73

1

Fábrica têxtil

2

7

Fundição

1

Charutaria

5

16

16

20

Barricarias

7

Fonte: Arns1985; Cunha, 1982; Mafra 1983; Piazza1994; Goulart Filho 2001

Como pode ser visto no quadro acima, no último quartel do século XIX, no
núcleo colonial de Blumenau os estabelecimentos que predominavam eram os
engenhos de açúcar, mandioca, seguido dos alambiques e cervejarias, olarias e,
madeireiras; 0 núcleo de Brusque, apesar de possuir relativamente poucos
estabelecimentos, atuava com arroz, mandioca, milho, além de charutarias e
cervejarias. Engenhos de açúcar, mandioca

e milho, olarias, charutaria e

madeireiras, são os estabelecimentos predominantes no núcleo de Joinville. No
núcleo de São Bento, destaca-se as marcenarias e as fundições, enquanto que
no núcleo de Criciúma a ênfase está em moinhos de milho, madeireiras e
fundições.

Além das atividades apresentadas acima, Cunha (1992 p. 278-279)
destaca que no final do século XIX, inicio do XX as atividades têxteis, em Joinville
e Blumenau, sofreram transformações extraordinárias. As indústrias extrativistas
de erva mate, madeira e carvão desempenharam papel de extrema relevância
para o estado, no período, servindo inclusive como meio de acumulação de
capital para financiar as demais indústrias que despontavam no cenário
econômico. (Bossle, 1981 p. 36)
Na primeira metade do século XX o norte do estado e o Vale do Rio do
Peixe se constituíam em celeiros naturais da erva mate que era colhida, tratada e
exportada através de Joinville e do porto de São Francisco do Sul. Joinville é
apontado como o maior centro de industrialização e comercialização da erva
mate. (Almeida apud Goulart Filho, 2001 p.52) Além do escoamento da erva mate
pelo porto de São Francisco, outras vias de exportação se expandiram para o
Oeste e a erva passou a ser vendida, também, através dos rios Paraná e Uruguai,
tendo como mercado consumidor, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai.
Entre 1910 e 1920, a produção de erva mate teve uma rápida ascensão,
estabilizando-se nos anos 20 e 30 vindo a decair em seguida, retrocedendo em
1948 à patamares de 1918. (Goulart Filho, 2001 p. 53) Na década de 30, a erva
mate era o principal produto de exportação (20%) e deste percentual 80% se
destinava ao mercado externo. (Ribas Jr, p.68) No que se refere a indústria da
madeira, dois fatores foram determinantes para integrá-la como uma das opções
econômicas mais viáveis para santa Catarina, na segunda metade do século XIX
e na primeira do século XX: A disponibilidade e a facilidade de exploração.
Estima-se que a reserva brasileira, de araucária (pinheiro), no inicio do século XX,
era de aproximadamente 200.000 km2, sendo que Santa Catarina encampava
cerca de 12,2% da área total, ou seja, 1.350.000 ha.(Grigs apud Goulart Filho,
2001, p. 57) A concentração das atividades madeireiras se deu no Planalto Norte,
Planalto serrano e Oeste catarinense. A partir de 1940, na região oeste as
reservas de madeira começam a se esgotar e o principal mercado consumidor
que era a Argentina, reduz drasticamente as importações. Esses fatos
determinam o final da atividade na região, a qual foi sendo substituída pelo setor
alimentício. Nos Planaltos norte e Serrano, ao contrário do oeste, houve um
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esforço de reflorestamento, garantindo a continuidade e consolidação da indústria
madeireira e seus derivados, que se mantém até os dias atuais.
Entre os anos 1910 e 1920, com a eclosão da I Guerra Mundial, houve uma
retração das ofertas estrangeiras e o Brasil promoveu uma substituição das
importações, ampliando consideravelmente

o

comércio interno. Este fato

favoreceu a economia dos estados brasileiros inclusive o de Santa Catarina, que
começa a se integrar de forma mais agressiva ao mercado nacional. Segundo
Bossle, (1941 p. 51-54) durante a guerra, a importação direta declinou
consideravelmente, o mesmo não acontecendo entre os estados brasileiros. 0
mercado interno passou a carecer dos produtos dos vários estados, e no caso de
Santa Catarina tanto os produtos alimentares quanto os manufaturados passam
a ser consumidos e como conseqüência ocorre um total aproveitamento da
capacidade de produção já instalada.
É neste contexto que o carvão catarinense tem sua indústria reativada. Até
então as reservas descobertas na região sul do estado, inicio do século XIX,
estavam paradas por falta de infra-estrutura que possibilitasse o seu pleno
aproveitamento bem como pela ausência de mercado consumidor.
"A exploração e conseqüente produção (do carvão) dependem
antes de tudo de fatores como: localização e tamanho do
mercado, locação de recursos combinados com a sua natureza,
disponibilidade de capitais, da técnica da exploração e, sobretudo
da eficiência dos transportes e proteção continua do governo (Bossle, 1981 p.66)

A partir de 1918 o governo brasileiro inicia uma política para beneficiar
diretamente o carvão catarinense. Dentre estas medidas estão leis e decretos em
que coloca o governo como consumidor, inicialmente de parte da produção
nacional, depois, em 1944 com o consumo da produção total. (Goulart Filho, 2001
p. 56) Vale ressaltar, que logo após a ll Guerra o carvão sofre uma crise, pois, ao
mesmo tempo que havia uma superprodução, o governo federal parou de
garantir a compra de toda a produção. Além disso, em nível internacional, o Brasil
ganha um forte concorrente: Os americanos ativaram suas reservas de carvão e
iniciaram o suprimento das demandas externas.
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Neste período o estado registrou avanços de infra-estrutura signi fi cativos:
"Construção, por empresários locais, de usinas hidrelétricas em
Joinville, Blumenau (1909) e Brusque (1913); implantação de uma
malha ferroviária, entrando em operação a estrada de ferro Santa
Catarina, ligando Blumenau a lbirama (1910): implantação do
trecho catarinense da Ferrovia São Paulo-Rio Grande, do Grupo
FAR QUHARD, maior investidor internacional da época; inicio da
operação do ramal ferroviário de Joinville a São Francisco
alcançando até Porto união". (Cunha, 2000 p. 280)

Essa infra-estrutura favoreceu salientes ganhos de produtividade. Foi
nesse período que se desenhou o novo perfil da indústria catarinense, não mais
sustentada em artesanato, onde o empresário se envolvia diretamente na
produção, e sim com características eminentemente fabris. (Cunha, 2000 p. 281)
Para confirmar as a firmações acima, Goulart Filho, (2001) reúne os
principais indicadores do desenvolvimento alcançado, no período de 1915 a 1929
nos seguintes termos:
"A madeira aumentou em mais de 22 vezes, Os motivos foram o
inicio da colonização do oeste e do Vale do Rio do Peixe, o
aumento das exportações para a Argentina via Rio Uruguai, as
exportações para o Rio de Janeiro e a construção da ferrovia
A erva mate aumentou em mais de 13 vezes. Os motivos foram
as exportações para o Uruguai e Argentina e a estruturação do
complexo ervateiro do litoral norte, com a construção da ferrovia e
dos engenhos de beneficiamento.
Os têxteis (camisa de algoodão, fios de algoodão„ meias de
algoodão e de seda) aumentaram oito vezes. Os motivos foram as
exportações para São Paulo e Rio de Janeiro e o surgimento de
novas fábricas no Vale do ltajai, principalmente nos anos 20.
Os alimentos em geral aumentaram como um todo: o feijão oito
vezes, a banha cinco vezes, a manteiga quatro vezes e meia e o
queijo, nos anos 20, três vezes e meia. 0 motivo foi
principalmente o aumento das vendas para o Rio de Janeiro, São
Paulo, Porto Alegre e Curitiba.
O polvilho e a mandioca se mantiveram estáveis, apesar da forte
concorrência com a mandioca do nordeste.
O carvão surge na pauta de exportação durante a primeira guerra
e mantém-se num ritmo de crescimento até 1927, quando começa
a perder espaço para o carvão importado. 0 aumento na oferta do
carvão foi favorecido pela formação das grandes companhias
carboniferas, pela expansão ferroviária e pelos melhoramentos
nos dois portos do sul" (p.50)

Após 1930, alguns dos produtos apresentados acima continuam tendo uma
grande representatividade entre os mais exportados, todavia, outros que, até
então, se apresentavam em franca expansão, tanto na industrialização como na
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exportação, começam a perder espaço. Cunha (2001) classi fi ca este conjunto de
produtos em dois agrupamentos:
"ganhadores: madeireiras, têxteis e carvão, cujas exportações
totalizaram 15,3% em 1914 e evoluíram para 55,4% em 1945, e,
perdedores: que recuaram de um total cerca de 50% para 13,4%
em virtude da redução na venda de produtos da agropecuária
com baixo valor agregado: farinha de mandioca, erva mate (que
sofreu a maior) manteiga e banha". (p. 283)

Cabe ressaltar que nos anos 30 a economia brasileira e conseqüentemente
a catarinense sofreu a influência de um novo modelo nas relações de trabalho,
ditado pelas normas jurídicas estabelecidas

com vistas a neutralizar as

divergências entre empregadores, empregados e o estado.
"Foram elaboradas várias leis que exprimiam, ao mesmo tempo
as reivindicações dos trabalhadores de uma parte e, de outra as
necessidades da classe dominante: salário mínimo, jornada
máxima de 8 horas de trabalho, igualdade salarial sem distinção
de sexo, nacionalidade ou estado civil, descanso semana, férias
anuais remuneradas, proibição do trabalho noturno aos menores
de dezesseis anos, proibição ao trabalho de menores de 14 anos,
assistência médica ao trabalhador e sua família, período de
amamentação e carteira de trabalho" (Vidor, 1995 p. 64).

Além da legislação trabalhista, este período é marcado, no Brasil, por uma
fase de transição entre os setores agro-exportador e o setor industrial. 0 setor
agro-exportador que até então representava o poder, dá lugar à burguesia urbana
emergente que se engaja na industrialização apoiada no nacionalismo

e na

grande concentração de mão de obra disponível nas áreas urbanas, que para lá
se dirigiam em busca de trabalho que lhes garantisse os benefícios apregoados
em lei.
Oliveira apud Vidor, (1995) analisa essa transição da seguinte maneira:
"A revolução de 30 marca o fim de um ciclo e o inicio de outro na
economia brasileira:o fim da hegemonia agrário-exportadora e o
inicio da predominância da estrutura produtiva de base urbanoindustrial. Ainda que esta predominância não se concretizem
termos da participação da indústria na renda interna senão em
1956, quando pela primeira vez a renda do setor industrial
superará a da agricultura, o processo mediante o qual a posição
hegemônica se concretizaria é crucial: a nova correlação de
forças sociais, a reformulação do aparelho e da ação estatal, a
regulamentação dos fatores, entre os quais o trabalho ou o prego
do trabalho, tem o significado, de um lado, de destruição das
regras do jogo segundo as quais a economia se inclinava para as
atividade agrário exportadoras e, de outro, de criação das
condições institucionais para a expansão das atividades ligadas
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ao mercado interno. Trata-se em suma, de introduzir um novo
modo de acumulação, qualitativa e quantitativamente distinto, que
dependerá substantivamente de uma realização parcial interna
crescente"

Este novo modelo que começou a se desenhar a partir da I Guerra
Mundial, altera o padrão industrial de Santa Catarina. Até então, a indústria que
havia atuado basicamente com produtos tradicionais de baixo valor agregado,
começa a desenvolveres chamados produtos dinâmicos. Mattos (1968) assim se
expressa para classificar os grupos de produtos tradicionais e dinâmicos:
No primeiro grupo sedam incluídos os ramos da madeira,
couros e pales, têxtil, vestuário e calçados, produtos
alimentares, bebidas, fumo e material gráfico. No segundo grupo
os ramos de mecânica, material elétrico e de comunicações,
material de transportes, química e metalúrgica e, também a fim de
evitar a criação de um grupo "residual", os ramos de papal e
papelão, minerais não metálicos e borracha, os quais além de
estarem vinculados tecnologicamente aos ramos dinâmicos
"puros" apresentam segmentos importantes com as
características que individualizam aquele grupo" (p. 87)

0 autor continua, e faz uma subdivisão do grupo dinâmico em dois outros
sub-grupos: os de empresas de bens intermediários como minerais não
metálicos, papel

e papelão,

borracha, química e metalúrgica e

outro

compreendendo as empresas , mais tipicamente produtoras de bens de capital —
mecânica, material elétrico e de comunicações e material de transporte.
Entre os anos 40 e 70 os produtos do ramo tradicional (alimentos, madeiras
e Têxtil) foram os que mais se destacaram. Todavia os ramos dinâmicos já
apresentavam resultados bem animadores, demonstrando o caminho que Santa
Catarina percorreria na produção de materiais com alto valor agregado. 0 quadro
3 demonstra claramente este aspecto.

Quadro 3 - Produção industrial por gênero
(Em Cr$ 1.000,00)
ANOS
I - TRADICIONAIS
GRUPO I -A
Madeiras
Têxtil
Produtos Alimentares
Sub-total 1
GRUPO I - B

Mobiliário
Couro, Peles e Similares
Prod. Farm. e Medic.
Prod. Perf., Sab., Velas
Vest.., Calç., Art. Tecid.
Bebidas
Fumo
Editorial e Gráfica
Diversos
Sub-total 2
Sub-total 3 = (1+2)
II - DINÂMICA
GRUPO II -A
Minerais não Metal..

Metalúrgica
Papel e Papelão
Borracha
Química
Prod. de Mat. Plástica
Sub-total 4
GRUPO II - B

Mecânica

1949

1959

1965

485
406
785
1.676

4.926
3.862
6.928
15.716

81.850
86.241
123.147
291.238

520.744
454.509
646.931
1.622.184

40
34
29
28
54
7
21
42
255
1.931

566
247
92
267
317
391
350
208
502
2.940
18.656

10.420
3.148
2.263
4.825
7.316
7.242
1.238
3.810
8.661
48.923
340.161

75.972
19.852
11.966
13.771
37.163
28.810
77.740
16.238
43.427
324.939
1.947.123

51
71
51
1
163
6
343

850
1.125
1.340
30
477
194
4.016

18.492
25.308
17.417
357
3.398
11.220
76.192

106.700
143.899
167.380
7.206
55.769
138.021
618.975
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469

8.521

163.235

I

1970

Mat. Elétrica. E Comun.
4
392
14.624
40.677
Mat. de Transporte
9
135
3.398
65.641
Sub-total 5
49
996
26.543
269.553
Sub-total 6 = (4 +5)
392
5.012
102.735
888.528
Total (3 +6)
2.323
23.668
442.896
2.835.651
FONTE: Censos Industrials de 1949, 1959 e 1970- IBGE, Registro Industrial de 1965
IBGE;. Secretaria de Desenvolvimento Econômico - IBAGESC-CEBRAE-BRDE 1968.

0 quadro acima permite inferir que entre o final dos anos 40 até os anos
70, Santa Catarina vê nascer um amplo leque de indústrias que provocaram
mudanças qualitativas no perfil da atividade industrial no estado:
"Os novos empreendimentos abrangiam LIM amplo leque de linhas
de produtos: cimento e azulejos, na indústria de minerais não
metálicos; refrigeradores, motores elétricos, moto bombas,
carroceria de ônibus e autopeças (fundidos) nas indústrias metalmecânicas ; mangueiras, tubos e conexões de matérias plásticas;
moderna unidade de papel e celulose; modernos frigoríficos de
suínos com novas linhas d produtos, na indústria alimentar"
(Cunha, 1992 p. 65)

Goulart Filho (2001) compara o valor da transformação industrial de vários
produtos considerados do ramo dinâmico da seguinte maneira:

o complexo

eletro-metal mecânico em 1970 participava com 11,47%, passando para 30,62%
em 1995; o metalúrgico de 4,74% para 6,55%, o mecânico de 5,55% para 14,78%
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, e o elétrico de 1,18% para 9,29%. Esses percentuais somam no total, 167% o
que só é comparável com os estados mais industrializados da Federação.
No período de 1956-1961, no Governo de Juscelino Kubitscheck de
Oliveira, foi introduzida uma nova fase de substituição de importações, e que
concedeu prioridade à produção nacional de bens de consumo duráveis
(automóveis como base); de consumo intermediário

e de bens de capital

(equipamentos, máquinas, navios, etc) 0 Brasil construiu um moderno

e

diversificado parque industrial em curto espaço de tempo Nesta época houve
maciça concentração de investimentos no eixo Rio-São Paulo, provocando certa
a defasagem e

carências infra-estruturais catarinenses, pois não sobraram

recursos para atender as demandas locais. Santa Catarina, no elenco dos
estados periféricos, conseguiu desenvolver um modelo alternativo

e bem

sucedido, o qual assumiu formas que perduraram por longos anos." (Cunha, 2000
p. 286)
Entre 1963-1980, a indústria catarinense atingiu desempenhos
imprevisíveis para os analistas da época 17,6 em 1970; e 7,2 entre 1976-1980,
conquistando amplos espaços na economia brasileira e adquirindo status de
estado industrializado. Neste período algumas tendências influenciaram a
modelagem da economia catarinense: veloz processo de urbanização, de 32,3 %
em 1960 para 59,4% em 1980; invulgar capacidade empresarial e a competência
da mão de obra; efetiva melhoria na oferta de infra-estrutura e, integração
econômica do estado. Neste quadro ocorreu a troca da posição de liderança do
setor primário para o secundário e a indústria assumiu como força motriz da
economia. (Cunha 2000 p. 288)
A década de 70 caracterizou-se com os anos de ouro da indústria
catarinense. Houve um indiscutível avanço das médias empresas quadruplicando
o número desses empreendimentos. Além disso houve uma diversificação dos
ramos de atividades, registrando-se um considerável avanço nos ramos de
azulejos, minerais não metálicos, refrigeradores na mecânica, cabines

e

carrocerias, nos materiais de transportes, abate de animais, refino de açúcar e
fabricação de rações. Houve a consolidação dos grandes grupos industriais no
estado, cujos parques produtivos possuíam plantas distribuídas em vários estados

3

8

brasileiros. (Cunha, 2000 P. 290) 0 mesmo autor continua dizendo que "No último
qüinqüênio da década as exportações saltaram de 213 milhões em 1975, para
858 milhões em 1980 garantindo uma participação, do estado, de 4,3% das
exportações brasileiras".
A oferta catarinense neste período ocorreu em ramos tradicionais e
dinâmicos alcançando uma participação bastante signi ficativa em relação aos
valores de transformação industrial do Brasil.
Quadro 4 — Percentual da participação de Santa Catarina na oferta de produtos nacional

Gêneros

Anos e %
1959

1980

Mecânica

1,45

3,27

Mobiliário

3,00

8,53

Matérias Plásticas

2,20

9,90

Têxteis

3,20

5,10

Fonte: Cunha, Idaub. A indústria Catarinense no século XX.

Foi ainda nos últimos cinco anos da década de 70 que as exportações para
o exterior quintuplicaram em valor, conquistando um avanço de 1,1 ponto
percentual das exportações nacionais. No entanto, a madeira serrada que
participava com 73,6% do total das exportações em 1959, e com 62% em 1970,
caíram para 13,6% em 1975 (Cunha, 2000 p. 288)
Na categoria das atividades dinâmicas houve avanços signi fi cativos: a
mecânica 5,8%; os produtos de matérias plásticas 5,0%; os minerais não
metálicos 2,9% e a química 2,3%. Os produtos do complexo de têxteis e
confecções, os produtos da soja e o açúcar refinado também avançaram no perfil
das exportações externas. Santa Catarina passou a fi gurar com destaque, na
oferta brasileira, nos ramos tradicionais e dinâmicos.
O período é resumido por Cunha (2001) como:
•
•
•

De grande salto e diversificação das exportações
catarinenses;
De abertura de novos mercados no exterior, em produtos
altamente concorrenciais;
Do definhamento das exportações de madeira. "(p.290)
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Em meados da década de 80 a estrutura produtiva de Santa Catarina
encontrava-se distribuída da seguinte forma: Metal-mecânica 23%, Têxtil 24,90%,
agroindústria 24,80%, construção civil 9,80, ficando os outros complexos com
apenas 17,70%.
Embora os anos 80 tenham sido de crise no âmbito nacional: crescimento
econômico quase nulo, inflação, déficit e divida pública, elevação dos juros no
mercado internacional e redução de ingresso de recursos internos, Santa Catarina
não sentiu com muita intensidade os efeitos desta crise pois, "o estado obteve taxa de
crescimento de 6,7% aa entre 1981 -1984, o que lhe proporcionou uma expansão de 0,9 pontos

percentuais na formação do PIB brasileiro". (Cunha, 1992 p. 186)
Quadro 5 — Taxas médias anuais de crescimento 1981-1984 — (/0 aa)

UNIDADE
ESPACIAL
Região Sul
Parana
Santa Catarina
Rio Grande do
Sul
BRASIL

1981-84
GLOBAL
3,3
0,2
6,7
4,4

Agr.
4,9
0,6
6,9
7,7

Ind.
2,0
-0,8
6,9
1,4

Serv.
3,5
0,5
6,5
4,6

1,2

0,7

0,5

1,7

Fonte: Cunha, 1992

A média de crescimento do Brasil dos anos 80 girou em torno de 2% ao
ano, porém se observarmos o desempenho das unidades federativas constata-se
que a década não foi perdida para todos, contrariando as análises feitas a
respeito. Estados como Maranhão, Bahia, Espirito Santo, Minas Gerais, Mato
Grosso do Sul e Santa Catarina apresentaram desempenhos bem acima da
média nacional.
Santa Catarina, segundo Goulart Filho, (2001 p. 280) tem apresentado
desde 1971, resultados acima da média nacional. Entre 1971 a 1979 enquanto a
média nacional foi de 8,6%, a catarinense foi de 11,5%. Durante a chamada
"década perdida" enquanto a média nacional foi de 2%, Santa Catarina alcançou
5,3%. Este resultado é conseqüência de um indice de produção acumulado por
Santa Catarina, no período 1981-1990 de 119,7%, sendo portanto superior ao do
Brasil que foi de 118,8%.
Os dados abaixo demonstram o bom desempenho de Santa Catarina no
que se refere a sua participação no PIB nacional.
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Quadro 6 - Participação de Santa Catarina no PIB nacional 1939 - 1998 (em%)

Ano

1939

1949

1959

1970

1980

1985

1990

1995

1998

Total

2,2

2,5

2,4

2,8

3,3

33

3,7

36

3,7

Agropecuário

3,7

3,9

4,1

5,4

5,2

4,3

4,1

4,1

Industrial

2,0

2,6

2,4

2,6

3,9

3,6

3,3

4,0

Terciario

1,5

1,8

1,8

2,1

2,2

2,8

2,8

2,7

,

,

4,4

Fonte: Cano, 1997; IPEA;IBGE; Goulart Filho p. 279

No que se refere ás exportações, os problemas da recessão mundial
provocada pelo segundo choque do petróleo,

e a diminuição drástica dos

incentivos fiscais e financeiros pelo governo brasileiro, repercutiram também na
capacidade exportadora do estado que após alcançar 4,3% das exportações
brasileiras em 1980 e 1984, recuou para 4%, só reagindo em 1990 para 5% .
(Cunha, 1992 p.219)
Quadro 7 - Participação no total das exportações brasileiras - 1980-91

Ano
1980
1981
1982

1983
1984
1985
1986
1987

1988
1989
1990
1991

Participação (`)/0)
4,3
4,1
4,2
4,0
4,3
3,9
4,2
3,9
4,0
4,2
4,6
4,8

Fonte: CESESC. Centro de Comércio Exterior de Santa Catarina; Cunha, 1992

Embora num contexto de dificuldades, vale destacar a preponderância das
exportações dos produtos manufaturados sobre os básicos
manufaturados.

e os semi-
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Quadro 8- Composição das exportações por grau de processamento

PRODUTOS BÁSICOS

ANO

SEMIMANUFATURADOS
7,7
7,2
8,8
4,4
11,4
1,2
1,3
1,4
5,0
4,2
30
1,5

MANUFATURADOS

40,6
1980
45,2
1981
44,8
1982
56,3
1983
1984
44,1
48,6
1985
1986
39,7
36,6
1987
1988
35,0
39,6
1989
1990
38,9
1991
34,7
Fonte: CESESC. Centro de Comércio Exterior de Santa Catarina; Cunha, 1992
,

0

51,7
47,6
46,4
39,3
44,5
50,2
59,0
62,0
60,0
56,2
58,1
69,8

quadro 8 revela a supremacia das exportações dos produtos

manufaturados e, permite inferir que Santa Catarina realizou grandes esforços em
capacitagão tecnológica, gerencial e produtiva culminando com produtos de alto
valor agregado e conseqüentemente com maior valor monetário no mercado
externo.
Diante das informações apresentadas neste capitulo pode-se inferir que o
Brasil, apesar dos problemas que herdou desde a colonização, dos desencontros
politicos e econômicos e, do enfrentamento de crises internas e externas que
afetaram o rumo da economia, tem conseguido dar saltos de desenvolvimento
industrial e comercial, garantindo sua inserção no comércio internacional. No que
se refere ao estado de Santa Catarina, este tem tido um papel de destaque na
economia brasileira, em nada perdendo para os outros estados mais
desenvolvidos
brasileira.

e participando de forma significativa da balança comercial
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4. COMPORTAMENTO DAS EXPORTAÇÕES CATARINENSE NO CONTEXTO
BRASILEIRO

A primeira parte deste capitulo pretende apresentar a evolução da
participação de Santa Catarina, dentre os seis maiores estados exportadores' do
pais, por fator Agregado. 0 estudo desta participação tem por objetivo verificar se
existe um aumento da participação de Santa Catarina, nas exportações de
produtos, com maior valor agregado ao longo dos anos 1992 — 2003.
A segunda parte deste capitulo apresenta

o indice

de vantagem

comparativa revelada de Santa Catarina, em relação ao resto do Brasil, para
cinco grupos de produtos, selecionados a partir da Nomenclatura Comum do
Mercosul — NCM. 8
4.1. Descrição das Exportações de Santa Catarina por Fator Agregado
I)

Produtos Básicos

Os dados apresentados no Quadro 9, referentes a participação de Santa
Catarina na exportação de produtos básicos mostram que de 1992 a 1996 a
participação de Santa Catarina manteve-se entre 10% e 12%. A partir do ano de
1997 as exportações reduziram-se, mantendo-se entre 8,8% em 1997 e 7,8% em
2003, com exceção ao ano de 2001 onde as exportações de produtos básicos
atingiram o patamar de 9,9%.
De forma geral a participação das exportações catarinenses apresentou-se
constante, salvo alguns períodos como o ano de 1996 onde se observa um
aumento de 40% na participação da exportação de produtos básicos, em relação
ao ano anterior.

Os maiores estados exportadores são Sio Paulo, Minas Gerais, Rio de janeiro . Rio grande do Sul. Paiute c
Santa Catarina
Esses grupos de produtos são: Cap. 2 - carnes c miudezas comestíveis; Cap. 84 - reatores nucleares,
caldeiras, maquinas, etc. mecanicos (Motocompressores, blocos de cilindros, cabeçotes. etc. de explosão,
relrigeradores. etc.); Cap. 44 madeira, carvao vegetal e obras de madeira; Cap. 94 mOveis, mobiliario
medico cirúrgico, colchbes, etc; Cap. 63 - artefatos têxteis confeccionados, sortidos. etc;
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Quadro 9 - Exportação de produtos básicos

MINES

.

1330.177

1.067.932

14.329

1.519.008

1.067.932

582.575

5.581.953

0.10437

10%

997.672

1.772.056

12.720

1.664.281

1.191.871

649.436

6.288 036

0.10328

10%

1.223.423

1.223.423

57.043

1.513.716

1.459.424

730.822

6.207.851

0.11773

12%

1.030.012

2.409.176

115.604

1.500.068

1.439.114

787.480

7.281.454

0,10815

10%

1.031.863

2.386.026

38.887

1.797.972

2.081.290

913.571

8.249.609

0.11074

11%

1.322.415

3.175.776

10.631

2.164.815

2.524.244

888.773

10.086.654

0.08811

8,8%

965.156

3.468.202

19.612

1.759.662

1.918.814

771.546

8.902.992

0,08666

8,60%

1.135.486

2.904.449

14.964

1.483.059

1.735.679

682.520

7.956.157

0,08579

8,50%

1.035.519

2.873.220

175.192

1.545.581

1.661.224

694.670

7.985.406

0,08699

8,60%

1.149.301

2.718.070

738.196

2.204.588

2.280.929

1.002.312

10.093.396

0,09930

9,90%

1.329.830

2.852.975

1.654.193

2.111.031

2.383.978

970.019

11.302.026

0,08583

8.50%

1.662.606

2.912.980

1.924.796

2.922.119

2.984.894

1.052.273

13.459.668

0.07818

7,80%

Fonte: Ministério do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio Exterior

Produtos Semi-Manufaturados

0 Quadro 10 refere-as a exportação e a participação de Santa Catarina
dentre os 6 maiores exportadores. Nos anos de 1992 e 1993 a participação
manteve-se na casa de 1,5% sofrendo aumento de aproximadamente 0,3 pontos
percentuais em 1994 com uma leve queda no ano seguinte, atingindo a casa de
3,37% e mantendo-se relativamente constante até o ano de 2002.
Quadro 10 - Exportações de Santa Catarina: produtos semi-manufaturados

widir- fik(

,

IOU

665.203

1.105.186

101.862

435.729

206.642

34.918

2.549.540

0,0136958

1,3%

728.561

1.098.510

76.313

481.730

192.267

44.285

2.621.666

0,0168919

1,6%

1.033.652

1.150.740

93.976

622.459

487.597

146.136

3.534.560

0.0413449

4,1%

1.437.734

1.474.672

193.480

773.860

646.613

158.013

4.684.372

0,0337319

3,4%

1.378.119

1.488.623

133.464

697.640

576.682

117.946

4.392.474

0,0268518

2,7%

1.118.608

1.518.318

101.412

707.827

560.259

141.070

4.147.494

0,0340133

3,4%

1.236.800

1.462.573

84.355

708.772

665.062

141.994

4.299.556

0.0330253

3.3%

1.336.157

1.351.133

131.514

647.663

626.797

153.668

4.246.932

0,0361833

3.6%

1.130.850

1.640.402

136.001

623.937

498.625

133.825

4.163.640

0,0321413

3,2%

1.389.905

1.432.620

126.603

665.858

561.244

151 782

4.328.012

0.0350697

3,5%

1.512.346

1.555.017

173.647

803.987

668.790

156.079

4.869.866

0.03205

3.2%

1.924.923

1.973.973

238.587

932.326

877.823

214.227

6.161.859

0,0347666

3,5%

Fonte: Ministério do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio Exterior

No ano de 1994, a participação das exportações catarinenses para
produtos semimanufaturados aumentou em quase 200%. Observando que no
período analisado, a taxa de câmbio permaneceu valorizada em relação ao dólar,
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pode-se deduzir que o aumento da pauta de exportações, no que diz respeito a
estes produtos, pode ser derivado de o caso de algum incentivo fiscal, ganhos de
competitividade ou de apoio logístico a formação de consórcios.
Produtos Manufaturados

0 Quadro 11 mostra as exportações de produtos manufaturados. Em todo
o período analisado, 1992-2002, a participação de Santa Catarina em relação aos
seis maiores estados exportadores manteve-se de certa forma constante, com
uma participação média de 6,83%.
Quadro 11 — Exportações de produtos Manufaturados

11.604.139 2. 133.170 1.957.015 3.019.588 1.081.457 1.503.303 21.298.672 0,0705820
12.371.432 2.117.197 2.029.221 2.870.989 1.538.079 1.527.478 22.454.396 0,0680258
13.369.146 1.970.844 1.562.051 2.888.382 1.463.107 1.705.918 22.959.448 0,0743014
13.988.699 1.910.739 1.528.756 3.146.286 1.562.959 1.604.943 23 742.382 0,0675982
15.372.009 2.528.711 1.424.753 3.372.624 1.741.015 1.775.379 26.214.491 0,0677251
15.814.224 2.655.011 1.517 489 3.127.263 1.614.175 1.691.236 26.419.398 0,0640149
14.786.128 2.123.373 1.322.305 2.833.224 1.528.134 1.730.268 24.323.432 0,0711358
17.234.921 2.195.243 1.299.552 3.544.407 2.156.708 1.882.616 28.313.447 0,0664919
17 571 573 1.902.460 1.322.854

418.227 2.414.089 1.873.590 28.502.793 0,0657336

16.877.232 1.938.126 1.570.819 3.380.640 2.574.063 2.030.166 28.371.046 0,0715577
19.141.150 2.545.650 2.223.378 4.064.281 3.212.969 2.428.255 33.615.683 0,0722358

7,06%
6,80%
7,43%
6,76%
6,77%
6,40%
7,11%
6,65%
6,57%
7,16%
7,22%

Fonte: Ministério do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio Exterior

Os dados apresentados acima demonstram o comportamento das
exportações catarinense, por grupos de fatores, em relação aos seis principais
estados exportadores do pais. No gráfico 1 é possível visualizar claramente tal
comportamento.
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Gráfico 1 — Participação das Exportações de Santa Catarina por Fator Agregado — seis

maiores estados exportadores

Participação de SC por Fator Agregado
0,14
0,12
0,1

Básicos

0,08

mi Semi -manufaturado

0,06

Manufaturado

0,04
0,02

o
a)

a)• 0)

.7-

7-

CS)

a)

a)
.7-

cs)

cs)
cs)

Fonte: Ministério do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio Exterior

Como se percebe, de forma geral, a participação das exportações de
produtos básicos de Santa Catarina, em relação aos 6 maiores estados
exportadores do pais é a mais signi ficativa considerando os três grupos de fatores
analisados. Ela representa uma participação média de 9,48% do total de produtos
básicos exportados pelo pais no período entre 1992 e 2002.
No que se refere ás exportações de produtos semimanufaturados, a
participação é bem menor, menos da metade, que a de produtos básicos,
representando apenas 3,7% do total exportado no pais, em média. No caso dos
produtos manufaturados, a participação média representa 6,23% da exportação
nacional. Esses dados demonstram que Santa Catarina tem maior
representatividade nos produtos básicos e manufaturados em detrimento dos
semi manufaturados.
Apesar de a participação média dos produtos semimanufaturados se
apresentar como a menor dos três grupos de fatores, é ela quem tem a maior taxa
de crescimento verificada nos anos entre 1992 e 2002, tendo crescido cerca de
169%, já que em 1992 sua participação era de 1,3% e em 2002 de 3,5%,
enquanto a participação dos produtos básicos sofreu uma queda de 10% para
7,8% e a de manufaturados praticamente não variou.

4.2. Estrutura Relativa das Exportações Catarinenses no Contexto das
Exportações Brasileiras

Esta seção apresenta a estrutura relativa das exportações catarinenses
com vistas a veri ficar a presença de Vantagem Comparativa Revelada - VCR,
dessas exportações frente ás exportações brasileiras.
O Índice de VCR fornece um indicador da estrutura relativa das
exportações de uma região ou pais. Quando uma região exporta um volume
grande de um determinado produto, em relação ao que é exportado pelo pais
desse mesmo produto, isso sugere que a região conta com vantagem
comparativa na produção desse bem.
0 quadro a seguir mostra o indice de Vantagem Comparativa Revelada
dos cinco grupos de produtos selecionados a partir da NCM indicados pelos
capítulos correspondentes. Os dados de origem, usados como base para cálculo
dos IVCRs encontram-se nos quadros do Anexo 1.

Quadro 12 - Índice de Vantagem Comparativa Revelada

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

8,00
8,83
7,75
5 , 99
6 55
6 27
5 63
4,44
,

,

,

1,51
1 , 74
2,04
2,08
2,16
1,94
2 24
2,13
,

3,38
3,72
3 , 90
3 , 94
4 11
4,15
4 19
3,81
,

,

9,22
9,53
9 , 09
9 , 13
9 17
8,83
9,91
9,56
,

13,90
14,43
12,92
12,44
12,70
11,37
10,67
11,77

Fonte: Ministério do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio Exterior. Sistema Alice.

0 Capitulo 2 da NCM trata de Carnes, miudezas e outros produtos
comestíveis. Diante dos dados apresentados pode-se observar que, nos últimos 8
anos o indice de Vantagem Comparativa Revelada vem decrescendo, passando
de 8,00 em 1996 para 4,44 no ano de 2003.
No ano de 1997 o indice aumentou para 8,83 significando um acréscimo de
aproximadamente 10% em relação ao índice de vantagem comparativa revelada
do ano anterior. Logo após esse aumento, o índice sofre queda alcançando a
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casa de 7,75 em 1998 e 5,99 em 1999. Em 2000 o IVR volta a crescer,
apresentando o indice de 6,55 acompanhado de quedas consecutivas nos anos
seguintes chegando a 4,44, como pode ser observado no grá fi co 2.
Gráfico 2 — indice de Vantagem Comparativa Revelada do Cap. 2 da NCM
IVCR - Cap. 2
10,00
8,00
6,00
E] IVOR - Cap. 2
4,00
2,00
0,00
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Fonte: Ministério do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio Exterior. Sistema Alice.

No Capitulo que diz respeito a exportação de Reatores nucleares,
caldeiras, máquinas, etc. — Cap. 84, as exportações permaneceram relativamente
constantes com um pequeno incremento no decorrer dos anos. No ano de 1996
as exportações apresentaram um índice de Vantagem Comparativa Revelada de
1,51, passando para 1,74 em 1997, permanecendo um pouco acima de 2 nos três
anos subseqüentes. Em 2001 o índice apresenta leve queda fechando o ano em
1,94, voltando a crescer nos anos de 2002 e 2003 com indices de 2,24 e 2,13
respectivamente. 0 gráfico 3 ilustra estes indices.
Gráfico 3 — índice de Vantagem Comparativa Revelada do Cap. 84 da NCM.
IVCR - Cap 84

D IVCR - Cap 84

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Fonte: Ministério do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio Exterior. Sistema Alice
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As exportações de madeira, carvão vegetal,

e

obras de madeira

aumentaram muito pouco do ano de 1996 para o ano de 2002 passando de 3,38
para 3,81. Apesar de que nos anos de 2000, 2001 e 2002 o IVCR foi de 4,15 em
média.
Nos anos de 1996 para 1997 o IVCR passou de 3,38 para 3,72,
acompanhada de uma desaceleração na taxa de crescimento do IVC nos dois
anos seguintes (1998, IVCR — 3,90 e 1999, IVCR — 3,94). A partir de 2000 o IVCR
começa a crescer chegando a 4,19 em 2002, voltando a cair em 2003 alcançando
a casa de 3,81, conforme gráfico 4.
Gráfico 4 — Índice de Vantagem Comparativa Revelada do Cap. 64 da NCM
IVCR - Cap. 64
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5

IVOR - Cap 64

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Fonte: Ministério do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio Exterior. Sistema Alice.

Os produtos do grupo do capitulo 94, que se refere a móveis, o indice de
Vantagem Comparativa Revelada, como pode ser visto no gráfico 5, foi o que
menos sofreu variação entre os cinco grupos de produtos analisados. 0 IVCR do
capitulo passou de 9,22 em 1996 para 9,56 em 2002 com pouquíssima variação
neste período, excluindo o ano de 2001 onde o IVCR fechou em 8,83.
0 primeiro ano analisado apresentou um IVCR de 9,22 passando para 9,53
no ano seguinte. Já em 1998 o índice cai para 9,09 voltando a subir nos anos de
1999 e 2000. Em 2001 o indice torna a cair, chegando a 8,83 e em 2002 chega a
9,91, o maior IVCR do capitulo para o período estudado e sofre uma pequena
queda passando para 9,56 no ano de 2003.
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Gráfico 5 — índice de Vantagem Comparativa Revelada do Cap. 94 da NCM
IVCR - Cap. 94
10
9,8
9,6
9,4
9,2
9
8,8
8,6
8,4
8,2

IVCR - Cap 94

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Fonte: Ministério do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio Exterior. Sistema Alice.

Para os produtos tratados no capitulo 63

o IVCR apresentou um

crescimento significativo tendo em vista que o mesmo passou de 13,9 em 1996
para 19,77 em 2003.
Em 1997 o indice de Vantagem Comparativa Revelada passou para 14,43,
acompanhado por queda nos anos de 1998 e 1999. No ano de 20000 IVCR sofre
um pequeno aumento de 12,44 para 12,70 voltando a cair nos anos de 2001 e
2002 chegando a 10,67. 0 ano de 2003 é o ano em que o IVCR mais cresceu,
passando de 10,67 em 2002 para 19,77 no ano de 2003. Os dados do gráfico 6
destacam essa realidade.
Gráfico 6 — índice de Vantagem Comparativa Revelada do Cap. 63 da NCM
IVCR - Cap. 63
25
20
15
Ej IVCR - Cap. 63
10
5

o
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Fonte: Ministério do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio Exterior. Sistema Alice.
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Em suma, o indice de Vantagem Comparativa Revelada - IVCR apurado
para os Grupos de produtos representados pelos capítulos 02, 84, 64, 94 e 63 da
NCM, mostra que Santa Catarina possui uma clara vantagem comparativa em
relação ao resto do Brasil em todos os grupos. Uma análise da posição de cada
grupo em relação a todos os demais revela que

o grupo de produtos

correspondentes ao capitulo 63 apresenta a melhor posição, com indices mais
altos, seguido pelo grupo de móveis, mobiliário médico-cirúrgico, colchões etc.;
pelo capitulo 02; pelo 44, e finalmente, em último lugar está o grupo de Reatores
nucleares, caldeiras, máquinas, etc. mecânicos.
No Grupo do Capitulo 2, o qual inclui o item frango (destaque nas
exportações catarinenses) o IVCR mostra uma redução da vantagem comparativa
no decorrer do período, sendo que o ano de 1999 foi o que apresentou menor
indice.0 grupo de produtos do Cap. 84, referente a reatores nucleares, caldeiras,
máquinas, etc. mecânicos, foi o que apresentou indices mais baixos em relação a
todos os grupos analisados. Ainda assim, consideram-se esses indices bastante
representativos, especialmente nos anos de 1998, 1999 e 2000 quando foram de
2,04; 2.08 e 2,16 respectivamente. Após uma queda em 2001, alcança os indices
mais altos em 2002 e 2003. 0 Grupo de produtos do Cap. 44, ocupa o segundo
maior indice de Vantagem Comparativa Revelada, dentre todos os demais
grupos. Aqui também se observa um movimento ascendente a partir de 2000,
com uma pequena queda em 2003. 0 Grupo de produtos do Capitulo 94, que
apresentou

o

segundo maior índice de todos os demais, revela um

comportamento de alta praticamente continua, ficando com 9,22 em 1996,
alcançado, 9,91 em 2002 e baixando um pouco em 2003 para 9,56. Finalmente, o
Grupo do Capitulo 63, com maiores indices, revela um crescimento substancial,
no período, sendo que variou de cerca de 14 nos primeiros anos saltando para
quase 20, no último ano do período analisado.
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5. CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho que teve como objetivos dimensionar a evolução da
participação de Santa Catarina, dentre os seis maiores estados exportadores, por
fator agregado, visando veri ficar se existe um aumento da participação do estado,
nas exportações de produtos, com maior valor agregado ao longo do período,
1992 a 2003 e, avaliar o índice de Vantagem Comparativa Revelada de Santa
Catarina , em relação ao resto do Brasil, nos anos de 1996 a 2003, para cinco
grupos de produtos, selecionados a partir da Nomenclatura Comum do Mercosul
— NCM, favoreceu uma maior compreensão quanto ao grau de agregação de
valor aos produtos catarinenses exportados, bem como sobre

o nível de

participação deste estado no conjunto das exportações brasileiras.
Sabe-se que os resultados aqui alcançados são insuficientes para fazer
generalizações sobre o Comércio Exterior catarinense, dada delimitação dos
indicadores de análise a que nos propusemos trabalhar. Todavia, como ponto de
partida, e dentro do propósito deste trabalho, resultados bastante significativos
foram encontrados.
0 estudo referente ao grau de processamento (agregação de fatores),
demonstrou que a participação das exportações de produtos básicos de Santa
Catarina, em relação aos 6 maiores estados exportadores do pais é a mais
signi fi cativa considerando os três grupos de fatores analisados. Ela representa
uma participação média de 9,48% do total de produtos básicos exportados pelo
pais no período entre 1992 e 2002.
No que se refere ás exportações de produtos semi-manufaturados, a
participação é bem menor, menos da metade, que a de produtos básicos,
representando apenas 3,7% do total exportado no pais, em média. No caso dos
produtos manufaturados, a participação média representa 6,23% da exportação
nacional. Esses dados demonstram que Santa Catarina tem maior
representatividade nos produtos básicos e manufaturados em detrimento dos
semi-manufaturados.

Apesar de a participação média dos produtos semi-manufaturados se
apresentar como a menor dos três grupos de fatores, é ela quem tem a maior taxa
de crescimento veri fi cada nos anos entre 1992 e 2002, tendo crescido cerca de
169%, já que em 1992 sua participação era de 1,3% e em 2002 de 3,5%,
enquanto a participação dos produtos básicos sofreu uma queda de 10% para
7,8% e a de manufaturados praticamente não variou.
Quanto ao estudo do Índice de Vantagem Comparativa dos cinco grupos
de produtos mais representativos nas exportações catarinenses observou-se uma
clara Vantagem Comparativa em todos eles em relação ao Brasil.
0 grupo de produtos que mais se destacou foi o do Cap. 63 — artefatos
têxteis confeccionados, sortidos, etc. Isto confirma a tendência histórica de
desenvolvimento do estado de Santa Catarina na área têxtil. Em seu relatório de
pesquisa sobre a indústria catarinense Lima (2002, p. 48) reafirma que "estado de
Santa Catarina possui coeficiente de exportação setorial (na área Têxtil) muito
superior a do Brasil", mas, mesmo assim, segundo a pesquisa demonstra, setor
vem exibindo baixo dinamismo no mercado. A qualidade dos

têxteis é

considerada boa, atributo que, com a globalização da economia é insuficiente
para assegurar competitividade".

0 segundo grupo de produtos que apresentou maior Índice de Vantagem
Comparativa foi o do Cap. 94 — móveis, mobiliário médico cirúrgico, colchões, etc.
Também neste grupo, pode-se encontrar a origem do desenvolvimento lb no inicio
da industrialização catarinense. Segundo Bernardes (2004) a Região Sul
representa 89 % das exportações brasileiras na área, sendo que cerca de metade
dessas exportações fi cam com Santa Catarina. (p.40)
No que se refere a este setor Lima (2004) a fi rma que
O pólo moveleiro catarinense está conseguindo um ponderável
grau de abertura para o exterior que absorve mais de 30% da
produção local. É especializado em móveis de madeira
residenciais, que é também o segmento mais importante da
indústria brasileira com 70% do mercado nacional. Dedica-se a
linha de móveis torneados..."(p. 58)

0 grupo de produtos, entre os analisados, que está em terceiro lugar em
Vantagem Comparativa revelada é o do Cap. 2 - carnes e miudezas comestíveis;
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Essa classificação também se confirma pela pesquisa de Lima (2002), quando
diz que
As seis maiores empresas exportadoras, em nível nacional, são
responsáveis por 92% das exportações brasileiras do setor e
estão sediadas em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sendo
que destas três estão sediadas na região oeste do estado - (p. 30)

Em quarto lugar de Vantagem Comparativa Revelada, foi para o Grupo de
produtos do Cap. 44 — madeira, carvão vegetal e obras de madeira. Esses
produtos estão entre os principais da região, que envolve os municípios de
Caçador, Curitibanos, Santa Cecilia e Videira, com atividades de serragem e ou
desdobramento de madeira, fabricação de celulose e fabricação de papel,
cartolina e cartão. A madeira também aparece como atividade de mais importante
no critério de valor adicionado em grande parte dos municípios citados. (Lima,
2002, p.59)
Por último, em termos de Vantagem comparativa revelada, está o grupo de
produtos do Cap. 84 - Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, etc. mecânicos
(Motocompressores, blocos de cilindros, cabeçotes, etc. de explosão,
refrigeradores, etc.). Neste setor temos que considerar que as mais importantes
multinacionais catarinenses atuam no setor eletrometalmecânico, o que confere
área a possibilidade de altos investimentos em pesquisa e desenvolvimento —
P&D. alcançando excelência e competindo em posição de vanguarda nos
mercados da Europa e Estados Unidos.
Estes resultados rati fi cam a posição do estado de Santa Catarina,
conforme declarado em pesquisa da Simonsen Associados de que
A análise dos indicadores que medem a competitividade dos
principais estados brasileiros, revela que nos últimos cinco anos a
colocação de santa Catarina manteve-se absolutamente estável,
ocupando a sexta posição, após o Paraná, (5) e a frente com folga
do Espirito Santo(7). Pela ordem São Paulo ranking, seguido de
Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa
Catarina (apud Lima, 2002, p.46.

Essa mesma pesquisa, afirma ainda que dentre os seis estados mais
competitivos do Brasil, Santa Catarina foi o que apresentou maior indice de
crescimento ao longo do período.
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De modo geral pode-se concluir que Santa Catarina caminha a passos
largos no desenvolvimento do comércio de exportação. Seus produtos exportados
em relação aos seis estados mais exportadores do Brasil ainda estão entre os
básicos, porém com números bastante consideráveis na exportação dos
manufaturados.

E,

em relação as exportações brasileiras, a Vantagem

Comparativa revelada ficou bem evidenciada para os cinco Grupos de produtos
analisados, permitindo inferir no cenário da economia nacional Santa Catarina
ocupa papel de destaque, com forte participação na balança comercial.

BIBLIOGRAFIA
ANALISE da indústria de transformação de Santa Catarina. Florianópolis:
Secretaria de Desenvolvimento Econômico; IBAGESC-CEBRAE;
BRDE/AGFLO, 1974. 194p.

BALASSA,

B. Trade Liberalization and Revealed Comparative Advantage.

Manchester School, May 1965.

BERNARDES, Silvia Maria. A Indústria Moveleira Nacional: Uma análise dos
determinantes das exportações. Florianópolis: UFSC, 2004. Trabalho de
Conclusão de Curso.
BOSSLE, Ondina Pereira. História da industrialização catarinense: das origens
a integração no governo brasileiro. 2. ed.Florianópolis: CNI/FIESC, 1988.
155p.
CABRAL, Salvador. A revolução cultural do Mercosul. Trad. Nelson Rolim de
Moura. Florianópolis:Insular, 1995. 153p.
COMÉRCIO Internacional Catarinense. Florianópolis: FIESC, 2001. 64p.

CUNHA, ldaulo José. A economia catarinense rumo ao novo milênio: desafios,
evolução e oportunidades. Florianópolis: FIES/CEBRAE-SC, 1996. 216p.
. Evolução econômico-industrial de Santa catarina.
Fundação Catarinense de Cultura, 1982
. 0 salto da Indústria Catarinense:
Florianópolis, Ed. Paralelo 27, 1992. 295p.

Florianópolis:

um exemplo para

o Brasil.

FIESC. Santa Catarina em dados. Florianópolis:1990. v. 9, 1998; v.11,
1999; v. 12, 2002.
GONÇALVES, Reinaldo et all.. Nova Economia Internacional: uma perspectiva
brasileira. 3. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1998. 392p.
GOULARTI Filho, Alcides. Padrões de crescimento e diferenciação econômica
em Santa Catarina. Campinas,SP:2001. (Tese de Doutorado; Instituto de
Economia da Universidade estadual de Campinas).
HELLER, H. Roberto. Comércio Internacional: teoria e evidência empírica. São
Paulo: Atlas, 1978. 248p.
JAGUARIBE, Hélio. Novo Cenário Internacional: conjunto de estudos. Rio de
Janeiro: Guanabara. 1986, 388p.

56

KRUGMAN, Paul R.; OBSTFELD, Maurice. Economia Internacional: teoria e
política. 5. ed. São Paulo: Makron Books, 2001.
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
EXTERIOR — MDIC Contém informações sobre o desenvolvimento da
industria e do comércio exterior e dados numéricos das exportações
brasileiras durante o período de 1989 a abril/2004. Disponível em
<www.mdic.õov.br >. Acesso 07/06/2004.
LABATUT, Enio Neves. Política de Comércio Exterior. São Paulo: Aduaneiras,
1994. 495p.
LIMA, José Valner Oliveira. Evolução Histórica e organização Atual da
Economia Catarinense: ano 2002. (relatório de Pesquisa) CNPQ.
. Estudo da Dinâmica de crescimento da Economia Catarinense:
aspectos Históricos, geográ ficos, econômicos e sociais — ano 2002.
(Relatório de Pesquisa) CNPQ.
LINS, Oyedo Nunes. Reestruturação industrial em Santa Catarina: pequenas e
médias empresas têxteis e vestuáris tas catarinenses perante os desa fi os
dos anos 90. Florianópolis: Ed. Da UFSC, 2000. 304 p.

MACHADO, Danniel L. A Qualificação da Mão-de-Obra no comércio
Internacional Brasileiro: Um Teste do Teorema de Heckscher-Ohlin.
Dissertação de Mestrado, Rio de Janeiro: 1997.
MAIA, Jayme de Manz. Economia Internacional e Comércio Exterior. 4. ed.
São Paulo: Atlas, 1998. 492p.
MATTOS, Fernando Marcondes de. A Industrialização catarinense: Análise e
tendências. Florianópolis: 1968.152p.
OLIVEIRA, Carlos Tavares de. Exportação: a solução global. São Paulo,
Aduaneiras, 1997. 200p.
A REALIDADE catarinense no século XX. Florianópolis: Instituto Histórico e
Geográfico, 2000. 518p. Cap. CUNHA, Idaulo José. A indústria Catarinense
do século XX. P.275-296.

SALVATORE, Dominick. Economia Internacional. São Paulo: McGraw-Hill do
Brasil, 1978. 377p.
SODERSTEN, B. Economia Internacional. Rio de Janeiro: Interciência: 1979.
VIDOR, Vilmar. Indústria e urbanização no Nordeste de Santa Catarina.
Blumenau: ed. da FURB, 1995. 248 p.

VIEIRA, Sheila. Indústria de alta tecnologia: reflexos da reserva de mercado e
do neoliberalismo. Florianópolis: Imprensa Universitária da UFSC, 1996.
180p.

WESTPHALEN, Cecilia Maria
Curitiba, 1999. 228p.

Comércio Exterior no Brasil Meridional.

WILLIAMSON, John. Economia Aberta e a Economia Mundial: um texto da
Economia Internacional. Rio de Janeiro: Campus, 1989. 394p.

Dados para base de cálculo do Índice de Vantagens Comparativas Reveladas

Quadro — Total exportado de Miudezas e Outros Produtos Comestíveis em Santa
Catarina e no Brasil.
Brasil
Santa Catarina
Peso
Peso
Liquido(Kg
ANO
US$ FOB
Liquido(Kg
US$ FOB
ANO
01/1996
01/1996

até

até
12/1996
01/1997

547.972.976

331.910.235

12/1996
01/1997

605.462.138

406.216.319

12/1997
, 01/1998

492.346.886

358.102.789

' 12/1998
01/1999

490.163.056

390.773.611

12/1999
01/2000

517.754.886

502.532.965

12/2000
01/2001

833.170.413

702.530.725

12/2001
01/2002

810.623.332

864.054.881

, 12/2002
01/2003

817.697.164

817.941.212

, 12/2003
01/2004

até
12/1998
01/1999

1

1.529.343.118

1.067.900.483

1.605.569.479

1.308.513.418

2.552.735.500

2.002.395.367

2.751.222.140

2.651.251.461

3.640.951.243

3.215.155.554

até

até
12/2003
01/2004

827.469.865

até

até
12/2002
01/2003

1.247.814.515

até

até

até
12/2001
01/2002

814.062.266

até

até
12/2000
01/2001

1.295.192.365

até

até
12/1999
01/2000

716.937.783

até

até
12/1997
01/1998

1.240.348.219

até

até

1.106.592.686
04/2004 1.505.302.032
267.545.990
Fonte: Ministério do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio Exterior — sistema Alice
04/2004

322.697.703

Quadro — Total exportado de Reatores Nucleares, Caldeiras, Máquinas etc em
Santa Catarina e no Brasil.
Santa Catarina
Brasil
Peso
Peso
ANO
US$ FOB
Liquido(Kg
ANO
US$ FOB
Liquido(Kg
01/1996
01/1996
até
até
1
349.161.000
12/1996
108.548.289,12/1996
4.179.728.054
696.982.213
01/1997
01/1997
1
até
até
12/1997
418.325.182
128.723.682 12/1997
4.531.030.675
765.129.007
01/1998
01/1998
até
,
até
451.398.142
12/1998
158.006.757 12/1998
4.339.000.561
768.008.846
01/1999
' 01/1999
até
até
168.210.627 12/1999
12/1999
440.863.587
3.970.177.027
735.627.932
01/2000
01/2000
até
até
I
186.365.600 12/2000
12/2000
455.116.890
4.282.852.164
831.238.459
01/2001
01/2001
até
até
426.921.721
194.074.948 I 12/2001
12/2001
4.230.505.301
795.103.408
01/2002
01/2002
até
até
12/2002
494.816.011
246.000.242 12/2002
4.225.951.549
894.906.612
01/2003
01/2003
até
até
12/2003
606.477.315
309.789.094 12/2003
5.628.350.077
1.185.129.891
01/2004
01/2004
até
até
04/2004
205.045.237
109.734.437 04/2004
2.121.489.172
448.861.012
Fonte: Ministério do Desenvolvimento da Indústria e do Comercio Exterior — sistema Alice

Quadro — Total exportado de Madeira, carvão vegetal, e obras de madeira em
Santa Catarina e no Brasil.
Brasil
Santa Catarina
Peso
Peso
I
Liquido(Kg
I ANO
Liquido(Kg
US$ FOB
US$ FOB
ANO
01/1996
01/1996
até

até

12/1996
01/1997

207.250.740

319.554.754 12/1996
01/1997

240.218.652

314.429.418 12/1997
01/1998

224.039.068

323.191.302

12/1998
01/1999

293.332.692

450.624.133

12/1999
01/2000

298.907.672

514.592.112 , 12/2000
01/2001

321.958.722

528.071.531

12/2001
' 01/2002

386.718.522

579.189.726

12/2002
01/2003

401.069.120

623.044.145 12/2003
01/2004

até

04/2004

3.728.546.934

1.478.418.559

4.282.189.477

1.491.390.935

4.259.547.746

1.765.358.177

5.192.740.106

2.081.316.808

5.800.042.454

até

até

12/2003
01/2004

1.391.063.062

até

até

12/2002
01/2003

3.514.909.424

até

até

12/2001
01/2002

1.127.032.667

até

até

12/2000
01/2001

3.268.042.290

até

até

12/1999
01/2000

1.218.319.111

até

até

12/1998
01/1999

3.270.041.827

até

até

12/1997
01/1998

1.109.687.123

até

144.946.629

208.426.767 04/2004
817.933.970
2.037.152.815
Fonte: Ministério do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio Exterior — sistema Alice

,

Quadro — Total exportado de Móveis, mobiliário médico-cirúrgico, colchões, etc
em Santa Catarina e no Brasil.
Santa Catarina
Brasil
Peso
Peso Liquido(Kg ANO
US$ FOB
US$ FOB
Liquido(Kg
ANO
01/1996
01/1996
até
até
77.105.777 12/1996
178.990.409
351.324.802
156.601.571
12/1996
01/1997
01/1997
até
até
197.000.423
83.124.215 12/1997
390.594.927
173.704.129
12/1997
01/1998
01/1998
até
até
73.897.371 12/1998
167.537.310
361.783.941
167.879.756
12/1998
01/1999
01/1999
até
até
199.084.751
105.310.700 12/1999
407.584.899
12/1999
235.080.180
01/2000
01/2000
até
até
232.082.850
128.842.204 12/2000
12/2000
514.202.588
309.272.728
01/2001
01/2001
até
até
233.720.311
136.573.692 12/2001
508.963.855
318.767.480
12/2001
01/2002
01/2002
até
até
290.794.834
170.319.255 12/2002
561.199.203
336.307.475
12/2002
01/2003
01/2003
até
até
339.956.963
204.498.238112/2003
12/2003
703.401.128
440.379.996
01/2004
01/2004
até
até
125.683.944
70.154.19804/2004
275.991.518
04/2004
160.595.551
Fonte: Ministério do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio Exterior — sistema Alice

Quadro

ANO
01/1996
até
12/1996
01/1997
até
12/1997
01/1998
até
12/1998
01/1999
até
12/1999
01/2000
até
12/2000
01/2001
até
12/2001
01/2002
até
12/2002
01/2003
até
12/2003
01/2004
até
04/2004

—

Total exportado de Artefatos têxteis confeccionados, sortidos, etc em
Santa Catarina e no Brasil.
Brasil
Santa Catarina
Peso
Peso
Liquido(Kg
ANO
US$ FOB
Liquido(Kg
US$ FOB
01/1996
até
17.897.793 12/1996
242.857.056
26.357.123
186.524.834
01/1997
até
246.499.122
27.148.437
18.590.877 12/1997
188.317.408
01/1998
até
15.659.105 12/1998
232.943.513
26.881.759
153.310.114
01/1999
até
17.461.672 12/1999
231.316.976
29.853.450
153.908.791
01/2000
até
259.951.457
19.882.278 12/2000
36.920.159
162.558.732
01/2001
até
262.511.063
19.801.854 12/2001
39.799.984 '
155.189.569
01/2002
até
292.138.613
45.741.457
22.080.705 12/2002
163.102.268
01/2003
até
334.258.917
58.204.000 12/2003
58.204.000
334.258.917
01/2004
até
23.609.145
9.836.124 04/2004
136.044.336
70.392.536

Fonte: Ministério do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio Exterior — sistema Alice

Quadro — Total das exportações do Brasil e de Santa Catarina nos anos de 1996 a 2003

SANTA CATARINA - TOTAL
EXPORTADO
Peso
Liquido(Kg
ANO
US$ FOB

BRASIL - TOTAL EXPORTADO
Peso
ANO
US$ FOB
Liquido(Kg
01/1996
01/1996
até
até
2.637.307.832 2.623.254.542 12/1996 47.746.728.158 199.287.821.262
12/1996
01/1997
01/1997
até
até
12/1997 2.805.719.160 2.445.360.117 12/1997 52.994.340.527 208.866.943.125
01/1998
01/1998
até
até
12/1998 2.605.306.071 2.574.747.537 12/1998 51.139.861.545 230.252.110.972
01/1999
01/1999
até
até
12/1999 2.567.364.409 2.733.084.588 12/1999 48.011.444.034 228.643.820.661
01/2000
01/2000
até
até
12/2000 2.711.702.874 2.707.410.842 12/2000 55.085.595.326 244.626.492.028
01/2001
01/2001
até
até
12/2001
3.028.398.656 3.051.333.214 12/2001 58.222.641.895 272.619.047.793
01/2002
01/2002
até
até
12/2002 3.157.065.225 3.426.406.045 12/2002 60.361.785.544 295.562.530.536
01/2003
01/2003
até
até
12/2003
3.695.786.428 4.151.402.468 12/2003 73.084.139.518 321.102.961.622
01/2004
01/2004
até
até
04/2004
1.331.485.624 1.306.303.363 04/2004 26.037.774.743 114.171.268.008
Fonte: Ministério do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio Exterior — sistema Alice

Quadro 12 - Índice de Vantagem Comparativa Revelada

199
199
199
199
200
2001
200
200

IVCR - CAP 2

IS/CR - CAP 84

IVCR - CAP 44

IVCR - CAP 94

IVCR - CAP 63

8,00
8,83
7,75
5,99
6,55
6,27
5,63
4,44

1,51
1,74
2,04
2,08
2,16
1,94
2,24
2,13

3,38
3,72
3,90
3,94
4,11
4,15
4,19
3,81

9,22
9,53
9,09
9,13
9,17
8,83
9,91
9,56

13,90
14,43

1

Fonte: Ministério do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio Exterior. Sistema Alice.

12,92
12,44
12,70
11,37
10,67
19,77

