
A indústria de transformação de Santa 

Catarina foi a 2ª que mais gerou empregos 

em janeiro de 2021 dentre todos os estados. 

A indústria de catarinense fechou o mês de janeiro 

de 2021 com um saldo de 23.418 empregos, dos 

quais 19.583 foram da indústria de transformação, o 

que deixa Santa Catarina na 2ª posição no ranking 

entre todos os estados, atrás apenas de São Paulo. 

A indústria foi o principal setor responsável pela 

criação de empregos no estado dado que, no total, 

o saldo de empregos de Santa Catarina foi de 

32.077.   

Na comparação interanual o resultado também foi 

positivo, uma vez que o saldo de empregos da 

indústria de transformação em janeiro de 2021 foi 

maior do que no mesmo mês do ano anterior, cujo 

resultado havia sido de 16.937. Esses números 

evidenciam a resiliência da indústria catarinense 

frente à pandemia, com Santa Catarina 

contribuindo para os resultados positivos do país, 

uma vez que a indústria de transformação do Brasil 

fechou o mês janeiro de 2021 com um saldo de 

87.162.  

Em relação ao saldo de empregos por setor da 

indústria de Santa Catarina, o resultado foi 

extremamente positivo, em virtude de todos os 

setores terem gerado empregos em janeiro de 2021. 

O destaque do mês foi o setor de têxtil, confecção, 

couro e calçados que ficou com saldo de 7.416 

empregos. Em segundo lugar ficou a construção, 

saldo de 3.533, seguido de madeira e móveis 

(2.817), produtos químicos e plásticos (1.419), 

alimentos e bebidas (1.369) e máquinas e 

equipamentos (1.365).     

Os resultados positivos da indústria catarinense – 

tanto os agregados quanto os setoriais – reforçam o 

cenário positivo para a economia do estado no 

início de 2021, visto que tanto o índice de atividade 

econômica de Santa Catarina (calculado pelo 

Banco Central) quanto a produção industrial 

(calculado pelo IBGE) cresceram 1,0% em janeiro 

de 2021, na comparação com o mês anterior, nas 

séries com ajuste sazonal.   
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