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C

uidar de uma cidade requer
lidar com muitas e divergentes
questões. Os gestores municipais
enfrentam diariamente dificuldades
financeiras para atender as demandas da
comunidade. Neste contexto, o planejamento
é um instrumento relevante para o
enfrentamento destes desafios e para gerar
condições ao desenvolvimento do município.
Na medida em que o planejamento é
implementado e é capaz de gerar condições
para fortalecer sua economia, realiza uma
verdadeira transformação em uma região.

PALAVRA DO
PREFEITO
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Assim, o planejamento econômico
de um município gera condições de
elevar a competitividade de suas
empresas, fortalecendo a economia e
gerando um verdadeiro ciclo virtuoso
do desenvolvimento. Pois, quando uma
empresa é mais competitiva no mercado, ela
vende mais, e por consequência, gera mais
empregos e impulsiona a economia.

Com esta percepção o Plano Estratégico
de Desenvolvimento Econômico Municipal
traz importantes subsídios para o
fortalecimento de nossas empresas e para
construir uma Blumenau ainda melhor.
Foi um plano elaborado por centenas
de pessoas com vistas a fortalecer os
eixos estratégicos de desenvolvimento e
permitir que toda a sociedade compartilhe
a mesma visão de futuro.
O planejamento não se encerra com este
documento, mas permite a organização de
toda a sociedade em uma única direção.
Assim, é vital a união de esforços para a
viabilização das estratégias propostas,
construindo um futuro melhor para toda a
população blumenauense.

Napoleão Bernardes
Prefeito Municipal

A

missão do Sebrae/SC é
estimular a competitividade e
o desenvolvimento sustentável
dos micro e pequenos
negócios catarinenses, além de fomentar
o empreendedorismo para fortalecer a
economia do nosso Estado. Para alcançar
esse objetivo, o Sebrae/SC tem sido
incansável no desenvolvimento de soluções
técnicas de apoio aos micro e pequenos
negócios.

PALAVRA DO
SEBRAE/SC
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Uma eficiente maneira do Sebrae/SC
cumprir a sua missão é apoiar a elaboração
de planos de desenvolvimento de um
município, porque é nesse momento que
se discutem as estratégias para as micro
e pequenas empresas se fortalecerem.
Também é nessa fase que se estabelecem
melhores condições de relacionamento
entre as empresas de médio e grande
porte com os micro e pequenos negócios,
gerando um ambiente propício para a
economia do município.
Quando uma cidade tem um plano de
desenvolvimento elaborado em conjunto
com as instituições que trabalham em
prol do desenvolvimento econômico, é
possível criar ações conjuntas que visem
o desenvolvimento socioeconômico do

município. As estratégias implementadas
em conjunto contribuem para um
ambiente competitivo capaz de
estimular o empreendedorismo, gerando
novas perspectivas de negócios e
consequentemente o surgimento de novas
micro e pequenas empresas no mercado.
Diante desse contexto, o Sebrae/SC
se sente gratificado por ter apoiado
a elaboração do Plano Estratégico de
Desenvolvimento Econômico Municipal de
Blumenau, PEDEM Blumenau. Acreditamos
que foi possível contribuir para preparar
um ambiente capaz de gerar melhores
condições competitivas às empresas
Blumenauenses e, consequentemente, para
o desenvolvimento desse município. Dessa
forma, a missão do Sebrae/SC é atendida
com plenitude.
Desejamos sucesso aos blumenauenses na
implementação das estratégias estabelecidas
nesse documento e, mais uma vez, o
Sebrae/SC se coloca à disposição para
fortalecer a competitividade das empresas e
a economia de Blumenau.

Guilherme Zigelli
Diretor Superintendente do Sebrae/SC

O

Conselho Municipal de
Desenvolvimento Econômico
e Social deve ser entendido
como um espaço para planejar,
estimular, fomentar e monitorar ações e
políticas que promovam o desenvolvimento
econômico do município. São cidadãos
que voluntariamente investem seu tempo
por uma cidade mais equitativa e melhor
estruturada para toda a sociedade.

PALAVRA DO
CMDES

PEDEM
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A elaboração do PEDEM Blumenau,
envolvendo centenas de pessoas, em torno
dos 5 eixos de negócio definidos, torna este
documento uma espécie de bússola sobre os
anseios e desafios das principais atividades
econômicas do município. Com esta
percepção o CMDES - O Conselho Municipal
de Desenvolvimento Econômico e Social de
Blumenau entende que o PEDEM Blumenau
é essencial para apoiar o fortalecimento das
atividades econômicas vitais para o futuro de
nossa cidade. Foram as pessoas que estão
diretamente relacionadas com cada um dos

5 setores que registraram estratégias para
superar seus principais desafios e para se
aproveitar de oportunidades existentes.
Com certeza a implementação destas
estratégias estabelecerá um novo patamar
de competitividade à todas as empresas
de nossa cidade. O desafio a partir deste
momento está relacionado à viabilização das
estratégias registradas neste plano, e à sua
manutenção e acompanhamento.
O CMDES se propõe a buscar o
comprometimento de empresários,
entidades de classe, governo, instituições de
ensino e pesquisa, em fim, de toda sociedade
civil para viabilizar as estratégias propostas
neste plano. Somente a união da sociedade
é capaz de promover o desenvolvimento
econômico de Blumenau, tecendo um futuro
idealizado por centenas de pessoas.

Carlos Tavares d’Amaral
Presidente CMDES

B

lumenau é uma cidade que se
destaca no cenário econômico
nacional, quer na geração de
empregos formais, quer no número
de empreendimentos, de empreendedores
e na qualidade dos produtos que aqui são
produzidos. Mas existem ainda muitos
desafios que precisam se superados e
que necessitam de planejamento e ações
que possam fortalecer nossa economia e
proporcionar melhor qualidade de vida à
nossa população.
Nesse sentido o Plano Estratégico de
Desenvolvimento Econômico Municipal
de Blumenau – PEDEM, vem atender essa
expectativa avaliando a atual conjuntura

PALAVRA DO
SECRETÁRIO
DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
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econômica do município e apresentando
ações que precisam ser implementadas
a curto, médio e longo prazo pelo poder
público, entidades de classe, empresas,
academia e munícipes, visando a construção
da cidade que queremos para nós e para
futuras gerações.
Nosso maior desafio está por vir, quando
efetivamente começarmos a colocar
em prática as ações do plano que visam
incrementar nossa economia e tornar
Blumenau uma cidade cada vez melhor para
se viver.
Marcos Ruediger
Secretário
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PEDEM
PLANO
ESTRATÉGICO DE
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
MUNICIPAL DE
BLUMENAU

O

Plano Estratégico
de Desenvolvimento
Econômico Municipal
de Blumenau – PEDEM
Blumenau tem a finalidade
de identificar e planejar eixos
estratégicos que promovam o
desenvolvimento econômico
sustentável de Blumenau até 2030
e, por consequência, a melhoria da
qualidade de vida de sua população.
Um de seus principais objetivos é, a
partir da visão de toda a sociedade,
identificar as prioridades dos
principais eixos estratégicos de
desenvolvimento do município e
traçar um plano para fortalecer estes
eixos.
A expectativa é que, a partir
deste plano, se possua uma visão
compartilhada das prioridades
destes eixos estratégicos e que
as entidades de classe, governo e
demais instituições e lideranças se
organizem para sua implantação,
facilitando a busca de recursos
e parcerias para a construção de
uma Blumenau ainda melhor e mais
competitiva.

PEDEM Blumenau
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OS PLANOS
QUE SE
COMPLEMENTAM
A existência de outros planos para Blumenau permitiu
que o PEDEM BLUMENAU
pudesse focar o desenvolvimento econômico a partir
da priorização de 5 eixos
estratégicos voltados ao
fortalecimento econômico
do município.

O PEDEM
BLUMENAU
SE COMPLEMENTA
COM O PROJETO
BLUMENAU 2050

Projeto Blumenau 2050 estabelece um Plano de diretrizes e projetos no que diz respeito ao desenvolvimento territorial e está direcionado a questões de uso
e ocupação do solo, sistema de circulação e transporte,
intervenções para o desenvolvimento econômico, o
turismo e o lazer, habilitação e regularização fundiária
e saneamento e meio ambiente. O PEDEM Blumenau
se complementa as estas propostas direcionando seus
objetivos a 5 atividades econômicas estratégicas ao
desenvolvimento de Blumenau.

PENSAR
BLUMENAU REVISÃO PLANO
DIRETOR

O Plano Diretor é o instrumento de orientação da política de desenvolvimento e de ordenamento da expansão urbana do município. Este Plano aborda as diretrizes nacionais no âmbito municipal, tratando de como
são organizados o crescimento e o território da cidade,
bem como os instrumentos da política urbana que
serão implementados no espaço municipal. Desde 2015
passa por revisão geral e sua consolidação é entendida
como relevante para a viabilização de algumas estratégias apontadas pelos eixos estratégicos de desenvolvimento do PEDEM Blumenau.

PLANO
MUNICIPAL DE
TURISMO DE
BLUMENAU
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O Plano Municipal de Turismo de Blumenau foi desenvolvido durante o segundo semestre de 2015, reunindo diversas entidades, empresas e representantes
governamentais ligadas ao turismo do município. Como
este plano tratou com profundidade todas as questões
prioritárias ligadas ao turismo, o Conselho Municipal de
Desenvolvimento Econômico e Social – CMDES de Blumenau entende que o Plano do Turismo deva ser entendido como um 6º eixo estratégico de desenvolvimento
para Blumenau, uma vez que, é elemento fundamental
de alavancagem de diversas atividades econômicas e,
referência no país com seus eventos e festas.
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A
METODOLOGIA
ADOTADA
O PEDEM BLUMENAU foi
elaborado a partir de um
diagnóstico desenvolvido
através de entrevistas com
lideranças locais e de fontes
de informações públicas
oficiais. Este diagnóstico
retrata a situação atual
de Blumenau em termos
sociais, populacionais, de
infraestrutura, de educação e
econômicos, evidenciado as
dificuldades e oportunidades
para o desenvolvimento de
Blumenau.

Além do diagnóstico foi estruturada uma
Matriz de Apoio a Tomada de Decisão que
reuniu variáveis para todas as atividades
econômicas de Blumenau e uma estrutura
de peso para as mesmas. As variáveis que
compuseram a Matriz foram:
• Quantidade de Empresas
• Volume de Empregos
• Representatividade no Valor Adicionado
Fiscal (VAF)
• Representatividade no ISS
• Evolução do VAF entre 2009 e 2014
• Evolução de Empregos entre 2009 e 2014
• Evolução de Empresas entre 2009 e 2014
• Importância da Atividade no Estado –
Volume de Empresas (Quociente Locacional)
• Importância da Atividade no Estado – Volume
de Empregos (Quociente de Especialização)
• Importância da Atividade no Brasil – Volume
de Empresas (Quociente Locacional)
• Importância da Atividade no Brasil –
Volume de Empregos

Na sequência, foi realizado um seminário
com a participação de toda a sociedade
com o objetivo de validar este diagnóstico e
de identificar os 5 eixos estratégicos para o
desenvolvimento econômico de Blumenau.
Para cada um dos 5 eixos selecionados foi
desenvolvido um diagnóstico específico
que serviu de base a realização de um
seminário de planejamento envolvendo

PEDEM Blumenau

lideranças, instituições de ensino e pesquisa,
empresários e entidades diretamente
relacionadas ao eixo em discussão.
Em cada seminário temático foi desenhado
uma visão de futuro, dificuldades e
potencialidades para se alcançar esta
visão e estabelecidas estratégias para o
fortalecimento do eixo estratégico em
planejamento.
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O
DIAGNÓSTICO
Para o desenvolvimento
do presente diagnóstico,
foi considerado, além
de Blumenau, os 14
municípios que compõem
a região da AMMVI –
Associação dos Municípios
do Médio Vale do Itajaí.

ASPECTOS
POPULACIONAIS

Blumenau é o 3º município mais populoso de Santa
Catarina, com uma população estimada, em 2015,
de 338.876 habitantes. Ao se analisar os aspectos
populacionais, se comparado a pirâmide etária
brasileira e catarinense, observa-se o envelhecimento
da população. Ao se analisar as faixas etárias da
população do município, nota-se que mais de 50%
da população está com idade entre 20 e 49 anos e
que entre 5 e 19 anos este percentual cai para menos
de 25% dos habitantes do município. Estes aspectos
evidenciam que futuramente a cidade de Blumenau terá
uma população economicamente ativa inferior a atual.

O Índice de Desenvolvimento Humano de Blumenau
(IDH) é classificado como muito alto e em 2010 foi o 6º
melhor índice no ranking catarinense. Em termos de
IDH longevidade, Blumenau está em primeiro lugar no
ranking estadual e nacional. Nota-se, no entanto, que
outros municípios têm apresentado melhor eficiência
em termos de resultados. Especificamente no IDH
educação, chama a atenção, o fato do município em
2000 estar classificado como o 5º melhor município
catarinense e em 2010 figurar na 22º do estado. Em
termos de IDH Renda o município apresenta-se em 7º
no ranking catarinense.

ASPECTOS
SOCIAIS

Em contraponto, o índice que trata da concentração
de renda GINI, de Blumenau, em 2010 é de 0,46,
melhor posicionado do que os municípios de Joinville e
Florianópolis e que a média catarinense e nacional.
Em termos de mortalidade infantil, em 2014, ocorreram
10,04 mortes de crianças menores de um ano de idade,
por mil nascidos vivos. Esta taxa é menor que de
Florianópolis (10,74), porém maior que Jaraguá do Sul
(7,48) e Joinville (6,7) neste mesmo ano.

PEDEM Blumenau

12

O DIAGNÓSTICO
INFRAESTRUTURA

ASPECTOS
EDUCACIONAIS

Em termos de infraestrutura Blumenau enfrenta
dificuldades relacionadas a acesso e mobilidade urbana. Apesar do município estar próximo a portos
e aeroportos, a rodovia Jorge Lacerda e a BR 470
necessitam de duplicação. A demora na resolução
desta deficiência está prejudicando o deslocamento de pessoas e a logística das empresas instaladas
em Blumenau. Em termos de mobilidade urbana o município carece de adequação no sistema
viário, melhoria da ﬂuidez do tráfego, introdução
de meios alternativos de transporte, melhoria no
transporte coletivo. Estes aspectos se complementam com as questões relacionadas ao relevo
do município, já que mais da metade do território
apresenta intervalos de declividades acima de 30%,
o que indica restrições à ocupação urbana.

Blumenau possui uma
diversidade de cursos de
ensino superior, muitos deles
ligados as principais cadeias
produtivas da região, o que
se reﬂete num percentual
maior da população com
ensino superior que à média
catarinense. No entanto, se
observa poucos cursos de
mestrado e doutorado ligados
as atividades econômicas do
município, gerando assim,
um índice de pesquisa e desenvolvimento incipiente e desarticulado
dos problemas enfrentados pelas empresas locais. Outro aspecto
está relacionado a avaliação qualitativa dos cursos de graduação e
de mestrado que, conforme dados do Ministério da Educação, alguns
cursos apresentam desempenho regular.

PEDEM Blumenau

Em termos de infraestrutura industrial, Blumenau
possui carência de distritos industriais e de
ambientes voltados a implantação de empresas.
Em função disto, nota-se industrias implantadas
em diversos bairros, ampliando os problemas
de mobilidade e gerando impactos ambientais.
No que se refere a apoio ao empreendedorismo
inovador, existem na região alguns mecanismos,
tais como o Gene e Blusoft, mas há necessidade
de ações de fortalecimento destes mecanismos
e de criação de novos programas. É necessário
estimular a geração de novos empreendimentos
que eleve o volume de empresas inovadoras
e apoiar a competitividade das empresas do
município.

ASPECTOS
ECONÔMICOS

Blumenau, ao se analisar o
PIB - Produto Interno Bruto,
é a 4º maior economia de
Santa Catarina, representando
12,9 bilhões de reais em 2013.
Porém seu PIB per capita é
de 39.180 reais sendo o 35º
município do Estado.

O município possui
25.019 empresas e 137.346
empregos, mas é relevante
destacar que a taxa
crescimento de empresas e empregos no município, no período entre
2009 e 2014, foi inferior à da região, estado e país. O volume de
empresas e empregos estão assim estruturados:
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25.019

137.346

Taxa média anual de
crescimento de empresas
(2009/2014)

Taxa média anual de
crescimento de empregos
(2009/2014)

EMPREGOS

EMPRESAS

2.1%

Brasil

2.2%

SC

2.0%

Região

EMPRESAS
segundo o porte

1.8%

3.8%

Município

Brasil

2014

4.3%

SC

2.9%

2.8%

Região

Município

EMPRESAS
por segmento

2014

23.214

11.273

92,8%

5.402
1.517
6,1%

Micro

Pequena

8.308

45,1%

33,2%

104

36

0,7%

0,4%

0,1%

Média

Grande

Agropecuária

2014

Indústria

Comércio

EMPREGOS
por segmento

Serviços

2014

47.410
22,9%

34,5%

35.324
25,7%

56.162

53.180

40,9%

38,7%

23.185

27.870

16,9%

20,3%

134
0,1%

Micro

Pequena
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Segundo dados da Secretaria de Estado
da Fazenda de Santa Catarina o Valor
Adicionado Fiscal1 do município é de R$
9,507 bilhões.

21,6%

184

EMPREGOS
segundo o porte
31.427

Blumenau possuía, em 2014, 213 empresas
exportadoras que comercializaram 413
milhões de dólares ao exterior. O município
reúne 42,7% das empresas e 61% do valor
exportado pela AMMVI. Os principais
produtos exportados são fumo, têxtil e
confecções e maquinas e equipamentos,
sendo que este último tem seu maior volume
relacionado a energia. O município possui
uma balança comercial deficitária desde de
2008 e mais de 70% das exportações do
município estão centradas em fumo.

Média

Grande

Agropecuária

Indústria

Comércio

Serviços

1
Valor Adicionado Fiscal (VAF) - Na contabilidade
pública e de acordo com o Art. 3°, parágrafo 1°, da
Lei Complementar Federal n° 63/90, para efeito do
cálculo do Fundo de Participação dos Municípios o
valor adicionado corresponderá, para cada município,
ao valor das mercadorias saídas, acrescido do valor das
prestações de serviços, no seu território, deduzido o
valor das mercadorias entradas, em cada ano civil.

Gráfico 01

14

AS PRINCIPAIS ATIVIDADES
ECONÔMICAS DE BLUMENAU

VALOR
ADICIONADO
FISCAL - VAF
As 9 principais atividades econômicas em termos de VAF são
responsáveis por 80% deste valor
no município e são as seguintes:
• Comércio Varejista – 18,4%
• Confecção de Artigos do Vestuário
– 16,8%

EMPRESAS

EMPREGOS

As 9 principais atividades econômicas em termos de volume de
empresas, representam 58% do
total de empresas do município.
São as seguintes:

Em termos de geração de empregos as 9 principais atividades
econômicas são responsáveis por
56% dos empregos gerados no
munícipio. São elas:

As 9 principais atividades econômicas em termos de arrecadação
de ISS são responsáveis por 59%
deste imposto no município e são
as seguintes:

• Comércio Varejista – 4.698 empresas

• Comércio Varejista – 17.619 empregos

• Tecnologia da Informação – 17,2%
da arrecadação

• Confecção de Artigos do Vestuário
– 13.761 empregos

• Serviços Financeiros – 11,4% da
arrecadação

• Fabricação de Produtos Têxteis –
11.338 empregos

• Comércio por Atacado – 7,2% da
arrecadação

• Comércio por Atacado- 14,7%

• Comércio por Atacado – 2.443
empresas

• Fabricação de Produtos Têxteis
-10,4%

• Confecção de Artigos do Vestuário– 1.440 empresas

• Fabricação de Celulose, Papel e
Produtos de Papel – 4,8%

• Alimentação – 1.228 empresas

• Administração Pública – 6.556 empregos

• Telecomunicações -4,7%

• Comércio e Reparação de Veículos
– 1.167 empresas

• Fabricação de Máquinas, Aparelhos
e Materiais Elétricos – 4,7%

• Serviços de Apoio Administrativo –
956 empresas

• Fabricação de Máquinas e Equipamentos – 2,9%

• Atividades Imobiliárias – 902 empresas

• Transporte Terrestre – 2,9%

• Construção de Edifícios – 842 empresas

• Transporte Terrestre – 5.224 empregos

• Serviços para Edifícios e Paisagísticas – 799 empresas

• Atividades De Atenção À Saúde
Humana – 5.086 empregos

PEDEM Blumenau

IMPOSTO SOBRE
SERVIÇOS - ISS

• Comércio por Atacado – 6.484
empregos
• Educação – 6.158 empregos
• Alimentação – 5.373 empregos

• Construção de Edifícios – 6,2% da
arrecadação
• Seguros, Previdência e Planos de
Saúde – 5% da arrecadação
• Máquinas, Aparelhos e Mat. elétricos – 3,5% da arrecadação
• Comércio e Reparação de Veículos
– 3,5% da arrecadação
• Comércio Varejista – 2,6% da arrecadação
• Serviços de Apoio Administrativo –
2,6% da arrecadação
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OS 5 EIXOS
ESTRATÉGICOS
No dia 23 de fevereiro de
2016, ocorreu um Seminário
que reuniu lideranças,
instituições de ensino
e pesquisa, entidades
de classe e de governo,
empresários e demais
representantes da sociedade
civil. Este seminário teve
como objetivo validar o
diagnóstico e a definição dos
5 eixos estratégicos para o
desenvolvimento econômico
de Blumenau.

1
2

4
5

COMÉRCIO

TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO

ELETROMETALMECÂNICA

CADEIA
DA SAÚDE

CADEIA TÊXTIL E
DE CONFECÇÕES

Estas Atividades econômicas em conjunto são
responsáveis por mais de 70% do Valor Adicionado Fiscal e aproximadamente 40 % do
ISS do município, além de representar mais de
50% das empresas e empregos de Blumenau.

PEDEM Blumenau

3

Para a definição dos 5 eixos estratégicos,
foram estruturados grupos de trabalho que se
apoiaram em uma Matriz de Apoio a Tomada
de Decisão2 e outros documentos de apoio
(listagem de número de empresas e empregos,
impostos e Valor Adicionado por atividade
econômica). Após uma longa discussão pelos
presentes definiu-se que os eixos estratégicos
de desenvolvimento do Município seriam:

As Variáveis desta Matriz de Tomada de Decisão estão
apresentadas no capitulo Metodologia Adotada deste
documento.

2
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1.
COMÉRCIO

EMPRESAS COMÉRCIO

EMPRESAS
COMÉRCIO

5.122

2009
2014

4.698

2.261 2.443

1.175 1.167

Blumenau, segundo a IPC
Marketing, é o 3º município
em potencial de consumo de
Santa Catarina e 47º do país.
O mercado de Blumenau
alcança a soma de R$ 10,28
bilhões. Estes dados já
evidenciam a importância
do comercio como um eixo
estratégico para o município.
No ano de 2014, existiam no
município 8.308 empresas
ligadas ao comercio.
É importante observar
que, em relação a 2009,
houve uma redução de
aproximadamente 3% no
número de empresas.

8.558
2009

8.308

2014

EMPREGOS COMÉRCIO

DIVISÃO 46

DIVISÃO 47

Comércio e reparação de veículos
automotores e motocicletas

Comércio por
atacado, exceto veículos automotores
e motocicletas

Comércio
varejista

EMPREGOS
COMÉRCIO

17.619
15.203

2009
2014

23.381
2009

27.870
2014

Gráfico 02: Nº empresas e empregos do comercio
em 2009 e 2014.

No ano de 2014 o Comércio era responsável
por 27.870 empregos em Blumenau, o que
representa um crescimento de 20% nos
empregos gerados em comparação a 2009.

PEDEM Blumenau

DIVISÃO 45

6.484

3.446 3.767

4.732

DIVISÃO 45

DIVISÃO 46

DIVISÃO 47

Comércio e reparação de veículos
automotores e
motocicletas

Comércio por
atacado, exceto
veículos automotores e motocicletas

Comércio
varejista

Gráfico 03: Nº empresas e empregos nas
atividades do comercio em 2009 e 2014.

Ao se analisar o comercio percebe-se que
4.698 empresas pertencem ao comercio
varejista, o qual é responsável por 17.619 empregos no município. Seguido pelo comercio
atacadista com 2.443 empresas e 6.484 empregos. Já o comercio e reparação de veículos possui 1.167 empresas e 3.767 empregos.
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1. COMÉRCIO
ATIVIDADE ECONÔMICA

VAF - R$

%

ISS

%

Comércio e Reparação de Veículos

249.705.076,90

7,4

2.317.040,64

23,6

Comércio Atacadista

1.398.632.610,42

41,6

5.481.149,09

55,9

Comércio Varejista

1.715.469.360,13

51

2.012.541,79

20,5

3.363.807.047,45

100

9.810.731,48

100

TOTAL

Tabela 01: VAF e ISS do Comercio de Blumenau

Em termos de VAF o comercio participa com
35,4% de todas atividades do município e outros
12,9% do Imposto sobre Serviços do Município.

O PLANO DO
COMÉRCIO
VISÃO DE FUTURO
PARA 2030
Blumenau contará com um
comércio sólido, inovador,
ágil e de qualidade, com
plena profissionalização e
referência em atratividade
de consumidores tornandose Polo Comercial, por meio
da cooperação e sinergia
com os demais setores
econômicos do município.

PEDEM Blumenau

ESTRATÉGIAS PARA ALCANÇAR
A VISÃO DE FUTURO
• Urbanizar a cidade para as pessoas.
• Criar incentivo para edificações
mistas (comércio, serviços e
moradia).
• Saber usar a marca Blumenau.
• Criar Programa de modernização
do Comércio (Fachada, Layout,
Atendimento, Recursos Tecnológicos,
Qualificação do Empregador e do
Funcionário).
• Programa de incentivo de
comprometimento do empresário.
• Empreendedorismo e Comercio nas
escolas
• Mobilidade urbana
• Programa de capacitação de
empresários e colaboradores
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2.

CADEIA TÊXTIL E
DE CONFECÇÕES
A cadeia têxtil e de confecções de
Blumenau é reconhecida nacionalmente
como um dos principais clusters do Brasil. A região concentra não só empresas
diretamente ligadas ao setor têxtil e de
confecções, mas também atividades
econômicas de outros setores que fornecem matérias primas e insumos para
esta cadeia. É uma atividade com grande potencial de geração de empregos,
porém passa nas últimas décadas por
dificuldades competitivas em função da
concorrência com produtos de países
periféricos que se baseiam em mão de
obra barata.
As empresas têxteis e de confecções,
em 2014, possuíam juntas 1.819 empresas, sendo que 379 pertenciam a
fabricação de produtos têxteis e outras
1.440 à confecção de artigos de vestuário. Entre 2009 e 2014 houve um crescimento de 1,98% no número de empresas de confecções e uma queda de
8,89% no número de empresas têxteis.

PEDEM Blumenau

EMPRESAS TÊXTIL E DE
CONFECÇÕES

416

2009

379
2014

Fabricação de produtos têxteis

1.412
2009

1.440
2014

Confecção de artigos do
vestuário e acessórios

EMPREGOS TÊXTIL E DE
CONFECÇÕES

15.121
2009

11.338
2014

Fabricação de produtos têxteis

14.838
2009

13.761
2014

Confecção de artigos do
vestuário e acessórios

Gráfico 04: Nº empresas e empregos na Cadeia
Têxtil e de Confecções em 2009 e 2014

No que se refere ao número de empregos, as
empresas têxteis geravam, em 2014, 11.338
postos de trabalho e as empresas de confecções outras 13.761 vagas, o que equivale a

18,3% dos empregos de Blumenau. As empresas têxteis e de confecções entre 2009
e 2014, reduziram o volume de empregos
gerados em 25% e 7% respectivamente.
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2. CADEIA TÊXTIL E CONFECÇÕES
ATIVIDADE ECONÔMICA

VAF - R$

%

ISS - R$

%

Divisão 13 - Fabricação de
Produtos Têxteis

999.155.384,62

38

236.106,84

35

Divisão 14 - Confecção de Artigos
do Vestuário e Acessórios

1.601.130.233,67

62

437.297,70

65

TOTAL

2.595.285.618,29

100

673.404,54

100

Município

9.507.767.944,11

27,3

76.288.746,31

0,88

Tabela 02: VAF e ISS da Cadeia Têxtil e Confecções de Blumenau

As empresas têxteis e de confecções juntas
representam 27,3% do Valor Agregado do
município e 0,88% do ISS. Outro aspecto
importante é que a cadeia têxtil e de confecções são responsáveis por quase 5% das
exportações de Blumenau.
Além das empresas diretamente relacionadas a fabricação têxtil e de confecções o
município possui 1.629 empresas que atuam
diretamente na cadeia, entre elas destacam-se: a fabricação de máquinas e equipamentos para o setor, fabricação de fibras artificiais e sintéticas, representantes comerciais,
atacadistas do vestuário e têxtil, comercio
varejista de vestuário e lavanderias e tinturarias. Estas empresas juntas são responsáveis
por mais 3.179 empregos no município.

PEDEM Blumenau

O PLANO DA CADEIA
TÊXTIL E CONFECÇÕES
Os empresários do setor, presentes no
seminário de planejamento deste eixo estratégico, entendem que a Federação das
Indústrias de Santa Catarina, elaboraram no
âmbito do Programa de Desenvolvimento Industrial Catarinense- PDIC 2022, um profundo Plano para o desenvolvimento da cadeia
Têxtil e de Confecções e que Blumenau deve
buscar se alinhar aquele projeto para conseguir se manter competitiva.
Como o PDIC 2022 tem como objetivo
sinalizar caminhos para a construção do
futuro do setor têxtil e confecção em Santa
Catarina, os empresários e demais instituições presentes, entenderam que deveriam
compatibilizar o Plano do Eixo estratégico

de Blumenau com o plano desenvolvido pela
FIESC, já que Blumenau é a cidade referência destas atividades econômicas.
Diante disto, durante o seminário de planejamento deste eixo estratégico, foram extraídos daquele plano as estratégias nas quais
Blumenau deve ter um forte direcionamento.
Além disto o PDIC 2022, estabeleceu 3
visões de futuro, uma direcionada a marca, outra a cadeia Têxtil e Confecções e
outra ligada a inovação. O grupo presente
entende que este mesmo posicionamento
precisava ser seguido pelo Plano cujo foco
é o desenvolvimento de Blumenau, acrescentando mais uma a visão especifica do
município
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2. CADEIA TÊXTIL E CONFECÇÕES

VISÃO DE
FUTURO PARA
2030

PEDEM Blumenau

MARCA
A marca Blumenau ser
reconhecida no mercado
global pelo diferencial
em valores intangíveis,
desenvolvimento do design
e produção de moda.

CADEIA DO
SETOR TÊXTIL &
CONFECÇÃO
A cadeia do setor Têxtil
& Confecção atuando de
forma integrada e altamente
competitiva, alinhada ao
mercado consumidor de
forma ampla.

INOVAÇÃO

BLUMENAU

Ser referência nacional na
elaboração de produtos
e processos inovadores,
sustentáveis e com alta
densidade tecnológica.

A Cadeia Têxtil e do Vestuário
de Blumenau será ágil, versátil, intensiva em conhecimento
e design e reconhecida internacionalmente por dispor de
produtos competitivos e inovadores, oriundos da atuação
colaborativa em pesquisa e
desenvolvimento de empresas
de diversos setores e instituições de ensino e pesquisa.
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2. CADEIA TÊXTIL E CONFECÇÕES

ESTRATÉGIAS
PARA
ALCANÇAR
AS VISÕES DE
FUTURO

PEDEM Blumenau

MARCA

CADEIA TÊXTIL E CONFECÇÕES

Buscar adesão do governo para promoção de
campanha institucional da Marca SC (Blumenau)

Fortalecer a cadeia produtiva e o associativismo

Qualificar profissionais

Incentivar a integração por meio de políticas e
legislação

Criar laboratórios de tendências de moda na
Universidade

Desenvolver mecanismos e ferramentas para
integração da cadeia Têxtil e de Confecções

Propor ao governo projetos de incentivos fiscais
para as empresas promoverem a Marca Blumenau
em diferentes mercados

Criar programa de competitividade, qualidade
e melhorias fabris, integrando empresas com
objetivos similares

Estruturar um polo de design em Santa Catarina

Adaptar a estrutura fiscal ao estado

Participar e promover eventos em nível nacional

Desenvolver projetos integrados UniversidadeEmpresa

Instalar em Santa Catarina uma escola referência
em marketing

Criar um programa catarinense de "cluster" têxtil

Organizar feiras nacionais e internacionais

Estimular a cultura da integração" na cadeia

Estruturar um Instituto para comunicação da
indústria com o mercado e para a prospecção de
novos negócios

Criar fórum nacional permanente com foco em
tecnologia e inovação

Criar cursos de graduação e pós-graduação de
branding

Fomentar viagens de estudos ao exterior

Alinhar cooperações entre instituições, governo e
empresas

Estabelecer políticas de desenvolvimento das
empresas

Divulgar a Marca SC em material publicitário das
Secretarias de Governo, FIESC e empresas

Criar centro de inovação na área têxtil em SC

Buscar engajamento público no lançamento da
Marca SC

Formar redes de PD& I

Aproximar as empresas do setor

Direcionar editais públicos específicos para
inovação na indústria têxtil

Participar de feiras internacionais

Reduzir cargas tributárias

Criar centro acadêmico focado em marketing

Melhorar a Logística

Atrair para o estado marcas que usam tecnologia
de ponta

Realizar reuniões periódicas com empresas, IES,
FIESC
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2. CADEIA TÊXTIL E CONFECÇÕES

ESTRATÉGIAS
PARA
ALCANÇAR
AS VISÕES DE
FUTURO

PEDEM Blumenau

Criar políticas públicas e de infraestrutura no
estado

Definir representantes para apoio às políticas
municipais, estaduais e federais

Fortalecer a inserção de pessoas em cursos
técnico-profissionalizante

Criar política pública de combate à informalidade
e pirataria

Criar cursos de pós-graduação em colaboração
com Universidades de alta qualificação

Flexibilizar a legislação quanto à terceirização

Criar cursos técnicos direcionados à demanda

Reduzir carga tributária

Criar convênios com IES (Instituições de Ensino
Superior) para o desenvolvimento de novos
produtos e processos

Desenvolver linhas de crédito

Alinhar currículos (cursos técnicos e superiores) à
demanda da indústria

Desenvolver e divulgar políticas públicas para
PD&I

Criar evento para apresentação de problemas
e potencialidades entre os parceiros (ICT, IES,
empresas) para delimitação de interfaces

Criar fórum permanente para discussão de
políticas públicas

Formar profissionais no exterior em centros de
excelência (RH especializado)

Criar plano de infraestrutura Blumenau

Ampliar o número de cursos para formação de
profissionais na carreira têxtil

Aumentar a representatividade de Blumenau no
Estado

Promover maior interação Universidade-Empresa

Definir linhas de financiamento em inovação

Instalar escola de referência em marketing

Desburocratizar os processos administrativos

Implantar tecnologias desenvolvidas em parceria
com Universidades

Fortalecer as associações para serem
interlocutores com o poder público

Criar Institutos de Pesquisa e Inovação

Mostrar aos órgãos públicos os resultados das
ações do setor

Integrar a cadeia de suprimentos através de
facilidades fiscais

Fiscalizar legisladores

Criar redes de integração

Criar institutos com representação e participação
política referencial

Fortalecer o associativismo

Acabar com a informalidade

Promover eventos do setor

Divulgar a importância do setor Têxtil e de
Confecção

Fomentar a pesquisa entre todos os setores

Formar parcerias para redução de custos
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2. CADEIA TÊXTIL E CONFECÇÕES

ESTRATÉGIAS
PARA
ALCANÇAR
AS VISÕES DE
FUTURO

PEDEM Blumenau

Criar cursos de pós-graduação na área têxtil

Criar ” Santa Catarina Fashion Week" em
Blumenau

Criar um instituto de design e moda que oriente a
indústria

Criar campanhas promovendo a Marca SC
(Blumenau) em eventos
Criar novos programas para capacitação
profissional
Destacar a importância da indústria para a
sociedade
Estimular os trabalhos artesanais locais para
encontrar espaço na moda
Trazer "experts" internacionais

INOVAÇÃO

FORTALECIMENTO BLUMENAU

Organizar workshop de PD&I

Incentivar a implantação de línguas estrangeiras
no ensino básico e fundamental.

Criar ambientes e fóruns para o setor discutir
possibilidades de desenvolvimento de novos
produtos alinhados à necessidade do mercado

Combate à informalidade na prestação de serviço
na cadeia

Elaborar plano de desenvolvimento de PD&I

Programa de inclusão e formalidade na cadeia
têxtil e vestuário

Identificar parceiros de PD&I

Viabilização da infraestrutura viária e
aeroportuária da região (acesso municipal,
estadual e federal)

Aumentar interação entre ICTs e empresas

Viabilização de infraestrutura de creche para filhos
de profissionais

Criar prêmio para empresas inovadoras

Sistema de Transporte público de qualidade para
os profissionais de Blumenau

Consolidar a Marca SC (Blumenau)

Maior integração com empresas de inovação para
soluções tecnológicas para as empresas da cadeia
têxtil

Criar fundo de financiamento de pesquisa
acadêmica

Desenvolvimento de programa de estimulo
ao surgimento e manutenção de empresas no
município
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2. CADEIA TÊXTIL E CONFECÇÕES

ESTRATÉGIAS
PARA
ALCANÇAR
AS VISÕES DE
FUTURO

Apoiar pesquisas em áreas específicas do setor
têxtil

Desenvolver nos centros de Pesquisa e outras
entidades produtos que aproveite os resíduos
empresarias da cadeia têxtil

Construir um sistema regional de inovação
integrado

Desburocratização de licenças e demais tramites
no município

Destinar parte dos impostos arrecadados com o
setor em linhas de apoio à inovação
Criar institutos de investigação e cooperação
industrial
Formar um centro de referência em PD&I
Alinhar os grupos de pesquisa às demandas do
setor
Instituir "inteligência tecnológica” disponibilizada
às empresas
Qualificar o acesso ao crédito e ao fomento para
pequenas empresas
Alinhar as linhas de fomento de PD&I às demandas
da empresa
Buscar fontes de recursos junto ao governo para
investimento em tecnologia
Construir centros tecnológicos integrados
Desenvolver novas tecnologias para alternativas
sustentáveis na cadeia produtiva
Formar mestres e doutores
Criar imagem forte dos profissionais que atuam no
setor têxtil
Criar e consolidar cursos de graduação e pósgraduação na área têxtil, com foco em pesquisa e
inovação
Incentivar a criação de NITs nas indústrias da
cadeia têxtil
Políticas públicas que incentivem o
desenvolvimento de processos sustentáveis

PEDEM Blumenau
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3.
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO
Blumenau contava, em 2014,
com 747 empresas e 4.895
empregos relacionados a
cadeia de Tecnologia da
Informação e Comunicação
(TIC). Integram esta cadeia
as atividades de Serviços de
Tecnologia da Informação
(TI), Telecomunicações,
Prestação de Serviços de
Informações e Fabricação
de Equipamentos de
Informática.

EMPRESAS DE TIC

775
2009

EMPREGOS DE TIC

747

2.873

2014

2009

4.895
2014

Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação

Empregos de Tecnologia da Informação e Comunicação

Gráfico 05: Nº empresas e empregos nas
empresas de TIC em 2009 e 2014

4,9% do Valor Adicionado Fiscal e 18,4% da
arrecadação de ISS do Município. Nota-se
que 96% do VAF do setor é gerada pela
atividade Telecomunicações e 93% do ISS é
arrecadado pelos Serviços de Tecnologia da
Informação.

A Cadeia de Tecnologia da Informação
e Comunicação, em 2014, conforme
demonstrado na tabela 03, participava com

ATIVIDADES DA CADEIA TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Serviços de Tecnologia da Informação
Telecomunicações
Prestação de Serviços de Informações
Fabricação de Equipamentos de Informática
Total
Município

VAF

%

ISS

%

2.694.104,41

0,6

13.105.815,81

93

446.305.406,87

96

290.724,50

2

55.746,75

0

516.886,12

4

13.783.216,13

3

110.120,33

1

462.838.474,16

100

14.023.546,76

100

9.507.767.944,41

4,9

76.288.746,31

18,4

Tabela 03: VAF e ISS da Cadeia Tecnologia da
Informação e Comunicação de Blumenau, 2014.

PEDEM Blumenau
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3. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

No que se refere a serviços de tecnologia
da informação (TI), em 2014, o município
contava com 563 empresas e 4.248 empregos. Entre 2009 e 2014 o número de empresas cresceu 2,18% e o de empregos 78,26 %.
Do total de empresas de TI estabelecidas
em Blumenau 16 empresas são de médio ou
grande porte, as demais são micro e pequenas empresas. As empresas de TI representam 0,03% VAF e 17 % do ISS de Blumenau.
Além das atividades diretamente ligadas a
TI o município possui 28 empresas de Telecomunicações que geram 198 empregos e
participam com 4,69% do VAF de Blumenau.
A prestação de serviços de Informações
reúne outras 120 empresas que geram 158
empregos no município.
Blumenau é conhecida por sua competência
em desenvolvimento de software, especialmente aos relacionados com a gestão em-

O PLANO DA CADEIA
DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO
VISÃO DE FUTURO
PARA 2030
PEDEM Blumenau

presarial. Porém é importante ressaltar que
Blumenau possui 36 empresas de fabricação
de equipamentos de informática, produtos
eletrônicos e ópticos que juntas empregam
291 pessoas. As empresas de fabricação de
equipamentos participam com 0,14% do
VAF e 0,14% do ISS do município.
A Cadeia de Tecnologia da Informação e
Comunicação é uma atividade com potencial para alavancar as demais atividades
do município, por ter qualificação para
desenvolver soluções tecnológicas relevantes a modernização e competitividade das
empresas de diversos setores. Além disto
é uma atividade geradora de empregos
qualificados. Por outro lado, o ambiente
competitivo é complexo, onde a constante inovação tecnológica impacta de forma
diferenciada o setor, exigindo constante capacidade de renovação e gestão qualificada
para sobreviver no mercado.

Blumenau ser reconhecida
nacional e internacionalmente
por dispor de soluções
inovadoras e competitivas em
TIC para diversos setores, por
meio da atuação colaborativa
de empresas de atividades
distintas e de instituições de
ensino e pesquisa.
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3. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
ESTRATÉGIAS PARA ALCANÇAR AS VISÕES DE FUTURO
• Mapear competências (Platic) do setor TIC
• Criar cursos de formação (graduação / tecnólogo / sequenciais de curta duração)
Técnico/Gestão
• Parcerias e Convênios com universidades
• Estudar modelos de interação do mercado com as universidades
• Criar um Fórum para promover a aprox. Entre empresas, IE e Governo
• Criar cursos de pós-graduação de stricto sensu
• Possuir políticas publica para o setor TIC (Participação de percentual do ISS para
dispor de capital as empresas para P&D)
• Articular o setor empresarial de TIC para apoiar o setor público na implementação
de infraestrutura na região
• Divulgar o município como polo de TIC (Vale do Software)
• Criar/Unificar eventos de tecnologia em um calendário anual da região
• Articulação política para ocupar cargos no estado.
• Criação de um Fórum permanente de TIC
• Incrementar o Ensino Fundamental voltado para TI (logica, matemática, línguas,
empreendedorismo, etc.)
• Estruturar programa de aceleração de MEI’s e MPE’s.
• Estimular que o jovem conclua o nível superior em TI
• Gerar produtos com valor agregado (Internet das Coisas (IOT) e games, e outros)
• Aproveitar os empreendedores dentro das empresas.
• Definir o modelo de gestão do Centro de Inovação
• Criar um Grupo Técnico para implementar os Fundos de Investimentos locais
• Fortalecer o Gene

PEDEM Blumenau
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4.
ELETROMETALMECÂNICA

Neste estudo foram considerados as
industrias relacionadas aos seguintes
segmentos:
• Metalurgia
• Fabricação de produtos de metal, exceto
máquinas e equipamentos
• Fabricação de equipamentos de
informática, produtos eletrônicos e ópticos
• Fabricação de máquinas, aparelhos e
materiais elétricos

As indústrias
eletrometalmecânicas,
abrangem os subsetores:
metalúrgico; mecânico;
material elétrico e de
comunicação. Essas industrias
englobam tanto os segmentos
que se dedicam à produção
e à transformação de
metais, onde se destacam os
produtores de bens e serviços
intermediários, tais como
fundições, forjarias, oficinas
de corte, como também os
produtores de bens finais,
como os eletrodomésticos,
equipamentos, maquinarias,
veículos e material de
transporte.
PEDEM Blumenau

EMPRESAS
ELETROMETALMECÂNICA

• Fabricação de máquinas e equipamentos

543
2009

579
2014

• Fabricação de veículos automotores,
reboques e carrocerias
• Fabricação de outros equipamentos de
transporte, exceto veículos automotores
Em 2014 haviam 579 empresas de
eletrometalmecânica, responsáveis por
8.543 empregos em Blumenau. Entre 2009
e 2014 o número de empresas cresceu 6,2%
e o de empregos 15%. As empresas de
eletrometalmecânica geram 11,7% do VAF e
4,54% do ISS do município.

EMPREGOS EM EMPRESAS
ELETROMETALMECÂNICA

7.260 8.543
2009

2014

Gráfico 06: Nº empresas e empregos de
Eletrometalmecânica em 2009 e 2014.
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4. ELETROMETALMECÂNICA

As empresas com maior participação no
VAF e ISS da eletrometalmecânica são as de
Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos que contribuem com 39,9% do
VAF e 78,1% do ISS do setor. Estas empresas
são em 54 no município e juntas empregam
2.581 pessoas.
Já as empresas de fabricação de máquinas e
equipamentos respondem por 25,2% do VAF
e 9,4% do ISS da eletrometalmecânica e suas
160 empresas são responsáveis pela geração
de 2.102 empregos no município.
Ao se analisar as empresas metalúrgicas,
nota-se que são compostas por 24 empresas
que geram 1.215 empregos em Blumenau e
juntas respondem por 13,1 % do VAF e 5,3%
do ISS do setor. A fabricação de produtos
de metal possui 275 empresas e 1.660 empregos e são responsáveis por 13,5% do VAF
e 3,6% do ISS do setor.
Já as 36 empresas de fabricação de equipa-
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ELETROMETALMECÂNICA
VISÃO DE FUTURO
PARA 2030
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mentos de informática e produtos eletrônicos
e ópticos geram 291 empregos e contribuem
com 1,2 % do VAF e 3,2% do ISS do setor.
Também estão presentes em Blumenau 21
empresas de fabricação de veículos automotores e 9 empresas de fabricação de outros
equipamentos que geram, respectivamente
110 e 584 empregos no município. Estas atividades juntas são responsáveis por 7% do
VAF e 0,5% do ISS do setor.
A eletrometalmecânica é responsável por mais
de 10% das exportações do município onde
se destacam os produtos ligados ao setor
elétrico. Este setor é muito importante para o
município, pois pode apoiar a modernização
de diversas atividades econômicas. Mas não se
pode deixar de considerar que este setor sente
rapidamente os efeitos de crises econômicas e
é impactado por constantes inovações, requerendo investimentos contínuos em pesquisa e
desenvolvimento para que se mantenha competitivo no mercado.

ESTRATÉGIAS PARA ALCANÇAR
AS VISÕES DE FUTURO
• Criação de APL Eletrometalmecânica
• Aproximar universidades do setor
produtivo
• Maior integração entre os setores
produtivos
• Agilidade e padronização na
regulamentação de licenças e certificados
• Disponibilizar cursos de mestrado e
doutorado focado no setor
• Agregar valor à indústria explorando a
cultura local
• Qualificação do empresário
• Desenvolver a cultura bilíngue
• Estruturação dos distritos industriais
• Criação de linhas de fomento
• Criação de estrutura logística para
escoamento do setor
• Finalização da duplicação da BR470 no
trecho de Blumenau
• Criação de comitê fiscalizador

Ser referência internacional em
pesquisa e desenvolvimento e inovação,
na melhoria de processos, na fabricação
de novos produtos, instrumentos,
máquinas e equipamentos de
tecnologia agregada, para diversos
setores e alavancadora de atividades
socioeconômicas estratégicas para o
município e região.
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5.
CADEIA DA
SAÚDE
A cadeia da Saúde de
Blumenau, em 2014,
contava com 1.227
empreendimentos e
8.826 empregos. Entre
2009 e 2014 o número
de empresas cresceu
em torno de 10% e
foram criados mais de
55% de novos postos
de trabalho.

EMPRESAS CADEIA DA SAÚDE

1.116
2009

1.227
2014

A Cadeia da Saúde, em 2014, conforme
demonstrado na tabela 04, participava com
1,08% do Valor Adicionado Fiscal e 4,9% da
arrecadação de ISS do Município. Nota-se
que 65,4% do VAF do setor é gerada pelo
comercio varejista relacionado a área da
saúde e outros 34,4% pela fabricação de
instrumentos e materiais para uso médico
e odontológico e de artigos ópticos. Já no
que se refere ao Imposto sobre Serviços,
59,9% da arrecadação do setor é gerada
pelos Planos de Saúde e outros 31,3% estão
relacionados a atividades de atenção à
saúde humana.

EMPREGOS CADEIA DA SAÚDE

5.680 8.826
2009

2014

Gráfico 07: Nº empresas e empregos nas
empresas da Saúde em 2009 e 2014.

PEDEM Blumenau

31

5. CADEIA DA SAÚDE
CADEIA DA SAÚDE

VAF

%

ISS

%

67.332,73

0,1

21,46

0,0

35.286.839,86

34,4

107.251,92

2,8

-

97.959,04

2,6

65,4

45.335,67

1,2

Planos de Saúde

-

2.260.568,81

59,9

Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros
serviços sociais

-

1.186,71

0,0

0,1

1.182.465,53

31,3

-

78.291,57

2,1

102.690.861,12

100

3.773.080.71

100

9.507.767.944,11

1,08

76.288.746,31

4,9

Fabricação de produtos químicos farmacêuticos
Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e
de artigos ópticos
Comércio atacadista ligado a Saúde
Comércio varejista ligado a Saúde

67.199.769,50

Atividades de atenção à saúde humana

136.919,03

Atividades de atenção à saúde humana integradas com assistência social,
prestadas em residências coletivas e particulares
Total
Município
Tabela 04: VAF e ISS da Cadeia da Saúde de Blumenau, 2014.

A atividade de atenção à saúde, em 2014,
possuía 779 empresas e 5.086 empregos e
outras 31 empresas e 356 empregos estão
relacionadas as atividades de atenção à
saúde humana integradas com assistência
social prestada em residências coletivas e
particulares.
O Comercio varejista e o atacadista
relacionados a área da saúde reúnem
382 empresas com 1.434 empregos e são
responsáveis por 3,8% do ISS e mais de 65%
do VAF da cadeia da saúde.
A Fabricação de instrumentos e materiais
para uso médico e odontológico e de artigos
ópticos possuem 22 empresas e responde

PEDEM Blumenau

por mais de 34% do Valor adicionado e 2,8%
do ISS da cadeia da saúde.
É uma cadeia que pode alavancar a geração
de atividades de alto valor agregado para
o município, na medida que se possa
integrar a prestação de serviços com a
fabricação de instrumentos, equipamentos e
softwares para gerar soluções tecnológicas
e inovadoras.
É importante também estimular a integração
das diversas atividades de serviços da
cadeia da saúde, permitindo assim, que
várias atividades se complementem e atuem
de forma integrada para oferecer soluções
especializadas e completas ao paciente.
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5. CADEIA DA SAÚDE

O PLANO DA
CADEIA DA SAÚDE

ESTRATÉGIAS PARA
ALCANÇAR AS VISÕES
DE FUTURO

VISÃO DE FUTURO
PARA 2030

• Criação de Novos Cursos de Pós e
Mestrados

• Criação de um programa de qualidade
de vida

• Promover a Inovação

• Implantação de áreas de lazer como o
Parque das Itoupavas

Blumenau ser reconhecida
como referência em saúde,
por gerar qualidade de vida
à população (inclusive a
dos Profissionais de saúde)
e possuir um ambiente
inovador, estimulador de
criação de empresas e
de ações de saúde pela
priorização da assistência
de qualidade e de melhoria
contínua da saúde de forma
sustentável. Tudo isto
baseado no fortalecimento
da cadeia de valor e
alicerçado na educação e no
desenvolvimento humano e
na promoção da cooperação
e sinergia entre os diversos
segmentos econômicos para
gerar excelência em saúde à
população brasileira.

PEDEM Blumenau

• Criar uma Política de Incentivo ao
desenvolvimento Industrial na área de
saúde

• Maior número de CEI- Centros de
Educação Infantil

• Integrar o centro de Inovação com o
Mercado produtor e de serviços

• Mais opções de Feiras a um preço mais
justo

• Alinhamento da educação com as
necessidades do mercado

• Investimento em programas de
prevenção e promoção da saúde

• Criação de uma Plataforma para acesso
ao Prontuário Único do Paciente.

• Sugerir programas de prevenção e
promoção de saúde

• Criação de Novas áreas de Lazer,
incentivar a mobilidade ativa

• Criar ecossistema de inovação na área
de saúde

• Criação de melhoria na Mobilidade
intermunicipal – acessos

• Mapeamento de oportunidades de
captação de recursos

• Vocacionar a prestação de serviços da
saúde

• Criar centros de referência nos serviços
de saúde

• Desenvolvimento de uma Rede de
Apoio para suporte de pacientes e
famílias de outras regiões (hotelaria,
acessos)

• Incentivo de hábitos de vidas mais
saudáveis

• Criar um modelo de Acreditação de
Qualidade regional (gestão de riscos)

• Fortalecimento da parceria educação e
saúde
• Revisão dos planos curriculares
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ESTRATÉGIAS LIGADAS A INFRAESTRUTURA

PROPOSTAS
LIGADAS
A INFRAESTRUTURA
A Infraestrutura recebe
um capitulo específico por
que é fundamental para o
desenvolvimento econômico do
município. Sem uma infraestrutura
de qualidade as empresas
enfrentam dificuldade de se
desenvolver e serem competitivas
no mercado.
Muitas questões foram apontadas
de forma incisiva pelos diversos
eixos estratégicos, o que
demonstra a urgência em se
priorizar ações para resolução ou
minimização destes aspectos.

MELHORIA DA
MOBILIDADE
URBANA

• Novas centralidades urbanas permitindo
ao cidadão trabalhar, viver e se divertir
de forma mais humanizada e gerando
qualidade de vida (urbanizar a cidade para
as pessoas e não para os veículos)
• Transporte público de qualidade
• Criação de Novas áreas de Lazer,
incentivar a mobilidade ativa dando maior
ênfase à ocupação do espaço público para
parques, jardins, logradouros, espaços
pedonais mais amplos e espaços públicos
descongestionados de tráfego rodoviário;

MELHORAR A
LOGÍSTICA

• Duplicação 470
• Melhorar os acessos ao Município (acesso
municipal, estadual e federal)
• Ampliação do Aeroporto
• Criar um Plano de Infraestrutura de
Blumenau
• Criação de estrutura logística para
escoamento para as empresas de
Blumenau
• Estruturação de distritos industriais

FORTALECIMENTO
DA INOVAÇÃO

SUPORTE AO
CIDADÃO
PEDEM Blumenau

• Criar Centro de Pesquisa, Desenvolvimento
e Inovação de Referência da Cadeia Têxtil
• Criar Instituto de Design e moda que
oriente a Indústria
• Criar Centros de Referência nos serviços
de saúde
• Maior número de CEI - Centros de
Educação Infantil
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PROPOSTAS
LIGADAS A
EDUCAÇÃO
A Educação por ser fundamental
a todos os eixos estratégicos e
ao desenvolvimento econômico
do município recebe um capitulo
específico neste documento
já que muitas propostas são
impactantes para todas as
empresas e população de
Blumenau.
A preocupação com diversos
aspectos da educação foi
apontada de forma unânime pelos
diversos eixos estratégicos, o que
ressalta a importância de se atuar
de forma prioritária na educação
como elemento mobilizador da
economia e da equidade social.

ESTRATÉGIAS
LIGADAS A
EDUCAÇÃO

• Implantar o ensino bilíngue desde a
educação básica e fundamental
• Reforçar desde o ensino básico e
fundamental atividades de lógica,
matemática, línguas estrangeiras e
empreendedorismo
• Fortalecer ações de criação de cursos
técnicos, tecnólogos e de curta
duração direcionados as demandas dos
empresários
• Alinhar os cursos de graduação com as
necessidades dos eixos estratégicos de
desenvolvimento de Blumenau (adequação
curricular, pesquisa, estudos, etc)
• Desenvolver Programa de Estimulo a
Conclusão do ensino de nível superior
• Criar e fortalecer cursos de mestrado e
doutorado voltados aos eixos estratégicos
de desenvolvimento de Blumenau
• Criar e consolidar cursos de graduação e
pós-graduação, com foco em pesquisa e
inovação
• Gerar Programa de capacitação
e qualificação de empresários e
colaboradores
• Instalar uma escola referência em
marketing
• Buscar maior integração Universidade
Empresa

PEDEM Blumenau
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ORGANIZAÇÃO
PARA
IMPLANTAÇÃO
DOS PLANOS

Para implantação do PEDEM Blumenau
foi estabelecido uma estrutura de gestão
decorrente das sugestões apresentadas nos
Seminários de Planejamento dos Eixos Estratégicos. Esta estrutura de gestão fortalece o
CMDES - Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social de Blumenau,
criando neste conselho um Fórum permanente de desenvolvimento econômico que
reunirá os eixos estratégicos priorizados
para o desenvolvimento do município.

apoio, entidade de governo e demais membros
da sociedade civil organizada para permanentemente atuar no desenvolvimento do município, desdobrando as estratégias desenvolvidas
no PEDEM-Blumenau em projetos e ações,
articulando e apoiando os comitês temáticos a
viabilizar seus planos e prioridades.

ORGANIZAÇÃO PARA
IMPLANTAÇÃO DOS
PLANOS

Neste Fórum serão constituídos comitês
para cada um dos eixos estratégicos e os
comitês transversais de Infraestrutura e
Educação que ficam incumbidos de tratar
das questões que dão suporte a temas que
impactam diversos eixos estratégicos.

O Fórum reunirá as entidades de classe, instituições de ensino e pesquisa, instituições de

GESTÃO DO PEDEM
BLUMENAU

Também ficou acertado que o Turismo
passa a se integrar no Fórum de Desenvolvimento e ter um comitê temático como eixo
estratégico de desenvolvimento, já que foi
anteriormente planejado e entendido como
relevante ao município.
Diante deste contexto a Secretária de Desenvolvimento Econômico de Blumenau passa a
ter, através do CMDES, uma forte relação com
os eixos estratégicos e passa a interagir de
forma constante com um Fórum de apoio ao
desenvolvimento econômico do município.

CMDES

SEDEC
FÓRUM
DESENVOLVIMENTO

EDUCAÇÃO

INFRAESTRUTURA

Figura 01: Estrutura de Gestão
do PEEDEM Blumenau
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Comércio

Cadeia
Têxtil e
Confecções

EletroMetal
Mecânica

Tecnologia da
Informação

Saúde

Turismo
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